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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
               การบริหารกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณะในยุคโลกาภิวัตน  มีความจําเปนตองอาศัย 
ผูบริหารมืออาชีพ   จึงจะทําใหธุรกิจตางๆ เหลานั้นดํา เนินการไปดวยดี     และบรรลุจุดมุงหมาย 
ที่กําหนดไว  ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ  สังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยี
เปนไปอยางรวดเรว็อยางไรพรมแดนและกระทบกระเทอืนไปทุกประเทศทั่วโลก 
               ในดานการจัดการศึกษา  มีความจํา เปนตองอาศัยผูบริหารการศึกษาและผูบริหาร 
สถานศึกษามอือาชีพ  จึงจะทําใหการบริหารและการจดัการศึกษาประสบความสําเร็จและเปนไป
ตามแนวทางทีพ่ึงประสงค การเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ  สังคม และเทคโนโลยีเปนไป 
อยางรวดเรว็และตลอดเวลา  ซ่ึงกอใหเกดิความสลับซับซอนและปญหาอยางไมมีส้ินสุด จําเปนตอง
อาศัยผูนําที่มีวสิัยทัศนความรูความสามารถและมีคุณธรรมในการดาํ เนินการ  จึงจะทําใหองคกร
ประสบความสําเร็จตามความมุงหมายที่คาดไว  (ธีระ รุญเจริญ, 2543, หนา 72)  ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 6  มุงพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  ทั้งทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอยูในสังคมโลกอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545, หนา 5)  จะเห็นไดวา  การที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติจะสําเร็จไดจําเปนตอง
อาศัยบุคลากรที่ทําหนาที่บริหารการศึกษาและผูบริหารมืออาชีพ  จึงจะบริหารและจัดการศึกษา  
ใหเปนไปตามจุดมุงหมาย  หลักการ  แนวทาง  รูปแบบใหประสบความสําเร็จตามที่กําหนดได 
  ดังนั้น  ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีคณุลักษณะ มีความรู  ความสามารถ มีวิสัยทัศน  
มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความเปนผูนํา  โดยเฉพาะเปนผูนําทางดานวิชาการ  มีความสามารถทางการ
บริหาร และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 ) พ.ศ. 
2545  มาตรา 53  กําหนดใหมีองคกรวิชาชพีครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา ใหมฐีานะ
เปนองคกรอิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพ  มี อํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการพฒันาวิชาชีพครู 
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ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา  และดวยหลักการดังกลาวขางตน ผูบริหารสถานศึกษา
ตองเปนผูบริหารการศึกษามืออาชีพ จึงจะบริหารและจัดการศึกษาประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายทีก่ําหนดไว ซ่ึงหนาที่ความรบัผิดชอบของผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2545  มี  2  ดานหลัก  ดังนี้ 
                       1)  การจัดการศึกษาให เปนไปตามจุดมุ งหมาย   หลักการ แนวทาง    รูปแบบ 
การจัดการศกึษา หลักสูตร และกระบวนการ การจัดการเรียนการสอน 
                       2)  การบริหารการศึกษา  ใหเปนไปตามแนวทางการบรหิารที่กําหนดไว ใน พ.ร.บ. 
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 โดยเนนการบริหารแบบมสีวนรวมของหลายฝาย  รวมทั้ง บิดามารดา   
ผูปกครอง  องคกรของรัฐและเอกชน  ตลอดทั้งชมรมสมาคมในสังคม 
                 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2544) ไดสรุปผลที่คาดวาจะไดรับจากการปฏิรูปการศึกษา  
เพื่อนําไปสูการพัฒนาการทีชั่ดเจนในสังคมไทย  9  ประการ  ดังนี ้
                       1)  จะเพิ่มคุณภาพของคนไทย  เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืนของประเทศ 
                       2)  จะทําใหเกดิความเสมอภาคและสิทธิทางการศึกษา 
                       3)  จะทําใหสังคมเกิดศรัทธาตอความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                       4)  จะเพิ่มความเขมแข็งใหสถานศึกษา  ซ่ึงเปนกลไกหลักของการเปลี่ยนแปลง 
                       5) จะทําใหเกดิการกระจายอํานาจในการบริหารการศึกษาสูเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                       6) จะทําให เ กิดการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศกึษาตามหลักการ      
คนทั้งมวลเพื่อการศึกษา  (All for education) 
                       7) จะทําใหเกิดเอกภาพ  ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการบริหารการศึกษา 
                       8)  จะทําใหชุมชนเขมแข็งและสังคมกาวหนา 
                       9) จะสงผลใหเ กิดการพัฒนาทางการเมืองและจะสงผลใหกระบวนการปฏิรูป
การเมืองสัมฤทธิ์ผลได 
               ธีระ รุญเจริญ (2544 ข, หนา 84) ไดสรุปลักษณะเดนในการบรหิารตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไวดังนี้  คือ  เปนการบริหารแบบมีสวนรวม  โดย
ใหทุกองคกรมีสวนรวมในการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาของนักเรียน เนนการบริหาร
การเรียนการสอนโดยใช เทคโนโลยี  ผูบริหารตองเปนผูบริหารมืออาชีพ มีวิ สัยทัศน เปนผูนาํ 
มีมนุษยสัมพันธ   เนนคุณธรรม  จรยิธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ   มีใบอนุญาตประกอบวิชาชพี 
มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ  ตองมีการตรวจสอบและประเมินตามมาตรฐาน  ใชการกระจายอํานาจ
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ในการบริหาร  ภาระหนาทีค่วามรับผิดชอบดังกลาว จงึจําเปนตองอาศัยความรู ความสามารถหรือ
ศักยภาพในการปฏิบัติของผูบริหารการศึกษามืออาชีพ  เพื่อนําไปสูความสําเร็จในการบริหารและ
การจัดการศกึษาตามแนวทางและหลักการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542  ซ่ึงผูบริหารที่จะเปนผูบริหารมืออาชีพควรมีคุณลักษณะ  6 ดาน คือ  การเปนผูนําที่มีคุณธรรม  
จริยธรรม  การเปนผูนําดานการจัดระบบ  การเปนผูนาํดานวิชาการ  การเปนผูนําดานการบริหาร
จัดการ   การเปนผูนําดานสงัคมและชุมชน  และการเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชงิบริหาร 
  จากเหตุผลดังกลาว ผูวจิัยในฐานะเปนรองผู อํานวยการสถานศึกษา  จึงมีความสนใจ 
ที่จะศึกษาวาคณุลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 วา ผูบริหารมีความเปนมืออาชีพมากนอยเพียงใด  
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและพฒันาการศึกษาตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาคณุลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของผูบริหารและครู เกี่ยวกบัคุณลักษณะของผูบริหาร
มืออาชีพ  จําแนกตามเพศ  วฒุิการศึกษาและอาย ุ
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

1.3.1 ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษา
สามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 

1.3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการสรรหา คัดเลือก  และพัฒนาบุคลากรเพื่อ เขาสูตําแหนง 
ผูบริหารสถานศึกษา   

1.3.3 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหเปนผูบริหารมืออาชีพ 
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

 
  1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา   
                      การวิจยัคร้ังนี ้ มุ งศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเหน็ของ
ผูบริหารและครู  สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จาํนวน  6 ดาน  ของสถาบัน
พัฒนาผูบริหาร กระทรวงศกึษาธิการ  (วีระ  ประเสริฐศลิป, 2546, หนา  5-9)  ไดแก 
                       1)  การเปนผูนาํที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
                       2)  การเปนผูนาํดานการจดัระบบ 
                       3)  การเปนผูนาํดานวิชาการ 
                       4)  การเปนผูนาํดานการบริหารจัดการ 
                       5)  การเปนผูนาํดานสังคมและชุมชน 
                       6)  การเปนผูนาํดานการพัฒนาตนเองในเชงิบริหาร 
  1.4.2  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
                       1)  ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้   คือ  ผูบริหารและครู  โรงเรียนที่เปดสอนชวง
ช้ันที่  3  และชวงชั้นที่ 4  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ปการศึกษา 2548  
จําแนกเปนผูบริหาร  18  คน  และครู  824  คน     
                       2) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหารและครูในโรงเรียนที่ เปดสอน
ชวงชั้นที่ 3  และชวงชั้นที่ 4   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ปการศึกษา 
2548  ผูบริหารใชเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด  จํานวน 18 คน สวนครูกําหนดขนาดตามตารางของ
เครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 , p. 608)  ไดจํานวน  262 คน  แลวสุมอยางงาย 
รวมกลุมตัวอยาง จํานวน  280 คน   
 1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา 
                      1)  ตัวแปรตน  ไดแก     
                            (1)  เพศ    
                                   ก.  เพศชาย 
                                   ข.  เพศหญิง   
                           (2)  วุฒิการศึกษา  
                                   ก.  ปริญญาตรี 
                                   ข.  ปริญญาโท 
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                           (3)  อายุ  
                                  ก.  21 – 30  ป 
                                  ข.  31 – 40  ป 
                                  ค.  41 – 50  ป 
                                  ง.  51 – 60  ป   
                     2) ตัวแปรตาม  ไดแก  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเหน็
ของผูบริหารและครู  6  ดาน  คือ 

                             (1)  การเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม   
(2) การเปนผูนําดานการจัดระบบ   
(3) การเปนผูนําดานวิชาการ   
(4) การเปนผูนําดานการบริหารจัดการ   
(5) การเปนผูนําดานสังคมและชุมชน  
(6) การเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร 

 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การศึกษาในครั้ งนี้มุ งศึกษา  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  โดยมีกรอบแนวคดิ ดังนี้ 
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  ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1   กรอบความคดิในการวิจยั 
 

1.6   สมมตฐิานการวิจัย 
 
                 ผูบริหารสถานศึกษาและครูจําแนกตามเพศ วฒุิการศึกษาและอายุ มีความคิดเห็นเกี่ยวกบั
คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพแตกตางกัน 
   

1.7  นิยามศพัท 
  
 1.7.1   คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ  หมายถงึ  แบบอยางพฤติกรรมหรือส่ิงที่ปรากฏ
ใหเห็นหรือคุณลักษณะประจําตัวของผูบริหาร  ที่มีการใชหลักวิชาประยุกตกับความสามารถใช
ศิลปะควบคูกบัยุทธศาสตรหรือหลักการตางๆ  ในการบริหาร ที่ทําใหองคกรประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมาย  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มี  6  ดาน ไดแก 

ผูบริหารและครู 
1.  เพศ   

1.1  เพศชาย 
1.2  เพศหญิง 

2.  วุฒิการศึกษา 
2.1  ปริญญาตรี 
2.2. ปริญญาโท 

3.  อายุ 
3.1  21 – 30  ป 
3.2  31 – 40  ป 
3.3  41 – 50  ป 
3.4  51 – 60  ป 

คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ  6 ดาน   คือ 
1. การเปนผูนําทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม   
2. การเปนผูนําดานการจัดระบบ   
3. การเปนผูนําดานวิชาการ   
4. การเปนผูนําดานการบริหารจัดการ   
5. การเปนผูนําดานสังคมและชุมชน  
6. การเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร 
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                       1)  การเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง  การเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับผูบริหารมืออาชีพ  มีการบริหารงานบุคคลตามแนวคิดของศาสนา   และการบริหารจัดการ 
ภูมิปญญาไทยเพื่อพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม 
                       2)  การเปนผูนาํดานการจดัระบบ   หมายถึง  การเปนผูนําในการพัฒนาองคการ  
แหงการเรยีนรู  การจัดและใชระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  การจัดระบบเครือขาย  การบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมทั้งระบบ  เพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
                       3)  การเปนผูนําดานวิชาการ   หมายถึง  การเปนนําในการพัฒนาหลกัสูตรการศึกษา
เพื่อความเปนเลิศ  การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู  การพัฒนาครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา  
และการวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพ 
                       4)  การเปนผูนาํดานการบริหารจัดการ  หมายถึง  การเปนผูนําที่สามารถวางแผนกลยุทธ  
บริหารงานแบบการมีสวนรวม  เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  บริหารความขดัแยง  และทรพัยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ  รวมถึงเทคนคิการบริหารจดัการแนวใหม 
                       5)  การเปนผูนําดานสังคมและชุมชน  หมายถึง การเปนผูนําที่บริหารจัดการโรงเรียน  
เพื่อชุมชนและสังคม  การบริหารในบริบทที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
                       6) การเปนผูนาํการพัฒนาตนเองในเชงิบริหาร  หมายถึง  การเปนผูนําที่มีการพัฒนา
ตนเอง  เพื่อเปนผูบริหารมืออาชีพ 
 1.7.2   ผูบริหาร  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 1.7.3   ครู หมายถึง  ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทีเ่ปดสอนชวงชั้น
ที่ 3 และชวงชัน้ที่ 4  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 


