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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 

                ในการศึกษาครั้ งนี้  ผูวิจยัมุงศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครู  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ผูวิจยัไดศกึษาเอกสารและ
งานวิจยัที่เกีย่วของตามลําดับดังตอไปนี ้

2.1  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.1.1  การศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่  3 และชวงชั้นที่ 4 

2.1.2  เขตพื้นที่การศึกษา 
2.2  คุณลักษณะผูบริหารมอือาชีพ 
2.3  ผูบริหารมอือาชีพ 
2.4  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ 
2.5  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

2.5.1  งานวิจยัในประเทศ 
2.5.2  งานวิจยัตางประเทศ 

2.6  สรุปกรอบแนวคดิการวจิัย 
 

2.1  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การศึกษาในประเทศไทยในปจจุบันกิจกรรมกวารอยละ  98 เปนการจัดการศึกษา
ในระบบโรงเรียน (Formal Education)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดใหคําอธิบายวา  
“การศึกษาในระบบ”  เปนการศึกษาที่กําหนดจดุมุงหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลาของ
การศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซ่ึงเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 

ในปจจุบนั สถานศึกษาของไทยจัดการศึกษาในระบบเปนอันดับตางๆ  เหมือนของสากล  
คือ ระดับอนบุาลศึกษา  ซ่ึงระดับอนุบาลนั้นมีอยู  2 ระบบ  คือ ระดับอนุบาลศึกษา 3 ป  และระดบั
อนุบาลศึกษา  2 ป  ระดับประถมศึกษา 6 ป ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  3 ป  และระดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  3 ป  และระดับอุดมศึกษาแบงเปน  3  กลุม  คือ  อุดมศึกษากอนปริญญาตรี  สวนใหญ
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เปนหลักสูตร 2 ป  หลักสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงและหลักสูตรอื่นๆ ที่เทียบเทาระดับปริญญาตรี 
และระดับบณัฑิตศึกษา จะเห็นไดวาระบบการศึกษาของไทยเราเปนเพียงระบบทีแ่ข็งและตายตัว   
เนนใหความสาํคัญกับการศึกษาในระบบเพียงอยางเดียว  แมกระทั่งการศึกษาในระดบัอนุบาลศึกษา 
ซ่ึงนักการศึกษาหลายคนมคีวามเหน็วานาจะจดัการศึกษาแบบ  “นอกระบบโรงเรียน”  มากกวา 

ที่ผานมาการจดัการศึกษาของเด็กอนุบาลเปนการศึกษาในระบบโรงเรียน  จึงมีผูพยายาม
จะใหมีหลักสตูร  การวัดผล  และกําหนดเวลาเรียนที่ชัดเจน  ซ่ึงทําใหผิดเพี้ยนไปจากปรัชญา และ
วัตถุประสงคที่แทจริงของอนุบาล (Kindergarten) คือเพื่อ เตรียมความพรอมทีจ่ะเรียนของเดก็
มากกวาทีจ่ะยดัเยยีดความรูให 

ไดมีการทบทวนกนัใหมวา การศึกษาในระดับอนุบาลนั้น ควรจะใหเปนการศึกษา 
นอกโรงเรียนที่มีความยืดหยุนมากกวา  เพราะในปจจุบันการศึกษาระดับอนุบาลของประเทศไทย  
เปนการศึกษาในระบบที่เขมมาก  เด็กมาอยูโรงเ รียนทั้ งวัน  และตองเรียนหนงัสือเกือบเต็มวัน 
จะมีเวลาวางกต็อเมื่อเด็กไดนอนพักในชวงบาย  ปญหาสําคัญประการหนึ่งที่โรงเรียนตองพจิารณา 
ทบทวนเรื่องอนุบาลศึกษา  คือ  ในการกําหนดพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับใหมนั้น  อายุเดก็
ที่เขาเรียนอนบุาล 1  สําหรับอนุบาลประเภท  3 ป  จะเริ่มตนทีอ่ายุ  2 ป  4 เดือน  ซ่ึงในแง 
ความพรอมดูเหมือนวา เด็กจะยังไมพรอม   ควรจะปรับจาก 3 ป เปน 2 ป  เพื่อเด็กจะไดเร่ิม 
เขาเรียนเมื่ออาย ุ  3  ป  4 เดือน  สวนการศึกษาในระดับประถมศึกษา  รัฐบาลสามารถจัดการศึกษา
ไดเกือบครบทกุคน  รวมทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนก็ เชนเดียวกัน   การศึกษาในระบบตั้งแต
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศกึษาตอนตน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  ถือเปน
การศึกษาภาคบังคับและรัฐกําลังสงเสริมให ผู เ รียนมีโอกาสเรียนตอถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12 ป  (กระทรวงศึกษาธกิาร,  2546, หนา 24) 

2.1.1 การศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชัน้ที่ 3 และชวงชั้นที่ 4 
      ความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  

2542 แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศกึษา 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา  2)  
                       การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ  การศึกษาที่จําเปนที่เปนประโยชน  เพื่อใหผูเรียนมีพื้นฐาน
และฐานทีแ่ข็งแรงมั่นคง เ พียงพอกับการดํารงชีวิตที่ดใีนวนัขางหนา  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางดีมี
ชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  สามารถประกอบการงานอาชีพเพื่อเล้ียงตนเองและครอบครัวได  
สามารถพัฒนาตนเองใหเจรญิกาวหนาตลอดจนมีสวนรวมกับผูอ่ืนในการพัฒนาชุมชน  สังคม และ
ประเทศชาติ  (พนม  พงษไพบูลย,  2542,  หนา  2-5) 
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                ดังนัน้พอสรุปไดวา การศึกษาขัน้พื้นฐานชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4  หมายถึง  การศึกษา
ที่เร่ิมจากชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษา 

2.1.2  เขตพื้นที่การศึกษา 
                        พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  
มาตรา 37 และ มาตรา 38  ไดใหความหมายของเขตพืน้ที่การศึกษาวา เขตพื้นที่การศึกษา  หมายถึง  
สถานที่ที่บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคาํนึงถึงปริมาณสถานศึกษา  จํานวนประชากร 
วัฒนธรรม  และความเหมาะสมดานอื่น  เวนแตการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานตามกฎหมายวาดวยการ
อาชีวศึกษา  ในกรณีที่เขตพืน้ที่การศึกษาไมอาจบริหารและจัดการไดตามวรรคหนึ่ง  กระทรวงอาจจัด
ใหมีการศกึษาขั้นพื้นฐานดังตอไปนี้  เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศกึษา                 
                        1)  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย  จิตใจ  
สติปญญา  อารมณ  สังคม  การสื่อสาร และการเรียนรูหรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ 
                        2) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทีจ่ัดในรูปแบบการศกึษานอกระบบหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
                        3)  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบคุคลที่มีความสามารถพิเศษ 
                        4) การจัดการศึกษาทางไกลและการจัดการศึกษาที่ ใหบริการในหลายเขตพืน้ที่
การศึกษา 
                       ในแตละเขตพื้นที่การศึกษาใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศกึษา  
ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน  
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จดั
การศึกษาในรปูแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545, หนา  22–24) 
 

2.2  คุณลักษณะผูบริหาร 
 
            คุณลักษณะ หมายถึง  เครื่องหมายหรือส่ิงที่ชี้ใหเหน็ความดีหรือคุณลักษณะประจําตัว  
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 ,  หนา  253) 
                   จากการคนควาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของกับคุณลักษณะ พบวา มีการกลาวถึงคําวา 
คุณลักษณะ หลายแนวทางดงันี้ 
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                        คําวา คุณลักษณะ  มีความหมายตามประมวลบัญญัติศัพททางการศึกษาของ
กรมวิชาการวา หมายถึง ลักษณะ เชน  ความแจมใสราเริง  เปนลักษณะอยางหนึง่ที่ครูควรปลูกฝง  
ใหมีอยูในตวัเอง  (ลีลา  สุวรรณนิมิตร, 2533, หนา 23) 
        พจนานกุรมฉบับนักเรียนใหความหมายของคุณลักษณะวา หมายถึง  เครื่องหมาย
หรือส่ิงที่ชี้ใหเห็นความด ี หรือลักษณะประจําตวั  (สุวิทย  หิรัณยกาณฑ, 2538, หนา 22) 
                  ดังนั้นจึงสรุปไดวา คุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะสวนตัวหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมา
ของบุคคลแตละบุคคล  ที่บงบอกถึงลักษณะประจําตวัของบุคคลเหลานั้นใหปรากฏแกผูอ่ืน  
                  คุณลักษณะผูบริหาร ไดมีผูกลาวถึงลักษณะผูบริหาร และผูที่จะบริหารใหสําเร็จ ดังนี ้
                        รุง แกวแดง (2544, หนา 278) ไดกลาวถึงภาพลักษณผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบัน
จะเปลี่ยนไป โดยผูบริหารโรงเรียนยุคใหมจะตองมีลักษณะ  ดังนี ้
                         1)  ความเปนผูนําทางวิชาการที่เขมแข็ง 
                         2)  เปนผูจัดการที่เฉียบแหลม 
                         3)  เปนผูประสานชุมชนที่ด ี
                         4)  เปนผูอํานวยความสะดวกที่เชี่ยวชาญ 
                         5)  เปนผูมีวสัิยทัศนกวางไกล มองอนาคตของโรงเรียนในทางสรางสรรค 
                         กนก  วงษตระหงาน  (2531, หนา 33) ในดานปจจัยความสําเร็จของการทํางาน 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงแสดงให เ ห็นถึงปจจัยแหงความสําเร็จของการทํางานวา จะตอง
มีปจจัย  3 ประการ  ประกอบกันคือ   
                         1)  ความรูความสามารถทางวิชาการ 
                         2)  จิตใจที่เขมแข็งหนกัแนนในเหตุผลแหงความถูกตองในความสุจริต  ยุติธรรม 
และในความเที่ยงตรง  รับผิดชอบ 
                         3)  ความรอบรู  และความคิดอานที่กวางไกล มหีลักเกณฑกับความเฉลยีวฉลาด
คลองตัว ในการประสานงานและประสานประโยชน 
                          อํานวย  วีรวรรณ (2535, หนา 194-199)  ไดเสนอแนวคิดเกีย่วกับคณุลักษณะของ 
ผูที่ประสบความสําเร็จในชีวติการงานไว  7  ประการ คือ 
             1)  ความเปนผูรูซ้ึงถึงแกนงาน  คือเปนผูที่มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาใน
การปฏิบัติ นําหลักวิชามาประยุกตใชใหไดวัตถุประสงค  และพยายามใฝหาความรูเกี่ยวกับงาน 
ที่ตนรับผิดชอบอยูตลอดเวลา 
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           2)  ความเปนผู ริ เ ร่ิมสรางสรรค เพื่อให เปล่ียนแปลงในทางทีด่ีขึ้นโดยมจีิตสํานึก    
อยูเสมอวาวิทยาการตางๆในโลกกาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ตองตื่นตัวปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงใหทันเหตุการณและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

            3)  ความเปนผู รูจักเอาใจเขามาใสใจเราเปนศิลปะในการดํา เนินงานไมให
กระทบกระเทอืนตอผูรวมงานหรือผูอ่ืน 

            4)  ความเปนผูมีมนุษยสัมพันธ   คือตองมีความสัมพันธ อันดีกับผูรวมงาน  
เขากับคนอื่นไดเปนอยางดี  รูจักใชศิลปะในการเจรจาและรูจักสรางศรัทธาและบํารุงขวัญ เพื่อเปน
กําลังใจใหแกผูรวมงาน 

            5)  ความเปนผูเคารพนับถือในความคิดเห็นของผู อ่ืนและรูจกัแสดงความคดิเห็น
ของตนโดยจะตองรูจักฟงและนับถือความคิดเห็นของผูอ่ืน 

            6)  ความเปนผูกลาตัดสินใจ  และมีความมุมานะพยายาม  คือ มีความกลาหาญ 
ในการตัดสินใจดวยความเชือ่มั่น  

            7) ความเปนผูมีคุณธรรมกํากับวิถีชีวติ โดยจะตองยึดมั่นบนพื้นฐานของความซื่อสัตย  
สุจริต  ความจงรักภกัดี  เพียบพรอมดวยสัจจธรรมไมเอารัดเอาเปรียบหรือเห็นแกไดโดยไมนึกถึง
ความเดือดรอนของผูอ่ืน 

            F. John. Reh (1999, p. 28) ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปนผูบริหารที่ดีวา 
ตองเปนผูที่สามารถจัดการกบัตัวเองและผูอ่ืนไดในสภาวะแวดลอมที่กดดัน ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนทักษะ
ที่สามารถฝกกันได  เปนทัง้ศาสตรและศิลป  โดยมีคุณสมบัติดังนี้ คอื  สวนที่เกีย่วของกับบุคคล
ตองมีความมั่นใจในตัวเอง  เปนบุคคลที่เปดเผยรับสภาพตางๆได มีความซื่อสัตย   รูจักวางตัว       
เปนผูนําและมีบุคลิกภาพที่ดี สําหรับในสวนของงานตองมีความมั่นคงไววางใจได  รับฟง
ความคิดเหน็จากผูอ่ืน และกลาตัดสินใจ  มคีวามมุมานะ  มีความรับผิดชอบ  ยอมรับความผิดพลาด 

            Robert  Lowe and Keith  Swink  (2000, pp. 47–49)  ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพของโรงเรียนในอนาคตวาจะเปนโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสังคมชุมชนจะเขามามีสวนรวม 
ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูที่ทันตอเหตุการณ  ซ่ึงสังคมมีความคาดหวังในเรื่องการบริหาร  
3 เร่ือง  ดังนี ้

             1)  ความเปนเลิศ  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูมีความรูทีส่ามารถ
ประสานงานกบัชุมชนได ยนิดีบริการและตองสรางสรรคความเปนเลิศทางการศึกษา 

             2)  ความเสมอภาค  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูทีม่ีจิตใจโอบออมอารี 
             3)  จรยิธรรม  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูที่มีความโปรงใส 
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สรุปไดวาคุณลักษณะของผูบริหาร ผูบริหารควรเปนผูนาํการเปลี่ยนแปลง เปนผูมีวสัิยทัศน  
มีความรูความสามารถ  มีความคิดสรางสรรค   มีทักษะการบริหารงาน  มีบุคลิกภาพดี  มีปฏิภาณ
ไหวพริบดี  มีการตัดสินใจและแกปญหาไดดี  มีมนุษยสมัพันธที่ดี  มีความรับผิดชอบสูง  มีใจกวาง
พรอมที่จะรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน  มีความซื่อสัตยสุจริต  ยุติธรรม  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความ
อุตสาหะวิริยะ  อดทน  มีความเสียสละ  เปนผูประสานงานที่ดี  
 

2.3  ผูบริหารมืออาชีพ 
 
                จากการคนควาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับ ผูบริหารมืออาชีพ พบวา มีการกลาวถึง
คําวาผูบริหารมืออาชีพ  ดังนี้ 
  ผูบริหารมืออาชีพ  หมายถึง  ผูบริหารที่พยายามทาํใหองคกรประสบความสาํเร็จ  
ตามเปาหมายหรือนโยบายขององคกรดวยเหตุผลและหลกัการซึ่งเปนทีย่อมรับ โดยประยุกตทฤษฎี
หรือแนวทางตางๆ อยางผสมกลมกลืนกันแลวนําไปสูการปฏิบัติ (ธงชัย  สันติวงษ, 2535, หนา 12) 
  ความสําคัญของผูบริหารมืออาชีพ  การที่บุคคลหนึ่งจะกาวขึ้นสูตําแหนงผูบริหารไดนั้น  
มิใชเร่ืองงาย และยิ่งเปนผูบริหารมืออาชีพดวยแลวยิ่งตองใชความมุมานะพยายาม อุตสาหะ
ความพยายามมาก และตองประกอบดวยคุณสมบัติที่ สําคัญในการบริหารให มีประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผลอยางแทจริง   ตองใชทั้ งศาสตรและศิลป   คือ ผูบริหารมืออาชีพจะตองเปน 
นักวางแผน  การจัดรูปงาน  การสั่ งการ   การควบคุม   มีความรับผิดชอบของผูบริหารสูง   
มีมนุษยสัมพนัธ  การสื่อสารอยางมีประสิทธิผล  มีความรู  ความเขาใจ  และสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT)  ไดอยางดี  การเปนผูนํา การจูงใจ การสรางทีมงาน การบริหารความขัดแยงนับเปน
จิตวิทยาการบริหาร   ผูบริหารมืออาชีพตองมีทักษะการบริหาร  ในเรื่องการบริหารเวลา  
การมอบหมายงาน  การสอนงาน  การแกปญหาและการตัดสินใจ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การพัฒนาความกาวหนาในหนาที่การงาน   มีทักษะการพูดสําหรบัผูบริหาร และมีแนวคิดในการ
เพิ่มประสิทธิภาพ  การบริหารแบบมีสวนรวม และความคิดสรางสรรคกับการพัฒนาปรับปรุงงาน  
                 ผูบริหารมืออาชีพ  หมายถึง  ผูบริหารที่สามารถพิสูจนตัวเองไดวา เปนผูมีความรอบรู 
มีความสามารถ  มีประสบการณ  มีความชาํนาญงาน  และมีประสิทธิภาพ  (ทองทิพภา  วิริยะพันธุ, 
2546, หนา 126)    
  ผูบริหารมืออาชีพควรมีจิตใจของการเปนนักตอสูอยู ในสายเลือด   เห็นโอกาส 
แหงความสําเร็จอยูเสมอโดยจะตองมีความเชื่อมั่นวา  การแปรโอกาสใหเปนความสําเร็จไมใชเปน
เร่ืองสุดวิสัยทีจ่ะกระทําได   ผูบริหารมืออาชีพตองเปนผูทํางานอยางคนรักงาน สูงาน และทํางาน 
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อยางผูมีความมั่นใจในงานและมั่นใจในตนเองวา สามารถยืนหยัดอยูภายใตวกิฤติการณตางๆได
อยางมีสติ  มีความมั่นคงทางจิตใจและควรมยีุทธวิธีในการบริหารตนเองใหไดชัยชนะเหนือคูแขงขัน 
                ผูบริหารมืออาชีพ  หมายถึง  ผูบริหารที่เปนสัตบุรุษ  นําเอาหลักธรรมสัปปุริสธรรม 7  
มาประยุกตใชในการบริหารจัดการทั้งดานบริหารตนเอง บริหารทีมงาน บริหารงานใหเปนไป 
ตามแผนงาน โครงการ  เวลาที่วางไว  บริหารชุมชน  บุคคลที่เกีย่วของกับเราดวยความยึดมัน่ 
ในธรรม  ไมประมาท  มีสัมมาทิฏฐิ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  กลาเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้น 
(สุบรรณ  พงษจันโอ, 2546, หนา 22) 
  สรุปไดวา ผูบริหารมืออาชีพนั้น หมายถึง  ผูบริหารที่ มีการใชหลักวิชาประยุกตกับ
ความสามารถ  มีการใชศิลปะหรือยุทธศิลปควบคูกับยุทธศาสตรหรือหลักการตางๆ  ในการ
บริหารงานใหบรรลุเปาหมายตามนโยบาย 
 

2.4  คุณลักษณะของผูบรหิารมืออาชพี  
 

 คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ  หมายถึง  คุณลักษณะสวนตวัของผูบริหารหรือ 
คุณความดีประจําตวัของผูบริหารในการเปนผูบริหารมืออาชีพ  ซ่ึงจากการศึกษาคนควาเอกสารตางๆ  
ไดมีหลายๆ  ทาน ไดกําหนดคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพในลักษณะตางๆ กันดังนี ้
 ทองทิพภา  วิ ริยะพันธุ  (2546, หนา 127-136) ไดกลาวถึง คุณลักษณะที่จําเปนของ
ผูบริหารมืออาชีพวาควรประกอบดวย 
                         1)  เปนนักบกุเบิก (Pioneer)  ผูบริหารมืออาชีพควรมีจิตใจที่ชอบคนหาสิ่งใหมๆ  
เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานใหดียิ่งขึน้ เชน  ใชเทคนิคการบริหารงานรูปแบบใหม  เปดตลาดใหม  
ผลิตสินคาใหม หรือบริหารรูปแบบใหมๆ ทั้งนี้ผูบริหารจะตองถือวาการบุกเบิกทําสิง่ใหมๆ  เหลานี้  
คือ  ความทาทายที่นาคนหาคําตอบเพื่อพิ สูจนแนวคดิวาสามารถกระทําไดหรือไม  โดยผูบริหาร 
จะตองทุมเทความสามารถเพื่อใหประสบความสําเร็จตามที่ตองการ 
                         2)  มีวิสัยทัศน (Vision)  ในการบริหารงาน  ผูบริหารมืออาชีพตองมีความสามารถ
ในการคิดวิ เคราะหสภาพแวดลอม  และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทิศทางการดําเนนิงานขององคกร 
ใหเหมาะสมกบัสภาพแวดลอมที่แปรเปลี่ยน โดยตองยอมรับความเปนจริงและปรับตัว เพื่อเพิม่
ศักยภาพในการแขงขันใหมากขึ้น 
                         3)  มีความทนัสมัย (Modern)  โดยการกาวทันโลก ทันเหตุการณ  และตองกาวทัน 
คูแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิง่ในดานเทคโนโลยี  ผูบริหารมืออาชีพจะตองพรอมที่จะนําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาใชใหเกดิประโยชนในดานการบริหารจัดการ   ทั้งนี้เพื่อจะได เพิ่มความสามารถ 
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ในการแขงขนักับผูอ่ืนไดดยีิง่ขึ้น 
                        4)  มีการวิจัยและพัฒนา  (Research and Development) ผูบริหารมืออาชีพควร
คํานึงถึงผลประโยชนระยะยาวขององคกรโดยการใหความสําคัญแกการวิจัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบการทํางานใหแกองคกร  ผูบริหารมืออาชีพจะตองตระหนกัอยูเสมอวาการพัฒนา
เปนหวัใจขององคกรที่เปนภารกิจสําคัญ  ซ่ึงผูบริหารตองกระทําอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา 
                         5)  เปนนกัสู  (Determined Fighter)  เพราะโลกในยคุไรพรมแดน แมจะมีการพึ่งพา
อาศัยกัน แตกม็ีการแขงขันตอสูในเชิงเศรษฐกิจควบคูกนัไปดวย  ทําใหผูบริหารมอือาชีพจะตองมี
ความพรอมทีจ่ะแขงขันกับนานาประเทศในระดับโลกทุกรูปแบบโดยไมยอทอตออุปสรรคใดๆ  
 แมจะมกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น ก็พรอมจะเผชิญกับความไมแนนอนที่อาจสงผลกระทบตอ
องคกรทั้งในมมุบวกและมุมลบ โดยผูบริหารจะตองสามารถปรับตัวและแกไขสถานการณที่เลวราย
ใหกลายเปนด ี
                         6) เปนนักประสาน (Coordination) ผูบริหารมืออาชีพจะตองสามารถประสานทุกฝาย
เขาหากันเพื่อจะไดชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน มีบทบาทรวมกับภาครัฐในการประสานประโยชน
ของสวนรวมรวมกัน  เพื่อจะไดขจัดปญหาและอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการเจริญเติบโต 
ของประเทศชาติโดยรวม 
                         7)  มีจรรยาบรรณและจรยิธรรม (Ethics)  ผูบริหารมืออาชีพควรมีความรับผิดชอบ
ในวิชาชพีและมีจริยธรรมและคุณธรรมสําหรับเปนกรอบแนวคดิ ในทางปฏิบัติผูบริหารควรประพฤติ
และปฏิบัติตนให ถูกตองตามทํานองคลองธรรม  เพื่อสรางศรัทธาโดยการยึดมั่นในธรรมมะ ไมใช
อํานาจหนาทีใ่นทางมิชอบ ไมละทิ้งอุดมการณโดยหวังผลประโยชนอันมิควรได   สังคมจะได 
อยูรวมกนัอยางสงบสุข 

นอกจากนี้  ผูบริหารมืออาชีพควรรูจักการเพิ่มคุณคาใหแกตัวเอง  โดยการปรับปรุง 
และพัฒนาตนเองใหมีคณุคามากขึ้น  เพื่อสรางภาพลักษณ  (Image) ของตนเองใหเปนผูนําที่ทําให
ผูอ่ืนเชื่อมั่นไดใน  3 ประการคือ 
                         1)  เชื่อถือ  เปนบุคคลที่ มีบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายในทั้งในดานรูปลักษณ 
และจิตใจ 

            2)  เชื่อมือ  มีฝมือในการทํางาน มีความรูความสามารถ มีประสบการณ 
            3)  เชื่อใจ  เปนผูมีจิตใจดี มีน้ําใจ  มคีุณธรรมไววางใจได    

                 ภาพลักษณของผูบริหาร หมายถึง ภาพทีแ่สดงออกมาใหผูอ่ืนเหน็ รวมถึงคุณลักษณะ
ของบุคคล   ซ่ึง เปนคุณสมบัติ เฉพาะตัวของบุคคลนั้น   ผูที่มภีาพลักษณที่ดีจะเปนผูที่ไดรับ 
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การชื่นชมยกยองจากสังคมและบุคคลที่เกี่ยวของ  ถือวาเปนตวัอยางของความดีงามอันเปนเลิศ 
ที่ปรากฏตอสาธารณชน ผูบริหารที่ตองการมีภาพลักษณดี  จะตองประกอบดวยการมบีุคลิกลักษณะดี 
ทั้งภายนอกและภายใน  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  มีอุปนิสัยใจคอดี  มีความประพฤติ  พฤติกรรม
และการปฏิบตัิตนที่ดี  มีผลงานที่เห็นไดชดัเจนและตองกระทําหรือปฏิบัติมาเปนระยะเวลายาวนาน
ตอเนื่องจนเปนที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป  ผูบริหารหรือนักธุรกจิที่มีภาพลักษณดี  ตองใชเวลา
ในการสรางผลงานอยางสม่ําเสมอเปนที่ประจักษแกสายตาของบุคคลอื่น บุคคลที่รํ่ารวยแตไม
ประกอบการงานหรือใชชีวิตเสเพล  จะเปนผูที่มีภาพลักษณในทางเปนบุคคลเจาสําราญ  (Play boy)  
ซ่ึงไมใชภาพลักษณของผูบริหาร  ภาพลักษณที่ดีจึงไมไดเกดิขึ้นเพราะการแตงตวัแตงหนาใหดดูี
เทานั้น  แตจะตองมีการแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมและการปฏิบัติตนที่ดีประกอบดวย  ผูบริหารทีด่ี
ควรมีคุณลักษณะของการเปนผูนําที่ดี  มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูรวมงาน โดยควรมีรูปแบบ
ของการบริหารงานที่ถูกตอง  ใชวิธีการบริหารที่เปนประชาธิปไตย (Democratic Leadership)  มีการ
ปรึกษาหรือรับฟงขอมูล  ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของผูรวมงาน  ผูเกีย่วของ และเมื่อผูบริหาร
สามารถรวบรวมขอมูลไดเพียงพอตอความตองการแลว จึงนําขอมลูเหลานั้นมาพิจารณาวิเคราะห
แยกแยะขอดีขอเสีย  เพื่อผูบริหารนั้นจะไดเปนผู ตัดสินใจคนสุดทายในฐานะเปนผูนําขององคกร
และไมวาผลของการตัดสินใจจะเปนเชนไร  หากมีขอผิดพลาดใดๆ เกดิขึ้น ผูบริหารจะตองพรอม 
ที่จะรับผิดชอบโดยตรงไมโทษผู อ่ืน   ซ่ึงผูบริหารที่มี ลักษณะเชนนี้เปนผูนําทีเ่ปนที่รักใครของ
ผูใตบังคบับัญชา  ดังนั้น  ผูบริหารควรคํานึงถึงคุณลักษณะของผูนําที่พึงปรารถนา  เชน    รับฟง
ความคิดเหน็ของผูอ่ืน ใจเยน็  ขยันหมั่นเพยีร จริงจังกับการทํางาน  รับผิดชอบตอการกระทํา ฯลฯ  
และละเวนคณุลักษณะของผูนําที่ไมพึงปรารถนา  เชน  ใจรอน  ไมรับฟงความคิดเหน็ผูอ่ืน  ทําตน
ไมมีแกนสาร  ขี้เกียจ  แยงชงิผลงานผูอ่ืน  ไมรับผิดชอบ โยนความผิดใหแกผูอ่ืน  ผูบริหารจะตอง
คํานึงถึงตลอดเวลาวาผูบริหาร  คือ ผูนําขององคกรที่ เปนตัวอยางของบุคคลที่อยูในองคกรนั้นๆ 
หากผูบริหารทําตนเปนผูนําที่ดียอมมีภาพลักษณที่ดีตามไปดวย ผูบริหารที่ประสงคจะมีภาพลักษณดี  
จะตองรูจักการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหเปนผูมีบุคลิกลักษณะที่ดี  เพราะภาพลักษณเปนสิ่งที่เกดิ
จากการที่ผูอ่ืนมองเรา  ทําใหภาพลักษณของเราจึงขึ้นอยูกับความคิดเหน็ของผูอ่ืน  ซ่ึงแตละคนจะมี
ความคิดไมเหมือนกัน  ตางคนตางคิดตางคนตางสรุปการกระทําที่เราแสดงออกมา  บุคคลอื่นมีสิทธิ
เปนผู วิ เคราะหว าภาพลักษณของเราเปนอยางไรตลอดเวลา  ภาพลักษณจึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
รับรูของบุคคลอื่น  และภาพลักษณนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได หากมีเหตกุารณที่ไมดเีกดิข้ึนภาพลกัษณ
ของเราจะพลอยเสียหายไปดวย  ดังนั้น  ผูบริหารตองรูจักวิธีการรักษาภาพลักษณไว  ภาพลักษณ
เปนสิ่งที่เราอาจจะสรางไดในเบื้องตน ดวยการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายนอก
และภายใน  เนื่องจากบุคลิกภาพและการแสดงออกนัน้สามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้นได  
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ถาเรารูวาอะไรควรทําและอะไรไมควรทํา ไมมีใครพรอมทุกดานแตละคนจะมีจุดออนที่แตกตางกัน  
แตเราจะตองทําการปรับปรุงขอเสียเหลานัน้ใหดีขึ้น  เชน  ปรับปรุงการพูดไมมองหนาคูสนทนา  
มองพื้นมองเพดานมีสายตาหลุกหลิก  การกระทําเชนนี้จะทําใหเสียบุคลิกภาพ ผูบริหารตอง
ปรับปรุงตนเองในทุกดานแมจะเปนเรื่องเล็กนอยก็มีความสําคัญ  เนื่องจากเปนการสรางภาพลักษณ
ที่ดีตั้งแตแรกเริ่มและผูบริหารจะตองดแูลรักษาภาพลักษณนั้นไวใหดีตลอดไป  ดวยการดูแลตัวเอง
ใหดี  ดูแลสังคม  ดูแลคนรอบขางใหเปนสขุ 
              การปรับปรุงบุคลิกภาพ และการแสดงออกควรจะเริ่มตั้งแตการมีอริยบทงดงาม ทั้งทายืน  
ทานั่ง  ทาเดิน  ผูบริหารควรฝกใหเคยเปนนิสัย  เปนธรรมชาติของจริง  เชน  ทานั่งควรนั่งตวัตรง  
ยืนเดนิตัวตรง  หลังตรง  ไหลตรงเทากัน  ฝกหนาตรง  คอตรง  หลังตรง  แตควรใหดเูปนธรรมชาติ
ไมแข็งเกนิไป บุคลิกภาพที่เปนธรรมชาติจะกลายเปนนสัิยที่กระทําเปนประจํา ไมดูเสแสรงใหเหน็วา
ส่ิงที่กระทําไมใชตัวตนที่แทจริงของคนๆ นั้น  นอกจากนั้นในการแตงกาย  ผูบริหารควรแตงกาย 
ใหเรียบรอย  สุภาพ  มีความพอดี  มีความเปนธรรมชาติ  แตงกายสบายๆ ไมมากไมนอยเกินไป  
โดยควรแตงกายใหเหมาะสมแกกาลเทศะ  ใหเกยีรติผูอ่ืน  เชน  การแตงกายแบบสบายแตสมารท  
(Smart Casual)  ของผูชาย  อาจใสเสื้อนอกแตไมใสเนคไทหรือไมใสเสื้อนอกแตใสเนคไท  ถาเปน
เสื้อเชิ้ตแขนยาวควรติดกระดุมที่ปลายแขน หรือใสเ ส้ือแขนสั้นและกางเกงขายาวแบบเรยีบรอย
ทั้งนี้เสื้อนอกกับกางเกงที่ใชควรมีลายเดียวกนั หรือสีของเสื้อผาทั้งชุดควรเขากันได มีโทนสีกลมกลืน  
การแตงกายของผูบริหารควรใหดูดี ทันสมัย เหมาะแกกาลเทศะ เพราะนอกจากจะเปนการใหเกยีรติ
ผูอ่ืนแลว ยังเปนการแสดงรสนิยมของผูสวมใสอีกดวย  นอกจากการแตงกายดวยเส้ือผาแลว  
ผูบริหารยังควรใหความสําคัญแกสวนประกอบอื่นๆ ที่เราใชอยู  เชน  รองเทา  กระเปา แวนตา ฯลฯ  
เพราะเปนอุปกรณที่ชวยเสรมิบุคลิกภาพใหดดูีขึ้น  ทําให ผูสวมใส เกิดความมั่นใจ   บุคลิกภาพ 
ของบคุคลสวนหนึ่งจงึขึ้นอยูกับความมัน่ใจของคนๆ นัน้ดวย  ถาไมมีความมั่นใจในตนเองจะเกดิ
ความกังวลใจกระวนกระวายทําตัวไมเปนธรรมชาติ  สําหรับผูบริหารหญิง การแตงหนาและทรงผม   
ควรใหรับกับใบหนาใหดูดี แตงหนาพองาม ไมแตงหนา เขมเกินไปหรือออนเกินไป ทรงผม
เรียบรอยไมสกปรกรกรุงรัง ไมนําสมัยหรือเปนแฟช่ันมากเกินไป  และควรระวังทรงผมไมให
ยุงเหยิงนกั  เพราะทําใหดูไมเรียบรอย นอกจากนี้ผูบริหารควรใหความสําคัญแกความสะอาดของ
เสื้อผา และรักษาความสะอาดของรางกาย  เชน ตดัเล็บมอื เล็บเทาใหเรียบรอย  รักษาความสะอาด
ของเล็บอยาใหสกปรกเพราะจะสงผลเสียตอบุคลิกภาพได 
                ดังนัน้ ผูบริหารที่ตองการมีภาพลักษณดีจะตองพัฒนาตนเองทั้งภายนอกและภายใน 
ผูบริหารควรรูจักควบคุมตนเองใหดีที่สุดทั้ งตอหนาและลับหลัง   เพื่อใหเคยชินจนเปนนิสัย  
เปนวิถีชีวติหรอืเปนแบบอยาง (Style)   
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  สมชาย  เทพแสง (2543, หนา 20-23)  กลาววา  การเปนผูบริหารมืออาชีพ (Professional  
Director) นั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆ ดาน ความพรอมของตนและครอบครัว  ตลอดจน 
การยอมรับจากสมาชิกในสถาบันและชุมชน  ถาผูบริหารมีจิตใจมุงมั่นและทุมเทใหกับการทํางาน  
ตลอดจนนํา 20 P มาประกอบในการทาํงานหรือเปนแนวทาง  กส็ามารถสรางความเชื่อมั่นได 
ทางหนึ่ง  ที่จะพาไปสูเสนทางของมืออาชีพ  ผูบริหารไมวาจะอยูในระดับใด ผูบริหารก็มีบทบาท
หนาที่ ความรบัผิดชอบที่ไมแตกตางกัน   คือ เร่ิมตั้งแตการวางแผน  การควบคุม  ติดตามผล 
และประเมนิผล ตลอดจนใหขวัญกําลังใจและตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง และที่ถือวาเปนหนาทีห่ลัก  
ดังนั้นผูบริหารจึงตองมีภาพลักษณที่ ดี   มีหลักการสําคัญในการปฏิบัติงาน เพือ่ใหงานบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว  ซ่ึงโดยภาพรวมแลวงานบริหารจะตองทําใหเกดิความรวมมือรวมใจ 
ในการปฏิบัติงานอยางพึงพอใจของสมาชิกและงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตัง้ไว  ภายใตเวลา 
และงบประมาณที่จํากดั  ถาสามารถทําไดก็ถือวาเยีย่ม  แตอยางไรก็ตามความเปนผูบริหารที่เกง ดี  
มีความชื่นชมศรัทธานั้น บางครั้งตองขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและสถานการณดวย ที่เรียกวา  
“สถานการณสรางวีรบุรุษ”  ซ่ึงลักษณะของผูบริหารจะมลัีกษณะ  20 P  ดังนี ้
                         1)  Psychology  ผูบริหารตองมีจิตวิทยาในการบริหารคน  รูนิสัยใจคอของลูกนอง 
เปนอยางดี  ทีเ่รียกวา  “รูเขารูเรา  รบรอยครั้งชนะรอยครั้ง”   ดังนัน้จงึจําเปนตองศกึษานิสัยใจคอ
ของแตละคนวาเปนคนอยางไร  พูดงายๆ จะไปบริหารใครตองวิเคราะหเขากอนอนัดบัแรก 
                         2)  Personality  คนบางคนเดินมาแตไกลเราก็ทราบทันทีว านี่ เปนผู อํานวยการ    
คนโนนเดนิมานั่นคงเปนนกัการ  เพราะการแตงกายก็ดี   บุคลิกภาพ  การเดินตองสงาผา เผย
ตลอดจนการพูดจามีหลักเกณฑนาเชื่อถือ การยิ้มแยมแจมใสมีอัธยาศัยไมตรีเปนสิ่งสําคัญ ทําใหเกดิ
ความประทับใจ  บุคลิกภาพจึงมีสวนสําคัญ   รวมทั้งการวางตนใหเหมาะสมกับตาํแหนง  หนาที่
การงาน  มารยาทตางๆ  ตองคํานึงถึงทุกๆ ดาน 
                         3)  Pioneer  ตองเปนผูริเร่ิมบุกเบิก  กลาไดกลาเสีย  โดยเฉพาะสถานศึกษาใหมๆ   
ที่ยังไมเปนทีน่ิยม  ผูบริหารตองวางแผนเชิงรุก  เพื่อใหคนยอมรับศรัทธา  ตองเหนด็เหนื่อย มานะ
อดทน เพื่อใหไดตามเปาหมาย  ถาทอแท ลูกนองก็คงหมดกําลังใจ   กาลิเลโอนักวิทยาศาสตร  
บุคคลสาํคัญกอนจะมีคนเชื่อถือตามวา โลกกลมเขาตองจบชีวิตลงกอน  แตก็ถือวาเปนตัวอยางของ
นักบุกเบกิดานดาราศาสตร เปนอยางดี  นอกจากนี้ยุทธวิ ธีทุบหมอขาวของพระยาตากนํามาซึง่ 
ชัยชนะในการตีเมืองจันทบุรีเปนตัวอยางของนักตอสูกลาไดกลาเสียไดเปนอยางด ี
                         4)  Poster การทํางานถาขาดการประชาสมัพันธงานนั้นก็รูเพียงไมกี่คน จึงตองอาศัย
การประชาสัมพันธ แมจะเปนงานเล็กแต เราก็ เอาจุดเดนของงานมาตีแผจะชวยทาํใหเปนที่รูจัก
ไดมากขึ้น  การประชาสัมพันธที่ดีที่สุด  คือ  มุขปาฐะ  (mouth  to  mouth) 
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                        5)  Parent   ผูบริหารตองเปนพอแมหรือผูปกครอง  ตองมีพรหมวหิารธรรม 4 เมตตา  
กรุณา มุทิตา  อุเบกขา  ไมเขาขางใดขางหนึ่งวางตัวเปนกลาง ใหความยุติธรรมแกทุกฝายเสมอหนา  
สรางสังคมใหเปนปกแผนแนนแฟน  สามัคคีกลมเกลียว  เหมือนกับพอขุนรามคําแหงมหาราชที่ใช
หลักการปกครองแบบพอปกครองลูก  ทําใหไพรฟาหนาใส  ประชาชนมีความสุขถวนหนา 
                        6)  Period  ผูบริหารตองเปนคนตรงเวลา  การทํางานตรงเวลาสะทอนใหเห็นวา 
เปนคนซื่อสัตยไดทางหนึ่ง และเปนตวัอยางลูกนองไดอีกดวย  อยาทํางานตามเวลา คือเวลาไปกอน
ตัวตามไปทหีลัง 
                        7)  Pacific  ผูบริหารตองมีความสุขุมรอบคอบ  ใจเย็น  มีกลยุทธที่ยอดเยีย่ม  สํานวน
อังกฤษวา “a snake in the grass”  เหมือนกบัเสือซอนเล็บ   หรือคมในฝก    ทําใหคนอื่นไมสามารถ
รูจิตใจเราไดวาคิดอะไร  ทําอะไร  การทํางานที่ สุขุมรอบคอบทาํใหงานดําเนนิงานไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  เพราะถาประมาทงานก็อาจจะเสียหายไดในภายหลัง 
                         8) Pleasure ผูบริหารตองมีอารมณขันแกสถานการณในชวงที่ตึง เครียดได    
คนที่มีอารมณขันจะชวยใหคนอื่นไววางใจ ใหความไว เนื้อเชื่อใจได  ตลอดจนการทํางานเปนไป
ดวยความสุขุมไมเครงเครียด 
                         9)  Prudent   การมองการณไกล หรือวิ สัยทัศนทาํให เราเปนผู ทันสมัยอยูตลอด   
ผูบริหารจําเปนตองมี  เพราะการคาดการณ ส่ิงที่ เกิดขึ้นลวงหนาได   ความผิดพลาดจะนอยลง 
ตัวอยางที่เห็นชัดเจน   ไดแก สมเด็จพระปยมหาราชยอมเสียเมืองเล็กๆ เพียงสวนเดยีวเพื่อรักษา 
เอกราชของชาติไทยไวได 
                       10)  Principle  การทํางานของผูบริหารตองยึดหลักการเปนหลัก รวมทั้งทฤษฎีตางๆ 
ที่สามารถอางอิงหรือพิสูจนได  นอกจากนี้ควรมีเหตุผลประกอบการชีแ้จงได   มิใชอางแตเพยีงวา  
“นโยบายยอมเหนือเหตุผล”  ผูบริหารก็จะไมไดการยอมรับเทาที่ควร เพราะไดแตงานมิไดใจ 
                       11)  Perfect  งานที่เกิดขึน้ตองใหสมบูรณที่สุดเทาที่ทาํได   ครบถวน  ถูกตองและ
มีการตรวจสอบ  ประเมินผลงานอยางตอเนือ่ง โดยเนนคุณภาพของงานเปนหลัก 
                       12)  Point  งานที่ทําตองมี วัตถุประสงคแนนอนชัดเจน  สามารถดําเนินไปอยางมี
ทิศทางเหมือนกับหางเสือเรือที่บังคับใหเรือเดินไปอยางถูกตองแมนยํา 
                       13) Plan งานที่ทําตองมีการวางแผนอยางรอบคอบและพึงระลึกอยูเสมอวา   
“งานใดก็ตามถามีการวางแผนงาน  งานนัน้สําเร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง” 
                       14) Pay ตองมีการกระจายงานอยางทั่ว ถึง   และใหรางวัลบุคคลทีท่ําผลงานดีเดน   
เพื่อเปนขวัญ  กําลังใจใหกับบุคคลที่สรางสรรคผลงานใหเจริญกาวหนาอยูเสมอ  ซ่ึงจะชวยให
บุคลากรมุงทํางาน  เพื่อใหเกดิการพัฒนาตอไป 
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                        15) Participation ตองใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน  ทําใหทกุคนมองเหน็
ความสําคัญของงาน  พรอมใจที่จะชวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค 
                         16) Pundit ตองมีความรูเรื่องที่ทําอยางชัดเจนและสามารถปฏิบัติได  ไมใชความรู
แบบ “ยุทธการบนกระดาษ”  ซ่ึงเปนสํานวนจีน หมายถึง  รูแตตําราพอถึงการปฏิบัติกลับลมเหลว 
                         17) Politic  ตองมีความรูความเขาใจดานการเมืองการปกครอง  บางครั้งตองทําตน
เหมือนนกัการเมืองเขากับคนไดทุกชัน้  ตลอดจนลูลมบาง  อยาแข็งเกนิไป 
                         18) Poet   ตองมีความสามารถดานสํานวนโวหาร   วอลแตร กลาววา  “ปากกา 
ปกครองโลก”   เพราะถาเรามีความสามารถดานการเขียนจะชวยเสริมสรางความมั่นใจใหกับตนเอง  
และเกดิความเลื่อมใสศรัทธาจากคนอื่น 
                         19) Perception ตองมีความสามารถในการหยั่งรู  คาดการณ ตรวจสอบ และทบทวน
ส่ิงที่คาดการณไว ตลอดจนบันทึกเหตกุารณ เพื่อนํามาเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้น และเลือกใชอยาง
เหมาะสม 
                         20) Psycho  ตองมีจิตวิญญาณของนักบริหาร   เปนผูมีความรักในอาชีพครู   
เปนนักบรหิารที่มีอุดมการณ  และปณิธานที่แนวแน  ในการแกไขปญหาสังคม  ตลอดจนการปฏรูิป
สังคมโดยการใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการดําเนนิงาน   ผูบริหารตองรักในศักดิ์ศรีในสถาบัน
และของตนเอง  ไมดูถูกดแูคลนอาชีพของตนเองและพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ  ระเบยีบวนิัย  
ตลอดจนจรรยาบรรณในอาชพีของตน 
                 นอกจากนี ้ สมชาย  เทพแสง  (2543, หนา 15)   ไดกลาววา  บทบาทใหมของผูบริหาร
มืออาชีพ  คือ การที่จะเปนผูบริหารที่ดีนั้น ตองมีการเตรียมตัวเปนผูบริหารนั้น  ถือเปนบทบาทใหม  
ที่ผูบริหารจะตองศึกษาทําความเขาใจและปฏิบัติตามแนวทางที่ตั้ งไว   จนประสบความสําเร็จ  
เปนผูบริหารมืออาชีพ  มีแนวทางสรุปไดดงันี้ 
                         1)   การฝกฝนตนเองดานอปุนิสัยใจคอ 
                               (1)  มีหัวใจในเรื่องบรกิาร    การรู จักบริการใหความชวยเหลือผูอ่ืน  ตองการ
ความรูสึกเสียสละเปนแรงผลักดัน  เมื่อเกดิความเสียสละ  การที่จะชวยเหลือบริการผูอ่ืนก็จะเกิดขึน้
ดวยความบริสุทธิ์ใจ (Sincerity) เปนสิ่งที่ผูอ่ืนมีความตองการจากเรา อยาคิดวาเปนเรื่องที่เกิดขึ้นงายๆ 
เพราะอุปสรรคเรื่องนี้  คือ  ความโลภ โกรธ  และหลง  แตถาเรารูจักใหบริการและไดทําบอยๆ 
เร่ืองเหลานี้ก็จะหายไป 
                               (2) มีใจกวาง หมายความวา มีใจกวาง กลาทํา กลาเสียสละ เห็นผูอ่ืนมี
ความสําคัญ กลาไดกลา เสีย  จะเปนดานการเงินหรือน้ําใจ      ถาใจกวางทางดานการยอมรับ 
ความสํา เ ร็จและการรับฟงความคิดเห็นจากผู อ่ืน   การฝกฝนดานนี้จะตองทําใจใหสุขุมไว  
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เพราะมนษุยเราไดส่ังสมประสบการณของตนเองมานาน  การฝกฝนทางดานนี้จึงจําเปนตองฝกการ
ใชดุลยพนิิจ 
                               (3) ความตื่นตัวในการเปนสมาชิกของกลุม ความเฉื่อยชา  ความเบื่อและเกลยีด  
ในอุปนิสัยของคนบางคนในองคการเปนอุปสรรคตอความรูสึกตอความตื่นตวัในดานนี้  การรูจัก
เขาสังคม  เขารวมกิจการที่ตื่นเตนตองานที่สมาชิกของกลุม เริ่มขึ้น   จะทําใหนกับริหารไดรับ 
การยอมรับจากสมาชิกในกลุม แตนักบรหิารจะตองมแีนวความคดิใหมๆ เสมอ เขารวมดวยความ
จริงใจ 

2) การพัฒนาดานความรูเขาสูวิชาชีพ 
                                (1)  ความรูทางทักษะที่นําไปสูความคลองตัวเชี่ยวชาญ และความมีเสนหของ
นักบริหาร  เรียกเปนภาษาทางบริหารวา  ทักษะทางเทคนิค  (Technical  Skill)  เปนความรูเกีย่วกับ
การทํางาน รายละเอียดของงานตางๆ  ผูบริหารจะตองรู  ความสามารถดานนี้ไดมาจากการศึกษา  
อบรม  การฝกงาน  หรือไดจากประสบการณตรง 
                                (2)  ความรูที่นําไปสูความเปนนักบรหิารโดยวิชาชพี ความรูทางดานนี้  เรียกวา  
ทักษะทางความคิดรวบยอด (Conceptual  Skill)  ทักษะทางดานนี้จะตองอาศัยสติปญญาและ  
การฝกฝน  ผูบริหารที่ ดีจะตองมีความสามารถเขาใจปญหาตางๆ  รูจักวิเคราะห  สังเคราะห 
ไดเปนระเบียบโดยมีทัศนะอันกวางไกล 
                                (3) ความรูเมื่ออยูกับคน  ความรูดานนี้ เ รียกวา  ทักษะทางมนุษยสัมพันธ 
(Human  Skill)  เปนความสามารถเขากับคน  เขาใจพฤตกิรรมของบุคคลในองคการ  ความสามารถ
ในการพดูชักจงูโนมนาวใหบุคคลปฏิบัติตามเปนหวัใจของการบริหารเปนอยางมาก 
  เมื่อนักบริหารจะตองปฏิบัตพิันธกิจรวมกบัคนอยางขาดไมได  จึงควรใหความสําคัญตอคน  
เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายในระดับที่  “ดคูนออก  บอกคนได  ใชคนเปน”  อันเปนความสําเร็จแหง
การบริหารคนของนักบริหาร 
  “บริหารงานตองบริหารคน ใหเลิศลนชํานาญการ เกงคนตองเกงงาน  เกงบริหารตองได
ทั้งงานทั้งคน”    
  เพื่อใหนักบรหิารเกงทั้งงานและเกงทั้งคน จึงไดมีแนวคิดซึ่ ง เปนความเชื่อเกีย่วกบัคน 
ในเชิงบริหาร  ดังนี ้
                         1)  ปญหาเกดิจากคน ปญหาในองคกรของเราแทบทุกปญหาเกิดมาจากคนเปนสําคัญ  
นักบริหารจะตองไมโทษดวง  แตตองสืบคนหาสาเหตุโดยมิใชการสืบหาวาใครผดิ  แตสืบคนวา
ผิดพลาดเพราะอะไร  จะเตรยีมการหรือแกไขปญหาไมใหเกิดขึน้อีกไดอยางไร 
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                          2)  คนแกปญหาไดทุกเรื่อง  ไมวาจะเปนปญหาใดคนเทานั้นที่จะแกไขได  ซ่ึงคน
อาจจะหมายถงึบุคลากรในองคกร นอกองคกร รวมทั้งตวัผูบริหารขององคกรนั้นๆ ดวย และรวมถงึ
เครือขายทางการบริหารทั้งแนวบน  แนวลาง  และแนวราบดวย 
                          3)  ทุกปญหาตองแกที่คนกอน  เมื่อสาเหตุของปญหาเกิดจากคนที่เกี่ยวของทําให
เกิดปญหานั้นๆ การจะแกปญหาหากฝกตามคําสอนของพุทธศาสนาในหลักอริยสัจสี่ก็จะตองแกที่
สาเหตุแหงปญหานั้นๆ นั่นคือ  เร่ิมแกที่คน  ซ่ึงสวนใหญ เรามักจะพบเพียงสาเหตุเบื้องตน  แต
ไมคอยจะไดสืบคนไปถึงสาเหตุที่คนพบนัน้ 
  “จะปลูกพืชตองเตรียมดิน  จะกนิตองเตรียมอาหาร   จะพัฒนาการกต็องเร่ิมที่พัฒนาคน
จะแกปญหา  จึงเริ่มแกที่คนกอน “ 
                          1)  คน  คือ ทรัพยากรที่สําคัญที่สุด  ในศาสตรแหงการบริหารไดยอมรับวา  ปจจัย
การบริหารที่มีอยูหลายประการนั้น  คนเปนทรัพยากรทีสํ่าคัญที่สุดซึ่งขยายความถึงองคกรทุกแหง  
สถาบันทุกแหง  และนาจะรวมถึงการเปนทรัพยากรทีสํ่าคัญที่ตองรักษาและพัฒนาใหเต็มศกัยภาพ
ของสังคมและของประเทศชาติดวย 
                          2)  เราตองเชื่อมั่นในคณุคาของคน  คนไมใชหญา  ไมใชขยะ แตคนทุกคนมีคุณคา  
มีศักดิ์ศรีของความเปนมนษุย  ฉะนั้น  นักบรหิารจะตองไมคิดวา “รกหญา  ดีกวารกคน”  ตองให
เกียรติคนทกุคน  มองเห็นผูอ่ืนมีศักดิ์ศรี และความเทาเทยีมกับตน 
                          3)  คนทุกคนมีคา  หมายถงึ  การที่นักบรหิารมองเห็นคุณคาของคนในองคกร    
มีคุณคามีความหมายตอองคกร  เสมือนความสํา เร็จแหงภารกิจขององคกรเปนภาพใหญ  
และบุคลากรทุกคนในองคกร คือ ภาพยอย  ซ่ึงหากขาดคนเหลานัน้คือ  การขาดภาพยอยหลายภาพ   
หรือแมแตภาพเดียว  ภาพแหงความสําเร็จนั้นจะไมเกดิขึน้ไดเลย 
                         4)  คนทุกคนมีศักยภาพในตัว  ศักยภาพในที่นี้  หมายถึง ความรู  ความสามารถ  
พรสวรรค  ที่นักบริหารจะตองคนหาใหพบวา บุคคลในองคกรแตละคนนั้นมีความสามารถอะไร 
อยูบาง ทั้งความสามารถในงาน  ความสามารถพิเศษ  ซ่ึงรวมถึงความรูและประสบการณที่บุคลากร
เหลานั้นมแีละเคยมีมา  เมื่อถึงเวลาจํา เปนหรือจะตองใชประโยชนจะไดเลือกใชไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 
                         5)  ควรใหโอกาสแกคนไดแสดงศักยภาพในตัว  เมื่อคนพบศักยภาพของบุคลากร
แตละคนในองคกรแลว  หนาที่ของผูบริหารที่จะผสมผสานใหศักยภาพของแตละคนเขามา 
ผสมผสานกลมกลืนกันบังเกิดเปนทีมงานที่คาดหวัง (Dream Team) เลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน
เหมาะสมกับความรูความสามารถ ความพงึพอใจของแตละคน เชื่อมโยงใหทกุคนไดมีสวนในภาพ
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แหงความสําเร็จ  และที่สําคัญคือตองใหโอกาสทุกคนไดแสดงศกัยภาพ  เพื่อใหเกดิการมีสวนรวม
และความภาคภูมิใจในความสําเร็จขององคกรรวมกัน 
                         6)  สรางคน นักบริหารตองสรางคนหรือแสวงหาโอกาสในการสรางคน ซ่ึงหมายถึง  
การสงเสริมชวยเหลือ สนับสนุนใหบุคลากรไดประสบความสําเร็จมคีวามเจริญกาวหนาในตําแหนง
หนาที่  หรือมชีื่อเสียงไดรับการยกยองเชิดชูเกียรต ิ
                         7)  การชวยคนที่ดีที่สุด  คือ  การชวยใหเขาสามารถชวยเหลือตนเองได  เขาสามารถ
ไปชวยเหลือผูอ่ืนตอไป  เพือ่ที่นักบริหารจะไดมีเวลาและโอกาสที่จะไปชวยเหลือหรือสรางคนอื่น
ตอไป            
                นอกจากนีบ้ทบาทใหมของผูบริหารมืออาชีพยังตองรูจักการพัฒนาตนเอง   ผูบริหาร 
ในยุคโลกใหมไรพรมแดนตองพัฒนาตนเองอยางสม่ํา เสมอ  ในการพัฒนาตนเองของผูบริหาร
ตองพัฒนาในดานตางๆ  ดังนี้ 
  พัฒนารางกาย  ออกกาํลังกาย   รับประทานอาหารที่ด ี  มีประโยชนครบทั้ง  5 หมู และ 
พักผอนอยางเพียงพอ 
  พัฒนาจิต  มคีํากลาววา  พัฒนารางกายจะตองเคลื่อนไหว  พัฒนาจิตใจตองสงบนิ่ง  
การพัฒนาจิตใจจะตองทําสมาธิ  เพื่อทําใหเกิดสติปญญา              
                          1)  พัฒนาบุคลิกภาพ   โดยเฉพาะที่ เปนรูปธรรม   ไดแก  การแตงกาย  การพดู 
การปรากฏตัวในที่ชุมชนตางๆ  
                          2)  พัฒนาดานความรู ที่เปนประโยชน โดยเ ช่ือมโยงเขาดวยกันกบัสิ่งทั้งหลาย 
ทั้งปวงได     
                ความรุงเรืองของประเทศชาติขึน้อยูกับการศึกษาของคนในประเทศเปนสําคัญ  เพราะ
ความรูเปนทรพัยากรอันลํ้าคา  สถานศึกษากเ็ปนแหลงหนึ่งที่จะใหความรูอันมีคานั้น  “ผูบริหาร”  
จึงมีความสําคัญที่จะพัฒนาการศึกษาของเยาวชนใหมีประสิทธิภาพ 

ดนัย  เทยีนพฒุ  (2543, หนา 179–181)  ไดกลาววา  คนที่เปนนกับรหิารมืออาชีพ ควรมี 
คุณลักษณะ  ดงัตอไปนี ้
                         1)  นักบริหารตองทํางานตลอดเวลา 
                         2)  ใชความฉลาดทั้งหมดใหเปนนกับริหารที่ดีที่สุด 
                         3)  เปนคนเรยีนรูอยูตลอดเวลา และเรยีนรูอยางตอเนื่อง 
                         4) ทําทุกสิ่งดวยความมั่นใจที่สุดสําหรับทุกๆ คนที่อยูลอมรอบเขาใหทุกคนไดรับ
โอกาสที่ดีที่สุด  คือ ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 
                         5)  รูจักวางระบบแผนงานและชี้ชองทางใหแกคนของเขา 
                         6)  สรางใหคนในองคการมพีลัง และมีความกระตือรือรน 
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                         7)  มีความรบัผิดชอบ 
                         8)  เปนตวัอยางที่ลํ้าคาใหแกคนในองคการ 
                         9)  ควรยืนอยูบนผลประโยชนขององคการ  แตในขณะเดยีวกันตองคํานงึถึงประโยชน
ของสังคมสวนรวมดวย 
                       10)  นักบริหารตองมีจรรยาบรรณในการทําธุรกิจ 
                       11)  สามารถประยุกตใชวิชาการไดในหลายสถานที่ 
                       12)  ตองเปนคนมีวิสัยทัศน  มองอนาคต  และกําหนดจุดยืนของตนเองได 

นอกจากนี้ วีระ  ประเสริฐศิลป (2546, หนา 1-2)  ยังไดสรุปคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพ   
ตามแนวคิดของโรเจอร  เบิรคแมน วา นกับริหารมืออาชีพ ควรจะตองมีลักษณะดังนี ้        
                         1)  มีพลังเหลอืลน เปนคนทีม่ีไฟแรง แคลงคลอง วองไวกระตือรือรน ไมยอมอยูเฉย 
                         2)  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความมุ งมั่น   ขยนัขันแข็ง  ไม เบื่อหนายทอแท  
ตอการทํางาน  หรือปญหาตางๆ  
                         3)  แบงงานใหคนอื่นทํา  ถือวาความสําเรจ็ในการบรหิารองคการ  อยูที่ความรวมมือ
ของบุคลากรทุกคนในองคกร  จึงตองรูจัก เลือกใชคนใหทํางานตามความรูความสามารถ
และดึงศักยภาพของคนมาใชประโยชนมากที่สุด 
                          4) รูใจเพื่อนรวมงานจะเปนประโยชนตอการทํางานรวมกัน ชวยใหเกิดความรวมมอื
ในการทํางาน  และความรักใครกลมเกลียวในหมูคณะ 

5)  ตองการแขงขันทาทาย  ทาํใหเกดิความอยากทํางานมากขึ้น  เปนคนชอบทํางาน 
แบบหนกัเอาเบาสู  ไมทอถอยโดยไมเลือกวาเปนงานยากหรืองาย 

6)  ชอบอิสระเปนตัวของตวัเอง  ไมตองใหใครมาออกคําสั่ ง  หรือคอยควบคุม  
เปนคนที่มีความรับผิดชอบในงานที่ทํา  มุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย            
                           7) ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น   เปนคนมองโลกในแงดี มี เหตุผล  
มองการเปลี่ยนแปลงเปนเรือ่งปกต ิ ยอมรับแนวความคดิใหม  ไมหลงตัวเอง 
                           8) รูจักสรางโอกาส ไมปลอยไปตามดวงหรือพรหมลิขิต   รูจักสรางชื่อเสียงและ
เครดิตใหเปนที่ยอมรับของคนอื่นๆ  ไมสรางความสําเร็จโดยเหยยีบบาคนอื่น 
                           9)  มีแรงจูงใจ มุงความสาํเร็จของงานเพื่อความภาคภูมิใจ มากกวามุงหวังลาภยศ  
ตําแหนง  เงินทอง 
                         10)  รูอะไรลวงหนา   มีความสามารถในการคาดการณตางๆ ลวงหนาไดแมนยาํ
พอสมควร  เพราะมีความรูความเขาใจในเรื่องของงานเปนอยางด ี
                         11)  ปรารถนาอยากทํางาน  เปนคนรักงาน อยากทาํงานใหประสบความสํา เ ร็จ  
เห็นวางานคือ ชีวิต   ชีวิตคืองาน  บันดาลสุข 
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                 ธีระ รุญเจริญ (2544, หนา 73–74) ไดสรุปลักษณะนักบริหารการศึกษามืออาชีพ  
ที่จะนําไปสูความสําเร็จในการบริหารและจัดการศึกษา ตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไวในรายงานการวจิัย  เร่ือง  สภาพและปญหาการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทยวาควรมีคุณลักษณะ ดังนี ้
                         1)  มีพื้นฐานเดิมเปนทนุ  มีความเปนผูนําตามธรรมชาติเดมิเปนทนุ  เชน 
                        (1)  ความถนดั  (Aptitude)  ในการเปนผูนํา 
                               (2) ลักษณะนิสัยในการรวมกิจกรรมกับผูอ่ืน  เชน  เขาใจธรรมชาติของมนุษย
ชอบการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
                        2)  มีการศึกษา     นักบริหารมืออาชีพควรได รับการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางการบริหารการศึกษาเปนอยางต่ํา   ครอบคลุมเนื้อหาสาระดังนี้  
                               (1)  การบริหารและการจัดการศึกษา 
                               (2)  จิตวทิยาการทํางานกับคนอื่น 
                               (3)  พื้นฐานการศึกษา  คนควา  วจิัย 
                               (4)  บริบททางการบริหารการศึกษา 

           ก.  ระเบียบกฎหมาย 
           ข.  สังคมวิทยา 

                                      ค.  ปรัชญา 
                                      ง.  เศรษฐกิจ 
                                      จ.  การปกครอง 
                     3)  บุคลิกภาพ : นาเชื่อถือ 
                          (1)  น้ําเสียงการพูดนาฟง  เขาใจงาย 
                          (2)  อารมณมัน่คง (Emotional Quotient : EQ) 
                          (3)  เขมแข็งแตถอมตน 
                           (4)  กิริยามารยาทเปนทีย่อมรับของสังคม 
                          (5)  การแตงกายสอดคลองกับกาลเทศะ 
                         4)  มีคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                                (1)  มีวิสัยทัศนกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลง 
                        (2)  ยดึระบบคุณธรรมเปนที่ตั้ง   
                                       ก.  มีความโปรงใส  
                                       ข.  มีความยุติธรรม 
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                                (3)  ซ่ือสัตย  ไมคอรัปชั่น 
                                (4)  อดทน  อดกล้ัน 
                                (5)  รับทั้งผิดและชอบ 
                                (6)  เสียสละ 
                                (7)  เปนคนดีของสังคม 
                         5)  มีความสามารถ  ความชํานาญ ในเรื่องตอไปนี้ 
                                 (1)  การบริหารจัดการศึกษาตามหลกัวิชา 
                                 (2)  นําองคกรไปสูเปาหมาย  ยึดการบริหารโดยองคคณะบุคคล การมีสวนรวม 
                                 (3)  สงเสริมการทํางานเปนทีม 
                                 (4)  ประสานงานเพื่อผลงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ 
                                 (5)  ปรับเปลี่ยนเทคนคิ  เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
                         6)  มีความรูลึกและรูรอบ ในเรื่องตอไปนี้ 
                                (1)  การบริหารจัดการ 
                                (2)  การจัดการศึกษา 
                                (3)  ระเบียบกฎหมาย 
                                (4)  บริบททางสังคม 
                                (5)  การวิจัย 
                                (6)  จิตวทิยาการบริหาร 
         7)  การมใีบอนุญาตประกอบวชิาชีพบริหารการศึกษา  เพื่อ  
                                (1)  เปนหลักประกนัการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
                                (2)  จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
                                (3)  เปนหลักประกนัคณุภาพ 
                                (4)  ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ 
                                (5)  นําไปสูการพัฒนา  และปรับปรุงตนเองอยางตอเนื่อง 
                                (6)  มุงมัน่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ถวิล  อรัญเวศ  (2544, หนา 17–19)  ไดกลาวถึงคุณลักษณะของนกับรหิารมืออาชีพ  ใน
ยุคเขตพื้นทีก่ารศึกษา  ไววาควรมีลักษณะดังนี้  
                         1) กลาตัดสินใจ  นกับริหารมืออาชีพตองมีขอมูลที่ เพียงพอในการตัดสินใจ   
เปนคนสุขุมรอบคอบ  มีเหตุผล  โดยยดึภาษติที่วา  “กอนจะเชื่อส่ิงใดใหพิสูจน  กอนจะพดูใหยั้งคิด
วินิจฉยั  กอนจะทํากจิการงานใดๆ  จงคิดใหถวนถ่ีจะดีเอย” 
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                         2) ไวตอขอมูล  นักบริหารมืออาชีพตองเปนคนทันสมัย  ไวตอขอมูล  หรือ
การเปลี่ยนแปลงใหมๆ ตองติดตามขาวสารตางๆ อยูเสมอ 
                    3)  เพิ่มพูนวิสัยทัศน   นักบริหารมืออาชีพจะตองเปนผูมีวิ สัยทัศนกวางไกล  
สามารถมองเห็นภาพฝนในอนาคต  และแนวทางที่จะแกไขปญหาไดเปนอยางด ี
                         4)  ซ่ือสัตยและสรางสรรคผลงาน  นักบริหารมืออาชีพจะตองเปนคนซื่อสัตยสุจริต 
และมีการสรางสรรคผลงานใหเปนที่ปรากฏอยูเสมอ 
                         5) ประสานสิบทิศ  นักบริหารมืออาชีพตองเปนผูที่สามารถประสานงานกับหนวยงาน
หรือบุคคลตางๆ ไดเปนอยางดี  สามารถไกล เกล่ียขอกรณีพิพาทและสามารถขจัดปญหาตางๆ 
ในหนวยงานได 
                        6)  คิดสรางสรรควิธีการทํางานใหมๆ  นักบริหารมอือาชีพตองคิดหาวิธีการทํางาน
แบบใหมๆ  อยูเสมอ  เชน 
                              (1)  ตองรูวา “จะทําอะไร”  มี  “เปาหมายอยางไร” ตองกําหนดเปาหมายใหชัดเจน  
มีสติกํากับการทํางานอยูเสมอ 
                              (2)  ตองรูวา  “จะทําอยางไร”  โดยเลอืกวิธีการหลายๆ วิธี  แลวตัดสินใจนํามา 
เปนแนวทางในการดําเนนิงาน 
                              (3) ตองตัง้ใจ มุงมั่น และมีความจริงใจในการทํางานนั้นๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่ตั้งไว 

            ก.  เตม็ใจทํางาน  ทาํงานใหสนกุและมีความสุขในงานที่ทํา 
                                      ข.  มีความสุขุมรอบคอบในการทํางาน 
                                      ค.  มีใจเดด็เดีย่วแนวแนในการทํางานไมโลเลที่จะดําเนินงานตามที่ไดวางไว  
                                      ง.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรดวยใจเปนกลาง  ยุติธรรม  และ 
เปดเผย 
                        7)  จูงใจเพื่อนรวมงาน นักบริหารมืออาชีพตองมีความสามารถโนมนาว หรือจงูใจ
เพื่อนรวมงานใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางานและมีความรับผิดชอบตองานที่ทํา เชน  
ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ยุติธรรม ใหการยกยองชมเชยผูที่ปฏิบัติงาน  และ
ปฏิบัติตนด ี
        8) ทนทานตอปญหาอุปสรรค นักบริหารมืออาชีพจะตองมีความอดทนตอสู
กับปญหาอุปสรรคที่กําลังเผชิญ และพรอมที่จะหาทางแกไขปญหาใหเปนไปดวยความเรียบรอย  
ไมหนีปญหาและไมหมักหมมปญหาไว  ประดุจดังดินพอกหางหม ู
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                       9) รูจักยดืหยุนตามสถานการณ นักบริหารมืออาชีพจะตองรูจกัยดืหยุนไมตึงเกนิไป  
หรือไมหยอนเกินไป  บางครั้งก็ตองดําเนนิการในสายกลาง  แตบางครั้งตองมีความเด็ดขาด  เพื่อจะ
แกไขปญหาใหสงบเรียบรอย                
       10) บริหารงานแบบมีสวนรวม  นักบริหารมืออาชีพจะตองบริหารงานเปนทีม
โดยใหทุกคนมีสวนรวมคิด  รวมวางแผน รวมทํา  รวมตดัสินใจ และรวมประเมนิ 
 สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (วีระ  ประเสรฐิศิลป, 2546, หนา  
5–9)  ไดจดัทําหลักสูตร  “ผูบริหารสถานศึกษามืออาชพี”   โดยกาํหนดคุณลักษณะของผูบริหาร 
สถานศึกษามอือาชีพไว  6  ประการดังนี ้
                          1)  การเปนผูนําที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ในเรื่องตอไปนี้ 
                               (1)  คุณธรรม  จริยธรรมสําหรับผูบริหารมืออาชีพ 
                               (2)  การบริหารบุคคลตามแนวคิดของศาสนา 
                               (3)  การบริหารจัดการภูมิปญญาไทย  เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
                          2)  การเปนผูนําดานการจดัระบบ  ในเรื่องตอไปนี ้
                               (1)  การพัฒนาองคการแหงการเรยีนรู 
                               (2)  การจัดและใชระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
                               (3)  การจดัระบบเครือขาย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
                               (4)  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมทัง้ระบบ 
                          3)  การเปนผูนําดานวิชาการ  ในเรื่องตอไปนี ้
                               (1)  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเปนเลิศ 
                               (2)  การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอน 
                               (3)  การพัฒนาครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
                               (4)  การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
                               (5)  การประเมินผลเพือ่พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
                          4)  การเปนผูนําดานการบริหารจัดการ  ในเรื่องตอไปนี้ 
                               (1)  การวางแผนกลยุทธ 
                               (2)  การบริหารแบบมสีวนรวม 
                               (3)  ผูบริหาร : ผูนําการเปลี่ยนแปลง 
                               (4)  การบริหารความขัดแยง 
                               (5)  การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
                               (6)  เทคนิคการบริหารจัดการแนวใหม 
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                          5)  การเปนผูนําดานสังคมและชุมชน  ในเรื่องตอไปนี้ 
                               (1)  การบริหารจัดการโรงเรียน  เพื่อชุมชนและสังคม 
                               (2)  การบริหารในบรบิทที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
                          6)  การเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร  ในเรื่องการพัฒนาตนเอง  เพื่อเปน
ผูบริหารมืออาชีพ 
                ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต  การบริหารการศึกษา มุงเนนการพัฒนาใหผูบริหาร
สถานศึกษาเปนผูบริหารมืออาชีพ  เพื่อปฏิรูปการศึกษาใหประสบความสําเร็จ โดยกําหนดคณุลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพที่สําคัญไว  6 ดาน  ดังนี้ 
                         1)  เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
                         2)  มีจิตวิญญาณนักบรหิาร 
                         3)  เปนผูนําทางการศึกษา 
                         4)  มีความรูความสามารถในการบริหาร 
                         5)  มีผลงานที่แสดงถึงความชํานาญการในการบริหารการศึกษา 
                         6)  นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร 

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัผูนําการเปลี่ยนแปลงนัน้ไดมีผูกลาวถึงการเปนผูนําการ
เปล่ียนแปลงในหลายดานๆ ดังนี ้
  ผูบริหารมืออาชีพจะตองเปนผูที่ มี  “ความคิดริเร่ิมสรางสรรค”  เพื่อใหการบริหาร
สถานศึกษาเกดิการเปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ีขึ้น และเจรญิรุดหนาไปสูความเปนเลิศไดอยางรวดเร็ว  
เพราะวิทยาการตางๆ ในโลกกาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา   นอกจากนีค้วามคิดริเร่ิม
สรางสรรค  และการมีโลกทัศนที่กวางไกล จะเปนพื้นฐานสําคัญที่จะชวยใหผูบริหารมืออาชีพ  
มี “วิสัยทัศน”   สามารถกําหนดภาพอนาคตของสถานศึกษาไดอยางชดัเจนและเหมาะสมกับยุคสมัย
ตลอดจนกําหนดกลยุทธในการบริหารเพือ่นําสถานศึกษาไปสูจุดหมายนั้น 
 บทบาทของผูนํา คือ ตองการเปลี่ยนแปลงสมาชิกทุกคน  ในชุมชนโรงเรียนอันไดแก  ครู  
คณะกรรมการโรงเรียน  บิดามารดา  ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของ  รวมทั้งผูมีความลึกซึ้งและสนใจ
ในการศึกษา  ในชุมชนนอกโรงเรียน  (สุรพล  บัวพิมพ,  2540, หนา 5) 
 ผูนําการเปลี่ยนแปลง  (Change Agent)  ในการปรับเปลี่ยนระบบโรงเรียน ผูบริหาร 
สถานศึกษาควรมีลักษณะดงันี้  (สุรพล  บัวพิมพ, 2540, หนา 25–28) 
                        1)  สรางความหลากหลาย ใชวิธีการหลายๆวิธีการ ผูนาํจะตองใชความหลากหลาย 
สรางแรงกดดันให เกิดการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนระบบโรงเรยีน  ในอันที่จะกอใหเกดิผลดี 
แกนกัเรียนในการปฏิบัติและความสัมฤทธิผล 
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                        2)  ตระเตรียมและสรางโอกาส   สรางสรรค ริเร่ิมใหม  ผูนําจะแสวงหาโอกาส 
ที่จะเคลื่อนโรงเรียนเขาใกลความสาํเร็จในการประกอบภารกิจ   และไมสนใจโอกาสบางโอกาส 
ที่ไมไดเกี่ยวของกับการชวยใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ 
                         3)  สรางพลังจากความรวมมือและสรางความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ผูนําตองสราง
โอกาสและวิ ธีการเชื่อมโยงครูทุกคนในโรงเรียนทั้ งในสาขาวิชาเดยีวกันและตางสาขา  หรือ
ตางสายงานกนั  รวมทั้งตองเชื่อมโยงบุคคลในโรงเรยีน และบุคคลภายนอกโรงเรียนเขาดวยกนั  
ตองเชื่อมโยงผูปฏิบัติแตละคนเขาหากนั  ประสานจังหวะกันอยางดี  เพื่อมีสวนรวมกันในวิสัยทัศน
และภารกิจ 
                         4) กลาที่จะเสี่ยง  (Risk taking)  ผูนําการปรับเปลี่ยนระบบโรงเรียนตองสราง 
ส่ิงแวดลอมและสถานการณ   ที่จะสง เสริมความรูสึกไมลําบากใจกับความผิดพลาด และถือวา
เปนการเรียนรูจากความผิดพลาด  ผูนําจะตองปองกันผูที่กระทําการเสี่ยงจากการดวนตัดสินใจและ
ความผิดพลาด 
                          5)  เปนผูนําที่ดีเชนเดยีวกบัการเปนผูตามที่ดี  ผูนําตองสงเสริมพฤติกรรมภาวะผูนาํ
ใหเกดิขึ้นในบคุลากรทุกคน  ผูนําจะนําบคุคลโดยผานการใหบริการมากกวาการใชตําแหนงหนาที่
เตรียมการสนบัสนุนสงเสริม และเปนผูตามที่ดีตอผูนําในคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
                           6) ใชสารสนเทศ  ผูบริหารในการปรับเปล่ียนระบบสิ่งแวดลอม ตองใชขอมูลขาวสาร
และสารสนเทศที่หลากหลายอยางกวางขวางเกีย่วกับนักเรียน  และการปฏิบัติงานของหนวยงาน  
ผูนําตองเปนนกัสื่อสารที่ดี ตองรูจักใชชองทางสื่อสารในการรับและกระจายสารสนเทศ  ตองใช
สารสนเทศของผลวิจัย และการปฏิบัติงาน  เพื่อการสรางนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 
                          7)  สงเสริมทักษะที่ยาวไกล   ผูนําตองรูจัก เวลา  เมือ่ไรและอยางไร   ที่จะชะลอ    
การตัดสินใจ  ตองอดทนตอความยากลําบากและการรอคอย  เรียนรูจากการรอคอยผลที่ดําเนินการ
จนกวาจะเกดิผลตามมา โดยที่ผูนําตองใชแนวทางทีก่ําหนดตามภารกิจและยุทธวิธี  โดยมีวิสัยทศัน
เปนเครื่องชี้นาํ 
                         8)  แสวงหาทรัพยากร ใชทรัพยากรและยืดหยุนในเรื่องทรัพยากรโดยการแขงขันหาทุน   
ความชวยเหลือจากภาคธุรกจิและองคกรในชุมชน  ผูนําตองรูจักจัดสรรทรัพยากรใหมใหเหมาะสม
ตองใหเวลากบับุคลากร  คณะทํางาน  เพือ่วางแผนและพัฒนา 
                          9)  เจรจาตอรอง เพื่อผลมีแตฝ ายชนะ(Win – Win outcome)  ผูบริหารจะตอง
ทํางานอยางสรางเสริมและสรางสรรคกับครูผูเปนตัวแทนการเจรจาตอรองเพื่อใหไดขอตกลง  ผูนาํ
ควรใชกระบวนการเจรจาตอรองกับกลุมครูอาจารย   เพื่อเพิ่มพลังแนวทางใหมในการแก
กระบวนการเรียนการสอนในฐานะนักวิชาการ  นักวิชาชีพช้ันสูง 
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                       10)  ใชยุทธศาสตรการเปลีย่นแปลง  ผูนาํตองมีทักษะในการวิเคราะหส่ิงที่เกี่ยวของ
กับความเปลี่ยนแปลง  ตองจดัระบบผสมผสานยุทธศาสตรและกลวิธี  (Strategies and Tactics)  เพือ่
จะทําใหการปฏิบัติงานแนวใหมดําเนนิไปไดในทิศทาง  และลุลวงไปไดดวยดี ทกุขัน้ตอนของการ
ปรับปรุง  ผูนําทั้งหลายจะตองเปนนักเปลี่ยนยุทธศาสตร (Change Strategist)  ตระหนกัและรบัรู
ความเปนพลวตัร(Dynamic) ขององคการของเขา และตองประเมินศักยภาพของการเปลี่ยนแปลงได 
                       11)  สรางความมั่นคงในการเปลี่ยนแปลง  ผูนําตองสรางกรอบการปฏิบัติงานใหม
เพื่อที่จะทําใหเกิดความมัน่คงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแลว  สรางกรอบสําหรับองคการ  และบุคลากร
ในองคการ  เพื่อใหพรอมที่จะปฏิบัติตามแนวคดิใหม  การเสี่ยงทาํสิ่งใหม  และยกเลิกลักษณะ 
บางอยางที่ไมเหมาะสมขององคการ  โดยที่ไมรูวาสูญเสียภาพรวมในองคการที่เขาทําอยู 
                        12)  พัฒนาบุคลากรไปพรอมกับความสํา เร็จของงาน  ผูนําตองชวยเหลือผลักดัน
บุคลากรใหมคีวามคิดและพฤติกรรมเกนิกวาประสบการณของเขา   ผูนําจะตองสรางบุคลากร 
เปนผูสามารถจัดการตัวเองได  เรียนรูดวยตนเอง ดวยกลุมของตนเอง และผูนําตองลงทุนใหมาก 
ในการพัฒนาบุคลากร 
  สวนคุณสมบตัิของผูนําการเปลี่ยนแปลง  (ยุดา  รักไทย, 2542, หนา 99–100)  ไดกลาววา  
สําหรับคนที่จะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิผลนั้น  จะขาดสิ่งตอไปนี้ไมได 
                        1)  ความยืดหยุน  คนทีจ่ะบริหารความเปลี่ยนแปลงตองรูจักผอนผันตามสถานการณ  
สามารถตอบสนองตอส่ิงตางๆ ไดอยางรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 
                        2)  ทักษะการฟง ในฐานะผูที่ตองรับมือกับการตอตานตางๆ   ตองเขาใจถึง
ความตองการหรือแรงกระตุนตางๆของสมาชิก เพื่อจะไดหาวิธีการตอรองหรือแกไขไดอยางถูกตอง  
ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตองอาศัยทักษะการฟงเปนอยางมาก 
                         3)  ทักษะในการประเมินความเสี่ยง   ผูนาํการเปลี่ยนแปลงจะตองคํานวณ
กอนการตัดสนิใจดําเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมีการนํา เอาปจจัยหลายๆ อยางมาประกอบ
พิจารณา  เชน  โอกาสสําเร็จ  โอกาสลมเหลว  ผลตอบแทน  เปนตน 
                         4)  วิสัยทัศน  ผูนําจะตองมีเปาหมายแนชัดวาผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้เปนอยางไร  
นําไปสูอะไร หรือสงผลใหเกิดอะไรในอนาคต  ไมใชทาํการเปลี่ยนแปลงอยางไมมีจุดหมาย 
                         5)  ทัศนวิสัย  นอกจากจะตองมองไปที่จุดหมายปลายทางแลว  ผูนํายังตองมอง
ขางๆ ทาง  คอยสังเกตดูรอบๆ ดาน  วามีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงอื่นใดทีจ่ะสงผลกระทบ 
ตอกระบวนการทํางานเขามาขวางเสนทางไปสูจุดหมายนัน้ในขณะการเดินทางหรือไม 
  วีระวัฒน  ปนนิตามัย  (2544, หนา 222)  ไดให คําแนะนาํในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ไววา 
                        1)  สรางความจําเปนเรงดวนในการเปลี่ยนแปลง วกิฤติ – โอกาส 
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                        2)  สรางทีมงาน  แนวรวมทีท่รงพลัง  โนมนําการเปลี่ยนแปลง 
                        3)  ส่ือสารสรางความเขาใจ  ยึดมั่นในวิสัยทัศนและกลยทุธผลักดัน 
                        4)  เพิ่มอํานาจใหผูอ่ืนในการตัดสินในเพื่อใหวิสัยทัศนเปนจริง 
                        5)  วางแผนเปนระบบเพื่อมุงสูความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้น 
                        6)  รวบรวมผลสําเร็จจากการปรับปรุงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
                        7)  ปลูกฝงแนวทางใหมๆ ของความสําเร็จ   เขาสูระบบการทํางานขององคการ 

ประยุกต  ประทุมทิพย  (2544, หนา 14)  กลาววา  “การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู 
ใหเปนผูที่มีทัง้ความรูความสามารถและกระตือรือรนในการปฏิบัติภารกิจ  ผูบริหารจะตองคํานึงวา
ทําอยางไรครูจึงจะเปนผูมีความรูความสามารถและกระตือรือรนตั้งใจในการทํางาน”  และสรุปวา  
ผูบริหารจะตองยึดหลักการเพื่อนําไปใชในการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ 
                        1)  ใหการกระตุนยัว่ยุ  ปลุกเราและทาทาย  เพื่อใหครูมคีวามกระตือรือรน  ทุมเทกบั
การทํางาน   สนับสนุนใหครูมีความรูความสามารถในการทํางานและจดักิจกรรมการเรียน 
                         2) การสอนอยางลุมลึกและแจมแจง พรอมทั้งสนับสนุนปจจยัหรืออุปกรณที่จําเปน
ในการทํางานตางๆ  ใหเพยีงพอก็จะทําใหครูมีประสิทธิภาพในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน 

ประยุกต  ประทุมทิพย  (2544, หนา 25–26) ไดสรุปลักษณะของผูบริหารที่จะนําโรงเรียน
สูความสําเร็จไดดังนี ้
                         1)  เปนผูมีความฝน  วาโรงเรียนในอุดมคติหรือโรงเรียนที่ดีนัน้มีหนาตาลักษณะ
อยางไร  มองเห็นภาพงานและภาพความสําเร็จที่จะเดินไป 
                         2) โนมนาวและสรางแรงจูงใจใหครู  ผูปกครองและชุมชนยอมรับและคลอยตาม
ความฝน  เพื่อใหเปนความฝนของทุกคน  โดยไมใชเปนการบังคับสั่งการหรือสรางแรงกดดันใดๆ  
                         3)  เปนผูมีความตั้งใจแนวแนและอุทิศตนในการที่จะทําใหโรงเรยีนในฝนเปนจริง  
โดยยนืหยัดอดทนไมละทิ้งความฝนที่ตั้งไว 
                         4) กระตุน ยั่วยุ ปลุกเรา  ทาทาย และสนับสนุนใหทุกคนมีสวนรวมในทกุ
กระบวนการทาํงานอยางแข็งขัน  เพื่อจะไปใหถึงดวงดาว    
                         5)  เปนผูมีคุณธรรม  เพราะคุณธรรมเปนพื้นฐานที่ขาดไมได  หากผูนําไมมีคุณธรรม  
เพื่อนรวมงานก็จะไมมีคุณธรรมตามไปดวย  หรือไมก็ขาดความรวมมือและมิตรภาพที่ดีตอกัน 
                         6)  เปนบุคคลแหงการเรียนรู  ยอมรับสิ่งใหม  กระตือรือรนที่จะเรียนรูความคิดใหมๆ   
รวมทั้งกลาเผชิญหนาและยอมรับการเปลี่ยนแปลง  หลักขอนี้จะทําใหผูบริหารหรือผูนําเปนคนสําคญั
ตอการตัดสินใจของโรงเรียน  เพราะผูนําจะตองมีความคิดสรางสรรคใหมๆ เสนอความคิดใหมๆ 
อยางสม่ําเสมอ 
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                จะเห็นไดว า ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตองมีความคิด  และการปฏิบัติทีแ่ตกตางไปจาก 
ผูบริหารโรงเรียนทั่วไป  จะตองปรับปรุงหลักสูตรการสอนและสภาพแวดลอมการเรียนใหม  
กระตุนใหครูเสี่ยงทําสิ่งใหมและสรางนวัตกรรม  ใหครูไดใชความรูและความสามารถเต็มศักยภาพ  
ใหความเปนอสิระในการทํางานแกทีมงาน  สงเสริมการมีสวนรวมในการตัดสินใจของบุคลากร 
ในโรงเรียน  ผูปกครอง และชุมชน  ไมยดึติดกับกฎระเบียบดั้งเดิม  จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก
และทรัพยากรอื่นๆ  เพื่อประโยชนในการเรยีนการสอนทีจ่ะสงผลใหนกัเรียนเปนผลิตผลที่มีคุณภาพ 
                เอกชัย  กี่สุขพันธ  (2538, หนา 19–20)  ไดกลาวถึง  ผูบริหารในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อยางมากในปจจุบันควรมีคุณสมบัติ  ดังนี ้
                       1)  มองกวางไกลอยางตอเนื่อง  และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง ตองเปนผูที่มีวิสัยทัศน  
(Vision) สามารถที่จะกําหนดกลยุทธในการบริหาร  (Strategic Management)  ไดอยางถูกตอง 
เหมาะสมกับสถานการณตางๆที่ เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นผูบริหารจะตองมีทักษะที่ สําคัญ
ในการกําหนดเปาหมายการทํางาน  กําหนดนโยบาย  และวิธีการทํางานที่ชัดเจน 
                       2)  สามารถที่จะวิ เคราะหสถานการณ   (Analyze Situations)  เพื่อกําหนดแผน
เชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายและนโยบายไดอยางเหมาะสม 
                       3) ไวตอการรบัรูขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกิดขึ้น ในสังคมทั้งภายนอกและภายในองคกร  
ทั้งจะตองรูจักวิเคราะหความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสารที่ไดรับมาอีกดวย 
                       4)  ความสามารถในการจัดระบบการสื่อสารใหไดผล (Effective Communication)  
เพื่อเชื่อมโยงขอมูลขาวสารตางๆ ใหทั่วถึงทุกระดับ   ผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจเกีย่วกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT)  เปนอยางด ี
                        5)  สามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล   (Human Resource Management)   
ตองสามารถวางแผนบุคลากร   สรรหาคัดเลือก  กําหนดระบบคาจาง  เงนิเดือน  ผลตอบแทน   
ความกาวหนาในอาชีพ  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และวิจยัเกี่ยวกับบุคคลในองคกร  เพื่อใหทราบ
แนวคดิ  ทัศนคติ  ความอึดอัดใจ   ความไมพอใจตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  และนํามาเปนขอมลู 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
                         6)  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร   สามารถที่จะเปนแบบอยางที่ดี     
ในการประพฤติเพื่อใหผูใตบังคับบัญชาใชเปนแบบอยาง   ไมใชตําแหนงหนาที่การงานแสวงหา 
ผลประโยชนใหแกตนเองไมวาจะเปนทางตรงและทางออม 
                 ในดานการมีจิตวญิญาณนักบรหิาร  ผูบริหารมืออาชีพจะตองมีจิตวิญญาณนักบริหาร
อยางนอย  3 อยาง  ดังนี ้
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                       1)  อุทิศตนเพื่อหนาที่ เปนผูที่มีรักและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่น ขยนั 
อดทน และเสยีสละ  ทีจ่ะทาํงานในหนาทีผู่บริหารสถานศึกษา  เพื่อนําสถานศึกษาไปสูความสําเร็จ
ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพอยางสมบรูณตามจุดมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษา 
                        2)   มีความเปนปญญาชน  เปนผูที่ดําเนินชีวิตและทํางานในหนาที่  โดยใช  “ปญญา  
พิจารณาดวยเหตุผล  ตามหลักกาลามาสูตร”  ไมตกเปนทาสของอารมณโลภ  โกรธ  หลง  และ
ความลําเอียงดวยอคติตางๆ มีจิตใจที่เขมแข็งหนักแนนในเหตุผลแหงความถูกตอง  ในความซื่อสัตย 
และยุติธรรม 
                        3)  บริหารตนเปนเปนแบบอยางที่ดี  เปนผูใหความสําคัญตอการประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีในทุกดาน  ทั้งดานความเกง  ความดี  และความมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
                 ในฐานะที่มหีนาที่เปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยยึดหลักวา  “จะพัฒนาใครเขา
ตองพัฒนาตัวเรากอน” นอกจากนี้ การพฒันาตนใหมี  “ภูมิรู  ภูมิธรรม และภูมิฐาน”  ยังชวยให
ผูบริหารได รับความเชื่อถือศรัทธาจากครู ผูปกครอง และชุมชน  ทําใหการบริหารไดรับ
ความรวมมือจากทุกฝายและประสบความสําเร็จสูงขึ้น 
                ในดานเปนผูนําทางการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ  จะตองเปนผูมี  “ภูมรูิ”  
ทางดานการศกึษา เ ห็นความสัมพันธ เชื่อมโยงระหวางการศึกษากับสภาวะแวดลอมในสังคม
สามารถวิเคราะหปญหาและแนวโนมทางการศึกษาของไทยไดอยางชดัเจน  มีความเปนผูนําในการ
ปฏิรูปการศึกษา  เปนผูนําทางวิชาการ และเปนผูนําในการบริหารคุณภาพการศกึษา 
                ในดานมีความรูความสามารถในการบริหาร  ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพนอกจาก
จะตองมี  “ภูมิรู”  ทางดานการศึกษาแลว  ยังตองมี  “ภูมรูิ”  ทางดานการบริหารอีกดวย  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความรูในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารและการวางแผนกลยุทธ   ตลอดจนสามารถนํา  
“หลักวิชา” ดังกลาวมาประยุกตใช เพื่อใหประสบความสํา เร็จในการบริหารจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
                 ในดานมีผลงานที่แสดงถึงความชํานาญการในการบริหารสถานศึกษา  ผูบริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ  จะตองมีความสามารถในการใชศาสตรและศิลปในการบริหาร  
มาพัฒนาการบริหารงานดานตางๆ  ภายในสถาบันการศึกษาใหประสบความสําเร็จสูความเปนเลิศ 
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน    มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล  เงิน  วัสด ุ  ครุภณัฑ  
และอาคารสถานที่  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
และประหยัด  ตลอดจนมคีวามสามารถในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้งในสถานศึกษา 
และในชุมชนมาชวยจัดการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดสูงสุด         
               การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร  ผูบริหารสถานศกึษา 
มอือาชีพในยคุปจจุบัน จะตองรูจักนํานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร 
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จัดการศึกษาอยางตอเนื่อง  เพื่อใหการพัฒนาผู เ รียนประสบความสํา เร็จ   มีคุณภาพสมบูรณ  
ทั้งเปนคนเกง  เปนคนดี  และมีความสุขในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
                จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการหลายทานเกี่ยวกับคณุลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ  
สรุปไดวา   คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ  หมายถึง  แบบอยางพฤติกรรมหรือส่ิงที่ปรากฏใหเหน็
หรือคุณลักษณะประจําตวัของผูบริหาร ที่มีการใชหลักวชิาประยุกตกับความสามารถ   ใชศิลปะ
ควบคูกับยุทธศาสตรหรือหลักการตางๆ  ในการบริหาร   ที่ทาํใหองคกรประสบผลสํา เร็จ  
ตามเปาหมายเกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลอยางแทจริง ซ่ึงในทีน่ี้ผูวิจยัจึงสรุปคุณลักษณะของ
ผูบริหารมืออาชีพตองมีคุณลักษณะ 6 ดาน  ดังนี้  การเปนผูนําที่มีคุณธรรมจริยธรรม  การเปนผูนํา
ดานการจดัระบบ  การเปนผูนําดานวิชาการ  การเปนผูนําดานการบรหิารจัดการ  การเปนผูนําดาน
สังคมและชุมชน  และการเปนผูนําการพฒันาตนเองในเชิงบริหาร 
 

2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 งานวิจยัเกีย่วกบัเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพโดยตรง   ยังไมมีการศึกษาวจิัย  
สวนใหญจะเปนการศึกษาวิ จัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงค  หรือคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของผูนําในรูปแบบตางๆ กนั  ผูวิจยัจึงเสนอรายงานวิจัยทีใ่กลเคียงกับคุณลักษณะ 
ของผูบริหารมืออาชีพ  ดังนี ้
 2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
                       โยธิน  จารุภมูิ  (2526, หนา 27)  ไดทําการวิจัย  เร่ืองคณุลักษณะทีพ่งึประสงคของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา  ตามทัศนะของชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช   ผลการศึกษา
ปรากฏวา คุณลักษณะเบื้องตนของผูบริหารมีดังนี้  มีความยุติธรรม  มีความซื่อสัตยสุจริต  มีเหตุผล
และความรับผิดชอบสูง สําหรับดานคุณสมบัติในการปฏิบัติงานของผูบริหารมีดังนีค้ือ มีความตั้งใจ  
กระตือรือรนในการทํางาน  และมีแรงปรารถนาจะทํางานใหบรรลุผลสําเร็จสูงเสมอ  ยอมรับฟง
ความคิดเหน็ของผูอ่ืนและรูจกัเลือกความคิดเห็นที่ดี และหาทางปรบัปรุงงานของตนเองอยูเสมอ   
รูจักแบงงาน และอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหบุคลากรในโรงเรียนอยางเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ และเปนผูที่ฝกใหนักเรียนตลอดจนเพื่อนรวมงานมีระเบียบวิ นัย  เปนผูส่ัง 
ผูอํานวยการที่ดี 
                        บุญมา  กัมปนาทพงศ  (2532, หนา 43) ไดทําการวิจัย เ ร่ือง  การศึกษาคณุลักษณะ 
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาของรัฐ  พบวา คณุลักษณะดานบุคลิกภาพ พฤติกรรมที่บงชี้สําคัญๆ 
คือ เปนผูที่มีมนุษยสัมพนัธด ีมีใจกวาง เปนประชาธิปไตย  ดําเนนิบทบาทของตนไดอยางเหมาะสม  
มีน้ําใจไมตรีตอผูใตบังคับบัญชา และใชกริยาวาจาในความสัมพันธกับผูอ่ืนไดอยางแนบเนียน 
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                        สมเกียรติ   เจริญฉิม (2533, บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา  ความคิดเห็นของผูบริหาร
และอาจารย เกี่ยวกับคุณลักษณะ  คณุสมบัติ และความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  สังกัดกรมสามัญศึกษา   ในเขตการศึกษา 7  ผลการวิจยัพบวา  
ผูบริหารและอาจารยสวนใหญมีความคิดเห็นรวมกันเกี่ยวกับคุณลักษณะ   คุณสมบัติและ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญอยูในเกณฑเห็นดวย
สําหรับการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยที่มีตอคุณลักษณะ  คุณสมบัติและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบริหาร  สรุปไดดังนี ้
                        1)  ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารดานรางกาย  และ
บุคลิกภาพ   อารมณ  และจิตใจ  สังคมและมนุษยสัมพันธ   มีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 
                        2)   ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริหาร  
ดานวุฒกิารศึกษา  ประสบการณ  ความรูในวิชาความรูทัว่ไปและความรูทางวิชาชีพ  ไมแตกตางกนั 
                         3) ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารดานทักษะและภารกิจของผูบริหาร  ไมแตกตางกัน 
          สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2537; อางถึงใน ทิพาวดี  เมฆสวรรค,  
2544, หนา 78)  ไดศึกษาคณุลักษณะที่พึงประสงคของผูนําภาครัฐจากขาราชการพลเรือนระดับ  8 – 
11 หมวดพฤติกรรมผูนําแนวใหม  ซ่ึงประกอบดวยทักษะการบริหารแนวใหมที่ผูบริหารพึงมี
ในเชิงกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงที่ไวเทาทนัเหตุการณ  ดานที่ผูบริหารไดใหความสําคัญ ไดแก 
                        1)  การมองการณไกล  (วิสัยทัศน) 
                        2)  การสรางความไววางใจ 
                        3)  การสรางทีมงาน 
                        4)  การเพิ่มอํานาจปฏิบัติ 
                        5)  การเปนผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
         ประพนธ ไพลดํา (2537, หนา 73–75)  ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูและกรรมการการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัด
ปราจีนบุรี  โดยทําการศึกษาคุณลักษณะ  4  ดาน  ผลการวิจัยพบวา 
                          1)  คุณลักษณะดานความเปนผูนํา  ทั้งครูและกรรมการการศึกษาของโรงเรียน 
มีความคิดเหน็อยูในระดับมากทุกขอ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ผูบริหารมีความรับผิดชอบสูง       
ซ่ือสัตยสุจริต  มีเหตุผลสุขุมรอบคอบ  มองการณไกล  มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
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                        2)  ดานความรอบรูเกี่ยวกบังานในหนาที่ทั้งครูและกรรมการการศึกษาของโรงเรียน
มีความคิดเหน็อยูในระดับมากทุกขอเชนกนัเมื่อ  พิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารมีความสามารถ
บริหารบุคคล  เปนผูรูหลักการบริหาร  มีประสบการณในการบริหารงาน 
                         3) ดานบุคลิกภาพ ทั้ งครูและกรรมการการศึกษาของโรงเรียนมีความคิดเหน็ 
อยูในระดับมากทุกขอ  เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา  ผูบริหารมีบุคลิกภาพดานมนุษยสมัพนัธด ี
เขากับสังคมและชุมชนไดดี มีน้ําใจไมตรี และใหความอบอุนกับผูใตบงัคับบัญชา และมีสุขภาพจิตดี 
                          4)  ดานความสามารถในการบริหาร   ทั้งครูและกรรมการการศึกษาของโรงเรียน 
มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ผูบริหารมีความสามารถ 
ในการแกปญหาสูง  มีความรูความเขาใจในนโยบายและวตัถุประสงคของการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
                          5)  เปรียบเทยีบคุณลักษณะทั้ง 4 ดาน  พบวา  ดานความเปนผูนํามีความแตกตางกนั  
สวนดานอืน่ๆ  และโดยสวนรวมไมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                         จักรพรรดิ  วะทา   (2538, หนา 127–139)   ทําการวิจัยเพื่อสืบคนหาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของศึกษาธิการจังหวัดในทศวรรษหนา (คริสตศักราช 1995–2005)  โดยศึกษา
คุณลักษณะ  4  ดาน  คือ  ดานบุคลิกภาพ  ดานภาวะผูนํา  ดานทักษะทางการบรหิาร  และดาน
วิชาชีพ   ผลการวิจัยพบวา  คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ  เปนดานที่ศึกษาธิการจังหวดัและผูเกีย่วของ
มีความเหน็ดวยกับผูทรงคุณวุฒิเปนลําดับแรก และคณุลักษณะดานวิชาชีพ  ตามลําดับ 
                         1)  คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ  ไดแก   เปนคนทันสมัย  เปนคนมีเกียรตินานับถือ
เปนนักประชาธิปไตย  เปนคนเสียสละ  มีความมุงมั่นตอความสําเร็จ  และรับผิดชอบตอหนาที่  
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความเปนมิตร  มีความจริงใจ  เปนคนหนกัแนน  มีหลักการและเหตุผล 
เปนคนยอมรบัการเปลี่ยนแปลง   เปนคนสุภาพออนโยน  มีความยืดหยุนและปรับตัวไดดี  เปนผูมี
ความรูกวางขวาง  เปนผูมีความมั่นใจสูง   และเปนตวัของตัวเอง 
                        2)  คุณลักษณะดานภาวะผูนํา  ไดแก  ความสามารถในการตัดสินใจ  เปนผูมีบารมี  
มีมนุษยสัมพนัธ  ความสามารถในการจูงใจคน   ความสามารถในการสรางและพัฒนาทีมงาน   
ความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการปกครอง 
บังคับบัญชา  สามารถแสวงหาบุคลากรที่มีความรู   ความสามารถปฏิบัติงาน  ความสามารถในการ
กระจายอํานาจและมอบหมายงาน   ความสามารถในการแสดงบทบาทผูนําตามสถานการณ 
ไดอยางเหมาะสม  และความสามารถในการชี้นําและแนะนําแนวทางการดําเนินงาน 
                         3)  คุณลักษณะดานทักษะทางการบริหาร  ไดแก  ทักษะในการแสวงหาขอมูลและ
ความรูใหมๆ  ความสามารถในการมองการณไกล  ทักษะในการนําเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยี
สมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน  ทักษะในการดําเนินงานใหมีขอมูลใชในการปฏิบัติงาน    ทักษะ
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ในการแกปญหาและขจดัขอขัดแยง  ทักษะในการประสานงาน  ทักษะในการใชภาษาไทย   ทักษะ
ในเชิงคิดริเร่ิมพัฒนางานและปรับปรุงงาน  ทักษะในการคิดสังเคราะห  ทักษะในการประชาสัมพันธ 
รูวิธีและสามารถหาทางทีจ่ะทํางานใหประสบผลสํา เร็จ   ความสามารถในการสงเสริมให
ผูใตบังคับบัญชาใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการปฏิบั ติงาน   ทักษะในการวางแผนยุทธศาสตร  
ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยตนเองใหประสบความสํา เร็จได  ทักษะในการใชภาษาอังกฤษ
และทักษะในการใชภาษาถ่ินที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

4) คุณลักษณะดานวิชาชีพ  ไดแก   ความมี เจตคติที่ ดีตอการปฏิบัติงาน    
ความเปนผูนําทางการศึกษา ความเปนผูมีความรูอยางลึกซึ้ งทางดานการศึกษา การศาสนาและ 
วัฒนธรรม  ความเปนผูมีประสบการณทางการบริหาร  ความเปนผูมีความรูความสามารถในการจดั
องคการ   การดําเนินงานตามกระบวนการบริหารและการพัฒนางาน  เปนนกับริหารการศกึษา
ระดับสูงเทียบเทารองอธิบดี  เปนนกับรหิารและนกัจัดการที่สามารถบริหารงานไดอยางกวางขวาง  
เปนผูไดรับการคัดสรรและฝกอบรมใหเปนนักบริหารการศึกษา  เปนผูมีความรูและความสามารถ
ในการนเิทศการศึกษา เปนผูมีความรอบรูเกี่ยวกับทองถ่ินที่ตนปฏิบัติงาน   เปนผูที่มีการศึกษา 
ไมต่ํากวาปริญญาโทและมีคุณวุฒิทางการบริหารการศึกษา   เปนผูไดรับการสรรหาจากบุคคล 
ที่เหมาะสมในจังหวัด เปนสมาชิกสมาคมวชิาชีพทางการศึกษา และเปนผูมีประสบการณทางการสอน  
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
           จิรภา  สงวนสุข  (2540, หนา 72–73) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารโรงเรียน  สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม  ตามความคิดเห็นของครูนครเชียงใหม  จํานวน  
140  คน ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดวา  คณุลักษณะที่พึงประสงคที่สําคัญหรือจําเปนอยางยิง่ของผูบริหาร
โรงเรียนมีดังนี้ คุณลักษณะสวนตัว  ดานบุคลิกภาพคือความเชือ่มั่นในตนเองสามารถวินิจฉัย
ตัดสินใจโดยใช เหตุผล  ดานมนุษยสัมพันธคือใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน 
ดานคุณธรรม จริยธรรม คือยึดหลักความถูกตองหรือคุณธรรมในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  
ดานภาวะผูนํา คือความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีวิสัยทศันที่กวางไกล  คุณลักษณะสวนวิชาชพี 
ในดานความรูเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ   ผูบริหารโรงเรียนตองมีความรูเกี่ยวกับแผนพฒันาการศึกษา
แหงชาติ  นโยบายการศึกษาของสํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน  และสามารถถายทอดใหคณะครู 
ไดทราบและปฏิบัติได  สําหรับในดานความสามารถในการบริหารจะตองสามารถวางบุคลากร 
ไดอยางเหมาะสมกับงาน เพือ่ใหงานสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น  ซ่ึงคุณลักษณะสวนวิชาชพี  
ทั้งสองดานของผูบริหารโรงเรียนนีไ้ดรับการยอมรับวามีความสําคัญมากกวาคุณลักษณะสวนตัว  
และนอกจากนั้นผูบริหารโรงเรียนควรมีความยุ ติธรรม  มีความสามารถในการติดตามงาน   
มีความรอบรูดานติดตามสถานการณและความเคลื่อนไหวของสวนกลางและทองถ่ิน  ไมลําเอียง  
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วางตัวเปนกลาง  ยิ้มแยมแจมใส  มีน้ําใจเอื้อเฟอเผ่ือแผทุกๆ คน  พัฒนาตนเองในสวนวิชาชีพ 
อยูตลอดเวลา  สามารถแบงงานใหเหมาะสมกับคน 
         สุนีย  บุญทิม (2542, หนา 105-120)  ไดทําการวจิัยเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในชวงปฏิรูปการศึกษา (พุทธศักราช 2539–2550)  ตามความ
คาดหวังของผูบริหารและครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6  พบวา  
ผูบริหารและครูมีความคาดหวังวา  ผูบริหารโรงเรียนควรจะมีความรูความเขาใจเกีย่วกับการปฏิรูป
การศึกษา  มคีวามรูความเขาใจเกีย่วกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พทุธศักราช  2542   
มีความรูความเขาใจเกีย่วกับการบริหารงานแบบมีสวนรวม มีความรูความเขาใจเกีย่วกับมาตรฐาน
วิชาชีพ   ผูบริหารโรงเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกระจายอํานาจทางการศึกษา   
คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ พบวา ผูบริหารโรงเรียนตองมีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง   เพื่อแสดง
ความรับผิดชอบตอบทบาทภารกิจใหมไดอยางเหมาะสม   มีประสิทธิภาพ และตองเปนผูทีม่ี 
ความซื่อสัตยสุจริต  มีคุณธรรมสูง  มีความกระตือรือรนตื่นตัวอยูตลอดเวลา 
          คุณลักษณะที่พึงประสงคที่สําคัญในแตละดานทีเ่กีย่วของ  คือ  ผูบริหาสถานศึกษา  
จะตองมภีาวะผูนําในการบรหิารองคกรเพือ่ใหบรรลุผลตามเปาหมาย  จะตองเปนผูที่มีภาระหนาที่ 
ที่จะกอใหเกิดความรวมมืออยางดีระหวางสมาชิกฝายตางๆ ขององคการ   ผูบริหารที่มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงคจะตองมีคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อจะไดพัฒนาการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน  12  ป  
จะเนนความสาํคัญของมรดกไทย เพื่อใหมีโอกาสไดศึกษาใหเหมาะสมกับระดับและวัยของนกัเรียน  
ตลอดจนทองถ่ินที่สถานศึกษาตั้งอยู  ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  ยอมเปนที่เคารพ
รักของศิษยและผูใตบังคับบญัชายิ่งขึ้น เพราะนั่นคือการใชความรู– สติปญญา ในการบริหารจัดการ
ระบบทั้ งหมดของสถานศึกษา   และยิ่ งถาสภาวะทุกอยางที่ประกอบขึ้นเปนตัวบุคคลรวมทั้ง
คุณสมบัติหรือคุณลักษณะทางจิตใจที่เปนเครื่องกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณตางๆ 
นักบริหารที่มบีุคลิกภาพดีจะไดเปรียบผูอ่ืนหลายประการ  ไมวาจะไดรับความนยิมชมชอบ  ผูคน
นิยมรักใครชอบพอ  คนที่มีกิริยามารยาทวางตัวดีพูดจาดีน้ําใจงาม  อยูที่ใดคนก็จะรกั  หากเปนผูนํา
ก็จะไดรับการพัฒนาอันนําไปสูความสําเร็จ และกาวหนาในหนาที่การงานและสามารถปรับตัวไดดี
ตอสถานการณตางๆ  ผูที่มีบุคลิกภาพดจีะปรับตัวไดดีและแสดงออก ซ่ึงพฤติกรรมที่พึงประสงค
ตลอดเวลา รวมทั้งทักษะการบริหารงานนั้นตองใชทั้งศาสตรและศิลปใหเหมาะสมกับสถานการณ
ไดอยางถูกตองเหมาะสม ประกอบกับผูบริหารจะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ  
บุคลิกลักษณะนาเชื่อถือ  รูจักใชเทคนิควธีิการในการปฏิบัติงาน แสวงหาและใชทรัพยากรในการ
นําความรูไปประยุกตใชอยางเหมาะสม 
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                           ประสงค  ปาสิงห (2546, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด
ลําปาง  พบวา 
                          1)  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวดัลําปาง  ทั้ง  5  ดาน  อยูในระดับมาก  โดย  
ดานคุณธรรม จริยธรรม เปนคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคมากกวาดานอื่น 
                          2) คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศกึษาในจังหวัดลําปาง  พบวา  คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคใน
ดานบุคลิกภาพ ผูบริหารแตงกายสะอาดสภุาพเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ และขยันกระตือรือรน
ในการทํางานมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน  ดานภาวะผูนําผูบริหารควรมีความเปนประชาธิปไตยมีคาเฉลี่ย
สูงกวาขออ่ืน  ในดานทักษะการบริหารผูบริหารควรมีการวางแผนการบริหารงานโรงเรียน โดยให
ทุกฝายมีสวนรวมและควบคุมดูแล  กํากบั  ตรวจสอบ  การใชจายงบประมาณของโรงเรียนไดอยาง
ถูกตอง  โปรงใส  มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน  ในดานความรูสติปญญาผูบริหารควรมีความรูความเขาใจ  
เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาของชาติทุกระดบั และในดานคุณธรรมจริยธรรมผูบริหารมีความซื่อสัตย  
สุจริต  ยุติธรรม มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน 

2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
                       สมาคมนานาชาติโรงเรียนมธัยมศึกษา  (The National Association of Secondary  
School)  ของสหรัฐอเมริกา  (1966, บทคัดยอ;  อางถึงใน  Jacopson & others, 1973, pp. 134-135)
ไดศึกษาครูใหญทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย จากการศึกษาครูใหญโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน พบวา ครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใช เวลาเฉลี่ย   50–54 ชั่วโมง
ตอสัปดาห  ในการนิเทศตดิตามการทํางานของครู  กิจกรรมที่พิจารณาความตองการเวลามีดังนี ้
                        1)  การวางแผนของผูบริหารโดยลําพังหรอืรวมกับผูใตบังคับบัญชา 
                        2)  การพบปะหารือกับกลุมครูเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรและการเรียนการสอน 
                        3) การทํางานกับพวกครูเปนการสวนตวัในการสรางความสัมพันธตอความเชี่ยวชาญ
การสอนของครู 
                        4)  การพบปะกับนักเรยีนในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบวินยัตางๆ  

       สวนครูใหญของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดเฉลี่ยเวลาการปฏิบัติกิจกรรม 
3  ดาน  ดังนี ้
                        1)  การพบปะกับพวกครูในดานหลักสูตรและเรื่องอื่นๆ อยางเอาใจใส 
                        2)  การพบปะกับพวกครูในเรื่องที่นอกเหนือจากเรื่องของหลักสูตรและการสอน 



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

 

41 

                         3)  การทํางานรวมกับพวกครูที่เกี่ยวของกับความชํานาญของครู 
        และจากการตอบแบบสอบถามของครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและ

ตอนปลายชี้ใหเห็นวา  ครูใหญใช เวลาในการทํากจิกรรมคลายๆ กัน  มีสวนนอยที่ละเลยในเรือ่ง
เกี่ยวกับหลักสูตร  แตครูใหญจํานวนมากกวาครึ่งหนึ่งที่ใชเวลาไมมากไปกวารอยละ 6  ในการ
จัดการแกปญหาเกีย่วกับหลักสูตร  นอยกวารอยละ 10 ไมมีการพบปะเพื่อนครูในเรื่องหลักสูตรและ 
การเรียนการสอน จํานวนครูใหญมากกวารอยละ 75 ใชเวลารอยละ 1–6 ในการพบปะหารือ 
หรือประชุม มีครูใหญสวนนอยที่ใชเวลาทํางานกับพวกครูในเรื่องอืน่มากกวาเรื่องการเรียนการสอน  
คิดเปนรอยละ 10  นอกจากนี้การรายงานการศึกษายงัพบวา  ครูใหญประมาณรอยละ  6  เทานั้น 
ที่ถือวาการทํางานรวมกับครไูมใชหนาที่ของพวกเขา ครูใหญจํานวนมากกวารอยละ 50  ที่ใชเวลา
รอยละ 1–6  กับกิจกรรมทํางานรวมกับคร ู  มีครูใหญสวนนอยจาํนวนมากกวารอยละ 15  ที่ใชเวลา
สําหรับการนิเทศครูเปนรายบุคคล 
                       นอกจากนี้ จากการศึกษาความคิดเห็นสภาพการทาํงานของครูใหญโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย   มีขอสรุปวา การใชเวลาทํางานสวนหนึ่ง  คือการพบปะกับนักเรียนในเรื่อง
ที่นอกเหนือจากกฎระเบยีบของโรงเรียน   การทํางานรวมกับครูเปนรายบุคคลดวยความเอาใจใส
เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการสอนของพวกเขา การพบปะครูในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอน
และความรับผิดชอบรวมกัน 
                         ทราวิส  (Travis, 1979, p.55-A)  ไดศึกษาหนาที่การบริหารบุคลากรของครูใหญ
โรงเรียนประถมศึกษารัฐเทก็ซัส ในป ค.ศ. 1976-1977  ซ่ึงศึกษาจากผูบริหารการศึกษาครูใหญและ
ครู  ผลการศึกษาพบวา  ขอบเขตหนาทีข่องครูใหญในการบริหารงานบุคลากรควรประกอบดวย 5 
ขอบเขต ดังตอไปนี้คือ  การคัดเลือกบุคลากร  การนิเทศบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร การจัดองคการ
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และจากขอมูลที่ไดจากการวิจัยนี้ชี้ ให เ ห็นวา   
จากขอบเขตการบรหิารงานบุคลากรทั้ง  5  องคประกอบดังกลาว  ที่จะสงผลใหการดําเนินงานของ
ครูใหญประสบความสําเร็จ 
                       เมยตัน  (Mayton, 1980, p. 4565-A)  ไดศึกษาวิจยัเร่ืองลักษณะของผูบริหารโรงเรียน
ในรัฐอลาบามา ผลการวิจัยนี้ระบุใหเหน็วา ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณสูงยอมมีความเขาใจ
ในกระบวนการบริหารบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาระดับสูง   และเปนผลยอน
ใหเห็นวา ประสบการณของผูบริหารโรงเรียนเปนสวนเสริมสรางทักษะมนุษยสมัพันธในการ
บริหารการศึกษา อันมีผลใหการดําเนนิงานทางการศึกษาของโรงเรียนเปนไปอยางรวดเรว็และ
รัดกุม 
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                         อีเกอร  (Eager, 1987, 8-A)  ไดศึกษาถึงกลยุทธในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยการสัมภาษณผูบริหารและครู   ผลการวจิยั
พบวา กลยุทธที่สําคัญไดแก   

1)  การแสดงใหเห็นวามีความสนใจตอนกัเรยีน 
2)  การภูมิใจในโรงเรียนและความสําเร็จของนักเรียน 
3)  การใหโปรแกรมการเรียนที่มีคุณภาพตอนักเรียน 
4)  มีความเชื่อวาเราเปนโรงเรยีนที่มีประสิทธิผล 
5)  แสดงความสนใจในนกัเรียนแตละคน 
6)  ฟงความคิดเหน็ของนักเรียน 
7)  จัดหลักสูตรทีส่นองตอวัตถุประสงคของโรงเรียน 
8)  มีการเอาใจใสดูแลนักเรียน 
9)  พัฒนาโปรแกรมการเรียนทีน่ักเรียนพอใจ 
10) เปนแบบอยางที่ดีตอของนักเรียน 
11)  มีการติดตอส่ือสารกับผูปกครองถึงความกาวหนาของนกัเรียน 
12)  แจงใหนักเรียนทราบอยางชดัเจนถึงพฤติกรรมที่เขาควรประพฤติ 

                          

2.6   สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

จากการศึกษาเอกสาร  แนวคิด และงานวิจัยทีเ่กีย่วของ ทําใหผูวิจยัสามารถนํามาเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัย  เร่ือง  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหาร
และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ผูวิจัยไดนําบทสรุปของหลักการ  
แนวทางและงานวิจยัของแตละทานมาวิเคราะห และใชเปนพื้นฐานในการกําหนดขอบขายเนื้อหา  
และกรอบแนวคิดของการวจิัยคร้ังนี้  คือ  คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพที่สําคัญ  6 ดาน  ดังนี ้
                         1)  การเปนผูนําที่มีคุณธรรม  จริยธรรม   
                         2)  การเปนผูนําดานการจัดระบบ   
                         3)  การเปนผูนําดานวิชาการ   
                         4)  การเปนผูนําดานการบรหิารจัดการ   
                         5)  การเปนผูนําดานสังคมและชุมชน   
                         6)  การเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร 
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