
 

บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 การศึกษาวิจยัคร้ังนี้มุงศึกษาสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต  2 ผูวิจัยจึงไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของซ่ึงประกอบดวยหวัขอสําคัญดังนี้ 

 2.1 สภาพท่ัวไปของสถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาชลบุรี  เขต  2   
   2.1.1 สภาพท่ีตั้งและสภาพท่ัวไป 
   2.1.2 สถานท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 
   2.1.3 วิสัยทัศน 
   2.1.4 พันธกิจ 
   2.1.5 เปาประสงค 
   2.1.6 ตัวช้ีวดั 
 2.2 บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
   2.2.1  ความหมายของการบริหาร 
   2.2.2  ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา 
   2.2.3  บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
 2.3 ความหมาย ความสําคัญ และทฤษฎี เกีย่วกับ สมรรถนะการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา 
   2.3.1  ความหมายของสมรรถนะ 
   2.3.2  ความสําคัญของสมรรถนะ 
   2.3.3  สมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
     1) ดานทักษะ 
     2)  ดานความรู 
     3) ดานอัตมโนทัศน 
     4) ดานลักษณะนสัิย 
     5) ดานแรงจูงใจ 
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 2.4 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
   2.4.1  งานวิจยัภายในประเทศ 
   2.4.2  งานวิจยัตางประเทศ 
 2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

2.1  สภาพท่ัวไปของสถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรีเขต  2 
 
  2.1.1 สภาพท่ีตั้งและสภาพท่ัวไป 

   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ตั้งสํานักงานอยูท่ีหมู 7 ถนนสายพนัส
นิคม– ทุงเหียง ตําบลบานชาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีระยะทางหางจากจังหวัดชลบุรี 
ประมาณ 25 กิโลเมตร (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2, 2551  หนา 3-10).   
                    ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอบานโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
                    ทิศตะวนัออก  ติดตอกับ อําเภอทาตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา และก่ิงอําเภอเขา   
ชะเมา จังหวดัระยอง 
                    ทิศตะวนัตกติดกับ อําเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทราและอําเภอเมือง จังหวดั
ชลบุรี 

      ทิศใต ติดตอกบั อําเภอบานบึง และอําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี  
    ลักษณะภูมิประเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 2 สวนใหญจะเปน

ท่ีราบลุมและที่ราบเหมาะแกการทํานา ทําไร และทําสวนผลไม โดยเฉพาะในเขตอําเภอพนัสนิคม 
อําเภอพานทองสวนพื้นท่ีในเขตอําเภอบอทอง และกิ่งอําเภอเกาะจันทร พื้นท่ีจะเปนท่ีราบคอนขาง
สูงและมีเนินเขาเต้ีย ๆ มีปาไมอยูบางเล็กนอย 

   การประกอบอาชีพ อาชีพของประชากรสวนใหญมีอาชีพทํานา ทําไรมันสําปะหลัง 
ไรออยและเล้ียงสัตว ในบางแหงท่ีเปนดินอุดมสมบูรณมีการทําสวนผักและผลไม ซ่ึงทําเปนแบบพอ
ยังชีพ ในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปทําใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชลบุรีเขต 2 บางสวนไปประกอบอาชีพรับจางโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหพื้นท่ีเกษตรกรรมบางสวน
วางเปลา ขาดการดูแลรักษา  
  2.1.2 สถานท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 

   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 สํานักงานต้ังอยูถนน  สายพนัสนิคม - 
ทุงเหียงหมูท่ี 7 ตําบลบานชาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซ่ึงมีเขตพ้ืนท่ีบริการ 3 อําเภอ 1 กิ่ง
อําเภอ ไดแก อําเภอพนัสนิคม  อําเภอพานทอง อําเภอบอทอง และ กิ่งอําเภอเกาะจันทร  
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  2.1.3 วิสัยทัศน (Vision) 
   ภายในป 2551 ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขึ้นพื้นฐานอยางเสมอภาคและ

ท่ัวถึงในสถานศึกษาระดับมาตรฐานมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรูและทักษะทาง
ภาษา การคิดคํานวณ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนฐานในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

2.1.4 พันธกิจ (Mission) 
   1) สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเสมอภาคและท่ัวถึง โดยชุมชนมีสวน

รวม 
   2) สงเสริมและพัฒนาการบริหาร และจัดการสถานศึกษาสูระดับมาตรฐานและ

เปนนิติบุคคลท่ีเขมแข็ง 
   3) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดหมายของหลักสูตร และจุดเนนท่ี

กําหนด 
2.1.5 เปาประสงค (Goal) 
   ประชากรวยัเรียนไดรับการศึกษาข้ึนพืน้ฐานอยางเสมอภาคและท่ัวถึง มีคุณภาพ

ตามจุดหมายของหลักสูตร และจุดเนนท่ีกําหนดไดแก ความรูและทักษะทางภาษา การคิดคํานวณ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 2.1.6 ตัวช้ีวดั (Indicators) 
   1)  รอยละความสําเร็จตามพันธกิจ 
   2)  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 
   3)  รอยละความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน 
   4)  จํานวนนวตักรรมการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 
   5)  จํานวนงานวิจยัของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 และสถานศึกษา 
   6)  อัตราการเขาเรียนของนกัเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
   7)  อัตราสวนของโรงเรียนท่ีมีคุณภาพในการใหบริการทางการศึกษาตอตําบล 
   8)  จํานวนรูปแบบการจัดการศึกษา 
   9)  รอยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
   10)  รอยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
   11)  รอยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐานรายกลุม

สาระ 
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   12)  รอยละของนักเรียนท่ีมีคา NT ผานเกณฑ 
   13)  รอยละของนักเรียนท่ีมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตตามเกณฑมาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสุข 
   14)  รอยละของนักเรียนท่ีเขาแขงขันระดับประเทศ/ ตางประเทศ 
   15)  รอยละของนักเรียนท่ีไดรับทุนศึกษาตอ/ ดูงานตางประเทศ 
   16)  รอยละของนักเรียนท่ีสามารถส่ือสารไดมากกวาหนึ่งภาษา 
   17)  รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมและพัฒนาทักษะ

ชีวิต 
   18)  รอยละของนักเรียนท่ีมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคม

และพัฒนาทักษะชีวิตในสถานศึกษา 
   19)  รอยละของนักเรียนท่ีประยุกตภูมิปญญาทองถ่ินกับเทคโนโลยี 
   20)  รอยละของนักเรียนท่ีสรางรายไดจากผลิตภัณฑทองถ่ิน 
   21)  รอยละของนักเรียนท่ีมีสวนรวมอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
   22)  รอยละของนักเรียนท่ีไดเรียนรูวัฒนธรรมสากล 
   23)  รอยละความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษา 

 

2.2. บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
  
 2.2.1 ความหมายของการบริหาร 

   การบริหาร (Administration) หมายถึง การดําเนินงานทุกชนิดใหสําเร็จลุลวง 
เชนเดียวกับคําวา การจัดการ (Management) ซ่ึงก็หมายถึง การดําเนินงานทุกชนิดในหนวยงานให
สําเร็จลุลวงไปดวยเหมือนกัน แตนิยมใชตางสถานการณกัน กลาวคือ คําวาการบริหารใชกับการ
บริหารทุกชนิด ในสวนท่ีเปนของรัฐบาล สวนคําวาการจัดการ ใชในงานท่ีเกี่ยวกับธุรกิจเอกชน การ
บริหาร หมายถึง  การกําหนดนโยบาย การจัดการ หมายถึง การนํานโยบายไปปฏิบัติ (กิติมา ปรีดี
ดิลก, 2539, หนา 24)  การบริหาร ไดมีนักวิชาการทางการบริหารไดใหความหมายไวหลายทาน เชน 

   นพพงษ  บุญจิตราดุลย (2535, หนา 20)  ใหความหมายไววา การบริหาร หมายถึง 
กิจกรรม   ตาง ๆ ท่ีบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไปรวมมือกันดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางท่ีบุคคลรวมกันกําหนด โดยใชกระบวนการอยางมีระเบียบและใช
ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตาง ๆอยางเหมาะสม 
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   ภิญโญ  สาธร (2526, หนา 21) กลาววา การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทําให
กิจกรรมตาง ๆ ไดรับการปฏิบัติจนเปนผลสําเร็จ 

   กิติมา ปรีดีดิลก (2539, หนา 24) ใหคําอธิบายไววา การบริหาร หมายถึง การ
ดําเนินงานทุกชนิดในหนวยงานใหสําเร็จลุลวงไป 

   ธงชัย  สันติวงษ (2533, หนา 33) ใหความเห็นวา การบริหารคือ ทําใหงานตาง ๆ 
สําเร็จลุลวงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเปนผูทํา 
   สมยศ  นาวีการ (2536, หนา 17) ช้ีใหเห็นวาการบริหาร คือ ศิลปะของการทํางาน
ใหสําเร็จโดยใชบุคคล มีกระบวนการวางแผน การจัดองคการ การส่ังการ การควบคุม การใช
ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความสําเร็จในเปาหมายขององคการท่ีกําหนดไว 

   จากความหมายท่ียกมาเปนตัวอยางขางตน จะเห็นไดวาการบริหารมักเกี่ยวของ
สัมพันธกัน ดังนี้ 

   1)  การบริหารเปนกิจกรรมของกลุมบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป 
   2)  รวมมือกันทํากิจกรรม 
   3)  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน 
   4)  โดยใชกระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม 
  ดังนั้น การกระทํากิจกรรมใด ๆ ท่ีตองใชหลายคนรวมกันทํา หากจะใหบังเกิดผล                         

มีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการบริหารท่ีดี นั่นคือ การบริหารเปนเร่ืองของการกระทํากิจกรรมเปน
สวนใหญ ผูท่ีกระทํากิจกรรมเหลานั้น คือผูบริหารและสมาชิกในหนวยงาน โดยพยายามใช
ทรัพยากรใหมีประโยชนมากท่ีสุดและจูงใจใหผูรวมงานใชความสามารถมากท่ีสุด 

  สรุปไดวา การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป รวมมือกันในการ
ดําเนินการ โดยเอาทรัพยากรทางการบริหารมาประกอบตามกระบวนการบริหาร เพ่ือใหงานบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนด 

  การบริหารสถานศึกษา เปนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคลหลายคนรวมมือกันดําเนินการเพื่อ
พัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดาน เชน ความสามารถ ทัศนคติ 
พฤติกรรม คานิยมหรือคุณธรรม ท้ังในดานสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ  เพื่อใหบุคคลดังกลาวเปน
สมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคมโดยกระบวนการตาง ๆ ท้ังท่ีเปนระเบียบแบบแผน และไม
เปนระเบียบแบบแผน ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน (ภิญโญ  สาธร, 2526, หนา 10) ในการ
บริหารโรงเรียนอาจจะแตกตางจากกิจการอ่ืน กลาวคือตองอาศัยหลักการในการบริหารมากกวาการ
บริหารกิจการอ่ืน ๆ ฉะนั้น ผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของ ตองทํางานนี้ดวยความระมัดระวังรอบคอบ 
ควรไตรตรอง เพ่ือใหกิจกรรมของสังคมน้ีบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ (วิจิตร  ศรีสอาน, 
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2536, หนา 22) ท้ังนี้ เพราะการบริหารโรงเรียนเปนการดําเนินงานของกลุมบุคคลในสวนท่ีเกี่ยวกับ
การปฏิบัติ ตามหนาท่ีความรับผิดชอบของโรงเรียน ไดแก การบริหารทางการศึกษาแกสมาชิกของ
สังคมใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว ในการดําเนินกิจการของโรงเรียน จําเปนตองมีบุคคลหน่ึง
คอยจัดการดูแลใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินไปพรอมเพรียงและมีประสิทธิภาพ กลาวคือ เปนไปดวย
ความรวดเร็วเรียบรอย และประหยัดท้ังกําลังงานและกําลังทรัพย แตไดผลเต็มท่ีตามความมุงหมาย
ท่ีตั้งไว 
 2.2.2  ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา 
   โรงเรียนไมวาจะเปนระดับใด  หรือสถาบันการศึกษาตาง ๆ ยอมตองมีผูบริหาร 
ซ่ึงมีช่ือเรียกแตกตางกันไป ซ่ึงกลาวไดวาส่ิงท่ีโรงเรียน หรือสถาบันทางการศึกษามีเหมือนกนัก็คือ 
ผูนํา หรือ หัวหนา  มีผูใหความหมายเกีย่วกับผูบริหารสถานศึกษา  เชน       
   ธรรมรส  โชติกุญชร (2519, หนา 16) ไดใหความหมายไววา  “ผูนํา” หมายถึง 
บุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนมา หรือไดรับการยกยองวาเปนหัวหนา  มีความสามารถในการปกครอง
บังคับบัญชาหมูชนในทางท่ีดีหรือช่ัวก็ได 
   สมบูรณ  พรรณาภพ (2521, หนา 224) ใหความหมายเกี่ยวกับผูบริหารโรงเรียนวา 
หมายถึง  บุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังหรือมอบหมายใหมีอํานาจหนาท่ี ในการจัดการหรืออํานวยการ
ใหงานตางๆ ในโรงเรียน ในฐานะท่ีโรงเรียนคือสถาบันสังคม ไดแกการใหบริการทางการศึกษาแก
สังคม  เพื่อใหงานเหลานั้นบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
   ธีระ  รุญเจริญ (2521,  หนา  146) ไดสรุปความหมายไววา ผูบริหารคือ ผูมี
คุณลักษณะเดนพิเศษ  เปนหัวหนาครู  เปนผูมีความรูความสามารถเปนกลไกในการบริหารงานของ
โรงเรียน  เปนผูนําในการเปล่ียนแปลงและมีความเปนผูนํา 
   สมยศ  นาวีการ (2524, หนา  22) กลาววาผูบริหารคือ บุคคลใดๆ ก็ตามท่ีพยายาม
ทําใหเกิดความสําเร็จในเปาหมายขององคการ โดยใชกําลังพยายามของคนอ่ืน บุคคลท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีตอบุคคลอ่ืนคือผูบริหาร 
   สุริยัน  นนทศักดิ์ (2525, หนา 15) กลาววา หัวหนาของหนวยงานหรือกลุมใดๆ 
ยอมมีอิทธิพลตอความเจริญกาวหนาของกลุมนั้น ถือวาเปนความสามารถของหัวหนาในการ
บริหารงาน  และการเปนผูนํา อาจเปนคนเดียวกันก็ได  หรืออาจเปนคนละคนก็ได แตอยางไรก็ตาม  
นักบริหารที่ดี  มักจะมีคุณสมบัติและลักษณะของผูนําอยูดวยเสมอ 
   นพพงษ  บุญจิตราดุลย (2539, หนา 95)  กลาววา นักบริหาร กับผูนํา ถาจะ
วิเคราะหแลวแตกตางกันอยูบางกลาวคือ  นักบริหารมักจะเปนบุคคลท่ีมีตําแหนงเปนทางการ ไมวา
จะเปนผูไดรับการแตงต้ัง หรือเลือกต้ังข้ึนมาใหเปนนักบริหาร  ถานักบริหารท่ีไดรับการคัดเลือก 
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แตงต้ังหรือเลือกตั้งอยางมีเกณฑ และอยูในระบบคุณธรรมแลวก็จะมีคุณสมบัติผูนํามาเปนเกณฑวัด
อยูดวยเสมอ  แตในสภาพปจจุบันประเทศของเราท่ียังมีระบบเสนสาย  ครอบครัว  พรรคพวก  มามี
อิทธิพลในการแตงต้ังเลือกต้ัง  หรือคัดเลือกแฝงอยู  เราจึงไดไดนักบริหารท่ีเสมือนหัวหนางาน 
ไมใชผูนํา ในการบริหารปะปนอยูบางบางสวน  “ผูนํา”  อาจเปนบุคคลท่ีอยูในตําแหนงผูบริหาร
หรือไมมีตําแหนงก็ได  แตเปนคนท่ีสามารถจูงใจใหคนอ่ืนรวมมือปฏิบัติงาน คนมีศรัทธา และ
เช่ือถือในความสามารถ  ดังนั้นนักบริหาร หรือผูนํา อาจเปนคนเดียวกันก็ได หรืออาจเปนคนละคน
ก็ได แตอยางไรก็ตาม  นักบริหารที่ดี  มักจะมีคุณสมบัติและลักษณะของผูนําอยูดวยเสมอ 
   อานันท  ปนยารชุน (2544, หนา 26-27) ไดใหความเห็นวาผูนําไมใชผูท่ีจะนําคน
อ่ืน แตผูนําท่ีดีคือผูท่ีผูอ่ืนอยากเดินตาม การที่จะเปนผูนําไดและเปนผูนําท่ียั่งยืนส่ิงท่ีขาดไมไดก็คือ 
ความรูสึกผิด ความรูสึกชอบ รูสึกควร ไมควร โดยส่ิงซ่ึงควบคุมการกระทําของตนเอง นั่นก็คือ 
คุณธรรมและจริยธรรม  
   จากความหมายท่ีไดกลาวมาอยางหลากหลายนั้น สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษา 
คือ  บุคคลท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนผูนํา โดยเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการบริหารโรงเรียน และ
สามารถชักจูงบุคคลใหรวมปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว         
 2.2.3  บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 

   ผูบริหารนับไดวาเปนผูมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในองคการ ตองรูและเขาใจบทบาท
หนาท่ีตามกระบวนการบริหาร ตลอดจนความสัมพันธระหวางบทบาทและหนาท่ีของตนตอองคการ 
ตองาน ตอคน และกลุม เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีไดเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ (บุญทิวา      
บุญยประภัศร, 2537, หนา 42-45) ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทหนาท่ี ดังน้ี 

   1) บทบาทและหนาท่ีตอองคการ ในฐานะเปนผูบริหารตองรูขาวสารและเขาใจ
องคกรเปนอยางดี เชน ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตลอดจน
องคประกอบภายใน นโยบาย โครงสราง สายการบังคับบัญชา กระบวนวิธีการทํางาน เทคโนโลยี 
ทรัพยากรท่ีมีอยู กําลังคน พฤติกรรมการบริหาร คานิยม วัฒนธรรม ตลอดจนปจจัยภายนอก
องคการ อันไดแก คูแขงขัน ผูรับบริการ ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ดังนั้น ผูบริหารจึงมีบทบาทและ
หนาท่ีตอองคการ ดังนี้ 

           (1) ช้ีนําและจูงใจใหผูรวมงานในองคการรวมกําหนดทิศทางและมีความ

ชัดเจนในกรอบของวัตถุประสงค 
           (2) รักษาผลประโยชนและความอยูรอดขององคการ ดวยการพัฒนา 

ประสิทธิภาพภายในใหเขมแข็ง ปรับเปล่ียนโครงสรางภายในองคการ และกระบวนการการ 
บริหารอยางเหมาะสม 

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



 16 

          (3) สรางบรรยากาศ ส่ิงแวดลอม ท่ีเอ้ือตอการทํางาน ความคิดริเร่ิมและความ
กระตือรือรนของผูปฏิบัติงาน 

           (4) ประสานกิจกรรมตาง ๆ ในองคกร บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลท้ัง 
ประสานความตองการในเปาหมาย และวัตถุประสงคขององคกรกับผูปฏิบัติงานใหเกิดดุลยภาพ               
ท่ีพอใจท้ังสองฝาย 

           (5) เปนตัวแทนขององคการในการแกปญหาความขัดแยง  ระหวาง
ผูปฏิบัติงานกับนโยบายขอบังคับและกฎเกณฑขององคการ โดยวิธีส่ือสารทําความเขาใจเจรจา
ตอรองใหเกิดการยอมรับและเกิดผลดีตอองคการ 

   2) บทบาทและหนาท่ีตองาน การที่ผูบริหารทํางานท่ีรับผิดชอบสําเร็จลงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุประสิทธิผลดวยความรวมมือรวมใจของผูใตบังคับบัญชา จนเปนท่ีพึงพอใจ
ในหมูคณะท่ีเกี่ยวของนั้น ยอมเปนเคร่ืองบงช้ีถึงความสามารถในการบริหารจัดการของผูบริหาร อาจ
จําแนกหนาท่ีและบทบาทตองานเปน 4 กิจกรรมหลัก ไดแก งานบริหาร งานตัดสินใจและแกปญหา 
งานหนาท่ีอ่ืน ๆ และงานในอนาคต 
    (1) งานบริหาร ผูบริหารมีบทบาทและหนาท่ีในงานบริหาร ดังนี ้

     ก. วางแผน หมายถึง กําหนดเปาหมายและมาตรฐานผลงาน บริการ
พัฒนาข้ันตอนระเบียบวิธีปฏิบัติ วางแผนจําแนกงานและกําหนดความสัมพันธในงาน 

                    ข. จัดองคการและอํานวยการ หมายถึง จัดต้ังหนวยงาน มอบหมายงาน 
มอบอํานาจหนาท่ีแกผูใตบังคับบัญชา จัดชองทางการส่ือสาร และสายการบังคับบัญชา ตลอดจน
ประสานการทํางานของผูปฏิบัติงาน 
      ค. บริหารกําลังคน หมายถึง การตัดสินใจและกําหนดนโยบายวา
คุณลักษณะของบุคคลท่ีควรจะรับเขาทํางาน กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ใหคาตอบแทน 
ส่ิงจูงใจ รางวลั ประเมินผลงาน ใหคําแนะนําปรึกษาฝกอบรมและพัฒนาบุคคล และทีมงาน 

                    ง. นําคน หมายถึง ช้ีนําจูงใจเพ่ือใหงานสําเร็จโดยความรวมมือของผูอ่ืน      
สรางศรัทธา รักษา บํารุงขวัญ กระตุนใหผูปฏิบัติงานรักอยากทํางานภูมิใจในผลสําเร็จของงาน 
ผูบริหารตองไวตอการรับรูและสนองตอบ 

      จ. กํากับควบคุม หมายถึง กํากับควบคุมดูแลผลงานไดตามเปาหมายท้ัง 
ปริมาณและคุณภาพ 
    (2) งานตัดสินใจและแกปญหา งานตัดสินใจแบงเปน 2 ระดับ คือ การ
ตัดสินใจระดับนโยบายหรือเชิงบริหารและในระดับปฏิบัติการ การแกปญหา ดังนั้นผูบริหาร ตอง
ฝกทักษะการตัดสินใจอยางเปนระบบ มีกระบวนการตัดสินใจ ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 
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       ก. รูปญหา คนหาปจจัยท่ีเปนตนเหตุ และทําใหเกิดปญหา 
       ข. วิ เคราะหปญหา  จําแนกปญหา  และสืบหาขอเท็จจริง  รวมท้ัง

ขอสนเทศท่ีตองนํามาประกอบการตัดสินใจ 
       ค. แสวงหาทางเลือกหรือทางแกปญหาหลาย ๆ ทาง 
      ง. คนพบทางเลือกหรือทางแกไขท่ีดีท่ีสุด โดยพิจารณาจากเกณฑ

ตอไปนี้ มีความเส่ียงในการปฏิบัติตอผลที่ไดรับสูงเพียงใด คุมคาท่ีสุดหรือไม จังหวะเวลา และ
สถานการณเหมาะหรือไม มีผลกระทบตอคนมากนอยเพียงใด 

       จ. นําผลการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติ ผูบริหารตองส่ือสารผลการ
ตัดสินใจใหเขาใจและจูงใจใหปฏิบัติตาม 

     นอกจากหนาท่ีในการตัดสินใจแลว ผูบริหารก็คือ ผูแกไขและปองกันปญหา 
หรือแมแตหาทางเปล่ียนปญหา และความขัดแยง ปญหาที่เกิดข้ึนในองคการมาจาก 2 สาเหตุ คือ 
สาเหตุจากงาน  ไดแก  เนื้องานและระบบ  และสาเหตุจากคน  ตั้ งแต ผู บัง คับบัญชาและ

ผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารมีหนาท่ีจักตองดูแลให มีการจัดกิจ เพ่ือประสานคน และงาน สําหรับคน
ใหความเปนธรรม จัดชวยระบบการติดตอส่ือสาร มีทักษะและศิลปะในการฟง พูด และเขียน สวน
งาน สอนงานแนะนําการปฏิบัติงาน 
    (3) งานหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีผูบริหารไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ จาก
ผูบริหารระดับเหนือกวา รวมท้ังงานท่ีเกี่ยวของกับการสรางขวัญผูใตบังคับบัญชา หนาท่ีใน
พิธีกรรมสังคมและกิจกรรม นโยบายเพื่อสรางสัมพันธภาพ และการประสานงานระหวางกลุม 
ระหวางงาน 

     (4) งานในอนาคต ผูบริหารตองใหความสนใจและเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญ 
ภาระหนาท่ีใหมในอนาคตมากข้ึน อาทิ เชน 
      ก. ใหความสําคัญตอการบริหารโดยยึดวัตถุประสงคและเปาหมายของ 
องคการดวยการจูงใจและตอบแทนผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสมแกปริมาณและคุณภาพของงาน 
      ข. ใชเทคนิคการตัดสินใจเชิงกลยุทธ สามารถท่ีจะวิเคราะหภาพรวมของ 
ปจจัยท่ีเกี่ยวเน่ืองกัน กลาเส่ียงและกลาตัดสินใจบนพื้นฐานทางเลือกท่ีผานการวิเคราะหอยางเปน
ระบบ 
      ค. พัฒนาการส่ือสารขอมูลขาวสารใหรวดเร็ว และชัดเจนยิ่งข้ึน 

      ง. พัฒนาความเปนผูนํา ใหสามารถจูงใจคนในองคการใหมีสวนรวม ใน
การปฏิบัติงาน 
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      จ. สรางและพัฒนาทีมผูบริหาร หรือผูบริหารทุกระดับใหมีทักษะการ 
บริหารงาน คน และองคการในจํานวนท่ีเพียงพอแกความตองการ 
      ฉ. มีความรอบรูและวิสัยทัศน เห็นภาพรวมขององคการอยางแจมชัด
เขาใจความสัมพันธ และผลกระทบของส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีจะมีผลตอองคการ เขาใจและ
สามารถเช่ือมโยงหนาท่ีของตนกับภาพรวมขององคการได 
    หนาท่ีของผูบริหาร ตอบุคคล กลุม ในองคการ หนาท่ีสําคัญยิ่งของผูบริหาร คือ 
การบริหารคน ไดแก การนํา จูงใจ พัฒนารักษาไวใหคนเกงและดีอยู ทําประโยชนใหแกองคการให
มากท่ีสุด ผูบริหารจะทําหนาท่ีไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพไดตองรูและเขาใจในเรื่องของ
คน อันวาดวยพฤติกรรมของบุคคลและกลุม ความแตกตางระหวางบุคคล ทัศนคติ ความเช่ือซ่ึงมีผล
ตอการบริหารงาน ดังนั้นผูบริหารจะมีสัมพันธภาพในงานกับบุคคลหรือกลุมโดยมีบทบาทและ
หนาท่ี ความรับผิดชอบบุคคลและกลุมเหลานี้ ประกอบไปดวยตนเอง ผูบังคับบัญชาเหนือช้ันข้ึนไป 
ผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงาน และผูรับบริการ หรือบุคคลภายนอก การบริหารคนประเภทตาง ๆ ใน
องคการ 
   3) หนาท่ีตอการบริหารตนเอง 

       (1) วิเคราะหและประเมินความรู ความสามารถ ความทันสมัย ดานบริหาร
และดานเทคนิค เพื่อพัฒนาจุดดอยใหเปนจุดเดน รักษาและพัฒนาจุดเดนใหเขมแข็งเพิ่มมากข้ึน 
     (2) สนใจใฝรูสรางเสริมประสบการณท้ังในงานและส่ิงรอบตัวเพื่อเพ่ิมพูน 
ในการรองรับงานท่ีขยายและงานใหมได 
     (3) พัฒนาบุคลิกภาพและอุปนิสัยใหเหมาะแกการเปนผูนําตามสถานการณ 

 (4) ใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 
    (5) ฝกทักษะในการตัดสินใจแกปญหา รวมท้ังการมองการณไกล 
    (6) ส่ือสารดวยการพูด เขียน อาน ฟง อยางมีประสิทธิภาพ 
    (7) ยึดหลักธรรมะของผูบริหารในการครองงาน และครองตนควบคุม
อารมณ และสถานการณอยางมีสติ 
     (8) สรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน และทํางานเปนทีมได การบริหารงาน 
และเวลาของตน อยางมีประสิทธิภาพ   
   4) หนาท่ีตอการบริหารผูบังคับบัญชาเหนือช้ันข้ึนไป 

 (1) รับนโยบายและงานท่ีมอบหมายมาปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงดวยดีอยาง   
เต็มความสามารถ 
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 (2) เปนผูเช่ือมประสานนโยบายและความตองการ 2 ทาง ระหวาง 
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

  (3) รายงานผล วิธีดําเนินการในเรื่องการบริหารคน และงานใหทราบ
สมํ่าเสมอ 

 (4) ใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองอยางมีเหตุผลในเร่ืองเกี่ยวกับงานและองคการ 
 (5) แบงเบาภาระงาน และรวมแกปญหาในงาน กลาแสดงความคิดเห็นท่ี 

เหมาะแกกาลเทศะและโอกาสได 
    (6) ใหเกียรติ ยกยอง สรางเสริมความซื่อสัตยตอผูใตบังคับบัญชา 

   5) หนาท่ีตอการบริหารผูใตบังคับบัญชา มุงพัฒนาศักยภาพผูใตบังคับบัญชา และ
เพิ่มประสิทธิภาพในงานดวยวิธี 10 ประการ ดังน้ี  

 (1) กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบใหชัดเจน เพื่อใหทราบขอบขายและ 
ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติรับผิดชอบ 

 (2) มอบอํานาจหนาท่ีใหเหมาะสมเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน 
ความสามารถของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหไดรับผลงานและบริการท่ีมีคุณภาพ 

 (3) ตั้งมาตรฐานการทํางานท่ีเปนเลิศ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และขีด 
ความสามารถของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหไดรับผลงานและบริการท่ีมีคุณภาพ 

  (4) ฝกอบรมและพัฒนาการทํางานใหไดมาตรฐาน เพื่อใหโอกาสเพ่ิมพูน 
ความรูและประสบการณ มีความเขาใจตรงกันกอนลงมือปฏิบัติ 

  (5) ใหความรูขาวสารเกี่ยวกับทิศทางขององคการเพื่อใหผูใตบังคับบัญชา 
ไดทราบความเคล่ือนไหว ความคาดหวังขององคการอันจะนําไปสูการประสานประโยชนในเร่ือง
ของงาน และผูปฏิบัติใหสอดคลองกันสามารถปรับแผนวิธีการปฏิบัติ และการตัดสินใจให
เหมาะสมกับสถานการณ 
    (6) ใหขอคิดเห็นและขอมูลยอนกลับ ตอผลงานของผูใตบังคับบัญชาถือวา 
เปนหนาท่ีสําคัญ ท่ีผูบริหารตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและมีศิลปะในการถายทอด และส่ือ
ความหมายในเชิงสรางสรรคเพื่อใหเกิดการแกไข และพัฒนาผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

  (7) ช่ืนชมและยอมรับตอความสําเร็จ เม่ือผลงานของบุคคล หรือกลุมบุคคล 
ประสบความสําเร็จ บรรลุตามพันธกิจและเปาหมาย ผูบริหารตองไมละเลยท่ีจะยกยองช่ืนชม หรือ
ใหส่ิงตอบแทนดวยปจจัยทางสังคมหรือทางกายภาพ เพื่อเปนส่ิงจูงใจในการสรางผลงานและ
ความสําเร็จคร้ังตอไป 
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    (8) ไววางใจเช่ือถือดวยการใหโอกาสปฏิบัติหนาท่ีและรับผิดชอบงานท่ีมี 
ความสําคัญ มอบอํานาจใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบ รับฟงความคิดเห็นและใหอิสระใน                   
การตัดสินใจ กํากับ ดูแลเฉพาะท่ีจําเปน 

  (9) ยอมใหผิดพลาดหรือลมเหลวไดบาง ในการทํางานยอมมีความผิดพลาด 
เกิดข้ึน ผูบริหารตองวิเคราะหสาเหตุ และใหผูใตบังคับบัญชารวมกําหนดวิธีการแกไข โดยใหทํา
ขอผิดพลาดนี้เปนประสบการณเรียนรู ท่ีจะหาทางปองกันไมใหเกิดข้ึนไดอีก 

 (10) นับถือและใหเกียรติอยางจริงใจ ผูบริหารตองสุภาพเห็นคุณคา และ 
ความสําคัญของผูใตบังคับบัญชา ท่ีรวมการทํางานใหแกองคการ ดังนี้ 

    ก. ทําหนาท่ีเปนผูสอนงานใหคําปรึกษา แนะนํา และเปนผูกํากับงาน 
    ข. รับฟงขอเสนอแนะไมกาวกายอํานาจหนาท่ีท่ีมอบไปแลวโดยไม

จําเปนใหมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหาและกําหนดทิศทางเปาหมายของงานและองคการ 
เปนตน 

         ค. จูงใจ สรางบรรยากาศและส่ิงแวดลอมทางกาย จิตใจ และสังคม 
เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาทํางานเต็มกําลังความสามารถ และรวมการพัฒนาองคการ 

         ง. สรางและพัฒนาผูปฏิบัติงานทดแทนตน หรือเตรียมสําหรับงานและ
ความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน ดวยวิธีการมอบหมายงานท่ีสัมพันธและไมสัมพันธกับงานเดิมรวมท้ังให
ทําหนาท่ีแทนและหมุนเวียนใหทํางานท่ีเพิ่มความรับผิดชอบ และคุณคามากยิ่งข้ึน 

      จ. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา เพื่อ
พัฒนาบุคคล ทีมงาน และองคการ 

         ฉ. พิจารณาเร่ืองราวรองทุกข และการขอรับความเปนธรรมอยางเท่ียง
ธรรม 

          ช. หม่ันประชุม และรับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา 
   6) หนาท่ีตอการบริหารผูรวมงาน (หมายถึงในกลุมผูบริหารดวยกัน) 

    (1) ประสานความรวมมือในงาน เพื่อใหเกิดผลดีตอองคการ 
 (2) พรอมท่ีจะใหความชวยเหลือในงานท่ีเกี่ยวของกับคน 
 (3) สรางสามัคคีเพื่อใหเกิดเอกภาพในการบริหาร 
 (4) รวมกันการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ  
 (5) แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร และความคิดเห็นตอกัน 

   7) หนาท่ีตอการบริหารความสัมพันธตอผูรับบริการหรือบุคคลภายนอก 
 (1) ใหบริการรวดเร็วเปนธรรมและสรางความพึงพอใจ 
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 (2) เสริมสรางและพัฒนาระบบการบริหารใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน 
 (3) รับผิดชอบและมีจรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
 (4) รูความตองการของผูรับบริการหรือบุคคลภายนอก 

   สรุป ผูบริหารมีหนาท่ี ความรับผิดชอบในการบริหารและพัฒนาตอองคการ     
งานบุคคล เพื่อใหการดําเนินงานขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมาย
วัตถุประสงคขององคการ โดยการทําหนาท่ีช้ีนํา กํากับ ตรวจสอบ มอบหมายงาน ส่ือสารเปน    
เนนจูงใจ ใหขาวสารขอมูล เพิ่มพูนผลงาน สานความคิดสูปฏิบัติ แจมชัดในนโยบาย ทํานายอนาคต   
ลดปญหา กลาตัดสินใจ ใชทรัพยากรคุมคา พาบรรลุจุดหมาย ผูบริหารตองเช่ียวชาญในการบริหาร 

 

2.3  ความหมาย ความสาํคัญ และทฤษฎี เกี่ยวกับ สมรรถนะการบริการงานของผูบริหาร 
       สถานศึกษา 
 

 2.3.1 ความหมายของสมรรถนะ 
   ความหมายของสมรรถนะ ไดมีผูใหนยิามตางกันดังนี ้
   แมคแคลแลนด (McClelland, 1973, p.125 อางถึงใน ศุภชัย  ยาวะประภาษ, 2548, 
หนา 25)  ไดเสนอแนวคิดเร่ือง  Competency  ซ่ึงเปนการมองคนในภาพรวม ท้ังส่ิงท่ีปรากฏเห็น
และซอนอยูภายใน และตอๆมาไดมีการนําเอาเร่ืองของสมรรถนะมาใชในงานบริหารบุคลมากข้ึน
โดยเฉพาะในปจจุบัน จะใชมุมมองดานสมรรถนะของบุคคลเปนฐานในการจัดการงานดาน
ทรัพยากรมนุษย 
   กลุมเฮยของบริษัทแมคเบอร (Hay Group/Mcber organization, n.d. อางถึงใน 
Davies & Ellison, 1997,pp.39-40)  ใหคํานิยามวาเปนคุณลักษณะท่ีทําใหคนปฏิบัตงิานไดดีข้ึน  
บอยข้ึนหรือเกดิผลผลิตดีข้ึน  สมรรถนะในมุมมองน้ีจึงเปนปจจยัช้ีนําท่ีจะทําใหเกดิผลสําเร็จในการ
ทํางานเปนปจจัยนําเขาท่ีจะทําใหผูปฏิบัติงานนํามาใชแลวจะเกิดผลสําเร็จของงาน 
   ลอยด และ คุก (Lloyd & Cook, 1993, p.14)  ใหความหมายวา  สมรรถนะเปน
ความสามารถท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมตางๆตามความคาดหวงั  
   สมรรถนะของบุคคลจึงเปนการกําหนดคุณสมบัติสวนบุคคลทั้งท่ีเปนรูปธรรม 
เชน ทักษะ  ความรู ซ่ึงงายตอการพัฒนา สวนคุณลักษณะท่ีเปนนามธรรมท่ีซอนเรนยังมีอีกมาก ซ่ึง
พัฒนาไดคอนขางยาก เชน อัตมโนทัศน เจตคติ คานิยม แรงจูงใจ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของภาวะผูนํา สเปนเซอร (Spencer & Spencer, 1993, p. 11) ปจจัยดานตางๆเหลานี้มี
อิทธิพลตอความสําเร็จของงาน โดยเฉพาะแรงจูงใจของบุคคลท้ังแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ แรงจูงใจ     
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ใฝสัมพันธและแรงจูงใจใฝอํานาจท่ีจะเปนพลังผลักดันใหเกิดการปรับแตงของบุคคลใหมีความรู

ความสามารถท่ีจะช้ีนําการปฏิบัติได 
   เดลมองต (Delmont, 2002, p.6) ใหความหมายไววา สมรรถนะ หมายถึง  ความรู 
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะ  
   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2546, หนา 2) ใหความหมาย

สมรรถนะวา หมายถึง  คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถ และ
คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนในองคกร 
   สรุปไดวา สมรรถนะ หมายถึง การกําหนดความสามารถของบุคคลท้ังในแบบ

รูปธรรม ไดแก ทักษะ ความรู และนามธรรมไดแก อัตมโนทัศน ลักษณะนิสัย แรงจูงใจ ท่ีจะทําให
บุคคลสรางผลงานไดอยางโดดเดน   
 2.3.2 ความสําคัญของสมรรถนะ 
   ความสําคัญของสมรรถนะ ไดมีผูใหนิยามตางกันดังนี้ 
   ซีดานแมนลัคคา (Sydanmaanlakka, 2002, pp. 1-6) กลาวถึงความสําคัญของ

แนวคิดสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะวาเปนส่ิงสําคัญท่ีจะนําไปสูการพัฒนาองคการแหงการ

เรียนรู  เนื่องจากองคกรตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องตลอดเวลา การดําเนินงานขององคการจึง
ข้ึนกับสมรรถนะขององคการ แนวคิดการบริหารงานท่ีจะตองเนนการบริหารสมรรถนะจึงเปนการ
สรางสมรรถนะขององคการ ซ่ึงหมายถึงวาจะตองมีการกําหนดสมรรถนะของบุคคล  สมรรถนะ
ของทีมงานแลวรวมเปนสมรรถนะขององคการ  นั่นแหละคือสมรรถนะของบุคคลจะตอง
สอดคลองกับสมรรถนะขององคการ สมรรถนะในท่ีนี้ หมายถึง ความรูทักษะ เจตคติ ประสบการณ
และคุณลักษณะ โดยคํานึงถึงขอมูลสารสนเทศ  กระบวนการดําเนินงานขององคการ วัฒนธรรม
และรูปแบบการปฏิบัติงาน การบริหารสมรรถนะจึงเปนองคประกอบหลักท่ีจะทําใหองคการ
ประสบผลสําเร็จ หากบุคลากรแตละคนมีเปาหมายเชิงการแขงขันรวมกัน มีผลประโยชนรวมกันใน
การปฏิบัติงานจะนําไปสูการกําหนดเปนสมรรถนะ ซ่ึงเปนความสามารถที่จะทํางานนั้นใหเกิดผล
สําเร็จ  บุคคลตองมีความรู  มีทักษะ มีเจตคติ  มีประสบการณ  และคุณลักษณะท่ีเกี่ยวของกับ

เปาหมายขององคการโดยเฉพาะการทํางานเปนทีม  จะทําใหเกิดการพัฒนาและการเรียนรูรวมกัน  
เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณระหวางกันซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาสมรรถนะใหเกิดข้ึนในบุคคล  
บุคคลและองคการจึงเกิดการเรียนรูตลอดเวลาจากการปฏิบัติงานท่ีมีเปาหมายหลักในการพัฒนา

สมรรถนะหรือการเพิ่มขีดความสามารถขององคการ  
   ศูนยการประเมินการศึกษาแหงชาติ (National Educational Assessment Centre: 
NEAC)  ของประเทศอังกฤษ  กําหนดสมรรถนะท่ีสําคัญของผูบริหารระดับการหรือระดับปฏิบัติ 4 
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ดาน  เดวิด(Davies & Ellison, 1997, p.49) ดังนี้ 1) สมรรถนะดานบุคคล ไดแก ภาวะผูนํา ความไว
ตอการรับรู  ความทนทานตอความเครียด 2) สมรรถนะดานการส่ือสาร ไดแก การส่ือสารทางวาจา 
และลายลักษณอักษรหรือภาษาเขียน 3) สมรรถนะดานการบริหาร ไดแก การวิเคราะหปญหา  การ
ตัดสินใจ  การจัดองคการ 4) สมรรถนะดานบุคลิกภาพ ไดแก  ความสนใจ  ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน  และแรงจูงใจสวนบุคคล 
   สเปนเซอร และสเปนเซอร (Spencer & Spencer, 1993 p 64; Davies & Ellison, 
1997, pp. 49-50)  ไดกําหนดสมรรถนะท่ีสําคัญของผูบริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  ไว  8  
ประเด็น ไดแก   1) การมุงสูความสําเร็จ  2) การแสวงหาขอมูลสาระสนเทศ  3) ความเขาใจบุคคล  
4) ผลกระทบและอิทธิพล  5) ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  6) ความคิดเชิงมโนทัศน  7) ความเช่ือม่ัน
ในตนเอง  8) ความรวมมือประสานงาน 
   สรุปไดวาสมรรถนะเปนส่ิงสําคัญท่ีจะนําไปสูการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู

ใหประสบความสําเร็จ โดยคํานึงถึงขอมูลสารสนเทศ  กระบวนการดําเนินงานขององคการ 
วัฒนธรรมและรูปแบบการปฏิบัติงาน ทักษะ ความรู ลักษณะนิสัย และแรงจูงใจ  
 2.3.3 สมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา  
   จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัสมรรถนะผูบริหาร  มีผูรูไดใหนิยามดังนี้ 
   ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2548, หนา 15) ไดแบงประเภทของสมรรถนะเปน

สมรรถนะหลัก (Core Competency)  และสมรรถนะเฉพาะลักษณะงาน (Functional Competency) 
สมรรถนะหลักเปนสมรรถนะท่ีทุกคนในองคการตองมีเพ่ือท่ีจะทําใหองคการสามารถดําเนินงาน

ไดสําเร็จลุลวงตามวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  แผนงานและโครงการตางๆขององคการ  
สมรรถนะหลักนี้จะผูกโยงเขากับสมรรถนะหลักของแตละองคการ  องคการแตละแหงจะมี
บุคลิกลักษณะเหมือนกับแกนหรือหลักขององคการ  อาทิ  ศาลยุติธรรม  องคการของรัฐท่ี
ประชาชนมาติดตอทุกวัน  อาทิ  รัฐวิสาหกิจ  ประเภทสาธารณูปโภคตางๆ อาจเนนสมรรถนะหลัก
เร่ืองการใหบริการการอยางรวดเร็ว  มหาวิทยาลัยอาจมีสมรรถนะหลัก  คือ  การรักษา  และสงเสริม
คุณภาพวิชาการ  เปนตน  สมรรถนะหลักขององคการจะถายทอดไปยังบุคคล  และกลายเปน
สมรรถนะท่ีเปนบุคลากรทุกคนในองคการท่ีมี 
   สมรรถนะเฉพาะลักษณะงาน เปนสมรรถนะท่ีบุคคลท่ีทํางานในสายงานน้ันตองมี
เพิ่มเติมจากสมรรถนะหลัก  อาทิ  ฝายกฎหมายตองมีสมรรถนะดานความรูเกี่ยวกับกฎหมาย  และมี
สมรรถนะดานทักษะในการตีความกฎหมาย ฝายบัญชีตองมีสมรรถนะหลักดานความรูของการ
บัญชี  และมีทักษะดานทําการบัญชี ฝายการวางแผนตองมีสมรรถนะหลัก  คือ  สมรรถนะดานการ
คิดเชิงวิเคราะห  และทักษะในการจัดทําแผน  เปนตน 
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   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  (2546, หนา 36) ไดแบงสมรรถนะ
เพื่อใชประเมินบุคคลเปน  2  ประเภท คือ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําสายงาน สมรรถนะ
หลัก หมายถึง คุณลักษณะรวมกันของขาราชการพลเรือนท้ังระบบราชการ ท้ังนี้เพื่อหลอหลอม
คานิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงครวมกัน  สมรรถนะหลักท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนกําหนดคือ  การมุงผลสัมฤทธ์ิ  การบริการที่ดี  การสะสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  
ความรวมแรงรวมใจ  และสมรรถนะประจําสายงาน  18 กลุมสายงานมี 20 สมรรถนะ  ดังนี้  การคิด
สรางสรรค  การมองภาพองครวม  การพัฒนาศักยภาพคน  การส่ังการตามอํานาจหนาท่ี  การ
สืบเสาะหาขอมูล  ความเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม  ความเขาใจผูอ่ืน  ความเขาใจองคกร
และระบบราชการ  การดําเนินการเชิงรุก  ความถูกตองของงาน  ความมั่นใจตนเอง  ความยืดหยุน
ผอนปรน  ศิลปะการจูงใจ  สภาวะผูนํา  สุนทรียภาพทางศิลปะ  วิสัยทัศน  การวางแผนกลยุทธ
ภาครัฐ  ศักยภาพเพื่อนําการเปล่ียนแปลง  การควบคุมตนเอง  การใหอํานาจแกผูอ่ืน 
   ทักเกอรและคอฟสกี้ ( Tucker & Cofsky(1994, Online) ไดจําแนกสมรรถนะการ
บริหารประกอบไปดัวย  5  ดาน  คือ  ดานทักษะ  ดานความรู  ดานอัตมโนทัศน  ดานลักษณะนิสัย  
และ  ดานแรงจูงใจ ซ่ึงผูวิจัยนํามาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังนี้ ดังมีรายละเอียดแตละดาน
ดังตอไปนี้    

   1)  ดานทักษะ 
    การบริหารหนวยงานหรือองคกร  เปนกระบวนการดําเนินงานท่ีประกอบดวย
การวางแผน  การจัดรูปงานและระบบกําลังคน การจูงใจ และการควบคุมการดําเนินงานของ
บุคลากรภายในหนวยงาน  หรือองคการเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในการ
จัดการหนวยงานหรือองคกรน้ัน  ผูบริหารจะตองมีวิธีการ  ปจจัยหรือทรัพยากรเปนวัตถุดิบสําหรับ
การดําเนินงาน 
    ทักเกอรและคอฟสกี้ ไดกลาวถึง ทักษะ หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลทําไดดี และ
สามารถแสดงใหผูอ่ืนเห็นไดถึงความชํานาญ เชน ความสามารถในการนําเสนอ ความสามารถใน
การเจรจาตอรอง ความสามารถในการส่ือสารเปนตน 
    กิติมา  ปรีดีดิลก (2539, หนา 274) ไดกลาวไววา การปฏิบัติงานใดๆ หาก
คาดหวังจะใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแลว จําเปนท่ีจะตองมีความ
ชํานาญเปนอยางดีในส่ิงท่ีปฏิบัติ นั้นคือทักษะในการปฏิบัติงานน้ันเอง ในทํานองเดียวกันกับ
ผูบริหารท่ีดีมีความสามารถในการบริหารงานจําเปนตองมีทักษะการเปนผูนํา การบริหารนั้นจึงจะ
ประสบความสําเร็จดวยดี  ทักษะท่ีจําเปนตองมี  คือ  ทักษะพื้นฐาน  ไดแก 
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    (1) ทักษะดานความรูความสามารถ  หมายถึง  ทักษะท่ีเกีย่วกบัความรู
ความสามารถท่ีจะเขาใจเกีย่วกับความสลับซับซอนในหนวยงาน 
    (2) ทักษะดานมนษุยสัมพันธ  หมายถึง  ความสามารถในการทํางานกับบุคคล
ตางๆ  ภายในหนวยงาน 
    (3) ทักษะดานวิธีการ  หมายถึง  ความสามารถในการใชเคร่ืองมือเคร่ืองใช
ตางๆ ในการทาํงานใหถูกตองตามวิธีการ 
    ทักษะท่ีจําเปนในการบริหารงานขางตน ลวนเปนทักษะท่ีผูบริหารจําเปนตอง
แสวงหาใหมากยิ่งข้ึน ทักษะเหลานี้ผูบริหารแตละคนจะมีไมเทากัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสามารถ
ของผูบริหารแตละคน  
    พนัส  หันนาคินทร (2529, หนา 75 - 76) ไดใหความเห็นในเร่ืองเดียวกันนี้วา  
นอกจากจะตองคํานึงถึงวิธีการที่เหมาะสมและแนบเนียนในการทํางาน  เพื่อใหบรรลุถึงจุดหมายท่ี
ตองการแลว ผูบริหารยังจําเปนตองสรางทักษะตางๆใหเกิดข้ึนเพื่อวาใหการทํางานเปนไปอยาง
ราบร่ืน  ทักษะท่ีผูบริหารจําเปนตองสรางข้ึนใหเปนสมบัติประจําตัว  คือ  
    (1) ทักษะในดานกลวิธีการทํางาน  คือ รูวางานท่ีจะตองทําในหนาท่ีของตนมี
อะไรบางและทํางานน้ันๆไดอยางไร 
    (2) ทักษะในด านความคิดรวบยอด   คือ   การเข าใจโครงสร างและ
ความสัมพันธระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคการ  การเขาใจและมองเห็นแนวโนม
ของความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเปนผูมีสายตาไกล 
    (3) ทักษะในดานมนุษย  คือ  การรูจักสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกองคการ  รูความสามารถที่มีอยูในตัวครูแตละคน และใชใหเปนประโยชนตอ
การดําเนินการของโรงเรียน  รูจักประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ียอมรับนับถือของครู 
    ทักษะท้ังสองประการแรกนั้น  อาจจะหาไดจากการเรียนรูในสถาบันการศึกษา
ดวยตนเอง  และนอกจากการปฏิบัติงาน  แตทักษะดานมนุษยสัมพันธนั้น  ตองอาศัยความสามารถ  
ไหวพริบ  และบุคลิกลักษณะของตนเองเปนองคประกอบสําคัญ 
    วินัย  เกษมเศรษฐ (2521, หนา 45) ไดกลาววาผูบริหารโรงเรียนจะสามารถ
บริหารโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  จําเปนตองมีทักษะสําหรับผูบริหารหลายประการ  ดังนี้คือ 
    (1) ทักษะดานความเปนผูนํา  เปนทักษะพ้ืนฐานจําเปน  ไดแก  ทักษะดานการ
เปนผูนําทางดานการวางแผน  การประสานงาน  การติดตอส่ือสาร  การจัดการและการดําเนินงาน
การมอบหมายงาน  และการประเมินผล  ทักษะในการแกไขความขัดแยง  การบริหารงานเปนทีม  
การตัดสินใจ  เปนตน 
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    (2) ทักษะดานมนษุยสัมพันธ  เปนความสามารถในการเขากบับุคคลตางๆ ใน
บางคร้ังอาจเรียกวา  ทักษะในการครองคน  ไดแกทักษะในการติดตอระหวางบุคคล  การ
ประสานงาน  การแสดงภาวะผูนํา  การจูงใจคน  การสรางขวัญและกําลังใจ  ความเขาใจในการ
ทํางานของกลุมคน 
    (3) ทักษะดานการบริหารงานบุคคล  เปนความสามารถทางการสนับสนุน
พัฒนาบุคคลใหเจริญกาวหนาในอาชีพ   
    (4) ทักษะทางดานเทคนิค  ไดแก  ทักษะในการจัดหา  คือ  การซ้ือ  การจาง  
การเงิน  และการบัญชี  งานสารบรรณ  งานบุคคล  และการจัดระบบงาน 
    (5) ทักษะทางดานการศึกษา  ไดแก  ทักษะการสอบ  การวัดผล  การศึกษา  
การนิเทศ  การนําแหลงวิทยาการมาใชใหเกิดประโยชน 
    (6) ทักษะการสรางความคิด เปนทักษะท่ีสําคัญอยางหนึ่งสําหรับผูบริหาร
เพราะเปนทักษะในการคาดการลวงหนา  การวิเคราะหปญหาการบริหาร  การวางแผน  และการ
แกปญหาเฉพาะหนา 
    (7) ทักษะดานการประเมิน  เปนความสามารถทางดานการประเมินผลงาน  
ซ่ึงอาจประเมินไดโดยการออกแบบสอบถาม  การสัมภาษณและการสังเกต   

   จากท่ีผูรูไดใหความหมายของทักษะผูทําวิจัยสรุปไดวา ทักษะ หมายถึง 
ส่ิงท่ีบุคคลทําไดดี และสามารถแสดงใหผู อ่ืนเห็นไดถึงความชํานาญความรู ความสามารถ 
คลองแคลววองไวในการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยสามารถใชไหวพริบ ใหบรรลุความสําเร็จ 
มีทักษะดานความรูในโครงสรางของงาน การสรางความสัมพันธในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
ทักษะการใชเคร่ืองมือในการบริหารงานใหถูกตอง ทักษะในการวางแผนและหนาท่ีรับผิดชอบ รูถึง
แนวโนมการเปล่ียนแปลง การสรางทีมงานและการใชครุและบุคลากรในโรงเรียนไดอยางถูกตอง
เหมาะสมและรวมถึงการใชทักษะในการวิเคราะหปญหา และแกปญหาในการบริหารอยาง

เหมาะสมถูกตองและรวดเร็ว 
   2)  ดานความรู 
    ทักเกอรและคอฟสกี้ (Tucker & Cofsky, 1994, Online)ไดใหความหมายของ

ความรูไววา ความรูหมายถึง ขอมูลท่ีบุคคลไดสะสมไวจนเกิดเปนความเช่ียวชาญเฉพาะดาน เชน 
ความรูดานการวางแผน ความรูดานการบริหารงานบุคคล ความรูดานเทคโนโลยีสานสนเทศเปนตน  
    สุบรรณ วราชุน (2544, หนา 19 – 22) กลาววา ตามเกณฑมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงขาราชการครูของ  ก.ค. ท่ีกําหนดไวเม่ือ 2535 ไดกําหนดวุฒิการศึกษาและความรู
ความสามารถของผูท่ีจะเขาสูตําแหนงผูบริหารโรงเรียนดังนี้ 
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    (1) ดานคุณวุฒิทางการศึกษา 
           ก.  ผูอํานวยการโรงเรียน 

         ก) ไดรับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาวิชาชีพอ่ืนท่ีเทียบได  
ไมต่ํากวานี้  ซ่ึง  ก.ค. รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครู  และทําการสอน
ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา  2  ป 
        ข) ไดรับการฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาการศึกษาระดับสูงตาม
หลักสูตรและวิธีการท่ี  ก.ค.  กําหนด 

      ข. ดานความรูความสามารถ   
         (2) ผูอํานวยการโรงเรียน 

      ก. มีความรูในการบริหารสถานศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาท่ี 

      ข. มีความรูความสามารถในการบริหารงานวชิาการ  หลักสูตร  และพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน 

      ค. มีความรูความเขาใจงานบริหารสถานศึกษา กฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ขอบังคับ แบบแผนท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบ  และความสามารถปฏิบัติงาน
ดังกลาวไดอยางถูกตอง นอกจากนั้นยังมีความสามารถในการวิเคราะหแผนและโครงการ  
กระบวนการกลุม และการส่ือความหมายและความสามารถในการจัดการเปนอยางดี 
      ง. มีความรูความเขาใจหลักการบริหารงานบุคคล  และมีความสามารถใน
การปกครองบังคับบัญชา สามารถเสริมสรางความรวมมือรวมใจภายในสถานศึกษาและระหวาง
สถานศึกษากับองคการอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของไดเปนอยางดี 

      จ. มีความรูความเขาใจบทบาทภาระหนาท่ีของสถานศึกษา นโยบายท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษา  แผนงานของกรม กระทรวงเจาสังกัด นอกจากนั้นจะตองมีความสามรถใน
การตัดสินใจ  และการขจัดความขัดแยงไดดีมากเปนพิเศษ 
      ฉ. มีความรูความเขาใจแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม  นโยบายรัฐบาล  
และปญหาการเมืองของประเทศ  เพื่อประโยชนทางดานการศึกษา 

    จาก ท่ี ผู วิ จั ยได ศึกษา เอกสารแลวพบว า ผูบ ริหารนั้นจะตองมีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักเกณฑ โดยมุงเนนท่ีขอบขายของงานบริหารโรงเรียน
เปนหลัก  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบขายของงานบริหารที่ผูบริหารตองรู  ดังนี้ 
    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา  39  และการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล กําหนดขอบขายและ
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ภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ท้ัง 4 งาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ,  
2546, หนา 32) 

    (1) งานบริหารวิชาการ หมายถึง ภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีบริหารงานดาน
วิชาการ  กจิกรรมทุกชนิดท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดผลดีและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดประกอบดวย 

           ก. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
           ข. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
           ค. การวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
           ง. การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา 
           จ. การพัฒนาส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโนยทีางการศึกษา 
           ฉ. การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
           ช. การนิเทศการศึกษา 
           ซ. การแนะแนวการศึกษา 
           ฌ. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
           ญ. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
           ฎ. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
           ฏ. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  

หนวยงาน  และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
    (2) งานบริหารงบประมาณ  หมายถึง  การบริหารงานท่ีเกี่ยวของกับการเงิน 

บัญชี พัสดุ และการจัดหารายไดจากการบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา  
สงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนตอผูเรียน  ประกอบดวย 

           ก. การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
           ข. การจัดสรรงบประมาณ 

           ค. การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใชเงินและผล
การดําเนนิงาน 

           ง. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
           จ. การบริหารการเงิน 
           ฉ. การบริหารบัญชี 
           ช. การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
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    (3) งานบริหารงานบุคคล หมายถึง งานท่ีมุงใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
เพื่อสนองภารกิจของสถานศึกษา ดานการสรรหาบุคลากร การบรรจุแตงต้ัง การพัฒนาบุคลากร 
การจัดสวัสดิการซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย 

           ก. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
           ข. การสรรหาและการบรรจุแตงต้ังต้ัง 
           ค. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
           ง. วินัยและการรักษาวนิัย 
           จ. การออกจากราชการ 
    (4) งานบริหารท่ัวไป หมายถึง การจัดระบบบริหารองคกร ใหสามารถ

บริหารงานอ่ืนๆ  ใหบรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพ และเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยการประสาน 
สงเสริมสนับสนุน  และอํานวยการ การใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล องคกรท่ีเกี่ยวของ
เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวย 

           ก. การดําเนนิงานธุรการ 
           ข. งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
           ค. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           ง. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
           จ. การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
           ฉ. งานสงเสริมกิจการนักเรียน 
           ช. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
     สรุปไดวา ความรู คือ ขอมูลท่ีบุคคลไดสะสมไวจนเกิดความเช่ียวชาญเฉพาะ

ดาน พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการจําได ความสามารถในการอธิบายได ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการนําความรูท่ีมีอยูไปใชในสถานการณตางๆได ความสามารถในการแยกแยะส่ิง
ตางๆออกเปนสวนยอยๆได ความสามารถในการรวบรวมความรูและขอมูลตางๆเขาดวยกันอยางมี
ระบบ ความสามารถในการตัดสินคุณคาของส่ิงของหรือทางเลือกไดอยางถูกตอง มีความรูทางการ
บริหารการศึกษา ในการพัฒนางาน การประชาสัมพันธ การพัฒนาเครือขายสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม สามารถนําความรูไปใชในการบริหาร ประสานความรวมมือ พัฒนางานในดานตางๆ ให
บรรลุเปาหมาย   
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   3)  ดานอัตมโนทัศน  
    อัตมโนทัศน (Self-concept)   มีนักจิตวิทยาหลายทานไดใหนิยามไวดังนี้ 
    ทักเกอรและคอฟสกี้ (Tucker & Cofsky, Online, 1994)  กลาววา อัตมโนทัศน 
ไดแก การมีเจตคติ คานิยม และภาพลักษณท่ีเกี่ยวกับตนเองหรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือวาตนเองเปนเชน 
การมองตนเองวาเปนคนซ่ือสัตย กลาหาญ รับผิดชอบ เปนตน 
    ไดเมยเยอร (Dinkmeyer, 1967, p.184) เปนบุคคลแรกท่ีใหคําจํากัดความ
ของอัตมโนทัศนโดยกลาววา  อัตมโนทัศนเปนการรับรูส่ิงตางๆ ซ่ึงถูกจัดใหเปนระบบ  จะมากหรือ
นอยข้ึนอยูกับผลมาจากการสังเกตตน ท้ังในอดีตและปจจุบัน และเปนส่ิงท่ีบุคคลเช่ือเกี่ยวกับตัวเขา
เอง  อัตมโนทัศนเปนเหมือนแผนท่ีท่ีแตละคนจะใชพิจารณาเพื่อเขาใจตนเอง 
    โรเจอรส (Rogers, 1951, p. 136) ใหความหมายของอัตมโนทัศนวา เปนการ
รับรูของบุคคลที่มีตอตนเองเก่ียวกับ  รูปรางลักษณะ  ความสามารถ การรับรูเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางตนเองกับผูอ่ืนและส่ิงแวดลอม  การรับรูเกี่ยวกับคุณคาของตนเอง 
    แฟรนดเซน  (Frandsen, 1961, p. 472 )  กลาวา อัตมโนทัศน  เปนผลรวมของ
ทัศนคติ ความนึกคิด  ความรูสึก  และคานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรม  ความสามารถและคุณลักษณะของ
ตนเอง 
    คอมสและสนิกส (Combs and Snygg, 1959, p. 167) กลาววา อัตมโนทัศน คือ 
องคประกอบท่ีสามารถควบคุมบุคลิกภาพ  ซ่ึงแตละคนไดสรางและเรียนรูดวยตัวเขาเอง  
นอกจากนั้นอัตมโนทัศนยังเปนแกนกลางของบุคลิกภาพของแตละบุคคล ซ่ึงเราสามารถดู อัตมโน
ทัศนไดจาก  “ตน”  ซ่ึงเปนพื้นฐานใหเขาใจบุคลิกภาพ 
    กูด (Good, 1969, p. 254)  กลาววา  อัตมโนทัศน คือ ความรับรูของบุคคล
เกี่ยวกับความสามารถ  รูปรางลักษณะ  การกระทํากิจวัตรของตนเองในฐานะเปนบุคคลหน่ึง 
    โวลแมน (Wolman, 1973, p. 342) ใหความหมาย อัตมโนทัศนไววา เปนการ
ประเมินผลที่บุคคลมีตอตนเอง 
    อิงลิชและอิงลิช (English and English, 1958, p. 486) กลาววา อัตมทัศน คือ 
ความคิดเห็นท่ีบุคคลมีตอตนเอง ซ่ึงรวมท้ังความรูสึกและทัศนคติท่ีบุคคลมีตอตนเอง เชน การรับรู
เกี่ยวกับตน  เปนส่ิงท้ังหมดท่ีบุคคลเรียกวา  “ฉัน”  และ  “ของฉัน” ซ่ึงเกิดจากการรับรูความคิดเห็น  
ความรูสึกและประสบการณท่ีเกี่ยวของกับตน 
    เจอรชิลด  (Jersild, 1966, p. 7)  กลาววา อัตมโนทัศน คือ โลกภายในของ
บุคคล เปนผลรวมของความรูสึกและความคิด  ซ่ึงทําใหบุคคลรับรูถึงความคงอยูของตนวาตนคือ
ใคร มีความรูสึกเกี่ยวกับตนในดานลักษณะนิสัยและคุณสมบัติของตนเองอยางไร 
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    เฮอรลอค  (Herlock,  1955,p. 465)  กลาววา  อัตมโนทัศน  เปนความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเองท้ังทางดานรางกายและจิตใจ ดานรางกาย ไดแก ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปรางหนาตา
และสุขภาพ สวนดานจิตใจ ไดแก ความนึกคิด  การปรับตัว  ความเช่ือม่ัน  
    ลาซาลัส (Lazalus, 1963, p. 472 ) กลาววา อัตมโนทัศนเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมของบุคคลและทําใหบุคคลเขาใจตนเอง  ซ่ึงบุคคลจะแสดงพฤติกรรมท่ีตนเปนอยู 
    ดิงคเมเยอร  (Dinkmeyer, 1967, p. 183) กลาววา อัตมโนทัศน เปนโลกภายใน
ของบุคคลแตละคน  หรือเปนผลมาจากการปะทะสัมพันธกับผูอ่ืน  การพัฒนาตนของบุคคลจะ
ไดรับอิทธิพลจากศาสนา  สังคม  และฐานะทางเศรษฐกิจท่ีเขาเกี่ยวของ 
    เคนดเลอร  (Kendler, 1963, pp. 459 - 461) ใหความหมายวา อัตมโนทัศน คือ 
ทัศนคติท่ีมีตอตนเอง การเรียนรูเกี่ยวกับตนเองจะเกิดข้ึนตามลําดับตั้งแตเล็กจนโต การประเมินคา
เกี่ยวกับตนเองจะเปล่ียนแปลงไปตามวุฒิภาวะ บุคคลจะคนพบรูปแบบใหมๆ ในการตัดสินใจ
ตนเอง 
    พรรณทิพย  เภกะนันท (2517, หนา 56)  สรุปความหมายของอัตมโนทัศนไววา 
เปนความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง  เปนสวนหนึ่งของตนแตเปนแกนแท  เปนสวนสําคัญเปน

คุณลักษณะประจําตัวของตนเอง  เปนลักษณะท่ีบุคคลคิดวาเปนตัวของเขาเองตลอดเวลา  ไมวาจะ
อยูแหงไหน แตอัตมโนทัศนไมใชตน เพราะตน คือ วิถีทางท่ีบุคคลเปนของตนเอง  รวมความรูสึก
นึกคิดเกี่ยวกับตนเองบางสวน พรอมท้ังรางกาย บุคลิกภาพ สติปญญา ความสามารถ นิสัยใจคอไป
ดวย ซ่ึงสอดคลองกับ อําไพ  ศิริพิพัฒน (2515, หนา 93) ซ่ึงเห็นวา อัตมโนทัศนกับตนไมใชส่ิง
เดียวกันโดยกลาววา อัตมโนทัศนนี้เปนสวนหน่ึงของตน ซ่ึงตนหมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางท่ีเปนตัว
ของเขาคือ รางกาย บุคลิกภาพ สติปญญา ความสามารถ นิสัยใจคอ คานิยมของบุคคลน้ัน 

 จากความหมายของ อัตมโนทัศนดังกลาวสรุปไดวา อัตมโนทัศน คือ การมีเจต
คติ คานิยม ภาพลักษณท่ีเกี่ยวกับตนเอง  ความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีตอตนเองในทุกๆ ดาน  ซ่ึง
เกิดจากการเรียนรู จากประสบการณท่ีตนไดมีปฏิสัมพันธกับสังคมและส่ิงแวดลอม มีความ
ตระหนักในคุณคา มีความม่ันใจ มีจรรยาบรรณของนักบริหาร มีความเช่ือท่ีดี สามารถปรับตัวได
เสมอ มีความสามารถในการติดตอส่ือสาร ความรูสึกนึกคิดเหลานี้อาจจะเปนจริงหรือไมก็ได แตก็
จะสามารถพัฒนาตลอดไปตามวุฒิภาวะและส่ิงแวดลอม    
   4) ดานลักษณะนสัิย  
    ทักเกอรและคอฟสก้ี (Tucker & Cofsky, 1994, Online) ไดกลาวถึง ลักษณะ
นิสัย หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะประจําตัวบุคคลท่ีแสดงออกมาใหผูอ่ืนเห็นได เชน ความนาเช่ือถือ
ไววางใจ ความยืดหยุน ความเมตตากรุณา เปนตน  
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    สมพงศ  เกษมสิน (2526, หนา 233 - 234) ไดใหขอเสนอวา ผูนําท่ีดีตองมี
ลักษณะนิสัยดังนี้ 
    (1) ตองซาบซ้ึงถึงนโยบาย อํานาจหนาท่ี และกิจการงานในหนวยงานของตน 
    (2) ตองมีแผนในการดําเนนิงาน  และหม่ันเอาใจใสปรับปรุงอยูเสมอ 
    (3) ตองหม่ันศึกษาหาความรู  ปรับปรุงตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
    (4) ตองจัดใหมีระบบการติดตอกับผูใตบังคับบัญชาท่ีมีประสิทธิภาพ 
    (5) ตองรูจักใชคนใหสมกับงาน ตองติดตามงานอยูเสมอ หากพบขอบกพรอง
ตองรีบแกไข 
    (6) ตองมีความซ่ือสัตย  มีความยตุิธรรม  และมีพรหมวหิารส่ี 
    (7) รูจักพิจารณาความสําคัญของงาน  งานดวนรีบทํากอน 
    (8) ตองเปนคนท่ีมีความคิดริเร่ิมสนับสนุน  ใหผูใตบังคับบัญชามีความคิด
ริเร่ิมดวย 
    (9) ตองกระตุนและสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น  และ
หาทางปรับปรุงงานของหนวยงานอยูเสมอ  หม่ันอบรมผูใตบังคับบัญชาใหมีความสามารถในการ
ทํางาน  ใหความสนใจในความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชา 
    (10) ตองเปนคนใจกวาง  มีใจหนกัแนนตอสถานการณ  คําพดูท่ีขัดแยงหรือไม
เปนมิตรเปนคนหูเบาตองฟงความคิดเหน็ทุกดานเสียกอน  แลวจึงส่ังการหรือปฏิบัติการ  แตอยา
เมินตอขาวลือ  หรือคําบอกกลาวและเปนผูกลาท่ียอมรับผิด 
    (11) ตองเปนคนตรงตอเวลา มีความขยันในงาน อุทิศเวลาใหแกหนาท่ีการงาน 
    (12) ยกยองชมเชยผูกระทําดี  และความทําตอหนาผูอ่ืน  เม่ือมีโอกาส  และดุ
หรือเลนงานผูบังคับบัญชาอยางเงียบๆ  อยาใหใครไดยนิ 
    ลักษณะของผูนําตามแนวคิดของ เชสเตอร ไอ บารนารด (Chester I Barnard 
ม.ป.ป. อางถึงใน ภิญโญ  สาธร, 2526, หนา 164–166) ไดพิจารณาคุณลักษณะของผูนําในสายตานัก
บริหารการศึกษา  กลาววา  ผูนํามีความจําเปนจะตองมีคุณสมบัติพิเศษ  5  ประการ  ดังนี้ 
    (1) ความมีชีวิตชีวาและทนทาน ความมีชีวิตชีวาหมายถึงความคลองแคลว 
วองไว ตื่นเตนอยูเสมอพรอมอยูเสมอท่ีจะรับสถานการณทุกชนิด  ปรับตัวได  และราเริงแจมใสอยู
เสมอ  สวนความทนทานคือการทํางานตอเนื่องกันไดโดยไมตองหยุดพักเปนเวลานานๆ ทนตอ
ความลําบากเจ็บชํ้าไดโดยไมปริปากบน หรือแสดงอาการทอแทใหผูใดพบเห็น 
    (2) ความสามารถในการตัดสินใจ  คือการตัดสินใจไดถูกตอง  รวดเร็ว  และ
เต็มใจเสมอท่ีจะเปนผูตดัสินใจดวยตัวเองในเม่ือปญหาใดๆ  เกิดข้ึน 
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    (3) ความสามารถในการจูงใจคน คือความสามารถในการสนทนา ความเปน
นักพูด สามารถแสดงปาฐกถาในท่ีสาธารณะ ความสามารถจับจุดสนใจของบุคคลอ่ืนได รูจักเอาใจ
คน    ถูกจังหวะ โดยไมเสียงาน รูจักวางตัวใหผูอ่ืนเล่ือมใส และเปนคนท่ีสามารถใชภาษาไดดี ผูอ่ืน
เขาใจงายเปนตน 
    (4) ความรับผิดชอบ คือยินดีรับผิดเม่ือทําผิดพลาด และเม่ือรับหนาท่ีใดมาแลว 
จะบากบ่ันทําหนาท่ีใหดีท่ีสุด โดยไมทอดท้ิงแมมีอุปสรรคนานาประการมาเกี่ยวของก็ตาม 
    (5) ความฉลาดไหวพริบ คือสมองเฉียบแหลมเต็มไปดวยความรอบรู ทันโลก 
ทันเหตุการณ เปนคนมีความรู รูงาน รูนโยบายและวัตถุประสงคของงานแจมชัด รูกระบวนวิธี
บริหารงาน  มีความสามารถในการวินิจฉัยส่ังงาน เปนคนพหูสูตร คือรอบรูและสนใจในเร่ืองราว
ตางๆ รอบดาน  และมีความคิดริเร่ิมเปนตน 
       จักรพรรดิ  วะทา (2538,หนา 26) ไดศึกษาคนควาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
ผูบริหารการศึกษา โดยจําแนกออกเปน 4 ดาน คือ  

 (1) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ประกอบดวย เปนคนทันสมัย ใฝรู ใฝเรียน  
ใจกวาง รับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน มีความเสียสละ มีความเปนมิตร ยิม้แยมแจมใส สุภาพ 
ออนโยน มีความกระตือรือรน และกระฉับกระเฉง  

 (2) คุณลักษณะดานภาวะผูนํา ประกอบดวย มีความสามารถในการตัดสินใจ  
โดยใชขอมูลและเหตุผลท่ีเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธสูง สามารถจูงใจใหคนทํางาน สรางทีมงานให
มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการส่ือสารกับหนวยงานและบุคลากร มีความสามารถในการ
กระจายอํานาจ และมอบหมายงานใหผูอ่ืนปฏิบัติ 

 (3) คุณลักษณะดานทักษะบริหาร ประกอบดวย ทักษะในการแสวงหาความรู 
ขอมูลใหม ๆเปนนักคิดนักอานและมองการณไกล มีความสามารถในการดําเนินงานใหมีขอมูลใน
ทุกๆ ดาน มีความสามารถในการแกปญหา และขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึน มีความสามารถในการ
ประสานงาน มีความรู สามารถใชภาษาไทยไดดี ท้ังการพูด และการเขียน มีความสามารถในการ
วิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ มีความสามารถในการประชุม มีความสามารถในการ
วางแผนยุทธศาสตร  
    (4) คุณลักษณะดานวิชาชีพ ประกอบดวย มีความเปนผูนําทางการศึกษา โดยมี
ความรูในหลักการและแนวคิดทางการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
และประเมินผลการศึกษา มีความรูลึกซ้ึงทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความรูและ
ความสามารถในการเปนผูนิเทศและช้ีแนะทางการศึกษา   
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 สาซส (Sachs, 1966, pp. 3-4) ไดกลาวถึงลักษณะของผูบริหารที่ดี โดยเนน
วิธีการทํางานแบบประชาธิปไตยวา 

(1) มีความเขาใจตนเอง และสามารถประเมินคาตนเองไดอยางถูกตอง 
(2) มีความเขาใจในสถานภาพของผูรวมงานเปนอยางด ี
(3) ยอมรับฟงและเคารพในความคิดของผูรวมงานเปนอยางดี 
(4) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
(5) สามารถนําความคิดเห็นของผูรวมงานไปใชเกิดประโยชนแกหนวยงาน 

ของตน 
 แมกนูสัน (Magnuson , 1971, pp. 78 - 91)ไดทําการวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของ

ผูจัดการโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ โดยจําแนกคุณลักษณะของผูจัดการโรงเรียน ออกเปนสอง
ลักษณะคือ คุณลักษณะดานอาชีพ และคุณลักษณะสวนตัว ไดสรุปคุณลักษณะท้ังสองไวดังนี้ 

 (1) คุณลักษณะดานอาชีพ  ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีสําคัญดังนี ้
   ก. มีความสามารถในการติดตอและเขากับผูอ่ืนไดด ี
   ข. มีความรูในสาขาวิชาชีพเปนอยางด ี
   ค. รูจักมอบหมายงานใหกับผูอ่ืนทํา 
   ง. ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี
   จ. ใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
   ฉ. เปนผูนําท่ีเขาใกลและมีเวลาสําหรับผูรวมงาน 
   ช. ใหความสนใจในบุคคลอ่ืนๆ 
   ซ. มีความสามารถในการจัดวางแผนและการจัดระเบียบงาน 
   ฌ. รับฟงความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน 
   ญ. รูจักใชชองทางแหงอํานาจหนาท่ี 
 (2) คุณลักษณะสวนตัว  ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีสําคัญดังนี้ 
   ก. มีวิจารณญาณและมีความยุตธิรรม 
   ข. มีความซ่ือสัตยและจงรักภกัดี 
   ค. มีความรูกวางขวาง 
   ง. เปนผูมีสติไมใชอารมณ 
   จ. มีความจริงใจ 
   ฉ. มีความเปนมิตร 
   ช. มีอารมณขัน 
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   ซ. มีใจกวางและเปดเผย 
   ฌ. มีความเสมอตนเสมอปลาย 
   ญ. มีความเมตตาปราณีและเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน 

    จากท่ีไดศึกษาจากผูใหนิยามทั้งหลายขางตน สรุปไดวา ลักษณะนิสัย คือ 
คุณลักษณะตางๆของบุคคล มีการเอาใจใสตอหนาท่ี หวังดีตอผูรวมงาน ชวยเหลือ และแสดงความ
ยินดีเม่ือผูรวมงานประสบความสําเร็จ มีภาวะผูนํา รูเทาทันโลกทันเหตุการณ ผูบริหารปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับและเปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี   

   5) ดานแรงจูงใจ 
    แรงจูงใจเปนปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งซ่ึงจะสงผลตอพฤติกรรมมนุษย 
โดยมีนักวิชาการไดใหความหมายไวดังนี้ 
    ทักเกอรและคอฟสกี้ (Tucker & Cofsky, 1994, Online) กลาวถึงแรงจูงใจ 
หมายถึง ความคิดท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเปนแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรม เชน คนท่ีคาดหวังในความสําเร็จสูง
จะเกิดแรงขับเพื่อมุงสูความสําเร็จ หรือ คนท่ีไมมีเพื่อนและตองการเพื่อนอยางมาก ก็จะเกิดแรงขับ
เพื่อสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน เปนตน 
    ลูธันส  (Luthans, 1992, p. 146)  กลาววาแรงจูงใจ อาจจะหมายถึงความ
ตองการ (Desire, Wants)  ความตองการในส่ิงท่ีจําเปน (Needs) ความปรารถนา (Wishes) จุดหมาย 
(Aims) เปาหมาย (Goals)  ส่ิงจูงใจ (Incentive)  
    สุเมธ  เดียวอิศเรศ (2527, หนา 4) กลาววา  แรงจูงใจ  หมายถึง  การกระตุนท่ี
ทําใหมนุษยกระทํากิจกรรมหรือมีพฤติกรรมออกมา  และเปนพฤติกรรมท่ีดําเนินไปสูเปาหมาย
อยางใดอยางหนึ่ง แรงจูงใจเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดการแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการ
ท่ีมีอยู  และความตองการที่มีความเขมมากท่ีสุดจะเปนแรงจูงใจใหมนุษยเราแสดงพฤติกรรมออกมา 
    สมสวน  ล้ิมประเสริฐ (2532, หนา 7) ไดกลาววา แรงจูงใจ หมายถึง ความ
ตองการ  ความปรารถนา  หรือความอยาก 
    ศิริโสภาคย  บูรพาเดชะ  (2532, หนา 39 -40) กลาววา แรงจูงใจเปนมูลฐานของ
การเรียนรู และถือวามีความสําคัญ การที่จะทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจนั้นตองอาศัยแรงขับภายใน
ของบุคคล ท่ีมีเคร่ืองลอ (Incentive) และจะนําไปสูการเรียนรูตามเปาหมาย 
    สุรางค  โควตระกูล (2533, หนา 111 - 112) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง 
องคประกอบท่ีกระตุนใหเกิดพฤติกรรมท่ีมีจุดมุงหมาย   
    สเตียรและพอรเตอร (Steers & Porter, 1983, p.4 - 5) ไดใหความหมายของ
แรงจูงใจไว 3 ประการคือ แรงจูงใจหมายถึง ส่ิงท่ีเปนพลังกระตุนใหแตละบุคคลกระทําพฤติกรรม
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เปนส่ิงท่ีช้ีทิศทาง หรือแนวทางใหบุคคลกระทําพฤติกรรมเพ่ือบรรลุตามเปาหมายของแตละคนและ
เปนส่ิงท่ีสนับสนุนรักษาพฤติกรรมนั้น ๆ ใหคงอยู 
    ผูบริหารนอกจากจะตองรูความหมายของแรงจูงใจแลวยังจะตองรูถึงทฤษฎี

แรงจูงใจดวย ซ่ึงจากการศึกษาพบวาไมมีทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งท่ีไดรับการสนับสนุนอยางเต็มท่ี ซ่ึง
แตละทฤษฎีมีความคลายคลึง สอดคลอง  และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน โดยมีทฤษฎีท่ีรูจักกันอยาง
แพรหลายดังนี้ 
    ทฤษฎีแรงจูงใจของ มาสโลว (Maslow, 1970, pp. 35 - 40) ไดจัดลําดับความ
ตองการของมนุษยไว  5  ระดับ  คือ 
    (1) ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs)  ความตองการ
พื้นฐาน ข้ันแรกของมนุษยเปนส่ิงจําเปนสําหรับท่ีจะใหชีวิตอยูรอด  เชน  ความตองการอาหาร น้ํา 
ท่ีอยูอาศัย ฯลฯ 
    (2) ความตองการทางดานความปลอดภัย  หรือความม่ันคง  (Security or 
Safety Needs) ไดแก  ความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและความปลอดภยัทางดานรางกาย 
    (3) ความตองการดานสังคมหรือการยอมรับเปนพวกพอง (Social or 
Belonging Needs) ความตองการท่ีจะเขารวมเปนสมาชิกขององคกรตางๆ อยากคบหาสมาคมกับ
บุคคลอ่ืน  รวมตลอดท้ังจะไดรับมิตรภาพและความเห็นใจจากกลุมเพือ่น 
    (4) ความตองการมีช่ือเสียงฐานะเดนทางสังคม (Esteem or Status Needs) 
ตองการเปนบุคคลท่ีม่ันใจในตนเอง มีฐานะเดนเปนท่ียอมรับของบุคคลอื่นหรืออยากใหบุคคลอ่ืน
สรรเสริญนับหนาถือตา  
    (5) ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิด (Self – Actualization 
Needs) ลําดับข้ันสุดทายของมนุษยคือความตองการที่อยากจะสําเร็จทุกส่ิงทุกอยางตามความนึกคิด 
มีความตองการท่ีจะรูสึกวาเขามีความกาวหนาในการท่ีไดใชศักยภาพของตนอยางเต็มท่ี ไดทํางานท่ี
เหมาะสมกับความสามารถและทักษะท่ีตนเองชอบ 
    ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคลแลน (McClelland, 1961, pp. 100 -101)  ไดเสนอ
แนวคิดเกีย่วกบัแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  โดยแบงความตองการของมนุษยออกเปน  3  ประการ  
คือ   
    (1) ความตองการสัมฤทธิผล (Need for Achievement : NACH)  เปนแรงขับ
เพื่อจะทําใหงานท่ีกระทําประสบผลสําเร็จท่ีดีท่ีสุด  เม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน 
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    (2) ความตองการความรักความผูกพัน (Need for Affiliation : NAFF) เปน
ความปรารถนาท่ีจะสงเสริมและรักษาสัมพันธภาพอันอบอุน  เพื่อความเปนมิตรกับผูอ่ืนคลายกับ
ความตองการของมาสโลว 
    (3) ความตองการมีอํานาจ (Need for Power : NPOW)  เปนความตองการที่จะ
ทําใหคนอ่ืนมีความประพฤติหรือพฤติกรรมตามท่ีตองการจะมีอํานาจในการบังคับบัญชาและ

อิทธิพลเหนือผูอ่ืน 
    ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคลแลน ไดเนนสาระสําคัญดานแรงจูงใจวาผูท่ีจะ
ทํางานไดอยางประสบผลสําเร็จตองมีแรงจูงใจดานความตองการสัมฤทธ์ิอยูในระดับสูง 
ความสําเร็จของงานจะทําไดโดยการกระตุนความตองการดาน NACH เปนสําคัญ บุคคลแตละคน
เม่ือมี NACH สูง  ก็สามารถทํางานไดสําเร็จและชวยใหหนวยงานมีประสิทธิผลไปดวย 
    ทฤษฎีแรงจูงใจของ  เฮอรเบิรก (Herzberg)  มีช่ือเรียกแตกตางกันออกไป คือ 
“Motivation Maintenance Theory” หรือ “Dual Factors Theory” หรือ “The Motivation – Hygiene 
Theory” โดยสัมภาษณวิศวกรและนักบัญชีจํานวนมากกวา 200 คน ท่ีถูกเลือกเปนตัวแทนใน
การศึกษาจากโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองพิตสเบิรก (Pittsburge) โดยอภิปรายถึงความรูสึกท่ีดีและ
ความรูสึกที่ไมดีตอการทํางาน (ธงชัย  สันติวงษ, 2536, หนา 404) ซ่ึงไดคนพบองคประกอบหลัก  2  
ประการ คือ (สุริยัน  นนทศักดิ์,  ม.ป.ป., หนา 3 - 25) 
    (1) องคประกอบกระตุน (Motivation  Factors) เปนองคประกอบดาน
แรงจูงใจท่ีทําใหมนษุยทํางานมากข้ึน  เปนแรงจูงใจภายในท่ีเกิดจากงานท่ีทํา 
    (2) องคประกอบคํ้าจุน  (Hygiene Factors)  เปนองคประกอบท่ีปองกันไมให
เกิดความไมพอใจในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงคนงานใชเปนขออางเม่ือเกิดความรูสึกท่ีไมดีตอการทํางาน 
     ทฤษฎีแรงจูงใจตามทฤษฎีการเสริมแรง มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยา
การเรียนรูและการวางเงื่อนไข  บางคร้ังรูจักกันในช่ือวา  ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบปฏิบัติการ ซ่ึงมี
นักจิตวิทยาช่ือ Skinner  เปนผูริเร่ิมคนพบข้ึน  ทฤษฎีนี้ไดเนนวา  พฤติกรรมของคนถูกกําหนดดวย
ผลลัพธจากการแสดงพฤติกรรมออก คือ ถาพฤติกรรมนั้นไดรับการตอบสนองท่ีเปนบวกหรือเปน
รางวัลท่ีกอใหเกิดความยินดีก็จะมีแนวโนมท่ีพฤติกรรมน้ันจะเกิดข้ึน  หรือมีการกระทําซํ้าอีกใน
อนาคต ในขณะท่ีการตอบสนองตอผลลัพธท่ีเปนลบหรือการทําโทษท่ีกอใหเกิดความไมยินดี  
พฤติกรรมนั้นจะยุติหรือส้ินสุดลงหรือมีการกระทําซํ้านอยลง  พฤติกรรมของคนถูกกําหนดดวย
ผลลัพธจากการแสดงพฤติกรรมออกมาดังนี้ (หลุย  จําปาเทศ, 2535, หนา 69 - 71) 
    (1) การเสริมแรง  อาจเปนไปไดท้ังทางบวกและลบ  ผลลัพธก็เชนกันสามารถ
ทําใหเกิดการตอบสนองไดท้ังทางบวกและทางลบหรือท้ังบวกและลบรวมกัน ตัวเสริมแรงทางบวก 
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จะทําใหเกิดผลลัพธท่ีพึงปรารถนา ผูท่ีไดรับการเสริมแรงก็จะเกิดความยินดีมีความสุข สวนตัว
เสริมแรงทางลบ จะทําใหเกิดผลลัพธท่ีเปนลบ ผูท่ีไดรับการเสริมแรงก็จะเกิดความไมปรารถนา
และไมชอบ  แตอยางไรก็ตามตัวเสริมแรงท้ังสองก็จะทําใหผูถูกเสริมแรงมีผลงานไปในทางท่ีดี   
มุงกระทํา  มุงปฏิบัติตอส่ิงท่ีใหเกิดประโยชนหรือเพ่ือใหบังเกิดผลดีใหเปนไปตามเปาหมาย 
    (2) ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ  และทุติยภูมิ หรือจะใชคําวา การใหรางวัล  ดังนี ้
           ก. ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ ไดแก การใหรางวัลเกี่ยวกับรางกาย เชน อาหาร 
น้ํา การนอนหลับ ตลอดจนการเอาความเจ็บปวดออกไปจากความรูสึกทางกาย การเสริมแรงปฐม
ภูมินี้จะกอใหเกิดความพึงพอใจเพราะตามธรรมชาติของมนุษยทุกผูทุกนามตองการความสุขไม

ชอบความทุกข การไดรับอาหารขณะท่ีหิว ไดน้ําขณะท่ีกระหาย แมขณะท่ีเจ็บปวดมีผูเยียวยารักษา
ใหก็จะกอใหเกิดความสุขหรือความพึงพอใจท้ังส้ิน 
           ข. ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ เปนตัวเสริมแรงท่ีไดมาจากการเรียนรู หรือเกิดข้ึน
ภายหลัง  ไดแก  ความตองการทางสังคม เงิน เกียรติยศ ตําแหนง การยอมรับ ความภาคภูมิใจใน
ฝมือ  ฯลฯ  ตัวเสริมแรงนี้มิไดเปนส่ิงที่มีมาแตกําเนิด  ยิ่งไปกวานั้นตัวเสริมแรงทุติยภูมิบางคร้ังไม
ชวยทําใหเกิดความสุขสบายเสมอไป  เพราะการทํางานหลังจากการเสริมแรงทุติยภูมิอาจทําใหเกิด
ความเม่ือยลาความเจ็บปวดของรางกายได 
    ตัวเสริมแรงปฐมภูมิจะไมมีประสิทธิภาพ ถาเคยรับมากอนจนเต็มท่ีแลว เชน 
คนท่ีรับประทานอาหารจนอ่ิมเต็มท่ีแลว อีกนานกวาท่ีอาหารจะเปนตัวเสริมแรงไดอีก แตตัว
เสริมแรงทุติยภูมิไมเปนเชนนั้น คนจะไมมีวันเบ่ือการยกยองสรรเสริญ  การสนับสนุนคํ้าจุน      
ตรงขามกันถายิ่งใชมากจะเพ่ิมการเสริมแรงไดมาก  ยิ่งคนไดรับการยกยองยอมรับเขายิ่งใหคุณคา
กับการยกยองการยอมรับนั้นมากข้ึนและหวังท่ีจะไดรับมากข้ึนเร่ือยไปในอนาคตขางหนา ซ่ึงการ     
ยกยองการยอมรับนี้เปนตัวเสริมแรงท่ีควรใชกันมากในการทํางาน 
    (3) ตัวเสริมแรงภายนอกและตัวเสริมแรงภายใน การวิเคราะหในเร่ืองตัว
เสริมแรงภายนอกและตัวเสริมภายในจะทําใหรูสึกถึงผลที่เกิดข้ึนโดยตรงตอพฤติกรรม ทําใหรูวา
จะเสริมแรงอยางไร ในระดับใด 
           ก. ตัวเสริมแรงภายนอก หมายถึง การเสริมแรงท่ีบุคคลไดรับจากผูอ่ืนเปน
ส่ิงท่ีไดรับจากภายนอก เชน จากผูรวมงาน  หัวหนา  หรือจากองคการ  คาตอบแทนหางดานการเงิน
เปนอยางท่ีเห็นไดชัด ซ่ึงไดแก คาจาง เงินเดือน แผนงานท่ีดึงดูดใจ การสนับสนุนสงเสริมใหมี
ตําแหนงสูงข้ึนในการทํางาน การยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน  ส่ิงท้ังหลายเหลานี้ลวนเปนส่ิงท่ีไดมา
จากภายนอกทั้งส้ิน แมวาจะไมเกิดผลท่ีมองเห็นเปนรูปรางชัดเจนหรือเกิดผลข้ึนกับรางกายก็ตาม
จัดวาเปนตัวเสริมแรง  เพราะมีอิทธิพลตอการประพฤติปฏิบัติของผูถูกเสริมแรง 
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           ข. ตัวเสริมแรงภายใน เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับความพอใจในงาน หมายถึง 
ความรูสึกทางบวกท่ีบุคคลไดมาจากงานท่ีทํา  ตัวเสริมแรงภายในเกิดข้ึนในตัวบุคคลและข้ึนอยูกับ
การใหคุณคาของคนแตละบุคคล คนท่ีรักการทํางาน ชอบและตั้งใจทํางานจะไดรับความพอใจจาก
การประสบความสําเร็จในการทํางาน จากผลงานท่ียอดเยี่ยมของเขา คนท่ีใหคุณคากับการชวยเหลือ 
ก็จะพอใจที่ไดรับความชวยเหลือจากคนใดคนหนึ่ง ในขณะท่ีเขาตองการความสัมฤทธ์ิผลสูงก็จะ
รูสึกพอใจท่ีไดทํางานท่ีทาทายความสามารถ และสามารถประสบความสําเร็จในเปาหมายท่ีทาทาย 
    ตัวเสริมแรงภายในและภายนอกมีความสัมพันธใกลเคียงกันมากในบาง

สถานการณตัวเสริมแรงภายนอกอาจทําผลของตัวเสริมแรงภายในได  เชน เงินจะทําลายความ     
พึงพอใจภายในที่มีตองาน แตถาคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรมตามการประเมินผลงานก็ไม
เปนการทําลายความพึงพอใจ  แตจะชวยเสริมแรงใหระดับการจูงใจน้ันสูงข้ึนและพอใจในงานมาก
ยิ่งข้ึนดวย         
    จากผูท่ีใหความหมายของแรงจูงใจท่ีกลาวมาแลวนั้น สรุปไดวา แรงจูงใจ 
หมายถึง  ความคิดท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเปนแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมข้ึน  พฤติกรรมของบุคคลใดก็ตาม 
ท่ีถูกกระตุนบุคคลอ่ืนๆโดยใชปจจัยภายในหรือปจจัยภายนอก ทําใหเกิดการกระทําพฤติกรรมอยาง
ใดอยางหนึ่งออกมา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค มีการใหรางวัลแกผูรวมงานหลังจากงานประสบ
ความสําเร็จ สนับสนุนใหมีการพัฒนาตนเอง มีการกระตุนผูรวมงานเม่ือผูรวมงานเกิดความทอแท 
ใหโอกาสแกผูรวมงานในการปฏิบัติงาน ใหการยกยอง ในการปฏิบัติงานท่ีประสบความสําเร็จและ
มีการลงโทษ ตอผูรวมงาน เม่ือทํางานไมลุลวงตามเวลาจนเกิดความเสียหาย ผูบริหารเปนแบบอยาง
ท่ีดีในการพัฒนาวิชาชีพ และใหความเปนมิตรกับผูรวมงาน  

2.4.  งานวิจยัท่ีเก่ียวของ 
 

2.4.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
  ธวัชชัย ศรีภูมิสวัสดิ์ (2538, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองการศึกษาสมรรถภาพ
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลยพบวา ผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษามีสมรรถภาพสูงเรียงจากมากไปหานอย คือ ดานคุณลักษณะและเจตคติ ดานความรู 
และดานพฤติกรรมการบริหาร 

สุบรรณ  วราชุน (2544, หนา 97) ไดทําการวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผูบริหาร

สถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 พบวา คุณลักษณะของ

ผูบริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ดานความรูความสามารถ ชวงป  
พ.ศ. 2544 – 2548 (5 ปแรก) พบวาอยูในระดับมากทุกดาน 
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  นิวัตร  ประเสริฐพันธ (2545, หนา 45) ไดทําการวิจัยเ ร่ืองสมรรถภาพการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอบางนํ้าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา    
ความคิดเห็นของขาราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมแหงชาติกับขาราชการครูสังกัดกรม

สามัญศึกษา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   กองวิจัยทางการศึกษา (2546, หนา 94-95)  ไดวิจัยเร่ือง การรายงานการติดตาม
และประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เกี่ยวกับสภาพปญหาการใชหลักสูตร
สถานศึกษา ใน 3  อันดับแรก คือ 
   1) ดานบริหารจัดการ ไดแก ครูมีความรูความเขาใจในหลักสูตรไมชัดเจน มีภาระ
งานพิเศษมากทําใหมีเวลาปรับปรุงหลักสูตรนอย และขาดแคลนครูโดยเฉพาะวิชาหลัก เชน 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ 
   2) ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ไดแก มีเวลาจัดทํานอย ทําใหงานไมมี
คุณภาพการกําหนดวิสัยทัศนไมชัดเจน กวางเกินไป ปฏิบัติไดยาก ขาดขอมูลสารสนเทศ บุคลากร
ไมเพียงพอ สําหรับดานการจัดโครงสราง/สาระการเรียนรู ไดแก ไมสามารถจัดใหเปนไปตามความ
ตองการของชุมชนและนักเรียนได เพราะขาดแคลนครู ความรูความเขาใจไมชัดเจน โครงสราง
หลักสูตรไมมีความสัมพันธกับสาระการเรียนรู และการกําหนดเวลายังไมเหมาะสม 
   3) ดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก ไมเขาใจสาระการเรียนรู มีเวลาศึกษาไม
เพียงพอสําหรับดานการจัดทําแผนการเรียนรู ครูไมเขาใจการจัดทําแผนบูรณาการ การเขียนแผน
ตองใชเวลามาก ครูตองเขียนแผนหลายกลุมสาระ ทําไดยากไมครอบคลุม และรูปแบบการเขียน
แผนหลากหลายไมม่ันใจวาควรยึดรูปแบบใด 
   4) ดานการจัดทํา/ใชส่ือ/ แหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน ไดแก แหลง
เรียนรูมีนอย แหลงเรียนรูอยูไกลจากสถานศึกษา ไมสะดวกในการเดินทาง ส่ือมีไมเพียงพอ ส่ือไม
เหมาะสม และลาสมัย ส่ือท่ีทําข้ึนไมไดมาตรฐาน และงบประมาณมีไมเพียงพอ 
   5) ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ไดแก ครูไมเขาใจวิธีการวัดและ
ประเมินผลการวัดตามสภาพจริงใชเวลามาก นักเรียนมีจํานวนมากทําใหมีความยุงยากในการ
ประเมินและรูปแบบการวัดและประเมินผลไมชัดเจน 
   สมโภชน  ฉลาดคิด (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ศึกษาบทบาทผูบริหาร
โรงเรียนในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี พบวา บทบาทผูบริหารโรงเรียนในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง จําแนกตาม
ตําแหนง โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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   ไพบูลย  สุขเจริญ (2548, หนา 50) ไดทําการวิจัยเ ร่ืองการศึกษาทักษะการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
พบวา ทักษะการบริหารงานอยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเรียงจากมากไปนอย 
3  อันดับ ไดแก  ดานมนุษยสัมพันธ  ดานความคิดรวบยอดของหนวยงาน  และดานเทคนิควิธี 
   มณีกาญจน  รัตนธรรม (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด  ผลการวิจัยพบวา ภาวะ
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก การเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ในเขตอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณ พบวา 
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
   อมร  ทองประดิษฐ (2550, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เร่ือง สมรรถนะของ
พนักงานเทศบาล สายงานนักบริหาร สังกัดเทศบาลเมืองเขลางคนคร พบวา สมรรถนะหลัก ซึงมี
จํานวน 6 สมรรถนะยอย ไดแก  การมุงผลสัมฤทธ์ิ การมองภาพองครวม การส่ังสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ จริยธรรม ความรวมแรงรวมใจ และภาวะผูนํา และสมรรถนะตามหนาท่ี มีจํานวน 6 
สมรรถนะยอย ไดแก การคิดวิเคราะห การบริการท่ีดี การพัฒนาศักยภาพคน การดําเนินการเชิงรุก 
ความเขาใจผูอ่ืน และความม่ันใจในตนเอง ในภาพรวมท้ังสมรรถนะหลัก สมรรถนะตามหนาท่ี 
และสมรรถนะยอย ทุกสมรรถนะอยูในระดับมาก 

   วิไล  ลาสิงห (2550, หนา 11) ทําการวิจัยเร่ือง การใชอํานาจของผูบริหารกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาตราด พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงจากคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ไดแก ความตองการดานความสัมพันธ ดานความตองการการดํารงชีวิต และดานความ
ตองการเจริญกาวหนา 

 2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
   งานวิจยัตางประเทศท่ีเกีย่วของกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงใกลเคียง

พอเปนแนวทางในการศึกษา คือ  
   รุสโซ (Rousseau, 1970, p. 3234-A) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางการ

บริหารงานวิชาการ กับประสบการณท่ีมีตอความสําเร็จทางการบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา  
มลรัฐโอริกอน พบวา ประสบการณดานการสอน และประสบการณดานบริหาร ไมมีผลทําให
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาประสบความสําเร็จ ในการบริหารงานวิชาการในระดับสูงหรือตํ่า 
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   คินเดรท (Kindred, 1972, p. 185 อางถึงใน ชัชชัย  พุทธสุวรรณ 2544, หนา 21)ได
วิจัยเร่ือง “ทักษะของผูบริหารงานโรงเรียน” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีไมมีทักษะการ
บริหารท้ัง 3 ดาน คือ ทักษะดานความคิด ทักษะดานมนุษยสัมพันธ และทักษะทางดานเทคนิค จะ
ทําใหเกิดปญหาดังนี้ คือ ความมีอคติ ขาดเปาหมายท่ีแนนอนขาดคุณสมบัติผูนําท่ีดี ขาดแผนท่ีดี 
เกิดบรรยากาศขัดแยง 

   สโลน (Slone, 1983, p.38-A) ไดติดตามผลการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน
แหงรัฐไมอามี่ ซ่ึงผานการอบรมระยะส้ัน พบวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีไดรับการสงเสริมใหศึกษา
สาระของการอบรมดวยตนเอง มีแนวโนมท่ีจะไดรับความรู เปล่ียนแปลงทัศนคติ และมีทักษะการ
ปฏิบัติงานเฉพาะนอยกวาผูบริการท่ีผานการฝกอบรมโดยเฉพาะ 
 

2.5  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของท้ังในประเทศและตางประเทศทําใหผูวจิัย

สามารถนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ืองสมรรถนะการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2  ผูวิจัยไดสรุปกรอบแนวคิดของการวจิัยคร้ังนี้ซ่ึง
ประกอบดวย 

 สมรรถนะการบริหารของการบริหารงาน หมายถึง การกําหนดความสามารถของบุคคล
ท้ังในแบบรูปธรรม ตามแนวคิดของ ทักเกอรและคอฟสกี้ (Tucker and Cofsky, 1994, Online) 
ไดแก  ทักษะ  ความรู  และนามธรรมไดแก อัตมโนทัศน ลักษณะนิสัย แรงจูงใจ โดยสามารถแยก
ได  5  ดาน ดังนี้ 
 2.5.1 ดานทักษะ ผูบริหารจะตองศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการบริหารงาน โดย
ทักษะท่ีจําเปนตอการบริหารงานมีดังนี้  คือ ทักษะดานความเปนผูนํา ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ 
ทักษะทางดานการบริหารงานบุคคล ทักษะดานเทคนิค ทักษะดานการศึกษา ทักษะการสราง
ความคิด  ทักษะดานการประเมิน 
 2.5.2 ดานความรู ผูบริหารจะตองมีความรูในงานตางๆของโรงเรียน โดยความรูสามารถ
เกิดไดจากการเรียนรู แบงเปน 6 ระดับ คือ ความรู ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การ
สังเคราะห การประเมินผล ซ่ึงจะชวยใหผูบริหารนําความรูไปใชในการบริหารโรงเรียนใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
 2.5.3 ดานอัตมโนทัศน  ผูบริหารจะตองนําความสําเร็จสูโรงเรียน โดยอัตมโนทัศนเปน
สวนประกอบของการบริหาร 
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 2.5.4 ดานคุณลักษณะ  คือ คุณลักษณะตางๆของบุคคล เชน คุณลักษณะทางดาน

บุคลิกภาพ   คุณลักษณะทางดานภาวะผูนํา คุณลักษณะทางดานความรู เปนตน โดยการมี
คุณลักษณะท่ีดีจะทําใหเกิดการยกยองนับถือจากบุคคลในองคกร 
 2.5.5 ดานแรงจูงใจ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลใดก็ตาม  ท่ีถูกกระตุนบุคคลอ่ืนๆโดย
ใชปจจัยภายในหรือปจจัยนอก ทําใหเกิดการกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงออกมา เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของบุคคลนั้นๆ 

 2.5.6 ตัวแปรตน  แบงเปน  2  ตัวแปร  คือ   
   1) ตําแหนง  จําแนกเปน  ผูบริหาร  และครู 
    (1) ผูบริหาร  หมายถึง  ผูอํานวยการโรงเรียนท้ัง 125 โรงเรียนท่ีอยูในสังกดั
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 
    (2) ครู  หมายถึง  ขาราชการครูท่ีปฏิบัติการสอนอยูในสังกดัสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  โดยไมรวมถึงพนักงานของรัฐ 

   2) ประสบการณในการทํางาน  หมายถึง  ระยะในการปฏิบัติงานตั้งแตเร่ิมบรรจุ
เขารับราชการจนถึงวันท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกไดดงันี้ 
            (1) ประสบการณนอยกวา 15 ป 
           (2) ประสบการณตั้งแต  15  ปข้ึนไป 
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