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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

 2.1 สภาพและข้อมูลทั่วไปของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
      2.2 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
    2.2.1 ความเป็นมาของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
    2.2.2 ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
    2.2.3 หลักการสําคัญบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
    2.2.4 รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
    2.2.5 กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
    2.2.6 ประโยชน์ที่มีต่อโรงเรียนในบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
    2.2.7 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 
 2.3 คุณลักษณะของผู้บริหาร 
   2.3.1 คุณลักษณะด้านภาวะผู้นํา 
   2.3.2 คุณลักษณะด้านวิชาการ 
   2.3.3 คุณลักษณะด้านคุณธรรม 
   2.3.4 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 
   2.3.5 คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร 
  2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
   2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
  2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจยัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและคุณลกัษณะของผู้บรหิาร 
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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2.1 สภาพและข้อมูลท่ัวไปของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
      เขต 1 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (ราชกิจจานุเบกษา, 2553, หน้า 28-33) และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กําหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพ่ือบริหารและจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มิได้อยู่ในการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

 เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เปลี่ยนแปลงเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบด้วยท้องที่ อําเภอเมือง อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง และอําเภอ
บางนํ้าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทราให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปลี่ยนแปลงเป็น
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ต้ังอยู่ที่อําเภอพนมสารคาม 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยการดําเนินการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ในระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา
ตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาดังน้ี 
 1) จัดทํานโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ความต้องการของท้องถิ่น 
 2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้ให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกํากับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
 4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7) จัดระบบการประกันคณุภาพการศกึษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศกึษา 
 8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 9) ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 10) ประสาน ส่งเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้านการศึกษา 
 11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่มอบหมาย 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และจุดเน้นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 
           จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ส่งผลต่อการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งปัญหา
ที่ตามมาคือ ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง จะต้องมีการปรับเปลี่ยนค่านิยม
แนวคิด วิธีการทํางาน ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกให้ได้ จึงได้มีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ให้มีคุณธรรมนําความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 พันธกิจ 
 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ขยายโอกาสทางการศึกษา

ให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนําความรู้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการ 

 เป้าประสงค ์
 ประชากรในวัยเรียนทุกคน ทั้งปกติ พิการ และด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึงผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

 เป้าหมายการให้บริการ 
 ประชากรทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึง

และตรงตามศักยภาพผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ตัวชี้วัดผลผลติ 
    1) จํานวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา 
    2) จํานวนนักเรียนประถมศึกษา 
    3) จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
    4) จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    5) จํานวนนักเรียนพิการ 
    6) จํานวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ 
    7) จํานวนโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารการศึกษา 
     8) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความเข้มแข็ง

ในการบริหารการศึกษา 
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     9) ร้อยละของโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งในการบริหารการศึกษา 
     10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เป้าหมายตัวชีวั้ดกลยุทธส์ํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 กลยุทธ์ที ่1 คุณธรรมนําความรู้น้อมนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 1) โรงเรียนทุกแห่งจัดกิจกรรมคุณธรรมนําความรู้ที่นําคุณธรรมที่คัดสรรเช่ือมโยงสู่

การเรียนการสอน ตามกลุ่มสาระและสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยให้ความสําคัญแก่การน้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริง 

 2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ต้นแบบและโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์เพ่ิมขึน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

 กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและ
ทั่วถึง 

 1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และโรงเรียนทุกแห่ง
มีระบบข้อมูลที่ใช้วางแผนการศึกษา และจัดทําแผนการบริการให้ครอบคลุมทั่วถึง 

 2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และโรงเรียนทุกแห่ง
เพ่ิมอัตราการเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ และอัตราการเรียนต่อช้ัน ม.1 และ ม.4 

 3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และโรงเรียนทุกแห่ง
ลดอัตราออกกลางคัน และนาํเด็กตกหล่นเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนเด็กที่สํารวจได้ 

 กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 1) นักเรียนช่วงช้ันที่ 1 และ 2 ทุกคน อ่านหนังสือคล่อง และเขียนหนังสือได้ตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน ยกเว้นผู้ที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ที่ต้องได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ 

  2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และภาษาไทยในช่วงช้ันที่ 1 และ 2 เพ่ิมขึ้น และลดจํานวน
นักเรียนที่ไม่ผา่นเกณฑ์ในช่วงช้ันที่ 3 และ 4 

 3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้รับการสนับสนุน
การมีฐานข้อมลูเกี่ยวกับสมรรถนะของครูในเน้ือหาของกลุ่มสาระและการจัดการเรียนการสอนให้
สามารถพัฒนาสมรรถนะไปสูม่าตรฐานที่กําหนดไว้ 

 4) นักเรียนเรียนร่วมทุกคนผ่านตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) และขยายโรงเรียนเรียนร่วมในระดับมัธยมศึกษาให้ครบทุกอําเภอ 

 5) โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 70 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี และดี
มากโดยไม่มีระดับปรับปรุงและไม่มีโรงเรียนที่มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาลดลงกว่าเดิม 

 6) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 บริหารระบบจัดการ
ความรู้ที่ดีมีข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเป็นรายโรงเรียน สามารถจําแนกและพัฒนาครูตามระดับการ
พัฒนาของกลุ่มสาระได้ทุกคน 

 กลยุทธ์ที ่4 กระจายอํานาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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 1) โรงเรียนประเภทที่ 1 จํานวนเดิม 12 โรงเรียน และใหม่ อย่างน้อย 10 โรงเรียน
มีผลการประเมินคุณภาพดี หรือดีมาทุกมาตรฐานในรอบ 2 โดยมีเครือข่ายการพัฒนาร่วมกัน 

 2) โรงเรียนประเภทที่ 2 พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพและเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การบริหารจัดการโดยมีโรงเรียนเป็นฐานโดยยกระดับจากเดิมร้อยละ 25 และใหม่ 
ร้อยละ 30 ให้เป็นโรงเรียนประเภทที่ 1 ซึ่งต้องมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดี 

 3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีผลการประเมินผล
การดําเนินงานสูงข้ึน 

 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัด
การศึกษา 

 1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และโรงเรียนทุกแห่ง
พัฒนาความร่วมมือขององค์คณะบุคคลให้สามารถกํากับ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามาตรฐานการศึกษา และสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น 

 2) โรงเรียนทุกแห่งปรับและพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาของเครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมคร ูสมาคม และองค์กรนักเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และสถานศึกษา 

 1) มีระบบการติดตามและรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน 
 3) มีผลการประเมินตามกลยุทธ์บรรลุตามเป้าหมายความสําเร็จอยู่ระดับ A3 และ A4 

นําไปขยายผลสู่ความย่ังยืนหรือความเป็นมาตรฐานสากลได้ 
 4) มีการประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนในรูปแบบที่หลากหลาย 
 5) มีระบบการให้บริการที่รวดเร็ว 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นระบบการจัดแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาการปกครองที่จัดแบ่งโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจัดระบบและกระจายอํานาจการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมมากขึ้น 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จัดระบบให้โรงเรียนภายในสังกัด จํานวน 
143 โรงเรียน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้กรอบกฎหมายที่กําหนด 
โดยมีการกระจายอํานาจ การตัดสินใจ ที่จะพัฒนานโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษาและร่วมมือดําเนินการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารท่ัวไป 

 
2.2 การบรหิารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
 
     2.2.1 ความเป็นมาของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
 ความเป็นมาคําว่า School – Based Management หรือ (SBM) น้ันเป็นรูปแบบในการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่ริเริ่มขึ้นในประเทศอเมริกาในช่วงทศวรรษที่ 1890 ซึ่งในภาษาไทยไม่มี
การบัญญัติเฉพาะที่แน่นอนส่วนมากนิยมเรียกทับศัพท์ว่า School – Based Management หรือ 
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เรียกย่อๆ ว่า SBM โดยเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ได้เริ่มใช้คําว่า “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน” 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นแนวคิดใหม่ในการบริหารโรงเรียนที่เริ่มขึ้นในประเทศอเมริกา 
แล้วแพร่หลายไปยังประเทศอ่ืน แนวคิดน้ีได้รับอิทธิพลมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จจากหลักการวิธีการและกลยุทธ์ในการทําให้องค์การมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ สร้างกําไรและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง
จากความสําเร็จดังกล่าวทําให้ประชาชนและผู้เก่ียวข้องเห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นน้ัน 
ต้องปรับกระบวนการและวิธีการไปสู่การบริหารโดยการกระจายอํานาจไปยังโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติ 
และให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง (อุทัย บุญประเสริฐ, 
2545, หน้า 7)  
 ความเป็นมาของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ คอตตัน (Cotton; อ้างถึงใน           
อรพรรณ พรสีมา, 2546, หน้า 7) มีลักษณะดังน้ี  

 1) เป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนรูปแบบหน่ึง  
 2) เป็นรูปแบบที่มีกระบวนการวิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน

ที่แตกต่างไปจากเดิม  
 3) เป็นรูปแบบการบริหารที่มีการกระจายอํานาจจากรัฐบาล เขตการศึกษาและ

ผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา  
 4) เป็นรูปแบบการบริหารที่มอบอํานาจหรือการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับ 

การบริหารและการจัดการศึกษาไปให้โรงเรียน  
 5) เป็นรูปแบบการบริหารที่เช่ือว่าโรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลง

จึงควรเป็นผู้ได้รับมอบอํานาจหรือรับการกระจายอํานาจให้เป็นผู้ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและ 
การจัดการศึกษาซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างมีคุณภาพ  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความเป็นมาในการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน เกิดจากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จ
จากหลักการ วิธีการและกลยุทธ์ในการทําให้องค์การมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถ
ที่จะนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีย่ิงข้ึนโดยการบริหารจัดการที่ดีใช้หลักการ
กระจายอํานาจ และการมีส่วนร่วมขององค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  2.2.2 ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดังน้ี  
  เดวิด (David; อ้างถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ, 2545, หน้า 13) กล่าวว่า การบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นแนวทางหน่ึงของการปฏิรูปการศึกษาโดยการกระจายอํานาจจัดการศึกษา 
ไปยังโรงเรียนให้มากขึ้นโดยมีสมมุติฐานว่าการให้โรงเรียนมีอํานาจหน้าที่มากข้ึนจะทําให้ประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนสูงขึ้นมีความยืดหยุ่นความคล่องตัวมากขึ้นและมีผลผลิตดีขึ้น ส่วน เอ็ดเล่ย์ (Edley; 
อ้างถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ, 2545, หน้า 14) กล่าวว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเป็นผู้มีอํานาจในการตัดสินใจในระดับโรงเรียนไม่ได้
มีเพียงแต่ผู้บริหารเท่านั้นแต่ยังมีตัวแทนคณะครูและผู้ปกครองร่วมอยู่ด้วย คณะบุคคลเหล่าน้ี
มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน กําหนดการและ
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ตารางเวลาต่างๆ การควบคุมวินัยนักเรียนงานบุคลากรและงบประมาณ เช็ง (Cheng; อ้างถึงใน อุทัย 
บุญประเสริฐ, 2545, หน้า 14 - 15) กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานทําให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนคณะครูผู้ปกครองชุมชน ซึ่งมารวมตัวกัน เป็นคณะกรรมการ
โรงเรียนได้มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
ส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และพอร์ทคีย์และสมิธ (Purkey & Smith; อ้างถึงใน 
Clive Dim mock, 1993, หน้า 275) ได้กล่าวไว้ว่าจากแนวโน้มของการกระจายอํานาจ การบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นคือการจัดการบริหารด้านสภาพ ความพร้อมทั่วไปและบุคลากรของ
โรงเรียนเองมากกว่าการรอการบริหารตามระบบหรือการบริหารจากส่วนกลาง เช่นเดียวกับ คาร์ลเวล
และสปิงส์ (Caldwell & Spinks; อ้างถึงใน Clive Dim mock, 1993, หน้า 135) ได้ให้คําจํากัดความ
ไว้ว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานน้ันเป็นการกระจายอํานาจที่แท้จริง จากส่วนกลางไปให้กับ
โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนได้ตัดสินใจในการบริหารทั้งด้านจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยี
การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ บุคลากร เวลา และด้านการเงิน สําหรับพิสซิลร่า วอลสเทลเตอร์ และ 
ซูซาน (Priscilla Wohlstetter & Susan Albers Mohman, 1993, p. 148) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงในการปรับปรุง การศึกษาโดยการมอบอํานาจ 
การตัดสินใจจากรัฐหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของท้องถิ่นไป ยังแต่ละโรงเรียนเพ่ือให้ครูใหญ่
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้มีอํานาจและความรับผิดชอบในการดําเนินงานการจัดการศึกษา
ทั้งด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านหลักสูตร คาร์ลโดลี่ (Candoli; อ้างถึงใน เสาวนิตย์ ชัยมุสิก, 
2544, หน้า 2) กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นวิธีการหนึ่งที่จะบังคับให้โรงเรียน
ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนของตนเองโดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดโปรแกรมการเรียนตาม
ความต้องการของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ซึ่งจะต้องพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย และ
จะต้องรู้จักนักเรียน และความต้องการของนักเรียนแต่ละคน เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ (2541, หน้า 12) 
ได้ให้ความหมายการบริหารและการจัดการศึกษาที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานว่าเป็นการจัดการศึกษา 
ที่ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
นักเรียนได้เข้ามามีบทบาทในการให้คําแนะนํา (advice) การช่วยเหลือ (assist) การประเมิน (asses) 
และการอนุมัติ (approve) โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (participatory administration) 
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นเพียงผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และนํามติของที่ประชุมไปใช้จัดการศึกษา 
(school managers) ให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางด้านวิชาการจนเป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และรุ่ง แก้วแดง (อ้างถึงใน เสาวนิตย์ ชัยมุสิก, 2544, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานว่าเป็นการปฏิวัติการศึกษาที่มุ่งเน้นการคืนอํานาจ การจัดการศึกษาให้โรงเรียน
หรือสถานศึกษาเพราะการศึกษาเกิดขึ้นที่โรงเรียนผู้บริหาร ควรมีอํานาจการบริหาร อํานาจการจัดการ 
อํานาจการตัดสินใจ และมีอิสระในการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนในทุกเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาให้ประสบความสําเร็จโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญโดยให้ความสําคัญแก่ครูและนักเรียน 
ขณะที่ บัณฑิต แท่นพิทักษ์ (2544, หน้า 11) ได้ให้ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
คือ กลยุทธ์ ทางการบริหาร และการจัดการศึกษาที่มุ่งให้โรงเรียนเป็นองค์กรหลักในการปฏิรูปการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังโรงเรียน
ให้มากที่สุดให้ โรงเรียนมีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ ความคล่องตัวในการตัดสินใจ
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บริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านงบประมาณด้านบุคลากร และด้านบริหารทั่วไป 
ในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีผลสัมฤทธ์ิที่ดีที่สุด และสอดคล้องความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง คือ ผู้บริหาร 
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งเป็นภาระงานที่ตรวจสอบได้ เช่นเดียวกับ ดิเรก วรรณเศียร 
(อ้างถึงใน เสรี พุทธปวน, 2546, หน้า 12) ได้ให้ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานว่า
เป็นการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังโรงเรียนให้มากที่สุด 
เพ่ือให้โรงเรียนมีอํานาจหน้าที่ในความรับผิดชอบและเป็นอิสระในการตัดสินใจและมีความคล่องตัว
โดยมีคณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้ปกครองชุมชน ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า และ
ผู้บริหารโรงเรียนร่วมกันบริหาร และจัดการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียนผู้ปกครอง
และชุมชน  
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานน้ัน เป็นแนวคิดทางการบริหารและการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพภายใต้กรอบของกฎหมายที่ได้กําหนดไว้ โดยมีการกระจายอํานาจ 
การตัดสินใจที่จะพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินงานการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ การบริหารงาน
แบบการมีส่วนร่วม การบริหารตนเอง การคืนอํานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน และการตรวจสอบ
และถ่วงดุล โดยมีคณะกรรมการโรงเรียนและครูมีส่วนร่วมในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต้ังใจจริง 
 2.2.3 หลักการสําคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

 อุทัย บุญประเสริฐ (2543, หน้า 154 -156) ได้สรุปหลักการสําคัญในการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5 ประการ ดังน้ี  

   1) การกระจายอํานาจ (decentralization) ซึ่งเป็นการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา
จากกระทรวงและส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุด โดยมีความเชื่อว่าโรงเรียนเป็นหน่วยสําคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาเด็กนักเรียน  

  2) การมีส่วนร่วม (participation or collaboration or involvement) เปิดโอกาส
ให้ผู้เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการบริหารตัดสินใจ และร่วมจัดการศึกษาทั้งครู ผู้ปกครอง 
ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจะเกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของ และจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น  

   3) การคืนอํานาจจัดการศึกษาให้กับประชาชน (return power to people) ในอดีต
การจัดการศึกษาจะทําหลากหลายทั้งวัดและองค์กรในท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งไม่สนองความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชนอย่างแท้จริง ต่อมาจึงมีการรวมการจัดการศึกษาให้กระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือให้เกิดเอกภาพทางการศึกษาและมาตรฐานของการศึกษาจึงต้อง มีการคืนอํานาจให้ท้องถิ่น และ
ประชาชน ได้จัดการศึกษาเอง  

  4) การบริหารตนเอง (self – managing) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น 
มีความเช่ือว่าวิธีการทํางานให้บรรลุเป้าหมายน้ันทําได้หลายวิธี โรงเรียนมีระบบการบริหาร ด้วยตนเอง 
มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซึ่งแล้วแต่ความพร้อม และสภาพการณ์
ของโรงเรียน โดยปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายของส่วนกลาง  
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   5) การตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) โรงเรียนมีหน้าที่บริหาร และ
จัดการศึกษา ตามนโยบายของส่วนกลาง มีองค์กรอิสระทําหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ การบริหารโรงเรียน
และการจัดการศึกษา เพ่ือให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  

 ถวิล มาตรเลี่ยม (2545, หน้า 42 - 43) ได้กล่าวถึง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
มีหลักการเป็นกรอบในการดําเนินงานดังน้ี  

   1) หลักดุลยภาพ (principle of equality) เป็นหลักการที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานแห่งดุลยภาพ
กล่าวคือ มีวิธีการหรือแนวทางมากมายหลากหลายท่ีจะนํามาใช้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา การยืดหยุ่น (flexibility) เป็นเร่ืองสําคัญและจําเป็น ซึ่งทางโรงเรียนมีความชอบธรรมเต็มที่
ที่จะขับเคลื่อนพัฒนา และการดําเนินงานด้วยยุทธศาสตร์ของตนเองในการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

  2) หลักการกระจายอํานาจ (principle of decentralization) ให้โรงเรียนมีพลังอํานาจ 
รับผิดชอบในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ จะส่งผลต่อ 
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน  

 3) หลักการบริหารจัดการตนเอง (principle of self management system) 
ด้วยหลักการท้ังสองข้างต้น เป็นหลักระบบบริหารจัดการตนเองในการดําเนินงานภายใต้นโยบายหลัก
ขององค์การในการแก้ปัญหาและการพัฒนา ทําให้บรรลุผลสําเร็จตามความสามารถของโรงเรียน  

 4) หลักการริเริ่ม (principle of human initiative) ในความหลากหลายของกิจกรรม 
การศึกษาจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้มีส่วนเก่ียวข้องของโรงเรียนในการทาํหน้าที่
เพ่ิมพูนคุณภาพการศึกษา  

 วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์ (2544, หน้า 75) ได้สรุปหลักการสําคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในสถานศึกษาไว้ดังน้ี  
 1) หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต้องเปลี่ยนบทบาท
ในการทําหน้าที่กําหนดนโยบายและแผน ด้านอํานวยการ ด้านการกํากับดูแลมาตรฐาน 
ด้านการสนับสนุนวิชาการ และการจัดสรรงบประมาณ  

    2) สถานศึกษาจะต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร จากเดิมคอยรับคําสั่งจากหน่วยงาน 
ระดับสูงมาเป็นบริหารโดยการริเริ่มด้วยตนเอง  

    3) ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องพัฒนาทักษะให้เป็นผู้บริการมืออาชีพมีภาวะผู้นํา 
สามารถประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและสถานศึกษาในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการจัดการศึกษา มีวิสัยทัศน์การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการศึกษา  

   4) ครูจะต้องพัฒนาทักษะในหน้าที่ เป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการปรับ
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
  5) ผู้ปกครองชุมชนจะต้องเข้าใจบทบาทของการมีส่วนร่วม (participation) 
ในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างใกล้ชิด ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการจัดการศึกษาโดยตรง มีอํานาจหน้าที่ร่วมกันร่วมคิด (plan) ร่วมตัดสินใจ (decision making) 
ร่วมทํา (implementation) และร่วมประเมิน (evaluation) เพ่ือประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
จะได้ตอบสนองและเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน และชุมชนให้มากที่สุด  
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 กรมสามัญศึกษา (2544, หน้า 136) ได้สรุปการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความสําคัญต่อ
การบริหารและการจัดการศึกษาโดยรวม ไว้ดังน้ี 

   1) เป็นการระดมผู้เช่ียวชาญและผู้มีประสบการณ์เพ่ือร่วมกันจัดการศึกษาเปิดโอกาส 
ให้ครูเจ้าหน้าที่และชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของโรงเรียน  

    2) ขวัญกําลังใจของครูดีขึ้น  
    3) เป็นการระดมทรัพยากรด้านการเงินและด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน 

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
  4) สร้างและสนับสนุนให้เกิดผู้นําใหม่ๆ  ในทุกระดับ  
  5) เพ่ิมปริมาณและคุณภาพการติดต่อสื่อสาร  
  6) สร้างความยืดหยุ่นในการทํางาน ทําให้เกิดการริเริ่มจัดทําโครงการใหม่ๆ 

เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น  
   7) การท่ีครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณจึงเกิดแนวทาง 

จะต้องใช้งบประมาณโดยประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 8) เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงการศึกษา  
   9) ชุมชนมีส่วนร่วมและมสีิทธ์ิในการบริหารจัดการศึกษา  

 10) การบริหารและการตัดสินใจทําด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทําให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและโครงการใหม่ๆ  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่า หลักการและความสําคัญของ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานคือมีการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ การบริหารงานแบบการมี
ส่วนร่วม การบริหารตนเอง การคืนอํานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน และการตรวจสอบและถ่วงดุล 
การร่วมตัดสินใจ ตามความต้องการและจําเป็นของสถานศึกษาโดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองในการทําหน้าที่ร่วมคิด ร่วมทําร่วมตัดสินใจ และร่วมประเมิน
การปฏิบัติงาน การบริหารของโรงเรียนและให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้จากทุกฝ่าย
ในโรงเรียน  
 2.2.4 รูปแบบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

 อุทัย บุญประเสริฐ (2543, หน้า 40 - 44) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน พบว่ามีรูปแบบคณะกรรมการโรงเรียนดําเนินงานที่สําคัญ 4 รูปแบบ ดังน้ี  

    1) รูปแบบที่มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก (administrative control) เป็นรูปแบบที่มี 
แนวคิดในการบริหาร โดยการกระจายอํานาจหน้าที่ทั้งในด้านงบประมาณ หลักสูตรและบุคลากร 
ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือฝ่ายบริหาร โดยจะมีอํานาจในการตัดสินใจ กําหนดนโยบาย การวางแผน
ในการแก้ไขปัญหาและดําเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนแต่เพียงผู้เดียว แต่ทั้งน้ีผู้บริหารอาจจะขอคําปรึกษา
อย่างไม่เป็นทางการจากครู ผู้ปกครอง นักเรียนหรือชุมชน เพ่ือช่วยเป็นแนวทางการดําเนินการก็ได้ 
สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษานั้นทําหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษา เท่าน้ัน  

   2) รูปแบบที่มีครูเป็นหลัก (professional control) เป็นรูปแบบที่มีแนวคิดในการบริหาร 
ที่มอบอํานาจในการบริหารให้แก่คณะครู โดยถือว่าครูเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด จึงย่อมจะรับรู้ 
รับทราบปัญหาต่างๆ ในโรงเรียนและควรได้มีโอกาสในการตัดสินใจแก้ไข ปัญหาได้ตรงจุดมากที่สุด 
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ดังน้ันจึงให้ครูมีบทบาทหลักในการดําเนินงานของโรงเรียน โดยครูจะมีสัดส่วนมากที่สุดในคณะกรรมการ
สถานศึกษา    

 3) รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (community control) เป็นรูปแบบที่มีแนวคิด 
ในการบริหารที่มุ่งให้ชุมชนได้มีบทบาทหลัก ในอันที่จะเพิ่มความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 
เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และชุมชนให้มากที่สุด โดยสัดส่วนของคณะกรรมการ 
สถานศึกษา จะมีตัวแทนของผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด  

    4) รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (professional community control) 
เป็นรูปแบบที่มีแนวคิดว่าทั้งครูและผู้ปกครองชุมชน ต่างก็มีความสําคัญในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งสองฝ่ายจึงน่าจะมีบทบาทในอันที่จะเข้ามาร่วมดําเนินการ
โดยครูเป็นผู้ปฏิบัติการโดยตรง ชุมชนและผู้ปกครองเป็นฝ่ายให้การสนับสนุน ดังน้ันในสัดส่วนของ
คณะกรรมการสถานศึกษาจึงกําหนดให้มีจํานวนของทั้งสองฝ่ายเท่าๆ กัน  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่า รูปแบบของการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานได้แก่ รูปแบบที่มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก รูปแบบที่มีครูเป็นหลัก รูปแบบที่ชุมชน
มีบทบาทหลัก รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใช้รูปแบบการวิจัยที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการโรงเรียน และครู มีความรับผิดชอบร่วมกันต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มากที่สุด  
 2.2.5 กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

 กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีกระบวนการบริหารและแนวปฏิบัติ (เสาวนิตย์ 
ชัยมุสิก, 2544, หน้า 8 - 9) ดังน้ี  

   1) สถานศึกษาจะมีพันธะสัญญาต่อผู้เรียนและชุมชนในเรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการสร้างระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมทั้งการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

  2) ผู้ปกครองและชุมชน ความผูกพันระหว่างผู้ปกครองชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษา
ในกระบวนการเรียนการสอนจะมีเพ่ิมมากขึ้น ผู้ปกครองจะต้องร่วมกันกับสถานศึกษาในการดูแล
การเรียนของเด็กชุมชนรวมทั้งผู้ปกครองจะเข้ามามีบทบาทในการร่วมพัฒนาหลักสูตร ร่วมจัดการเรียน
การสอนร่วมพัฒนาสถานศึกษา รวมท้ังเข้าร่วมในกระบวนการตรวจสอบ การดําเนินงานของสถานศึกษา  

 3) การบริหารจัดการ การตัดสินใจในการบริหารการศึกษาจะเปลี่ยนไปเป็นรูปของ 
องค์คณะบุคคลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแทนการบริหารสถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษา
แต่เพียงผู้เดียว ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนองค์กร ชุมชนที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษา
จะต้องรู้บทบาทอํานาจหน้าที่ในการกํากับ สนับสนุน และส่งเสริมกิจการของสถานศึกษาร่วมกันกําหนด
กฎกติกาและแนวปฏิบัติ เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและสถานศึกษาในการรวมพลังความคิด
และการใช้ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา  

   4) บุคลากรในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ต้องได้รับการพัฒนาทักษะ 
ในหน้าที่ให้เป็นมืออาชีพผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากร
ในท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษาเป็นผู้นําที่สามารถประสานพลังของครูในโรงเรียน รวมท้ัง ชุมชน
กลุ่มต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ครูต้องมีความสามารถ
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ในการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสามารถปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและผู้เรียนรู้จักพัฒนาตนเองและสามารถร่วมมือกับคณะครูและผู้บริหารในการปฏิบัติงาน 
เป็นกลุ่มได้  
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่า กระบวนการการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นกระบวนการบริหารที่ประกอบด้วย คณะกรรมการโรงเรียน ผู้บริหาร และครู 
บุคลากรของโรงเรียนทําหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการ และมีส่วนร่วมดําเนินการ
ปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียนที่มอบหมายให้แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่สนองต่อ
โรงเรียนหรือสถานศึกษามากที่สุดและรวดเร็วที่สุด 
  2.2.6 ประโยชน์ที่มีต่อโรงเรียนในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

 ประโยชน์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีต่อสถานศึกษา จากการทดลองดําเนินงาน
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในหลายๆ ประเทศที่ประสบความสําเร็จมีผลดี ที่เกิดประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาหรือโรงเรียน (กรมสามัญศึกษา, 2544, หน้า 22 - 24) มีดังน้ี 

    1) โรงเรียนมีอิสระในการดําเนินงานในด้านงบประมาณ บุคลากรและหลักสูตรมากขึ้น 
สืบเน่ืองมาจากการกระจายอํานาจการบริหารจัดการส่วนกลาง ทําให้โรงเรียนมีอํานาจในการจัดการ
เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและการระดมทุน เพื่อการใช้จ่ายที่เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด
ได้มากยิ่งขึ้น ส่วนในด้านบุคลากร โรงเรียนจะสามารถดําเนินการสรรหา จัดจ้าง หรือเลิกจ้าง 
โดยคํานึงถึงความพอเพียง และความเหมาะสมต่อการดําเนินกิจการของสถานศึกษา นอกจากน้ี
โรงเรียนยังมีอิสระในการจัดทําหลักสูตร เพื่อสนองตอบต่อความต้องการ ของผู้เรียนและชุมชน
ได้มากย่ิงขึ้น  
  2) บุคลากรจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก 
การที่บุคลากรจะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ ดําเนินการ และรับผิดชอบ บุคลากรทุกคน
ในองค์กร จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ือที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ คือ ผู้เรียนที่จะเป็นผลผลิต
ที่มีประสิทธิภาพและผู้ใช้บริหาร ซึ่งได้แก่ ผู้ปกครองและชุมชน จะได้รับความพึงพอใจต่อบริการ
ให้มากที่สุดอันจะทําให้โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของผู้คนในสังคมโดยทั่วไป  
  3) โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการบริหารจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุที่จะต้องมีการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการศึกษาจากการตัดสินใจของผู้บริหารเพียงคนเดียว
ไปสู่การบริหารโดยคณะบุคคลในรูปของคณะกรรมการที่ได้มาจากการสรรหา จึงทําให้เกิดระบบ
การทํางานเป็นหมู่คณะ ดังน้ันทุกฝ่ายจึงมีความจําเป็นต้องให้ความร่วมมือร่วมใจ เพ่ือให้การดําเนินงาน
บรรลุจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาที่ตั้งไว้ให้ได้มากที่สุด รวมท้ังเกิดความรู้สึกในความเป็นเจ้าของและ
จะต้องให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมดําเนินการและร่วมรับผิดชอบด้วยเหตุผล
ข้างต้น จึงเป็นแรงผลักดันให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังมากย่ิงขึ้น  

 4) มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งในและนอกโรงเรียนมากย่ิงขึ้น 
ทั้งน้ี เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าของการดําเนินงานภายในองค์กร การเผยแพร่ข่าวสารและ 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากชุมชน ทําให้เกิดการรับรู้รับทราบและความเข้าใจอันดีต่อกัน ดังนั้น 
จากรายงานผลการดําเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งการบริหารที่ผ่านมาโรงเรียน
ที่มีการดําเนินงาน การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้ผล ประสบความสําเร็จได้มีการแลกเปลี่ยน 
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ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งรับฟังข้อมูลจากชุมชน เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข
การดําเนินงานของโรงเรียนอย่างสมํ่าเสมอ  

    5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดียิ่งขึ้น จากรายงานการดําเนินงาน
ในหลายประเทศพบว่ามีโรงเรียนจํานวนไม่มากนักที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าหากมีการดําเนินงาน 
การบริหารจัดการโดยใช้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แล้วจะนําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างจริงจัง
คือจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น แต่ก็มีรายงานอยู่ส่วนหนึ่งที่ได้นําเสนอว่า 
จากการประเมินผลผู้เรียนโดยหน่วยงานส่วนกลางทําให้ทราบว่า นักเรียนมีผลระดับคะแนนจาก 
การทดสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งเช่ือว่าเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีทุกฝ่ายได้รวมมือกันจัดการศึกษา
จัดแหล่งการเรียนรู้ บรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ
ส่งผลให้บุคลากรมีการปรับปรุงการเรียนการสอน และส่งผลดีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ในที่สุด  

    6) ผู้ ใ ช้บริการเกิดความพึงพอใจและให้การยอมรับต่อโรงเรียนมากยิ่ งขึ้น 
ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่า การดําเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการบริหารจัดการ 
โดยอาศัยการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และมีการบริหารจัดการ โดยคณะบุคลากรท่ีได้มาจาก
การสรรหาจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับสถานศึกษามากที่สุด จึงเป็นเหตุผลที่เช่ือได้ว่า
จะได้ผลลัพธ์ออกมาได้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการและชุมชนได้ดีที่สุด  

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่า ประโยชน์ที่ได้จากการบริหารโรงเรียน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือทําให้โรงเรียนมีอิสระในการดําเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน บุคลากรมี
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง การปฏิบัติงานทุกอย่างทําเป็นรูปแบบของคณะกรรมการมีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง พร้อมทั้งมีการวัดผลประเมินผลของนักเรียน และการปฏิบัติงาน
ของทุกฝ่าย โปร่งใสตรวจสอบได้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมและปรารถนาที่จะพัฒนา
โรงเรียนไปสู่ความสําเร็จ ทําให้ชุมชนเกิดความม่ันใจ และให้ความไว้วางใจในการบริหารจัดการ 
 2.2.7 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
          การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังน้ี  
     มาตรา 9 บัญญัติว่า “ให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการ
มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถ่ิน และ
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
มีการระดมทรัพยากรมาใช้ในการจักการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”         
   มาตรา 39 บัญญัติว่า “ให้กระทรวงกระจายอํานาจ การบริหารและการจัดการศึกษา 
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
สํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
โดยตรง”  
     มาตรา 40 บัญญัติว่า “ให้มีคณะกรรมการโรงเรียนทําหน้าที่กํากับและส่งเสริมสนับสนุน 
กิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทน ผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กร ชุมชน ผู้แทนองค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิโดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และ
เลขานุการของคณะกรรมการโรงเรียน” 
 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานต้ังแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 กรมสามัญศึกษาได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาโดยกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิรูปการศึกษา 10 ยุทธศาสตร์ 
(เสาวนิตย์ ชัยมุสิก, 2544, หน้า 30 - 31) ดังต่อไปนี้  

    1) ยุทธศาสตร์การรองรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน  
    2) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้  
    3) ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา  
    4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
    5) ยุทธศาสตร์การปรับปรุงโครงสร้างเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ  
    6) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม  
    7) ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
    8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    9) ยุทธศาสตร์การพิจารณากฎหมายลูกและแนวปฏิบัติ  
    10) ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นกระบวนการร่วมคิดร่วมทํา 

สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อรวบรวมพลังภายในองค์กรไปสู่ 
การปฏิรูปทางการศึกษาและความเป็นเลิศทางการศึกษา โดยจะต้องมีการดําเนินงานการบริหารงาน 
ทั้งงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไปภายในสถานศึกษา
ให้ มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดีมาเป็นเครื่องมือในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติซึ่งโครงสร้างขอบข่ายและภารกิจของการบริหาร 
และการจัดการสถานศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดแนวทาง 
การปฏิบัติงานไว้ 4 ด้าน ดังน้ี 

 1) การบริหารงานวิชาการ  
 งานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจของสถานศึกษาตามที่พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งกระจายอํานาจ
ในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดําเนินการได้
โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็วสอดคล้องความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และ 
การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนร่วมได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง 
ในการบริหารและการจัดการได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 33) 
ดังต่อไปนี้  

    (1) เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็ว
สอดคล้องความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น  
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    (2) เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและ
มีคุณภาพ สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพใน เพ่ือพัฒนาตนเอง
และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก  

    (3) เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการจัด
ปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นโดยยึดผู้เรียน
เป็นสําคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

    (4) เพ่ือให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งขอบข่าย
และภารกิจการบริหารงานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้กําหนด
ขอบข่ายและภารกิจดังน้ี  

   ก. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
  ข. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
  ค. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
  ง. การวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  จ. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ฉ. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  
  ช. การนิเทศการศึกษา  
  ซ. การแนะแนวการศึกษา  
  ฌ. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    ญ. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  
   ฎ. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  
  ฏ. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

และสถานบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  
 2) การบริหารงบประมาณ  
          การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหาร 

การจัดการมีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหา
รายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นแก่ผู้เรียน
โดยมีวัตถุประสงค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 39) ดังต่อไปนี้  

    (1) เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณที่มีความเป็นอิสระคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้  

    (2) เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ไปตามข้อตกลงให้บริการ  
    (3) เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้อย่างเพียงพอและ

คุ้มค่า ซึ่งขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานงบประมาณตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งได้กําหนดขอบข่ายและภารกิจดังน้ี  
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 ก. การจัดทําและเสนอของบประมาณ  
     ก) การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายการศึกษา  
     ข) การจัดทําแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา  
     ค) การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ  
 ข. การจัดสรรงบประมาณ  
      ก) การจัดสรงบประมาณในการศึกษา  

                  ข) การเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ  
                  ค) การโอนเงินงบประมาณ  

 ค. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินและ 
ผลการดําเนินงาน  

        ก) การตรวจสอบการใช้เงินและผลการดําเนินงาน  
        ข) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
  ง. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
        ก) การจัดการทรัพยากร  

     ข) การระดมทรัพยากร  
        ค) การจัดหารายได้และผลประโยชน์  

   ง) กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
  จ. การบริหารการเงิน  
        ก) การเบิกเงินจากคลัง  
        ข) การรับเงิน  
        ค) การเก็บรักษาเงิน  
        ง) การจ่ายเงิน  

                         จ) การนําส่งเงิน  
 ฉ. การบริหารบัญชี  

       ก) การจัดทําบัญชีการเงิน  
        ข) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  

   ค) การจัดทําและการจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน  
 ช. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์  

         ก) การจัดทําระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา  
        ข) การจัดหาพัสดุ  

        ค) การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง  
        ง) การควบคุมดูแล บํารุงรักษา และจําหน่ายพัสดุ  

 3) การบริหารงานบุคคล  
      การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสําคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา 

สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เกิดความคล่องตัวอิสระภายใต้กฎหมายระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครู และ
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บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
เป็นสําคัญโดยมีวัตถุประสงค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 51) ดังต่อไปนี้ 

  (1) เพื่อให้การดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้องรวดเร็วเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล  

 (2) เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตสํานึกในการปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

 (3) เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ โดยยึดมั่น
ในระเบียบวินัยจรรยาบรรณอย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  

          (4) เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานบุคคล ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้กําหนดขอบข่ายและภารกิจดังน้ี  

  ก. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง  
  ข. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  
  ค. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
  ง. วินัยและการรักษาวินัย  
  จ. การออกจากราชการ  

    4) การบริหารงานทั่วไป  
     การบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่เก่ียวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการ 

บริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยมีบทบาทหลัก
ในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอํานวยความสะดวกต่างๆ ในการบริหารการศึกษาทุกรูปแบบ
มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลักเน้นความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีวัตถุประสงค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
 2546, หน้า 64 - 65) ดังต่อไปนี้  

     (1) เพื่อให้บริการสนับสนุนส่งเสริมประสานและอํานวยการให้การปฏิบัติงาน 
ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

    (2) เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน 
ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีเลื่อมใสศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ซึ่งขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ซึ่งได้กําหนดขอบข่ายและภารกิจดังน้ี 

  ก. การดําเนินงานธุรการ  
  ข. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ค. การพัฒนาระบบและเครอืข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
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   ง. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
  จ. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
  ฉ. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ช. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป  
 ซ. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
 ฌ. การจัดทําสํามะโนผู้เรียน  
 ญ. การรับนักเรียน  
 ฎ. การส่งเสริมและประสานงานจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ 

ตามอัธยาศัย  
 ฏ. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
 ฐ. การส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน  
 ฑ. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
 ฒ. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนทีจ่ัดการศึกษา  
  ณ. งานประสานราชการกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน  
  ด. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
 ต. งานบริการสาธารณะ  

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่า การบริหารจัดการศึกษา
ตามสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่สอดคล้องการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางของจุดหมายการบริหารจัดการท่ีสถานศึกษาหรือโรงเรียน
กล่าวคือ สถานศึกษาหรือโรงเรียนจะมีอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาทั้งในด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ที่สนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการและ
ชุมชนภายใต้กรอบนโยบายและแผนงานท่ีกระทรวงและเขตพ้ืนที่การศึกษากําหนดโดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาทําหน้าที่ในการบริหารจัดการ ทั้งน้ีต้องดําเนินงานด้วยความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้สังคม
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 
2.3 คุณลักษณะของผู้บริหาร  
 

 คุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะส่วนตัวหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาของบุคคลแต่ละบุคคล 
ที่บ่งบอกถึงลักษณะประจําตัวของบุคคลเหล่าน้ันให้ปรากฏแก่ผู้อ่ืน 

 คุณลักษณะทางวิชาชีพ หมายถึง ลักษณะท่าทีหรือพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีลักษณะความเป็นผู้นําที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการเป็นผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายถึง สามารถชักนํา หรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงานทางการศึกษา ให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีเป้าหมายทางการศึกษา มีการวางแผนการทํางาน 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถ มีทักษะการบริหารดีเย่ียม มีการประเมินการทํางาน
อย่างครบวงจร มีประสบการณ์ด้านการบริหารเป็นอย่างดี และความต้ังใจจริงในการบริหารงานโรงเรียน
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ด้วยความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตนสามารถปฏิบัติงานในรูปแบบของการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม
และบริหารงาน โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ี
มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย ทฤษฎี คุณลักษณะของผู้บริหาร ดังต่อไปนี้       

  นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2548, หน้า 139-140) ได้กําหนดคุณลักษณะของผู้บริหารดังน้ี 
        1) คุณลักษณะด้านภาวะผู้นํา หมายถึง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน มีอุดมการณ์ 

มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน รู้จักการวางแผนงาน มอบหมายงานและใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 
มีความสามารถในการโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติในสิ่งดีงามและถูกต้อง มีการส่งเสริม สนับสนุน
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทําดี มีผลงานในเชิงประจักษ์ ใช้วิธีบริหารแบบยืดหยุ่น เข้าใจ ธรรมชาติของมนุษย์ 
ให้ความสนใจสวัสดิภาพ สวัสดิการ ความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถจูงใจให้คนทํางาน
และสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสามารถในการตัดสินใจที่ดีและถูกต้อง แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม มีความสามารถในการรับรู้ติดต่อสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอก มีความเฉลียวฉลาด หลักแหลมในการวิเคราะห์ปัญหา 
 2) คุณลักษณะด้านวิชาการ หมายถึง มีประสบการณ์ ความสามารถ ความรู้รอบตัว
กว้างขวาง มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําและการใช้สื่อการสอน มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวัดผล 
การประเมินผลตามหลักสูตร ส่งเสริมให้จัดบรรยากาศในห้องเรียนและเอื้อต่อการเรียนการสอน 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเชาว์ปัญญาของนักเรียน กํากับดูแลการเตรียมการสอน และ
บันทึกหลังการสอนให้เป็นปัจจุบันเสมอ เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและผลงานทางวิชาการได้เป็นอย่างดี 
ส่งเสริมสนับสนุนครูในการอบรมพัฒนาวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง  
 3) ด้านบุคลิกภาพ หมายถึง มีสุขภาพทางกายสมบูรณ์แข็งแรง ควบคุมอารมณ์ได้ดี 
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทํางาน กล้าตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และมีเหตุผล เป็นนักประชาสัมพันธ์
ใช้ถ้อยคําหรือภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม มีความกระตือรือร้นในการทํางาน มีความหนักแน่น 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นผู้ฟังที่ดี มีลักษณะท่าทางการแสดงออกที่ดี มีความขยันและอดทน 
มีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง และไม่ดูถูกผู้อ่ืน  
  4) ด้านความสามารถในการบริหาร หมายถึง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถ 
ในการจัดองค์กรและระบบงาน มีความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นอย่างดี มีความสามารถในการจัดระบบ
เอกสารสารสนเทศได้เป็นอย่างดี จัดบุคลากรเข้าทํางานได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถระดม
ความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากชุมชนให้การสนับสนุนให้บุคลากร เกิดความมุ่งมั่นพัฒนา
มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงาน ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในทางที่จะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานมีความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีความกระตือรือร้นที่จะทํางาน
ให้สําเร็จตามเป้าหมาย มีทักษะในการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน  
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 ภิญโญ สาธร (2548, หน้า 352) กล่าวคุณลักษณะด้านคุณธรรม หมายถึง มีความเมตตา 
กรุณาต่อผู้อ่ืนและผู้ร่วมงาน วางตน เหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าที่การงาน มีจิตสํานึกรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่การงาน มีความยุติธรรม และปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค มีความหนักแน่น ไม่หูเบา 
รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานและหน่วยงาน มีเหตุผล และวางตัว
เป็นกลางสม่ําเสมอ มีความอดทนต่อคําพูดที่ขัดแย้งหรือไม่เป็นมิตร มีความเกื้อกูล เสียสละต่อผู้อ่ืนเสมอ 
อุทิศตนในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ของราชการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (2537, หน้า 12) ได้กําหนดคุณลักษณะของผู้บริหาร
มืออาชีพ ดังน้ี  

 1) คุณลักษณะในฐานะนักการศึกษา (educator) คือ  
     (1) เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
     (2) มีทกัษะในการบรหิารงานตามภาระหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี  
     (3) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน  
     (4) เป็นผู้ที่มีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ในการปฏิบัติ  
     (5) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด กระบวนการและเทคนิคทางการบริหาร  
 2) คุณลักษณะในฐานะนักจัดการ (manager) คือ  
     (1) มีทักษะในการประสานงานและสื่อความหมาย  
     (2) มีเทคนิคในการประสานงานและการมอบหมายงาน 
     (3) มีเทคนิคในการจัดระบบการมอบหมายงานที่เหมาะสม  
     (4) มีทักษะในการบริหารทรัพยากร  
     (5) สามารถนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
      (6) มีทักษะในการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติ  
      (7) เป็นนักวางแผนเพ่ือพัฒนางาน  
      (8) เข้าใจความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมท่ีมีผลต่อการจัด

การศึกษา  
       (9) นําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน  
 3) คุณลักษณะในฐานะนักพัฒนา (developer) คือ  
      (1) ส่งเสริมและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของผู้ร่วมงาน  
      (2) มีทักษะในการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารและการเรียนการสอน  
      (3) เป็นนักวิจัยและพัฒนา  
      (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการนําผลการวิจัยมาใช้ในการบริหาร  
      (5) เป็นผู้ที่พัฒนาตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และองค์กร  
 4) ความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม (ethics) คือ  
      (1) มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์  
      (2) มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
      (3) พัฒนาตนเองให้มีคุณค่าและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม  
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 5) คุณลักษณะความเป็นผู้นํา (leadership) คือ  
      (1) มีทักษะในการบริหารงานเป็นทีม  
      (2) มีทักษะในการตัดสินใจสัง่การและแก้ปัญหา  
      (3) มีความจริงใจและเป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่ผู้รว่มงาน  
      (4) สร้างบรรยากาศในการทาํงาน  
      (5) เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี  
      (6) มีจิตวิทยาในการบริหารงานเพ่ือสร้างขวัญกําลังใจ  
      (7) เป็นผู้ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
      (8) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
 6) บุคลิกภาพ (personality) ที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ คือ  
      (1) มีสุขภาพกายและจิตใจทีดี่  

             (2) มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
     (3) มีทักษะการฟังและการพูดแบบนักวิชาการ  
     (4) มีทักษะในการบริหารความเครียด  
      (5) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิต  

 ธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 111-113) ได้สรุปคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยยึดประเด็นตามการแบ่งคุณลักษณะของผู้บริหารตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่ให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัดการไปยังคณะกรรมการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรงเป็น 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป สรุปได้ดังน้ี  

 1) การบริหารด้านวิชาการ  
     (1) มีความรู้และเป็นผู้นําด้านวิชาการ  
    (2) มีความรู้ มทีักษะ มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน  
    (3) สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์แกปั้ญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที  
   (4) มีวิสัยทัศน์  
   (5) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
   (6) ใฝ่เรียน ใฝรู่้ มุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
   (7) รอบรู้ทางด้านการศึกษา  
   (8) ความรับผิดชอบ  
   (9) แสวงหาข้อมูลข่าวสาร  
   (10) รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  
   (11) ใช้นวัตกรรมทางการบริหาร  
   (12) คํานึงถึงมาตรฐานวิชาการ  
 2) ด้านการบริหารงบประมาณ  
   (1) เข้าใจนโยบาย อํานาจหน้าที่ และกิจกรรมในหน่วยงาน  
   (2) มีความรู้ระบบงบประมาณ  
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   (3) เข้าใจระเบียบคลัง วัสดุ การเงิน  
   (4) มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
   (5) มีความละเอียดรอบคอบ  
   (6) มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  
   (7) หมั่นตรวจสอบการใช้งบประมาณอยู่เสมอ  
    (8) รายงานการเงินอย่างเป็นระบบ 
 3) ด้านการบริหารงานบุคคล  
   (1) มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ในการบรหิารงานบุคคล  
   (2) เป็นแบบอย่างที่ดี  
   (3) มีมนุษยสัมพันธ์  
   (4) มีอารมณ์ขัน  
   (5) เป็นนักประชาธิปไตย  
   (6) ประนีประนอม  
   (7) อดทน อดกลั้น  
   (8) เป็นนักพูดที่ดี  
   (9) มีความสามารถในการประสานงาน  
   (10) มีความสามารถจูงใจใหค้นร่วมกันทํางาน  
   (11) กล้าตัดสินใจ  
   (12) มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร  
 4) ด้านการบริหารทั่วไป  
   (1) เป็นนักวางแผนและกําหนดนโยบายที่ดี  
   (2) เป็นผู้ที่ตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการที่ดี  
   (3) มีความรู้ และบริหารโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย  
   (4) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  
   (5) รู้จักมอบอํานาจและความรับผิดชอบแก่ผู้ที่เหมาะสม  
   (6) มีความคล่องแคล่ว ว่องไว และตื่นตัวอยู่เสมอ  
   (7) มีความรับผิดชอบงานสูง ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค  
   (8) กํากับ ติดตาม และประเมินผล  

 วิรัตน์ บัวขาว (2540, หน้า 32-33) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหารไว้ 3 ด้าน ดังน้ี  
 1) ต้องเป็นผู้มีภูมิรู้ ความรู้ทําให้องอาจ ความรู้คืออํานาจอันแท้จริงของผู้บริหารยุคใหม่ 
อันได้แก่ ความรู้ด้านการบริหารวิชาการ ประกอบไปด้วย ทฤษฎีการวางแผน ทฤษฎีผู้นําพฤติกรรมมนุษย์
ในองค์กร จิตวิทยา เทคนิค การบริหาร ความต้องการของมนุษย์ มนุษยสัมพันธ์ การจูงใจ การวินิจฉัย
สั่งการ การบริหารงานบุคคล การแนะแนว การวิจัย การวัดผล ประเมินผล ตลอดจนวิชาการใหม่ๆ 
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ สื่อสาร สิ่งเหล่าน้ีขาดไม่ได้
สําหรับผู้บริหารยุคโลกาภิวัตน์ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

31 
 

 2) ต้องเป็นผู้มีภูมิฐาน ความสง่าผ่าเผยเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้บริหาร อันประกอบไปด้วย
การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ การปรากฏตัวในที่ชุมชน รวมถึงการออกกําลังกาย การรับประทาน
อาหารท่ีมีคุณค่า พักผ่อนให้เพียงพอ เป็นการช่วยให้มีบุคลิกภาพที่ดี แข็งแรง การมีสุขภาพไม่แข็งแรง
ก็ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหาร เพราะงานสร้างคนเป็นงานหนัก ผู้บริหารต้องเหน็ดเหน่ือยทั้งกาย
และใจ  
 3) ต้องเป็นผู้มีภูมิธรรม พ้ืนฐานจิตใจที่มีคุณธรรมของผู้บริหาร มีความสําคัญมาก เช่น 
ต้องเป็นผู้มีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่า ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญ 
และเป็นผลต่อความสําเร็จของหน่วยงาน ถ้าผู้บริหารของหน่วยงานใดมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มีความรู้ความสามารถในการจัดการเป็นที่ประทับใจของบุคลากร ชุมชน ส่งเสริม พัฒนาให้นักเรียน
ซึ่งเป็นผลสัมฤทธ์ิของการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพจะถือได้ว่าเป็นผู้บริหารท่ีประสบความสําเร็จ 
ผู้วิจัยจึงตัดสินใจเลือกคุณลักษณะที่สําคัญของผู้บริหารสถานศึกษาใน 5 ด้าน (นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์, 
2548, หน้า 139-140 และภิญโญ สาธร, 2548, หน้า 352) ที่คิดว่าดีและเหมาะสมกับการบริหารของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

  2.3.1 คณุลักษณะด้านภาวะผู้นาํ  
 ภาวะผู้นําเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่จะจูงใจบุคคลทั้งหลายในองค์กร 
ให้มีความตั้งใจในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ได้มีนักวิชาการ
ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้นําไว้ดังต่อไปนี้  
 ความหมายของผู้นํา (leader)  
 จรรยา มานิตกุล (2537, หน้า 95) กล่าวไว้ว่าผู้นําหมายถึง ผู้ได้รับการแต่งต้ังขึ้นหรือได้รับ 
คํายกย่องให้เป็นหัวหน้าและผู้ตัดสินใจในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะมีความสามารถ
ในการปกครองบังคับบัญชา ได้รับการยอมรับที่จะพาผู้ตามหรือหมู่ชนให้ปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมาย
ขององค์กรหรือหมู่ชนได้  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ (2541, หน้า 197) ให้ความหมายว่าผู้นําคือ บุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อกลุ่ม สามารถนํากลุ่มปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ผู้นํา หมายถึงบุคคลที่ได้รับ
การยอมรับ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้นํา เป็นหัวหน้า หรือเป็นบุคคลที่มีอํานาจมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนและ
ทุกคนให้การยอมรับนับถืออย่างเต็มใจให้เป็นผู้นําในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ประสานงานเพ่ือนําพาให้องค์กร 
ดําเนินไปด้วยความเจริญก้าวหน้าและมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ  
 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2548, หน้า 95) ได้ให้ความหมายว่า ผู้นําคือ ผู้มีอิทธิพลในทางที่ถูกต้อง
ต่อการกระทําของผู้อื่นมากกว่าคนอื่นๆ ในองค์กรหรือกลุ่มที่เขาปฏิบัติงานอยู่ เป็นผู้ซึ่งใช้อิทธิพล
ในการกําหนดเป้าหมายหรือการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้รับการเลือกตั้งจากกลุ่ม
เพ่ือให้เป็นผู้นําหรือหัวหน้า 
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ความหมายของภาวะผู้นํา (leadership)  
สุเมธ แสงนิ่มนวล (2540, หน้า 48) ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง ผู้สร้างอิทธิพล

จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดความพยายามร่วมกันในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายในสถานการณ์ใด
สถานการณ์หน่ึง  

ประพันธ์ สุริหาร (2543, หน้า 127) ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง ศิลปะของ
การมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนและนําคนอ่ืนโดยคนเหล่าน้ันมีความเช่ือฟังอย่างเต็มใจ มีความมั่นใจในผู้นําน้ัน 
เคารพนับถือให้ความร่วมมือกับผู้นําด้วยความเต็มใจ เพ่ือปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์  

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2548, หน้า 410) ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง การใช้อิทธิพล
หรืออํานาจหน้าที่และความสามารถในการชักชวนหรือช้ีชวนคนอ่ืนให้ปฏิบัติตามในสถานการณ์ต่างๆ 
โดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันเพ่ือมุ่งบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  
 จากความหมายของคําว่าภาวะผู้นํา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ภาวะผู้นํา คือความสามารถในการจูงใจ 
โน้มน้าว กระตุ้น ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความศรัทธาและพลังร่วมกันทํางานด้วยความเต็มใจ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  

 กาญจน์ เรืองมนตรี (2539, หน้า 2) ได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นําที่ดี (leadership) 
ไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งภาวะแห่งผู้นําที่ดีมีดังน้ี  

 L มาจาก Liberality หมายถึง ความโอบอ้อมอารี กว้างขวาง ไม่ตระหน่ีถี่เหนียว  
 E มาจาก Elegance หมายถึง ความเป็นผู้ดีมีมารยาท  
 A มาจาก Academic หมายถึง ความมีหลกัวิชาการ เป็นนักวิชาการ  
 D มาจาก Dignity หมายถึง ความสง่าผ่าเผย  
 E มาจาก Ethics หมายถึง ความมีคุณธรรมจริยธรรม  
 R มาจาก Rememberist หมายถึง ความเป็นผู้ที่มีความจําเป็นเลิศ  
 S มาจาก Sense of Service หมายถึง ความเป็นผู้ให้การบริการ  

       H มาจาก Human Relations หมายถึง ความเป็นผู้มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี 
  I  มาจาก Information หมายถึง ความเป็นผูใ้ฝ่ค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือเป็นผู้รอบรู้ 

(intellectual)  
 P มาจาก Personality หมายถึง ความเป็นผู้มีบุคลิกลักษณะดี เจตนิสัยประกอบไปด้วย

การเป็นผู้มีอุดมการณ์ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามวิชาการความรู้ที่เรียนมา มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทาง
ของคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถที่จะบังคับตนเองได้ มีความรับผิดชอบในงาน เป็นผู้นํา
ที่ยึดหลักการบริหารวางแผน สามารถตัดสินใจได้ดีถูกต้อง มีความชํานาญในภารกิจที่ปฏิบัติ มีทักษะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการประสานงานได้ดี  

 คิด เดวิส (Keith Davis; อ้างถึงใน สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, 2542, หน้า 257- 258) 
สรุปลักษณะที่สําคัญ จํานวน 4 ประการ ซึ่งจําเป็นสําหรับภาวะการเป็นผู้นําของผู้บริหารที่มีประสิทธิผล
คือ  

         1) ความเฉลียวฉลาด (intelligence) หมายถึงความหลักแหลมในการวิเคราะห์ปัญหา 
หรือวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่ยุ่งยากซับซ้อน ตลอดถึงความสามารถในการรับรู้
การติดต่อสื่อสาร และจูงใจบุคคลอ่ืนด้วย  
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         2) การบรรลุวุฒิภาวะทางสังคม (social Maturity) ผู้นําต้องให้ความสนใจในเร่ืองทั่วๆ ไป 
อย่างกว้างขวาง มีความมั่นคงทางอารมณ์ ไม่หว่ันไหวง่าย ทนต่อภาวะความคับข้องใจสูง ไม่มีทัศนคติ
ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสังคม มีความเช่ือมั่นในตนเอง  

 3) มีการจูงใจภายในและมีแรงขับด้านความสําเร็จ (inner motivation and 
achievement drives) ผู้บริหารจะต้องมีแรงขับด้านการจูงใจ โดยมุ่งสู่ความสําเร็จในระดับที่สูงข้ึนไป
เป็นลําดับ  

 4) มีทัศนคติทางด้านมนุษยสัมพันธ์ (human relations attitudes) ผู้บริหาร
ที่ประสบผลสําเร็จและเป็นที่ยอมรับกันน้ันมักจะทํางานได้สําเร็จโดยอาศัยการพ่ึงพาบุคคลอ่ืน  

 ถวิล อรัญเวศ (2544, หน้า 9-15) ได้เสนอลักษณะของภาวะผู้นําไว้ว่า นักบริหารจะต้องมี
หลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่าง ซึ่งบุคคลในทีมงานอาจจะไม่มีหรือมีน้อย น่ันคือ การเป็นผู้มีศาสตร์ และ
ศิลป์ในการบริหาร โดยเฉพาะ “ภาวะผู้นํา” ในอันที่จะชักจูงหรือโน้มน้าวเพ่ือนร่วมงานให้คล้อยตาม
ต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ ขององค์กร เพื่อให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่กําลังเปล่ียนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง ผู้นําหรือผู้บริหารจึงควรมีภาวะ ผู้นําดังน้ี  

         1) กล้าตัดสินใจ  
         2) ไวต่อข้อมูล  
         3) เพ่ิมพูนวิสัยทัศน์ 
         4) ซื่อสัตย์และสร้างสรรค์ผลงาน  
        5) ประสานสิบทิศ  
         6) คิดสร้างสรรค์วิธีการทํางานใหม่ๆ   
         7) จูงใจเพ่ือนร่วมงาน  
         8) ทนทานต่อปัญหาอุปสรรค  
         9) รู้จักยืดหยุ่นตามเหตุการณ์  
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2547, หน้า 108) ได้กําหนดให้

ผู้นําที่ดีมีลักษณะดังต่อไปน้ี   
         1) เป็นกันเอง เป็นคนใจกว้าง ไม่ถือตัว กล้าได้กล้าเสีย  
         2) มีความยุติธรรม เป็นคนตรงไปตรงมา เสมอต้นเสมอปลาย มีความเป็นอยู่อย่างง่าย 

แต่มีระเบียบวินัย  
         3) แนะนํา ชี้แจง สอนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทํางานให้ดีอยู่เสมอ จ้ําจี้จ้ําไชแต่ไม่จุกจิก 

จู้จี้ ติเพ่ือก่อ สรุปแล้วก็คือเป็นคนสอนเก่ง ถ่ายทอดวิธีทํางานเก่งน่ันเอง  
         4) ไม่แล้งนํ้าใจ เป็นคนเห็นอกเห็นใจผูใ้ต้บังคบับัญชา ดูแลทกุข์สขุของผู้ใต้บังคับบัญชา  
         5) เห็นคุณค่าของคน เป็นคนมองโลกในแง่ดี ในแง่สวยสดงดงาม ควบคุมอารมณ์ 

ของตนเองได้ดี  
         6) มีเหตุผลจูงใจ พูดเก่ง มีวาทศิลป์ดี ไม่สั่งการใดๆ โดยพลการ มักจะประชุม 

ปรึกษาหารือผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ  
         7) ไม่พยายามโกรธง่าย เป็นคนมองโลกในแง่ดี รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจคนอ่ืน

ย้ิมแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ  
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         8) ไม่โทษผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นคนมีความรับผิดชอบสูง เวลามีปัญหาเกิดขึ้น 
จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาไม่เป็นคนสร้างปัญหา ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่เอาตัวรอด
แต่เพียงผู้เดียว  

         9) มีความสามารถในการทํางานเป็นทีมสูง มีศิลปะในการจูงใจให้คนทํางานสูง 
มีระเบียบวินัย  
 สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2550, หน้า 60) ได้กําหนดให้ผู้บริหารท่ีดี ควรจะเป็นผู้ที่มี
ภาวะผู้นํา ดังน้ี  
  1) รู้จักวิเคราะห์บนพ้ืนฐานความเป็นจริง (swot) เพื่อรู้จุดเด่น (strength) จุดด้อย 
(weakness) โอกาส (opportunity) และอุปสรรค (tread) ของตนเองอยู่เสมอ  
  2) ควรเป็นผูใ้ห้คําปรึกษาแกผู่้ใต้บังคับบัญชาได้ อย่าช่วยเหลือแนะนํามากเกินไป  
 3) ควรรู้จักให้กําลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยยึดหลักทําดีควรได้รับการชมเชย
ในที่เปิดเผย ทําผิดต้องได้รับการตําหนิในที่ส่วนตัว  

         4) ควรส่งเสริม สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเขาทําดีมีผลงาน  
  5) รู้จักใช้วิธีบริหารแบบยืดหยุ่น เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์  
         6) รู้จักวางแผนงาน มอบหมายงาน และสั่งงาน โดยรู้จักใช้คนให้เหมาะกับงาน 

ตามหลักการ “put the right man on the right job.”  
         7) ควรรู้จักกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงทัศนะ ความคิดเห็น โดยรับฟังอย่างต้ังใจ  
         8) ควรให้ความสนใจสวัสดิภาพ สวัสดิการ ความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา  

          9) ควรมีมิตรภาพนอกเวลาทํางานแสดงความยินดีเอ้ืออาทรต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และ
สมาชิกในครอบครัวของผู้ใต้บังคับบัญชาตามโอกาสอันควร  

        10) ควรเป็นคนมีอารมณ์ขัน พูดคุย เล่นกับผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างตามโอกาสอันควร 
 รู้ดด์ และซัลลิแวน (Rudd & Sullivan, 2000, pp. 194-197) ได้ศึกษาวิจัยแบบผู้นําระหว่าง 
ผู้บริหารชายกับผู้บริหารหญิง ผลของการวิจัยระบุว่าสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปมีอิทธิพลต่อ
แบบผู้นําของทั้งสองเพศ แต่ผลที่ได้รับก็ไม่แตกต่างกันมากนัก และได้ให้ความหมาย ของคําว่า 
“แบบผู้นํา” ไว้ดังน้ีคือ  
 “ศิลปะอย่างหน่ึงที่เป็นแรงจูงใจให้ผู้อ่ืนเกิดแรงบันดาลใจร่วม”  
       “ขบวนการที่จูงใจให้บุคคล กลุ่มบุคคล (ทั้งผู้ที่มีตําแหน่งเสมอกัน ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ผู้ที่มิได้อยู่ใต้บังคับบัญชา) ให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจและสมานฉันท์ เพ่ือให้เป้าประสงค์ขององค์กร
สัมฤทธ์ิผล” 

 ผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จต้องเป็นผู้นําแบบที่เป็นคนช่างสังเกต ช่างเรียนรู้ และช่างฝึกปฏิบัติ 
ซึ่งทักษะดังกล่าวน้ีเป็นสิ่งที่พัฒนาและสั่งสมได้ ผู้บริหารที่ดีต้องมีความเป็นผู้จัดการ และความเป็นผู้นํา 
อยู่ในตัว ซึ่งคําว่า ผู้จัดการ (manager) หมายถึง ผู้ที่ทําสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง (managers do the 
things right) ส่วนผู้นํา (leader) หมายถึงผู้ที่ทําสิ่งถูกต้อง (leaders do the right things)  
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่า คุณลักษณะด้านภาวะผู้นําเป็น
ลักษณะที่สําคัญย่ิงของผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน แก้ปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์ 
ในฐานะที่ต้องเป็นผู้นําขององค์กรจะต้องมีบทบาทในการนําทางและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ความ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

35 
 

พยายามที่จะดึงดูดเอาความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชามาบูรณาการเข้ากับจุดประสงค์ของ องค์กร 
นําไปสู่การบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 2.3.2 คณุลักษณะด้านวิชาการ  
 คุณลักษณะด้านวิชาการ เป็นคุณลักษณะที่มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้บริหาร 

เพราะเป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการ เทคนิค ความเช่ียวชาญ 
ด้านหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษาได้ให้แนวคิดไว้ดังน้ี  

 สมบูรณ์ พรรณนาภพ (2538, หน้า 149) กล่าวว่า ความรอบรู้ในวิชาชีพที่จําเป็นต่อ
การบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะความรู้ทางวิชาการ คือ  

 1) การศึกษาวิชาการทั่วไป  
         2) การศึกษาด้านวิชาชีพ  
         3) การศึกษาให้เกิดความรอบรู้ เช่ียวชาญในแขนงวิชาที่คนสนใจ สําหรับใช้จัดระดับ 

ความรู้และประสบการณ์ในการทํางานของบุคคลที่จะมาทํางานในการเป็นผู้บริหาร  
 พนัส หันนาคินทร์ (2538, หน้า 70-73) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหาร สรุปได้ดังน้ี  
          1) มีความรู้ทางวิชาการ ได้แก่  

 (1) ความรู้ทางด้านวิชาการท่ัวไป ได้แก่ ความรู้ในการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง จิตวิทยา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม เป็นต้น  

 (2) ความรู้ในด้านวิชาชีพ ได้แก่ ความรู้ที่จําเป็นในการบริหารโรงเรียน เช่น หลักการ
จัดการศึกษา หลักการบริหารโรงเรียน การแนะแนว การจัดหลักสูตร กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
การนิเทศการศึกษา เป็นต้น  

 (3) มีประสบการณ์และระดับความรู้ ระดับความรู้ หมายถึง ระดับของการศึกษา
ที่ได้รับมาด้านประสบการณ์มีความสําคัญมาก การได้ผ่านงานมาก่อนย่อมต้องมีความรอบรู้ มีความเข้าใจ
ปัญหาและสถานการณ์ตามความเป็นจริงดีขึ้นย่อมจะหาทางตัดสินใจได้ดีเมื่อนําไป ประกอบเข้ากับ
หลักวิชาการ  

 (4) มีการฝึกอบรมในระหว่างทํางานจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องคอยติดตาม 
การเคลื่อนไหวทางการศึกษาอยู่เสมอ เน่ืองจากวิชาการและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้เปลี่ยนแปลง
และก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดย้ัง  

 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2548, หน้า 139) ได้จําแนกคุณลักษณะด้านวิชาการของผู้บริหาร 
โรงเรียนไว้ 3 ด้าน คือ  

         1) ด้านศึกษาทางวิชาชีพของผู้บริหาร  
         2) ด้านความรู้ทั่วไป  
         3) ด้านประสบการณ์ของผู้บริหาร  
 ผู้บริหารนอกจากมีความรู้และประสบการณ์ต่างๆ แล้ว ต้องมีความรู้อีกอย่างหนึ่ง

ที่มีความสําคัญและจําเป็นที่ผู้บริหารควรจะมี คือ ความรู้ทางการวิจัย เพราะการวิจัยช่วยให้ผู้บริหาร 
การศึกษาสามารถค้นหาข้อเท็จจริง และแนวความคิดมาประกอบการพิจารณา กําหนดนโยบาย 
การบริหาร การวางโครงการ และแผนงานให้ถูกต้อง แม่นยํา รวดเร็วและประหยัด การวิจัยเป็นบทบาท
อันสําคัญอย่างใหม่ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นําการวิจัยดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
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ในการแก้ปัญหาการบริหารการศึกษา หรือใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้ดีย่ิงขึ้น อันจะเป็นผลทําให้
การจัดการศึกษาของประเทศพัฒนาขึ้น  

 รุจีร์ ภู่สาระ (2545, หน้า 40-41) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ในด้านวิชาการไว้ดังน้ี  

         1) จัดให้มสีื่อการเรียนการสอนเน้นการบํารุงรักษาและกํากับดูแลให้มีการใช้อย่างคุ้มค่า  
         2) ดําเนินการนิเทศภายใน โดยมีการเยี่ยมชั้นเรียน ปรึกษาหารือให้คําแนะนํา

เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
        3) จัดและกํากับดูแลการสอนซ่อมเสริมให้เกิดผลดีแก่นักเรยีน  
         4) ดําเนินการวัดผลการเรียนการสอนได้ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบและหลักการ

วัดผลการศึกษา  
         5) จัดให้มีการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดหรือมุมหนังสือจนเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน  
         6) ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับเทคนิควิธีการและสื่อเพื่อเพ่ิมพูน 

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  
         7) กํากับดูแลให้ครูเตรียมการสอนและบันทึกการสอนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
         8) ส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนและเอ้ือต่อการเรียนการสอน  
         9) ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักการเรียนและ

หลักสูตร  
 คุณลักษณะด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ตามสรุปข้อค้นพบจากรายงานการสังเคราะห์ 
เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน (กรมวิชาการ, 2545, 
หน้า 36-38) มีดังนี้  

        1) คุณลักษณะด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา คือ มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสิ่งใหม่ๆ มีความฉลาด สามารถยืดหยุ่นวิธีการเพ่ือความสําเร็จของงาน ก้าวทันวิทยาการและ
เทคโนโลยี มีไหวพริบในการทํางานสามารถทํางานให้บรรลุเป้าหมายในสถานการณ์ต่างๆ ได้รู้ถึง
ความต้องการและความสนใจของเพ่ือนร่วมงาน  

        2) คุณลักษณะด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ มีความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารงานบุคคลรู้หลักการบริหารและมีประสบการณ์ในการบริหาร มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร และรู้นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ   

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่า คุณลักษณะด้านวิชาการ 
เป็นคุณลักษณะที่สําคัญอย่างมาก ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณลักษณะที่แสดงถึงความรู้ความสามารถ 
ทักษะกระบวนการเทคนิคความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนและส่งเสริม
ให้จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เหมาะสม  
 3.2.3 คณุลักษณะด้านคณุธรรม  
 การเป็นผู้บริหารที่ดี อาศัยความเก่งอย่างเดียวไม่พอ ผู้บริหารจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นหลักธรรมประจําใจ รู้ว่าอะไรดี อะไรช่ัว อะไรควรทํา อะไรไม่ควรทํา จึงมีผู้ให้ความหมายและ
คุณลักษณะด้านคุณธรรมไว้ดังน้ี  
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 ความหมายของคุณธรรม  
 ทวีศักด์ิ นุ่มฤทธ์ิ (2536, หน้า 1) ได้ให้ความหมายว่า คุณธรรมหมายถึง สภาพคุณงาม ความดี 

คุณสมบัติภายในจิตใจที่เป็นความดี  
        ปวีณ ณ นคร (2539, หน้า 1) ได้สรุปความหมายคุณธรรมว่า คุณธรรมหมายถึงความดีงาม
ในจิตใจ ซึ่งทําให้เคยชิน ประพฤติดี 

 บุรัญชัย จงกลนี (2539, หน้า 44) ได้สรุปความหมายของคุณธรรมว่า คุณธรรมหมายถึง 
คุณสมบัติภายในจิตใจใดๆ ก็ตามท่ีไม่เป็นโทษ  
 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2529, หน้า 72) ได้กล่าวถึงคุณธรรมของ 
ผู้บริหารโรงเรียนไว้ดังน้ี  

         1) มีเมตตา กรุณาต่อผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน  
        2) มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  
        3) ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมงาน  
         4) มีความยุติธรรม มีเหตุผล และวางตัวเป็นกลางอย่างสมํ่าเสมอ  
         5) มีความรักและห่วงใยผู้ร่วมงาน  
         6) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน  
         7) ซื่อสัตย์ต่อตนเอง หน่วยงาน และผู้อ่ืน  
         8) มองโลกในแง่ดี  
         9) ยึดระบบคุณธรรมในการบริหาร  
 สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2550, หน้า 58-59) ได้กําหนดให้ผู้บริหารที่ ดี

ควรจะมีหลักธรรมที่เรียกว่า พรหมวิหาร 4 และธรรมะที่เรียกว่า สังคหวัตถุ 4 ซึ่งเป็นธรรม
อันเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจผู้อ่ืน หรือธรรมเพ่ือให้คนเป็นที่รักของคนทั่วไป ดังน้ี 
 พรหมวิหาร 4 ได้แก่  

         1) เมตตา แปลว่า ความรัก หมายถึง รักที่จะมุ่งเพื่อปรารถนาดี โดยไม่หวัง
ผลตอบแทนใดๆ  

         2) กรุณา แปลว่า ความสงสาร หมายถึง ความปรานี ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 
สงเคราะห์สรรพสัตว์ที่มีความทุกข์ให้หมดทุกข์ตามกําลังกาย กําลังปัญญา กําลังทรัพย์  

         3) มุทิตา แปลว่า มีจิตใจอ่อนโยน หมายถึง จิตที่ไม่มีความอิจฉาริษยาเจือปน มีอารมณ์
สดช่ืนแจ่มใสตลอดเวลา  

         4) อุเบกขา แปลว่า ความวางเฉย น่ันคือ มีการวางเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบ และ 
ทรงความยุติธรรม ไม่ลําเอียงต่อผู้ใดผู้หน่ึง  
 สังคหวัตถุ 4 ได้แก่  

 1) ทาน คือ การให้ เสียสละ แบ่งปันแก่ผู้อ่ืน  
 2) ปิยวาจา คือ พูดจาด้วยถ้อยคําสุภาพ นุ่มนวล เหมาะแก่บุคคล เวลา สถานที่ 

พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ พูดในทางสร้างสรรค์ พูดให้เกิดกําลังใจ  
 3) อัตถจริยา ทําตนให้เป็นประโยชน์ตามกําลังสติปัญญาความรู้ความสามารถ 

กําลังทรัพย์และเวลาที่มีอย่างไม่เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนหรือผู้อ่ืน  
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 4) สมานัตตตา คือ การวางตนให้เสมอต้นเสมอปลาย วางตนเหมาะสมกับฐานะ 
ตําแหน่งหน้าที่การงาน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ร่วมทุกข์ร่วมสุขสม่ําเสมอ คือเราควรจะเป็นคนที่ 
“โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ปวงชน วางตนได้เหมาะ”  

 ภิญโญ สาธร (2548, หน้า 352) ให้ความเห็นไว้ว่า คุณธรรมของผู้บริหารในสังคมไทยน้ัน
ควรมีดังต่อไปนี้  

         1) มีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  
         2) มีความหนักแน่น ไม่หูเบา รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝา่ย  
         3) มีความยุติธรรมและให้ความเสมอภาคแก่ทุกคน  
         4) มีความซื่อสตัย์สุจริต  
         5) อ่อนหวาน อ่อนน้อม สุภาพ  
        6) อดทนด้วยความเยือกเย็นต่อคําพูดที่ขัดแย้งหรือไม่เป็นมิตร  
         7) เป็นตัวอย่างที่ดีทุกด้านของผู้น้อย  
         8) ละเว้นจากการประพฤติช่ัวซึ่งจะทําให้สังคมรังเกียจตามสภาพของสังคมไทย  
         9) ไม่ดุด่าหรือว่ากล่าวคําผรุสวาทใดๆ ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อหน้าคนอ่ืน  
       10) รู้จักถนอมนํ้าใจ  
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่า คุณลักษณะด้านคุณธรรม

ที่สําคัญสําหรับผู้บริหารโรงเรียนในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนคือ มีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
มีความยุติธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม รับผิดชอบ และปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนร่วมงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2.3.4 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ  

 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ สมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ พฤติกรรมที่เป็นคุณลักษณะที่สําคัญของผู้บริหาร 
มีผู้เก่ียวข้องกับการศึกษาได้ให้ทัศนะที่เก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านบุคลิกภาพ 
ดังต่อไปนี้  
 อรุณ รักธรรม (2537, หน้า 198-202) ได้กล่าวถึงบุคลิกภาพของผู้นําหรือผู้บริหารท่ีดีไว้ดังน้ี 

       1) เป็นผู้มีความรู้  
         2) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม  
         3) เป็นผู้มีความกล้าหาญ  
         4) เป็นผู้มีความเด็ดขาด  
         5) เป็นผู้มีความแนบเนียน มีกิริยาวาจาที่ถูกต้องเหมาะสม  
         6) เป็นผู้มีความยุติธรรม  
         7) เป็นผู้มีลักษณะท่าทางการแสดงออกที่ดี  
         8) เป็นผู้มีความอดทน  
         9) เป็นผู้มีความกระตือรือร้น  
         10) เป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัว  
         11) เป็นผู้มีความต่ืนตัวหรือระมัดระวังอยู่เสมอ  
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         12) เป็นผู้มีความพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุมีผล  
         13) เป็นผู้มีความสงบเสง่ียม  
         14) เป็นผู้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  
         15) เป็นผู้มีความจงรักภักดี  
         16) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
         17) เป็นผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี  
 ประถม แสงสว่าง (2538, หน้า 79-82) ได้กล่าวถึงบุคลิกภาพของผู้นําหรือผู้บริหารไว้ดังน้ี  
         1) เป็นผู้ที่ยอมรับความจริง  
         2) เป็นผู้กล้ารบัผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง  
         3) เป็นผู้ที่ยอมรับตนเองและยอมรับผู้อ่ืน  
         4) เป็นผู้มีความจริงใจ  
         5) เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานอย่างใกล้ชิด  
         6) เป็นผู้ไม่ใฝห่าภัยมาใส่ตนเอง เช่น ฉ้อราษฎร์บังหลวง  
         7) เป็นผู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
         8) เป็นผู้ที่ไม่ต้ังตนอยู่ในความประมาท   
 ฉันทนา จันทร์บรรจง (2542, หน้า 26-29) ได้อธิบายถึงเทคนิค 10 ประการ ในการพัฒนา

บุคลิกภาพ ดังน้ี  
         1) ความเป็นผู้มีใจสงบ (calmness) สามารถทําได้โดยการฝึกควบคุมอารมณ์ของตนเอง 

หัดให้จิตใจราบเรียบไม่ตื่นเต้น ไม่คล้อยตามสิ่งเร้าที่มากระทบอารมณ์ ความเป็นผู้มีจิตใจสงบ
เป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากของมหาบุรุษทั้งหลาย  

         2) ความเป็นผู้มีใจเบิกบาน (cheerfulness) คนที่เบิกบานแจ่มใสจะดึงดูดให้ผู้อ่ืน 
อยากคบค้าสมาคมด้วยการฝึกใจให้มีความเบิกบานสดช่ืนแจ่มใสอยู่เสมอน้ันจะต้องมองโลกในแง่ดี  

         3) ความเป็นผู้มีสมาธิ (concentration) คือ มีความต้ังใจมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวหรือ 
เรื่องใดเรื่องหน่ึงเพียงเรื่องเดียวได้ โดยไม่วอกแวก การฝึกตนเองให้มีสมาธิ เช่น เลิกนิสัยช่างวิตกกังวล 
เลิกนิสัยพูดเพ้อเจ้อ คิดให้เป็นระเบียบทีละเรื่อง เป็นต้น  

         4) ความกล้าหาญ (courage) คือ เป็นผู้ที่รักความจริง กล้าเผชิญความจริง มีจิตใจ 
มั่นคง มีสติกล้านําหน้าผู้อ่ืนในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย  

         5) ความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence) คือ รู้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน และ
มีความนับถือตนเอง เช่ือในความสามารถของตนเอง และไม่ดูถูกผู้อ่ืน คิดในทางบวก ไม่หวาดหว่ันต่อ
ความยากลําบาก  

     6) ความรวดเร็ว (rapidity) คือ ความไม่ลังเลที่จะตัดสินใจ มีความกระตือรือร้น
อยู่ตลอดเวลา การที่จะฝึกตนเองให้เป็นคนรวดเร็วทําได้โดยการต้ังสมาธิ และพยายามทําลายสถิติ 
ของตนเองให้เร็วขึ้นเรื่อยๆ แต่คุณภาพไม่ลดลง  
 7) ความไม่หวาดกลัวต่อบุคคลอ่ืน (possessiveness) คือ ความคิดในแง่ดีเกี่ยวกับ 
ตนเอง เช่ือมั่นว่าตนเองสามารถทําในสิ่งที่ยากได้ ดังน้ันเมื่อเผชิญหน้ากับผู้มีอํานาจสูงกว่าก็ไม่จําเป็นต้อง
หวาดกลัวจนเกินเหตุ 
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         8) ความช่างสังเกต (observation) คือ มีจิตใจที่ว่องไวต่อสิ่งเร้าต่างๆ สามารถ
จํารายละเอียดได้ดี การฝึกให้เป็นคนช่างสังเกตทําได้โดยการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา
พยายามจําสิ่งที่พบเห็นให้ได้มากที่สุด 

         9) ความรู้จักกาลเทศะ (tact) คือ มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมกฎระเบียบของสังคม
รู้จักปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม รู้จักโอกาสอันควรว่าควรวางตนในลักษณะใด 

        10) ความมีปฏิภาณ (Intuition) คือ ความคิดหรือการพูด การกระทําอย่างฉับไว และ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ลุล่วงได้ด้วยดี การฝึกปฏิภาณไหวพริบสามารถทําได้ เช่น การฝึก
วิเคราะห์ สรุป เป็นหลักการหรือทฤษฎีด้วยตนเอง 
 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2548, หน้า 39) ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านบุคลิกภาพของผู้บริหารโรงเรียนดังน้ี 
 1) บุคลิกภาพทางกาย เช่น สุขภาพสมบูรณ์ กําลังกายแข็งแรง ความทรหดอดทน 
และรูปร่างท่าทางดี แต่งตัวเรียบร้อย มีรสนิยม เสียงพูดชัดเจน เป็นตามธรรมชาติ มีอุปนิสัยดี 
มีความสม่ําเสมอ  

        2) บุคลิกภาพด้านจิตใจ ต้องมีความจริงใจ มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน อดกลั้น และ
เข้าใจผู้อ่ืน เป็นคนมีอารมณ์ดีและเบิกบาน มีใจสงบ ไม่ต่ืนเต้นง่าย เป็นคนตรงต่อเวลา มีการยอมรับ
ข้อบกพร่องข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น  

 สุวิทย์ สิโนรักษ์ (2548, หน้า 21-22) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านบุคลิกภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียนไว้ดังน้ี 
 1) กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และได้รับการยอมรับจากคนอ่ืนๆ 
 2) มีความสุขุมรอบคอบ กล้าตัดสินใจ ยอมรับผิดแทนผู้ใต้บังคับบัญชา เยือกเย็น 
รับฟังเหตุผลก่อนพิจารณาตัดสินใจสั่งการ 
 3) มีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถจดจํารายละเอียดและจดจําผู้คนทักทายได้ถูกต้อง
มีปฏิภาณไหวพริบ คิดกว้าง คิดไกล รู้ลึก รู้จริง 
 4) อ่อนน้อมถ่อมตน ย้ิมง่าย ใจกว้าง มีอารมณ์ขัน พูดจาสุภาพ นุ่มนวล คุยสนุก
เป็นผู้ฟังที่ดี และให้เกียรติกับผู้สนทนา 
 5) แต่งกายดี ภูมิฐานและสง่างาม เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 6) เป็นผู้มีความหนักแน่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 7) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มพีฤติกรรมเป็นที่น่าเลื่อมใส 
 8) นิสัยร่าเริง แจ่มใสเป็นมิตร มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง มีสติมั่นคง และสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 9) สามารถพูดสื่อสารได้หลายภาษา 
 10) เป็นนักคิด นักวางแผน ชอบและรักการอ่านหนังสือ สามารถคาดการณ์ และทํางาน
อย่างมีกลยุทธ์ 
 11) เป็นนักประชาสัมพันธ์ สามารถสื่อความหมาย ใช้ถ้อยคําหรือภาษาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับเร่ืองราวและสถานการณ์ 
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 12) มีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉงในการทํางาน ชอบคิดและทําสิ่งใหม่ๆ 
อยู่เสมอ 
 13) มีร่างกายท่ีสมบูรณ ์แข็งแรง สมส่วน ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 
 14) ริเร่ิม สร้างสรรค์ อดทน รู้สิ่งใดควรไม่ควร 
 15) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เลือกใช้และมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  

       16) ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ ข้อบังคับ มากกว่าการปฏิบัติตามความเคยชินหรือ 
ประเพณีที่เคยทํา  

        17) ใช้กระบวนการกลุ่มในการทํางาน ติดตามกํากับ ตรวจสอบการทํางานของตนเอง
และผูใ้ต้บังคับบัญชาอย่างสมํ่าเสมอ  

        18) ใส่ใจในความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา คอยรับฟังและให้คําแนะนํา หาทาง 
ช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ  

        19) สามารถเป็นประธานและดําเนินการประชุมครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
        20) เข้าใจสภาพแวดล้อม บริบทของหน่วยงาน  
        21) รู้จักการดําเนินแนวทางชีวิตที่ถูกต้องตามคุณธรรมของศาสนา  
        22) มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  
         23) อุทิศเวลาให้หน่วยงาน  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่า คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเป็นผู้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และทางสังคม ด้านร่างกาย
ต้องมีภาพลักษณ์ที่ดี มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่าง ท่าทางดี ด้านจิตใจต้องมีสมาธิ ควบคุมอารมณ์ได้ดี 
มีความจริงใจ มีความซื่อสัตย์ มีความเช่ือมั่นในตนเอง ส่วนด้านสังคมต้องเป็นแบบอย่างที่ดี น่าเคารพนับถือ 
เป็นที่ยอมรับของสังคมรู้จักกาลเทศะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  

 2.3.5 คณุลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร  
 คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร เป็นคุณลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
ที่จะนําพาให้สถานศึกษามีความเจริญก้าวหน้า เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ัน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและนักวิชาการได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะด้านความสามารถ
ในการบริหารไว้ดังน้ี  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2530, หน้า 4) ได้สรุปแบบสอบถามของผู้บริหารจากการสัมมนา
ผู้บริหารจํานวน 42 คน มีความเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะด้านความรู้ ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่จําเป็นสําหรับผู้บริหาร มีดังน้ี  

        1) มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์  
        2) มีความก้าวหน้าทันสมัย  
        3) มีประสบการณ์ ความสามารถ ความรอบคอบ รู้กว้างขวาง  
        4) มีความเฉลยีวฉลาดและปฏิภาณไหวพริบ  
        5) มีความสามารถในการใช้เหตุผลแก้ปัญหา  
        6) มีความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  
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        7) มีความรู้และทักษะเหมือนชาวบ้าน  
 สุเมธ แสงนิ่มนวล (2540, หน้า 45-53) กล่าวถึง ผู้บริหารยุคโลกาภิวัตน์จะต้องมีคุณสมบัติ 

4 ประการ คือ  
        1) คิดกว้าง  
        2) มองไกล  
        3) ใฝ่สูง  
        4) มุ่งความสําเร็จ  
 คิดกว้าง หมายถึง รู้จักคิดพิจารณา ตัดสินใจ วางแผนงาน มอบหมายงาน ประสานงาน 

อย่างเป็นระบบ องค์ประกอบของหลักคิดกว้าง ได้แก่  
        1) จงคิดอย่างเจ้าของ คือ จะบริหารงานใดๆ ในโรงเรียนก็ตามให้คิดว่าเราเป็นเจ้าของ 

ซึ่งถ้าคิดอย่างน้ีแล้วจะทําใหง้านประสบผลสําเร็จ  
        2) จงคิดใหญ่อย่าคิดเล็ก นั่นคือ การทํางานเราต้องคิดเกินความคาดหวังเอาไว้ 

เมื่อผลออกมาจะเท่ากับความคาดหวังพอดี หรืออาจเกินไปเล็กน้อยถือว่าเป็นกําไร  
         3) จงคิดให้กว้างไกลแล้วแปลงไปเป็นแผน น่ันคือ การท่ีจะทําอะไรต้องมีการวางแผน

ไว้ล่วงหน้า จะทําให้เป็นคนมีระบบ มีระเบียบ รู้ว่าจะทําอะไรท่ีไหน อย่างไร กับใคร เมื่อไร  
         4) จงทําวิกฤติให้เป็นโอกาส ผู้บริหารต้องรู้จักคิดพลิกแพลงสถานการณ์การทํางาน 

จากเหตุการณ์เสียเปรียบให้กลายเป็นได้เปรียบ หรือจากการเสียโอกาสเป็นได้โอกาส  
         5) จงทําความยากลําบากให้เป็นความสําเร็จ พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ให้ได้

อย่าท้อถอย  
         6) จงทํางานเกินเงินเดือน น่ันคือ จะต้องทั้งคิดและทําอย่างเต็มที่ทุ่มเทพลังกาย

พลังใจอย่างที่สุด  
        7) จงลงมือทําเด๋ียวน้ี และทําให้สําเร็จอย่าพูด คําว่า เดี๋ยวก่อน หรือรอไว้ก่อน

ผัดวันประกันพรุ่ง 
  มองไกล หมายถึง การเป็นผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ คือ การมองไกลไปข้างหน้า 
คาดการณ์ล่วงหน้าไว้ ซึ่งประกอบด้วย 

        1) ไม่ยึดติดกรอบความเชื่อเก่าๆ คือพยายามบริหารตามสถานการณ์ ตามสภาพแวดล้อม  
        2) มองไปข้างหน้า คือ ต้องคิดเสมอว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร อะไรจะเกิดขึ้น  
        3) หมั่นคิดพัฒนาปรับปรุง อย่าหยุดน่ิง  
        4) ผลักดันตัวเองเข้าไปในสภาพแวดล้อม เอ้ืออํานวย คิดใหญ่ มองไกล นั่นคือ 

เราต้องพยายามนําตัวเองไปอยู่ในหมู่ผู้รู้  
        5) หาคู่คิดมิตรแท้ ช่วยกันคิด ช่วยกันทํา รวมพลัง ย่ิงทํามาก ยิ่งเห็นจุดดีจุดเสีย 

แล้วจะเกิดความก้าวหน้าโดยไม่รู้ตัว  
 ใฝ่สูง หมายถึง ผู้บริหารต้องมีพลังแห่งความอยาก หมายความว่า อยากเป็น อยากได้ อยากไป 

อยากพัฒนาโดยเฉพาะยกระดับความรู้ของตนเอง ซึ่งถ้าไม่คิดแล้ว ความเฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้น 
คิดริเร่ิมไม่เป็น ก็จะมาเยือน ทําให้กลายเป็นผู้บริหารแบบยุคเก่าๆ ไป  
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 มุ่งความสําเร็จ หมายถึง การต้ังเป้าหมายแห่งความสําเร็จไว้ก่อน มีการวางแผน ดําเนินการ
ตามแผน ลงมือทําและทําให้สําเร็จ  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541, หน้า 17-19) ระบุว่า ในการบริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารจะต้องใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้บุคลากร
เกิดความมุ่งมั่นพัฒนา จัดกิจกรรมหลากหลายเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ประสานความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายเพ่ือพัฒนาโรงเรียน และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งการที่จะบรรลุมาตรฐาน
ดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาจําเป็นต้องนําแนวคิด ทฤษฎี การบริหารหลายอย่างมาใช้ในลักษณะ
ผสมผสานกัน และใช้อย่างมีทักษะจึงจะประสบความสําเร็จ  

 แคทซ์ (Katz; อ้างถึงใน นิพนธ์ กินาวงศ์, 2543, หน้า 73) สรุปการบริหารจะประสบความสําเร็จ
ได้ขึ้นอยู่กับทักษะ 3 ประการ คือ  

        1) ทักษะเชิงเทคนิค (technical skill) หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ 
เทคนิค วิธีการท่ีเหมาะสมในการบริหารงานให้บรรลุผล ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ การศึกษาอบรม
ทักษะเชิงเทคนิคเป็นทักษะที่ผู้บริหารพัฒนาตนเองได้ไม่ยากเพราะเป็นทักษะที่เก่ียวกับงาน  

        2) ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์ (human relations skill) หมายถึง ทักษะความสามารถ 
ของผู้บริหารในการทํางานร่วมกับสมาชิกของกลุ่ม สามารถเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกของกลุ่ม 
สามารถสร้างแรงจูงใจ ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์เป็นทักษะเก่ียวข้องกับการทํางานร่วมกับคนอ่ืน  

        3) ทักษะเชิงมโนคติ (conceptual skill) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจหน่วยงาน
ในทุกลักษณะ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของตนกับหน่วยงานอ่ืน เป็นทักษะที่ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้างานจะขาดมิได้เป็นทักษะเก่ียวกับการตัดสินใจ  

 ทักษะในด้านการบริหารการจัดการ (managerial skills) แคทซ์ ได้ช้ีให้เห็นถึงทักษะที่จําเป็น
สําหรับผู้บริหารมีอยู่ 3 ประการ และควรจะเพิ่มทักษะชนิดที่ 4 ด้วย คือ ทักษะ ความสามารถ
ด้านการออกแบบแก้ไขปัญหา (design skill) เป็นความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่องานที่มีความเสี่ยงเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร (ผดุง อัมพรมุนี, 
ม.ป.ป.)  

 กรมวิชาการ (2545, หน้า37) ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะด้านความสามารถ
ในการบริหารงานคือ  

        1) มีความสามารถในการจัดการ  
        2) มีความกระตือรือร้นที่จะทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย  
        3) มีนิสัยรักการทํางาน มีความปรารถนาใหง้านที่ทําก้าวหน้า  
        4) มีความคิดรเิร่ิมสร้างสิ่งใหม่ๆ  
        5) สามารถยืดหยุ่นวิธีการเพ่ือความสําเร็จของงาน  
        6) ศึกษาค้นคว้าวิธีทํางานที่มีประสิทธิภาพ  
        7) รู้จักวิธีทํางานให้สําเร็จ  
        8) มีความเช่ือมั่นต่อตนเอง  
        9) ต่ืนตัวและเข้าใจสถานการณ์ สามารถปรับตัวได้  
        10) ให้ความร่วมมือ มีใจกว้าง  
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        11) มีความสามารถในการพูดกับผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน  
        12) เข้มแข็ง เช่ียวชาญ รู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆ  
        13) มีความเป็นเลิศทางปัญญา  
        14) ทํางานอย่างมีคุณภาพ  
        15) ให้ความร่วมมือกับผู้ใต้บังคับบัญชา มีสว่นร่วมในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน  
        16) มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงาน  
 ประมวล ชิลวงษ์ (2547, หน้า 7) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร 

ของผู้บริหารไว้ดังน้ี  
        1) ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  
        2) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ  
        3) ยึดมั่นในหลกัการมากกว่าบุคคล  
       4) จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการ  
        5) มีความสามารถในการจัดองค์กรและระบบงาน  
        6) จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน  
        7) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
        8) สามารถระดมความร่วมมอืและความช่วยเหลือจากชุมชน  
        9) จัดบุคลากรเข้าทํางานได้อย่างเหมาะสม  
        10) นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  
        11) จัดระบบเอกสาร สารสนเทศได้เป็นอย่างดี  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่า คุณลักษณะด้านความสามารถ
ในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการจัดองค์กร
และระบบงาน มีการศึกษา ค้นคว้าวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการวางแผน
ปฏิบัติงาน การจัดระบบเอกสาร สารสนเทศเป็นอย่างดี จัดบุคลากรเข้าทํางานได้อย่างเหมาะสม 
สามารถระดมความร่วมมือและความช่วยเหลือจากชุมชน มีทักษะในการนิเทศกํากับ ติดตามประเมินผล 
และรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งๆ ขึ้น  

 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 

 อนุชิต วรรณสุทธ์ิ (2546, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเร่ืองการศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา
มืออาชีพในอนาคต สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ด้านความสามารถในการเป็นผู้นํา 
ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์กว้างไกล กําหนดแนวทางในการทํางานในสถานศึกษาอย่างชัดเจน มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าปฏิรูป ปรับปรุงและพร้อมที่จะเป็นผู้นําความเปลี่ยนแปลง มีความสามารถ
ในการจูงใจในการทํางาน มีการทํางานแบบมีส่วนร่วม สุขุม มั่นคง อดทน หนักแน่น คล่องแคล่ว 
ฉลาดและมีไหวพริบ ในด้านความสามารถทางวิชาการ ผู้บริหารควรมีการวางแผน กําหนดนโยบาย
และเป้าหมายในการทํางาน ใฝ่รู้ มีทักษะในการสื่อสาร มีการคิดพัฒนางานได้อย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ 
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เข้าใจระบบประกันคุณภาพ พร้อมรับการประเมินภายนอก และมีการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านบุคลิกภาพ ผู้บริหารควรมีคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความขยัน
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง กล้าหาญ อดทน ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา ในด้านความสามารถ
ในการบริหาร ผู้บริหารควรมีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการพัฒนา
สถานศึกษา มีเป้าหมายในการบริหารงานที่ชัดเจน ส่งเสริมการทํางานแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายในสถานศึกษา มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ และนําผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข  
  สมศักด์ิ เจริญพานิชเสรี (2546, บทคัดย่อ) ได้วิจัยการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาในสภาพปัจจุบันและในยุคปฏิรูปการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า  

        1) ผู้บริหารสถานศึกษาในสภาพปัจจุบัน มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ
มากที่สุด ทุกรายการมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพการบริหารการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน 
กับการพัฒนาบุคลากร ผู้เรียนและชุมชน มาตรฐานที่ 3 มุ่งพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ 
เต็มศักยภาพ มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง มาตรฐานที่ 5 
พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลําดับ มาตรฐานที่ 6 ปฏิบัติงาน
ขององค์กรโดยเน้นผลถาวร มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่น
อย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานท่ี 10 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา มาตรฐานที่ 11 เป็นผู้นํา
และสร้างผู้นํา มาตรฐานท่ี 12 สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ ส่วนความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

       2) เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในสภาพปัจจุบันกับคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครู พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ความคาดหวังต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
ในยุคปฏิรูปการศึกษาสูงกว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสภาพปัจจุบันทั้ง 12 มาตรฐาน 
เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมและรายมาตรฐาน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  

       3) การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อคุณลักษณะ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสภาพปัจจุบัน ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษาของคุรุสภา 
พ.ศ. 2540 พบว่า ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความเห็นว่าคุณลักษณะของผู้บริหาร 
ในสภาพปัจจุบันเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยความคิดเห็นของผู้บริหาร
มีค่าเฉล่ียสูงกว่าของครูเกือบทุกมาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานที่ 7 และ 10 เมื่อทดสอบความแตกต่าง
ของความคิดเห็น พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในมาตรฐานที่ 2, 3 
และ 11 ส่วนมาตรฐานอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน  

        4) การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษา
ของคุรุสภา พ.ศ. 2540 พบว่า ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษามีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วนครูมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
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มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสูงกว่าความคาดหวังของครู เกือบทุกมาตรฐาน 
ยกเว้นมาตรฐานที่ 2 เมื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็น พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 9 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1-6, 8, 11-12 
ส่วนมาตรฐานที่ 7, 9-10 ไม่แตกต่างกัน 

 ประพนธ์ ไพลดํา (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามทัศนะของครูและกรรมการการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี โดยทําการศึกษา
คุณลักษณะ 4 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า 

 1) คุณลักษณะด้านความเป็นผู้นํา ทั้งครูและกรรมการการศึกษาของโรงเรียน
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารมีความรับผิดชอบสูง
ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลสุขุมรอบคอบ มองการณ์ไกล มีความเช่ือมั่นในตนเอง 

 2) ด้านความรอบรู้เก่ียวกับงานในหน้าที่ทั้งครูและกรรมการการศึกษาของโรงเรียน
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นกันเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารมีความสามารถ
บริหารบุคคล เป็นผู้รู้หลักการบริหาร มีประสบการณ์ในการบริหารงาน 

 3) ด้านบุคลิกภาพ ทั้งครูและกรรมการการศึกษาของโรงเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารมีบุคลิกภาพด้านมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับสังคม
และชุมชนได้ดี มีนํ้าใจไมตรี ให้ความอบอุ่นกับผู้ใต้บังคับบัญชา และมีสุขภาพจิตดี 

  4) ด้านความสามารถในการบริหาร ทั้งครูและกรรมการการศึกษาของโรงเรียน 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาสูง มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

  5) เปรียบเทียบคุณลักษณะทั้ง 4 ด้าน พบว่า ด้านความเป็นผู้นํามีความแตกต่างกัน
ส่วนด้านอ่ืนๆ และโดยส่วนรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จิรภา สงวนสุข (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ตามความคิดเห็นของครูนครเชียงใหม่ จํานวน 140 คน ซึ่งผลการศึกษา
สรุปได้ว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สําคัญหรือจําเป็นอย่างยิ่งของผู้บริหารโรงเรียนมีดังน้ี 
คุณลักษณะส่วนตัว ด้านบุคลิกภาพคือความเชื่อมั่นในตนเองสามารถวินิจฉัยตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 
ด้านมนุษยสัมพันธ์คือใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม คือยึดหลัก
ความถูกต้องหรือคุณธรรมในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ด้านภาวะผู้นํา คือ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คุณลักษณะส่วนวิชาชีพในด้านความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ นโยบายการศึกษาของ
สํานักบริหารการศึกษาท้องถิ่น และสามารถถ่ายทอดให้คณะครูได้ทราบและปฏิบัติได้ สําหรับ
ในด้านความสามารถในการบริหารจะต้องสามารถวางบุคลากรได้อย่างเหมาะสมกับงาน เพื่อให้งาน
สามารถดําเนินไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งคุณลักษณะส่วนวิชาชีพทั้งสองด้านของผู้บริหารโรงเรียนน้ี
ได้รับการยอมรับว่ามีความสําคัญมากกว่าคุณลักษณะส่วนตัวและนอกจากนั้นผู้บริหารโรงเรียน
ควรมีความยุติธรรม มีความสามารถในการติดตามงานมีความรอบรู้ด้านติดตามสถานการณ์และ
ความเคลื่อนไหวของส่วนกลางและท้องถิ่น ไม่ลําเอียง วางตัวเป็นกลาง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีนํ้าใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ทุกๆ คน พัฒนาตนเองในส่วนวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา สามารถแบ่งงานให้เหมาะสมกับคน 
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 วิไลรัตน์ สุรบุตร (2548, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ตามทัศนะของชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาปรากฏว่า 
คุณลักษณะเบื้องต้นของผู้บริหารมีดังนี้ คือ มีความยุติธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีเหตุผลและ
ความรับผิดชอบสูง สําหรับด้านคุณสมบัติในการปฏิบัติงานของผู้บริหารงานมีดังน้ี คือ มีความต้ังใจ 
กระตือรือร้นในการทํางาน และมีแรงปรารถนาจะทํางานให้บรรลุผลสําเร็จสูงเสมอ ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน และรู้จักเลือกความคิดเห็นที่ดี และหาทางปรับปรุงงานของตนอยู่เสมอ รู้จักแบ่งงาน และ
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรในโรงเรียนอย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และ
เป็นผู้ที่ฝึกให้นักเรียนตลอดจนเพ่ือนร่วมงานมีระเบียบวินัยเป็นผู้สั่ง ผู้อํานวยการที่ดี 

 บุญมา กัมปนาทพงศ์ (2548, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ พบว่า คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรมที่บ่งช้ีสําคัญๆ คือ 
เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจกว้าง เป็นประชาธิปไตย ดําเนินบทบาทของตนได้อย่างเหมาะสม 
มีนํ้าใจไมตรีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และใช้กริยาวาจาในความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างแนบเนียน 
  จักรพรรดิ วะทา (2548, บทคัดย่อ) ทําการวิจัยเพ่ือสืบค้นหาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ศึกษาธิการจังหวัดในทศวรรษหน้า (คริสต์ศักราช 1995–2005) โดยศึกษาคุณลักษณะ 4 ด้าน คือ 
ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้นํา ด้านทักษะทางการบริหาร และด้านวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า 
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ เป็นด้านที่ศึกษาธิการจังหวัดและผู้เก่ียวข้องมีความเห็นด้วยกับผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นลําดับแรก และคุณลักษณะด้านวิชาชีพ ตามลําดับ 

   1) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ เป็นคนทันสมัย เป็นคนมีเกียรติน่านับถือ 
เป็นนักประชาธิปไตย เป็นคนเสียสละ มีความมุ่งมั่นต่อความสําเร็จ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความเป็นมิตร มีความจริงใจ เป็นคนหนักแน่น มีหลักการและเหตุผลเป็นคนยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง เป็นคนสุภาพอ่อนโยน มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี เป็นผู้มีความรู้กว้างขวาง 
เป็นผู้มีความมั่นใจสูง และเป็นตัวของตัวเอง 

   2) คุณลักษณะด้านภาวะผู้นํา ได้แก่ ความสามารถในการตัดสินใจ เป็นผู้มีบารมี 
มีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการจูงใจคน ความสามารถในการสร้างและพัฒนาทีมงาน
ความสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
สามารถแสวงหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงาน ความสามารถในการกระจายอํานาจ
และมอบหมายงาน ความสามารถในการแสดงบทบาทผู้นําตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และ
ความสามารถในการช้ีนําและแนะนําแนวทางการดําเนินงาน 

   3) คุณลักษณะด้านทักษะทางการบริหาร ได้แก่ ทักษะในการแสวงหาข้อมูลและ
ความรู้ใหม่ๆ ความสามารถในการมองการณ์ไกล ทักษะในการนําเคร่ืองมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะในการดําเนินงานให้มีข้อมูลใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะ 

 สมเกียรติ เจริญฉิม (2549, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ 
เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติ และความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 7 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและอาจารย์ส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นร่วมกันเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติและความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
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ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยสําหรับการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
และอาจารย์ที่มีต่อคุณลักษณะ คุณสมบัติและความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สรุปได้ดังน้ี 

  1) ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารด้านร่างกาย และ
บุคลิกภาพ อารมณ์ และจิตใจ สังคมและมนุษยสัมพันธ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
  2) ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารด้านวุฒิการศกึษา 
ประสบการณ์ ความรู้ในวิชาความรู้ทั่วไปและความรู้ทางวิชาชีพ ไม่แตกต่างกัน 

  3) ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารด้านทักษะและภารกิจของผู้บริหาร ไม่แตกต่างกัน  

 อุทัย บุญประเสริฐ (2543, บทคัดย่อ) ได้รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการบริหารและ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พบว่าผู้ปกครองและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยมากส่วนใหญ่มีส่วนร่วม ในการเป็นคณะกรรมการโรงเรียน
(school council หรือ school board) ซึ่งเป็นเพียงคณะกรรมการที่ปรึกษา มีส่วนร่วมในการบริจาค
และหาทรัพยากรสนับสนุนโรงเรียน ทําการประชาสัมพันธ์ และร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึนเท่าน้ัน 
ส่วนอํานาจการตัดสินใจยังอยู่ที่ผู้บริหารสถานศึกษา  

 คารม ช่วยสุข (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย ความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ข้าราชการครูที่มีตําแหน่ง
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้ในการบริหารโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยภาพรวม ในด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไปแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกัน  

 สุนิจจา ทัพศาสตร์ (2546, บทคัดย่อ) ศึกษาความพร้อมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 
ด้านการกระจายอํานาจ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านคืนอํานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน 
ด้านการบริหารตนเอง และด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล ผลการศึกษาโดยรวม พบว่า โรงเรียน
มีความพร้อมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล ด้านการบริหารตนเอง และการมีส่วนร่วม 

 เสรี พุทธปวน (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ในภาพรวมพบว่า โรงเรียน
สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนเกี่ยวกับการถ่ายโอนอํานาจ
การจัดการศึกษาสู่ท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด  

 งานวิจัยของ ชุลี คณะสุวรณ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ความพร้อมในการบริหาร 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา สหวิทยาเขตสวี จังหวัดชุมพร พบว่า 
ความพร้อมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้านพบว่า ระดับความพร้อมอันดับหน่ึงคือ ด้านการบริหารตนเอง รองลงมาคือ ด้านการตรวจสอบ
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และถ่วงดุล ด้านการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ด้านการคืนอํานาจ การจัดการศึกษาให้ประชาชน 
และด้านการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ อยู่ในระดับมาก 

ฤทัยวรรณ หาญกล้า (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน ระดับมากที่สุดโดยเรียงลําดับ
คือด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม และ
ด้านการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ  
 ภารดี อนันต์นาวี (2554, บทคัดย่อ) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณลักษณะผู้นําของ
ผู้บริหารส่งผลต่อพฤติกรรมการบริหาร พฤติกรรมการบริหารส่งผลแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผู้บริหาร 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผู้บริหารส่งผลทางตรงต่อผู้บริหาร พฤติกรรมการบริหารส่งผลทางตรงต่อ
บรรยากาศของโรงเรียน และสถานการณ์โรงเรียน มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2.4.2 งานวิจัยในต่างประเทศ  
 ฟิลลิป รอเรนซ์ เจมส์ (Phillips Lawrence James, 1998, p. 123) ทําการวิจัยเร่ือง
การเปรียบเทียบความคาดหวัง และผลลัพธ์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นเวลา 15 ปี 
ในโรงเรียนของเมือง Edmonton (School-Based Management, Expectations and Outcomes: 
Edmonton Public Schools 15 years after Implementation) การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
การนําการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ไปใช้ในเมือง Edmonton ประเทศ Canada ซึ่งดําเนินการ
มาแล้ว 15 ปี โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับเป้าหมายที่ต้ังไว้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และ
ศึกษาเอกสารในโรงเรียนทุกโรงเรียน ในเขต Edmonton ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนกําลังดําเนินการ
ไปตามเป้าหมายที่คาดหวัง โรงเรียนมีการปรับตัวตามบริบทของตนเองและประสบความสําเร็จ
ด้านหลักสูตรมากที่สุด  
 วิลซัน (Wilson, 2001, p. 337) ทําการวิจัยเร่ืองการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ใน Alberta: 
การรับรู้ของผู้นําในโรงเรียนของรัฐ ค.ศ. 1994–1997 (School-Based Management in Alberta: 
Perceptions of Public School Leaders 1994 – 1997) จุดประสงค์ของการวิจัยเพ่ือพัฒนา และ
ทําความเข้าใจวิธีการนําการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปปฏิบัติในเขต Alberta ระหว่างปี ค.ศ. 
1994–1997 โดยศึกษาบทบาทหน้าที่และทัศนคติของผู้นําในโรงเรียน ซึ่งได้แก่ ผู้นําครู ผู้บริหารและ
ประธานคณะกรรมการโรงเรียน จํานวนรวม 18 คน จากโรงเรียนประถมศึกษา 3 โรงเรียน และ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 3 โรงเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ สังเกตและศึกษาเอกสาร 
ผลการวิจัยพบว่า ความสําเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เกิดจากผู้นําใน โรงเรียนมีบทบาท
ในการตัดสินใจ เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน และพัฒนาการสื่อสาร ผู้นําใช้ภาวะผู้นํา
แบบเกื้อหนุนหรืออํานวยความสะดวกผู้มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนรู้สึกพอใจกับการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
 แบล็คมอร์ และบาร์ตี (Blackmore & Barty, 2006, pp. 2-19) ได้ทํารายงานการวิจัยเร่ือง 
เกณฑ์การคัดเลือกครูใหญ่ในระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย สรุปได้ว่า ครูใหญ่เป็นภาพลักษณ์
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ของโรงเรียน จึงควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังน้ีคือ มีความรู้ความสามารถเหมาะกับตําแหน่งหน้าที่
ทั้งในเร่ืองการบริหารจัดการองค์กรและการเรียนการสอน มีภาวะความเป็นผู้นําสูง มีความคิดสร้างสรรค์ 
ซื่อสัตย์ มีทักษะในการเจรจา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 ดุค (Duke, 2007, pp. 6-8) ได้วิจัยเร่ืองปัจจัยต่างๆ ที่หากมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะทําให้ 
โรงเรียนประถมศึกษาประสบความสําเร็จอย่างย่ังยืนได้ และปัจจัยหน่ึงในน้ันคือการโยกย้าย ครูใหญ่
ที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม และบุคลากรที่ไม่ให้ความร่วมมือและขาดความสามารถออกไปจากพ้ืนที่ 
และคัดเลือกครูใหญ่ที่มีคุณสมบัติพึงประสงค์มาทํางานแทนคือ ครูใหญ่ที่เป็นผู้ใส่ใจในพันธกิจ
เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา มีความเป็นผู้นํา เป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี สามารถเข้าถึงได้ มีการบริหารจัดการที่ดี 
มนุษยสัมพันธ์ดี และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน 
 
2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัยการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานและคุณลักษณะของ 
      ผู้บริหาร 
 
 จากการดําเนินการคร้ังน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การบริหารสถานศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีขอบข่ายงานดังน้ีโดยกรอบแนวคิดในการวิจัยคุณลักษณะของผู้บริหารใช้แนวคิด
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของ นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2548, หน้า 139-140) และภิญโญ 
สาธร (2548, หน้า 352) นํามารวมกันประกอบด้วยคุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน คือ 1) คุณลักษณะ
ด้านภาวะผู้นํา 2) คุณลักษณะด้านวิชาการ 3) คุณลักษณะด้านคุณธรรม 4) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 
5) คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร และแนวคิดของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ใช้แนวคิดของ อุทัย บุญประเสริฐ (2543, หน้า 154-156) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) การบริหารงาน
แบบกระจายอํานาจ 2) การบริหารงานแบบมีการมีส่วนร่วม 3) การบริหารตนเอง 4) การคืนอํานาจ
การจัดการศึกษาให้ประชาชน 5) การตรวจสอบและถ่วงดุล 
 
 
 
 
 




