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บทที่  1 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการบริหาร 

 
ความหมายของการบริหาร ( Administration ) 

ความหมายของคําวา “การบริหาร” มีผูใหความหมายไวหลากหลาย ท้ัง
คลายๆกันและแตกตางกัน ขอยกตัวอยางสัก 6 ความหมาย ดังนี้ 

การบริหาร คือ ศิลปะของการทํางานใหสําเร็จโดยใชบุคคลอ่ืน 
การบริหาร คือ การทํางานของคณะบุคคล ต้ังแต 2 คนขึน้ไป ท่ีรวมกัน

ปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 
การบริหาร คือ  การท่ีบุคคลต้ังแตสองคนขึ้นไปรวมกันทํางาน เพ่ือ

จุดประสงคอยางเดียวกัน 
การบริหาร คือ  กิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต 2 คนขึ้นไปรวมกันดําเนินการ ให

บรรลุจุดประสงครวมกัน 
การบริหาร คือ การใชศาสตรและศิลปะนําทรัพยากรการบริหาร 

(Administrative resource) มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร  (Process of 
administration ) ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

การบริหาร คือศิลปะในการทําใหส่ิงตางๆไดรับการกระทําจนเปนผลสําเร็จ 
หมายความวาผูบริหารไมใชผูปฏิบัติ แตใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติงานทํางานจนเปน
ผลสําเร็จตรงตามจุดหมายขององคการ หรือตรงตามจุดหมายท่ีผูบริหารตัดสินใจ
เลือกแลว 

จากความหมายของ “การบริหาร” ท้ัง 6 ความหมายนี้  พอสรุปไดวา  
“การดําเนินงานของกลุมบุคคลเพื่อใหบรรลุจุดประสงคท่ีวางไว” 
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ความหมายของ “การบริหาร” ไดกลาวไวในตอนตนแลว สวนความหมาย
ของ “การศึกษา” มีผูใหความหมายไวคลายๆกัน ดังนี้ 

การศึกษา คือ การงอกงาม หรือ การจัดประสบการณใหเหมาะสมแก
ผูเรียน เพ่ือผูเรียนจะไดงอกงามขึ้นตามจุดประสงค 

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ท้ังรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา 

การศึกษา คือ การสรางเสริมประสบการณใหชีวิต 
การศึกษา คือ เครื่องมือท่ีทําใหเกิดความเจริญงอกงามทุกทางในตัวบุคคล 
จากความหมายของ “การศึกษา” ขางบนนี้พอสรุปไดวา “การพัฒนาคน

ใหมีคุณภาพ ท้ังความรู ความคิด  ความสามารถ และความเปนคนดี” 
เมื่อนําความหมายของ “การบริหาร” มารวมกับความหมายของ 

“การศึกษา” ก็จะไดความหมายของ “การบริหารการศึกษา” วา “การดาํเนินงาน
ของกลุมบุคคล เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ท้ังความรู ความคิด ความสามารถ 
และความเปนคนดี” 

ซึ่งมีสวนคลายกับความหมายของ “การบริหารการศึกษา” ท่ีมีผูใหไว 
ดังนี้ 

การบริหารการศึกษา คือ กิจกรรมตางๆท่ีบุคคลหลายคนรวมมือกัน
ดําเนินการ เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุกๆดาน 
เชน ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม คานิยม หรือคุณธรรม ท้ังในดานการสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจ เพ่ือใหบุคคลดังกลาวเปนสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของ
สังคม โดยกระบวนการตางๆ ท้ังท่ีเปนระเบียบแบบแผน และไมเปนระเบียบแบบ
แผน 

การบริหารการศึกษา คือ กิจกรรมตางๆท่ีบุคคลหลายคนรวมมือกัน
ดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆดาน นับตั้งแตบุคลิกภาพ ความรู 
ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพ่ือใหมีคานิยมตรงกันกับความตองการของ
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สังคม  โดยกระบวนการตางๆที่อาศัยการควบคุมส่ิงแวดลอมใหมีตอบุคคล เพ่ือให
บุคคลพัฒนาตรงตามเปาหมายของสังคมท่ีตนดํารงชีวิตอยู 

ดังนั้นจึงสรุปความหมายของ “การบริหารการศึกษา” ไดวา  “การ
ดําเนินงานของกลุมบุคคลเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ท้ังความรู ความคิด 
ความสามารถ และความเปนคนดี”  

จากสรุปความหมายของ “การบริหารการศึกษา” ขางบนนี้ อธิบายขยาย
ความไดวา ท่ีหมายถึงการดําเนินงานของกลุมบุคคล ซึ่งอาจเปนการดําเนินงานของ
ครูใหญรวมกับครูนอยในโรงเรียน  หรืออธิการบดีรวมกับอาจารยในมหาวิทยาลัย  
หรือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการรวมกับอธิบดีกรมตางๆและครูอาจารยใน
สถาบันการศึกษาตางๆ และกลุมบุคคลเหลานี้ตางรวมมือกันพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
ท้ังส้ิน  การจะพัฒนาคนใหมีคุณภาพไดนั้น จะตองมีการดําเนินการในการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคารสถานท่ีและพัสดุครุภัณฑ การสรรหา
บุคคลมาดําเนินการหรือมาทําการสอนในสถาบันการศึกษา การปกครองนักเรียน
เพ่ือใหนักเรียนเปนคนดีมีวินัย  และอ่ืนๆ  ซึ่งการดําเนินงานเหลานี้รวมเรียกวา 
“ภารกิจทางการบริหารการศึกษา”หรือ“งานบริหารการศึกษา” นั่นเอง 

ขอบขายของการบริหาร 
 ขอบขายของการบริหารแบงออกเปน 3 แขนงใหญๆดวยกันคือ 
 1.การบริหารรัฐประศาสนศาสตร (Publiic Administration) หรือเรียก
กันท่ัวๆไปวา “การบริหารราชการแผนดิน” หรือ “การบริหารรัฐกิจ” เปนการ
บริหารกิจการของรัฐ เพ่ือใหประชาชนอยูดีมีสุข ไมไดหวังผลกําไรเปนเงิน เปนการ
บริหารงานตั้งแตระดับชาติ จังหวัด อําเภอ ตําบล จนถึงหมูบาน มีการเรียนการสอน
กันในคณะรัฐศาสตร และ คณะรัฐประศาสนศาสตร เปนตน 
 2.การบริหารธุรกิจ (Business Administration) เปนการบริหารกิจการ
ของเอกชน เชน สถานประกอบการ ธนาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม บริษัท 
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รานคา เพ่ือมุงหวังผลกําไรเปนเงิน มีการเรียนการสอนกันในคณะบริหารธุรกิจ คณะ
พาณิชยศาสตร เปนตน 
 3.การบริหารการศึกษา (Education Administration) เปนการบริหาร
กิจการตางๆเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ใหเปนคนเกงคนดีมีความสุข คือใหมีท้ัง
ความรู ความสามารถ ความคิดและความเปนคนดี ไมไดหวังผลกําไรเปนเงิน
เชนเดียวกับการบริหารรัฐประศาสนศาสตร มีการเรียนการสอนกันในคณะ
ศึกษาศาสตร คณะครุศาสตร เปนตน 
 ถาหากจะดูความหมายของ “การบริหารการศึกษา ( Educational 
Administration )” ใหละเอียดย่ิงขึ้น โดยดูจากคําวา “การบริหารการศึกษา” ซึ่ง
ประกอบดวยคํา 2 คํา คือคําวา “การบริหาร  ( Administration )”  และ 
“การศึกษา ( Education )”   
 

ความแตกตางของการบริหารท้ัง 3 แขนง 

โดยวิเคราะหจากทฤษฎี 4 Ps ซึ่งประกอบดวย 
1. Purpose (ความมุงหมายหรือวัตถุประสงค) 
2. People (บุคคล) 
3. Process (กรรมวิธีในการดําเนินงาน) 
4. Product (ผลผลิต) 
1.Purpose (ความมุงหมายหรือวัตถุประสงค) การบริหารรัฐประศาสน

ศาสตร มีความมุงหมายเพ่ือใหประชาชนอยูดีมีสุข มีถนนหนทาง มีไฟฟามีน้ําประปา
ใช มีคลองสงน้ํา มีบริการทางสุขภาพ มีบริการจัดหางานอาชีพ การจัดบริการไมหวัง
ผลกําไรเปนเงิน การบริหารธุรกิจ มีความมุงหมายเพ่ือตองการผลกําไรเปนเงิน แต 
การบริหารการศึกษา มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ใหเปนคนเกงคน
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ดีมีความสุข คือใหเปนคนที่มีท้ังความรู ความสามารถ ความคิดและความเปนคนดี 
โดยไมหวังผลกําไรเปนตัวเงิน 

2.People (บุคคล) แบงออกเปนผูใหบริการ กับ ผูรับบริการ 
   2.1 ผูใหบริการ บุคคลท่ีเปนผูใหบริการในการบริหารการศึกษา เชน 

ครู อาจารย ผูอํานวยการโรงเรียน อธิการบดี ตลอดจนผูบริหารการศึกษาตองเปน
บุคคลท่ีมีคุณภาพ เปนคนดี เปนคนเกง และเปนบุคคลท่ีเปนตัวอยางแกผูรับบริการ 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเปนบุคคลท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวาเปน “ปูชนียบุคคล” 
คือเปนบุคคลท่ีนาเคารพนับถือ ซึ่งเปนบุคคลที่แตกตางไปจากผูบริหารหรือบุคคลท่ี
เปนผูใหบริการในการบริหารรัฐประศาสนศาสตร และ การบริหารธุรกิจ เชน 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน 
ผูใหญบาน ผูจัดการใหญ นายธนาคาร ผูจัดการโรงงาน เปนตน 

   2.2 ผูรับบริการ บุคคลท่ีเปนผูรับบริการในการบริหารการศึกษา 
สวนมากเปนผูเยาว หรือเปนเด็กท่ียังไมมีรายได ตองพัฒนาใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ
ตอไป และจะตองพัฒนาใหเปนคนเกงคนดีเพ่ือจะไดเปนผูใหญท่ีดีในภายหนา เรียก
กันวา “ไมออนดัดงาย” จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีเด็กจะตองไดรับการพัฒนา แตบุคคลท่ี
เปนผูรับบริการในการบริหารรัฐประศาสนศาสตร และ การบริหารธุรกิจ สวนมาก
เปนบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะหรือเปนผูใหญแลว เปนผูมีรายไดแลว 

3.Process (กรรมวิธีในการดําเนินงาน) การบริหารการศึกษา มี
กรรมวิธีท่ีละเอียดออน ในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพใหเด็กเปนคนเกงคนดีและมี
ความสุข ซึ่งมีกรรมวิธีท่ีหลากหลายและละเอียดออน เชน การเรียนการสอน การ
ฝกอบรม การจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผลการสอน ท้ังยังแตกตางกับกรรมวิธี
ของการบริหารรัฐประศาสนศาสตร และการบริหารธุรกิจอยางส้ินเชิง 
นอกจากนั้นการรบริหารรัฐประศาสนศาสตร และการบริหารธุรกิจจะนํากรรมวิธี
ทางการบรหิารการศึกษาไปใชไมไดอีกดวย 
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4.Product (ผลผลิต) ผลผลิตทางการบริหารการศึกษา คือไดคนท่ีมี
คุณภาพซึ่งเปนนามธรรม คือเมื่อเด็กเขาโรงเรียนแลวสําเร็จการศึกษาออกไป จะได
เด็กท่ีมีคุณภาพ มีความรู มคีวามคิด มีความสามารถ และเปนคนดี ซึ่งจะมองเห็นได
ยากเพราะเปนนามธรรม จึงเปนเรื่องท่ีละเอียดออน แตผลผลิตทาง การบริหารรัฐ
ประศาสนศาสตร เปนรูปธรรมที่มองเหน็ไดงาย เชน มีถนนหนทาง มีคลองระบาย
น้ํา มีไฟฟามีน้ําประปาใช มีผลผลิตทางการเกษตร มีบริการจัดหางานใหประชาชน 
สวนการบริหารธุรกิจ ก็เปนรูปธรรมท่ีมองเห็นไดงายเชนกัน เชน มีผลกําไรเปนตัว
เงิน มีผลผลิตท่ีเห็นเปนรูปธรรม เชนเมื่อนําผลไม เหล็ก ไม เขาไปในโรงงานจะไดผล
ผลิตท่ีออกจากโรงานเปนผลไมกระปอง วิทยุ โทรทัศน โตะ ตู เปนตน 
 
ภารกิจทางการบริหารการศึกษา หรือ งานบริหารการศึกษา   
 เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาไดทราบภารกิจทางการบริหาร
การศึกษา หรือ งานบริหารการศึกษา  จะพบจากการที่มีผูแบงไวคลายๆกัน ดังนี้ 

Edward W. Smith กับคณะ ไดแบงงานของผูบริหารการศึกษาไว 7 
ประการ ดวยกัน คือ  

1.  งานวิชาการ 
2.  งานบุคคล 
3.  งานกิจการนักเรียน 
4.  งานการเงิน 
5.  งานอาคารสถานท่ี 
6.  งานสรางความสัมพันธกับชุมชน 
7.  งานธุรการ 
นิสิตภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

และนิสิตภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร ไดทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา  ไดจําแนกงาน
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บริหารการศึกษา ออกเปน 5 ประเภท (โดยนํา งานการเงิน งานอาคารสถานท่ี และ
งานธุรการ ท่ี  Edward W Smith แบงไวมารวมอยูในประเภทเดียวกัน) ซึ่งมีดังนี้  

1.  งานวิชาการ 
2.  งานบริหารบุคคล 
3.  งานบริหารกิจการนักเรียน 
4.  งานธุรการ การเงินและบริการ 
5.  งานดานความสัมพันธกับชุมชน  
จึงกลาวไดวา ภารกิจในการบริหารการศึกษา หรืองานบริหารการศึกษา 

โดยทั่วไปจําแนกออกเปน 5 ประเภท ดวยกันคือ 
1.  การบริหารงานวิชาการ 
2.  การบริหารงานธุรการ 
3.  การบริหารงานบุคคล 
4.  การบริหารกิจการนักเรียน 
5.  การบริหารงานดานความสัมพันธกับชุมชน 
ขออธิบายขยายความงานบริหารการศึกษา ท้ัง 5 ประเภท ดังนี้ 

1.การบริหารงานวิชาการ  เปนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับ การเรียนการสอน 
ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช การทําแผนการสอน การปรับปรุงการ
เรียนการสอน การใชส่ือการสอน การประเมินผลการวัดผล และการนิเทศการสอน 
เปนตน  การบริหารการศึกษาเปนการดําเนินงานของกลุมบุคคลเพ่ือพัฒนาคนใหมี
คุณภาพ  คนจะมีคุณภาพคือมีความรู ความสามารถ ความคดิ และความเปนคนดีได 
จะตองมีการเรียนการสอนหรือจะตองมีการบริหารงานวิชาการ นั่นเอง การ
บริหารงานวิชาการจึงถือวาเปนหัวใจของการบริหารการศึกษา  คงไมผิดนัก  ใน
สถาบันการศึกษา ท้ังมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนตางๆ จะมีฝายวิชาการดวย ซึ่งจะ
เรียกชื่อตางๆกันไป เชน รองอธิการบดีฝายวิชาการ, รองคณบดีฝายวิชาการ, ผูชวย
ผูอํานวยการการฝายวิชาการ หรือผูชวยอาจารยใหญฝายวิชาการ เปนตน 
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2.การบริหารงานธุรการ  เปนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับงานการเงิน วัสดุ
ครุภัณฑ อาคารสถานท่ี งานสารบรรณ งานรักษาพยาบาล และงานบริการตางๆ เปน
ตน  ซึ่งงานเหลานี้เปนงานท่ีสนับสนุนงานวิชาการอยางมาก  เชน งานวิชาการจะ
ประสบความสําเร็จไดตองมีอาคารสถานท่ี มีหองเรียน มีหองปฏิบัติการ มีโตะเกาอ้ี มี
ส่ือการสอนตางๆ มีงานบริการใหความสะดวกตางๆ ซึ่งส่ิงเหลานี้เปนบทบาทของการ
บริหารงานธุรการ นั่นเอง  การบริหารงานธุรการ จึงมีสวนชวยใหการพัฒนาคนใหมี
คุณภาพไดอยางมาก เชนกัน  บุคลากรท่ีทําหนาท่ีฝายธุรการในมหาวิทยาลัยมักจะใช
ชื่อวา รองอธิการบดีฝายบริหาร, รองคณบดีฝายบริหาร ( ถาใช “ฝายธุรการ” นาจะ
ถูกตองมากกวา)  สวนในโรงเรียนท่ัวๆไป มักใชชื่อวา  ผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ 
หรือผูชวยอาจารยใหญฝายธุรการ เปนตน 

3.การบริหารงานบุคคล   เปนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับบุคคล เริ่มตั้งแต การ
สรรหาบุคคลมาทํางานหรือมาเปนครู  การจดับุคคลเขาทํางาน การบํารุงรักษาและ
การสรางเสริมกําลังใจในการทํางาน  การพัฒนาบุคคล และการจัดบุคคลใหพนจาก
งาน เปนตน  การบริหารงานบุคคลเปนงานท่ีมีสวนในการพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพ
อยางมาก เชนกัน เพราะในการสรรหาบุคคลมาทํางาน ถาสรรหาบุคคลท่ีเปนคนเกง
คนดีมาเปนครู  จัดครูเขาสอนตามความรูความสามารถและความถนัดของเขา มีการ
พัฒนาครูใหเกงใหเปนคนดีย่ิงขึ้นไป  ยอมจะสอนนักเรียนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น ถือวามี
สวนในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ นั่นเอง  ในมหาวิทยาวิทยาลัยบางแหงมักจะมี
บุคลากรท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับงานบุคคล คือผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี ซึ่งขึ้นกับ
รองอธิการฝายบริหาร  ในโรงเรียนตางๆ ผูชวยฝายวิชาการ และผูชวยฝายธุรการจะ
รวมกันบริหารงานบุคคล   เชนการสรรหาบุคคลมาทํางาน การจัดบุคคลเขาทํางาน 
การพิจารณาความดีความชอบ และการพัฒนาบุคคล เปนตน 

4.การบริหารกิจการนักเรียน  เปนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับนักเรียน เชน 
การปฐมนิเทศนักเรียน การปกครองนักเรียน การจัดบริการแนะแนว การบริการ
เกี่ยวกับสุขภาพนักเรียน การจัดกิจกรรม และการบริการตางๆ เปนตน  การบริหาร
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กิจการนักเรียนถือวาเปนการพัฒนาบุคคลใหเปนคนดี คนเกง ไดอยางมากเชนกัน  
เชน การปกครองใหเด็กมีระเบียบวินัย การจัดกิจกรรม กีฬา กิจกรรมทางศาสนา 
กิจกรรมทางวิชาการ การจัดบริการแนะแนว เหลานี้ลวนทําใหนักเรียนเปนคนดี คน
เกง ย่ิงขึ้น  ในมหาวิทยาลัยจะมีบุคลากรท่ีทําหนาท่ีนี้โดยตรง คือ รองอธิการบดีฝาย
นิสิต หรือรองอธิการบดีฝายนักศึกษา  ในโรงเรียนท่ัวๆไปจะมี ผูชวยผูอํานวยการ
ฝายปกครอง หรือ ผูชวยอาจารยใหญฝายปกครอง  ถาหากจะเปล่ียนมาใช “ฝาย
กิจการนักเรียน” ก็นาจะตรงกับการบริหารงานกิจการนักเรียน อยางยิ่ง 

5.การบริหารงานดานความสัมพันธกับชุมชน เปนการบิหารงานท่ีเกี่ยวกับ
ความสัมพันธกับชุมชน เชน การสอนใหนักเรียนนําความรูท่ีเรยีนไปใชท่ีบานท่ีชุมชน 
และเผยแพรแกคนรอบขางคนในชุมชนดวย  การชวยแกปญหาในชุมชน การให
นักเรียนเขาไปเรียนหรือฝกงานในชุมชน การเชิญผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาตางๆใน
ชุมชนมาใหความรูแกนักเรียน เปนตน  การบริหารงานดานความสัมพันธกับชุมชนนี้ 
จะชวยพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพไดเชนกัน  เพราะการใหนักเรียนนําความรูไปใชท่ี
บานและในชุมชน จะมีคุณภาพดีกวาการเรียนเพ่ือรูอยางเดียว  การเชิญผูเชี่ยวชาญ
สาขาวิชาตางๆในชุมชนมาใหความรูแกนักเรียน หรือการใหนักเรียนเขาไปเรียนหรือ
ฝกงานในชุมชน ยอมจะทําใหนักเรียนมีความรูและประสบการณกวางขวางยิ่งขึ้น  
แสดงวา การบริหารงานดานความสัมพันธกับชุมชน มีสวนพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
ดวย เชนกัน  สวนบุคลากรท่ีดําเนินงานดานนี้ ยอมมีหลายฝายดวยกัน ท้ังฝาย
วิชาการ ฝายธุรการ และฝายกิจการนักเรียน  

 
งานวิจัยเกี่ยวกับงานการบริหารการศึกษาท้ัง 5 ประเภท 

มีผูทําการวิจัยเกี่ยวกับงานการบริหารการศึกษาทั้ง 5 ประเภทนี้ไวมาก
พอสมควร  จึงขอนํามายกตัวอยางไวดังนี้ 

จากการวิจัยเรื่อง “ปญหาการบริหารงานในโรงเรียนโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษา ข้ันพื้นฐานท่ีรับนักเรียนชาวเขา สังกัดสํานักการ
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ประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนาน”  ของ กุลเชษฐ  แกววี  
พบวา  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีรับนักเรียนชาวเขา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนาน  มีปญหาการบริหารงานท้ัง 6 ดาน  ปญหาท่ีมีผูระบุไว
สูงสุดและรองลงมา 2 อันดับ  มีดังนี้   

1) ปญหาการบริหารงานวิชาการ ไดแกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ตํ่า ส่ือไมเพียงพอและไดรับชา  และการจัดการเรียนการสอนทําไดไมเต็มท่ี กับ
หนังสือเรียนไดรับชา  2) ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน  ไดแก  นักเรียนออก
กลางคัน นักเรียนขาดเรียน  และนักเรียนมีพฤติกรรมไมเหมาะสม  3) ปญหาการ
บริหารงานบุคลากร  ไดแกขาดครูในภาพรวม ขาดแคลนครูบางสาขา  และครูขาด
ความมั่นใจในการสอน  4) ปญหาการบริหารงานธุรการและการเงิน  ไดแก  ไดรับ
ครภัุณฑลาชา ไดรับไมครบ ครุภัณฑไมไดมาตรฐานและไมตรงกับความตองการการ
เบิกจายเงินลาชา  และงานธุรการมีมากเกินไป  5) ปญหาการบริหารงานอาคาร
สถานท่ี  ไดแก  จํานวนหองเรียนและหองพิเศษไมเพียงพอ อาคารเรียนและ
หองเรียนมีขนาดเล็กไมเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา หองน้ําหองสวมไม
เพียงพอ  และไมมีสนามกีฬา  6) ปญหาการบริหารงานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน  ไดแก  ผูปกครองไมสนใจการศึกษาของนักเรียน ชาวบานไมให
ความรวมมือ ผูบริหารไมมีเวลาอยูโรงเรียน  และการติดตอส่ือสารลําบากยุงยาก  
(งานวิจัยเรื่องนี้  แยกการบริหารอาคารสถานท่ีออกจากการบริหารงานธุรการ  งาน
บริหารการศึกษาจึงมี 6 ดาน) 

จากวิทยานิพนธท่ีศึกษางานบริหารการศึกษาของวิทยาลัยครูตามภาค
ตางๆ คือ งานบริหารการศึกษาของวิทยาลัยครูในภาคใต ของ ธงชัย มาศสุ
พงศ ในภาคกลาง ของ สุชาดา รัตนวิจิตร, ในกรุงเทพมหานคร ของ สัญญา สุร
พันธุ, ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของนอย สุปงคลัด  พบวา ผูบริหารในวิทยาลัย
ครูตางๆคอนขางจะเห็นแตกตางกัน ขอท่ีตรงกันคือ งานดานความสัมพันธกับชุมชน 
งานนี้ทํามากเปนอันดับหา ซึ่งเปนอันดับท่ีนอยท่ีสุดในจํานวนงานทั้งหลาย  เกี่ยวกับ
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งานวิชาการ ผูบริหารวิทยาลัยครูคอนขางจะเห็นตรงกันอยูมาก คือ งานนี้ทํามากเปน
อันดับสาม  สวนอาจารยในวิทยาลัยครูตางๆมีความเห็นตรงกันในสามอันดับแรก  
คือผูบริหารทํางานธุรการและการเงินมากเปนอันดับหนึ่ง  ทํางานกิจการนักศึกษา
มากเปนอันดับสอง  และทํางานวิชาการมากเปนอันดับสาม 

จากการวิจัยเร่ือง “งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศกึษาใน
เขตศึกษาท้ัง 12 เขต และกรุงเทพมหานคร” ของนิสิตภาควิชาบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา  งานบริหารการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาท้ัง 12 เขต และกรุงเทพมหานคร  ใหความสําคัญตอการบริหารงาน
ธุรการการเงินและบริการ เปนอันดับท่ีหนึ่ง ถึง 6 เขต  รองลงมาคือ การบริหารงาน
บุคคล เปนอันดับหนึ่ง 5 เขต  การบริหารกิจการนักเรียนเปนอันดับหนึ่ง 3 เขต  สวน
การบริหารงานวิชาการ ไมมีอันดับหนึ่งเลย  และการบริหารงานดานความสัมพันธกับ
ชุมชนเปนอันดับหาท้ัง 13 เขต  จึงเห็นไดวา โรงเรียนมัธยมศึกษา 13 เขต ให
ความสําคัญตองานบริหารการศึกษาเรียงลําดับคือ  การบริหารงานธุรการ การเงิน 
และบริการ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารกิจการนักเรียน  การบริหารงาน
วิชาการ  และการบริหารงานดานความสัมพันธกับชุมชน 

จากการวิจัยเร่ือง “การใชเวลาในการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตศึกษา 11”  ของ สมชาย  สุขชาตะ  นิสิตภาควิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พบวา การใชเวลาของ
ผูบริหารในการบริหารงานท้ัง 5 ดาน  ตามลําดับจากมากไปหานอย คือ  งานบริหาร
ดานวิชาการ (26.81%)  งานบริหารดานธุรการ การเงินและอาคารสถานที่ (22.11%)  
งานบริหารบุคคล (21.67%)  งานบริหารดานกิจการนักเรียน (15.74%)  งานบริหาร
ดานความสัมพันธกับชุมชน (13.66%) 

จากการวิจัยเร่ือง “งานบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ในภาคใต”  ของ เฉลิม  แชมชอย  
พบวา  ผูบริหารการศึกษาท่ีดํารงตําแหนงครูใหญมีความคดิเห็นวา  โรงเรียนได
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ปฏิบัติงานในเกณฑมาก 3 ประเภท คือ  งานธุรการ การเงิน และบริการไดรับการ
ปฏิบัติมากท่ีสุด  รองลงมาไดแก งานวิชาการ และงานบุคคล ตามลําดับ  สวนงาน
กิจการนักเรียนนั้นไดรับการปฏิบัตินอย  และงานดานความสัมพันธกับชุมชนไดรับ
การปฏิบัตินอยท่ีสุด 

จากการวิจัยเร่ือง “การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา”  ของ กนกพร  ทองเจือ  
พบวา  ในการบริหารการศึกษา 6 ดาน คือ งานวิชาการ, บุคลากร, งานธุรการและ
การเงิน, งานอาคารสถานท่ี, งานกิจการนักเรียน และงานความสัมพันธกับชุมชน  ครู
มีความเห็นตอการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน โดยสวนรวมทั้ง 6 ดาน  อยูใน
ระดับปานกลาง  ยกเวนการปฏิบัติงานดานธุรการและการเงินอยูในระดับมาก 

 จากตัวอยางงานวิจัยท้ังหมดน้ี  ในภาพรวมจะพบวา  การบริหารงาน
ธุรการจะไดรับการปฏิบัติมากท่ีสุด  สวนการบริหารดานความสัมพันธกับ
ชุมชนจะไดรับการปฏิบัตินอยท่ีสุด  อันท่ีจริงการบริหารการศึกษาเกี่ยวกับงานท้ัง 
5 ดานนี้ควรไดรับการปฏิบัติใหเทาเทียมกัน  เพราะการบริหารการศึกษา เปนการ
ดําเนินงานของกลุมบุคคลเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  การท่ีจะพัฒนาคนใหมี
คุณภาพไดนั้น  การบรหิารงานวิชาการเปนการจัดการเกี่ยวเรียนการสอน  ซึ่งมีสวน
ในการพัฒนาคนใหมีความรู ความสามารถ มีความคิดและเปนคนดี หรือพัฒนาคนให
เปนคนที่มีคุณภาพไดนั้น  จะตองมีการบริหารงานอีก 4 ดานมาชวยดวย  เชน การ
บริหารงานธุรการ คือจัดหาพัสดุครุภัณฑ  จัดอาคารสถานท่ี และอ่ืน ๆเพ่ือชวยให
การเรียนการสอนคลองตัวขึ้น  การบริหารงานบุคคล ก็ตองสรรหาครูท่ีมีคุณภาพมา
สอน  ตองพัฒนาครูใหมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป  เพราะครูตองมีคุณภาพ จึงจะพัฒนาคน
ใหมีคุณภาพได  สวนการบริหารกิจการนักเรียน  ก็คือการปกครองนักเรียนใหเปนคน
ดีมีวินัย  การจัดกิจกรรมเสริมใหนักเรียน  มีความรู ความสามารถและเปนคนดีย่ิงขึ้น  
สําหรับการบริหารงานดานความสัมพันธกับชุมชน ก็มีสวนชวยพัฒนาคนเชนกัน  
เชน การใหนักเรียนฝก งานในชุมชน  การชวยแกปญหาในชุมชน การเชิญบุคลากร
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มาใหความรูแกนักเรียน  การประสานงานกับผูปกครองใหสนใจการศึกษาของ
นักเรียน เปนตน  จึงเห็นไดวาการบริหารงานท้ัง 5 ดานตองสัมพันธกัน ตอง
ดําเนินการไปพรอมๆกันและเทาเทียมกัน  การพัฒนาคนจึงจะมีคุณภาพ 
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บทที่  2 

นักบริหารมืออาชีพ 

 

ความหมายของนักบริหารมืออาชีพ 

 ถาจะแยกคําวา นักบริหารมืออาชีพ ออกเปน “นักบริหาร” คําหนึ่ง กับ 
“มืออาชีพ” อีกคําหนึ่ง จะไดความหมายของคําท้ังสอง โดยเริ่มจากความหมายของ 
นักบริหาร กอน ดังนี้ 

1.นักบริหาร คือผูท่ีดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ ในหนวยงาน
หรือองคกร จําตองมี “นักบริหาร” หรอืบางแหงเรียกวา “ผูบริหาร” 

2.นักบริหาร คือคนท่ีทํางานรวมกับคนอื่น ความสําเร็จของเรา อยูท่ีการ
ทํางานรวมกับคนอื่น หรือเราเปน Input การบริหารเปน Process ความสําเร็จ 
(Output) ของการบริหาร ตองผานการกระทําของบุคคลอ่ืน จึงตองมีเพ่ือนรวมงาน 

3.นักบริหาร คือบุคคลผูเปนหัวหนาหรือผูนําในหนวยงานนั้นๆ ถือวาเปน
บุคคลท่ีมีความสําคัญท่ีสุด เพราะเปนผูมีบทบาทมากท่ีสุด และมีอิทธิพลมากที่สุดตอ
การเปล่ียนแปลงส่ิงใหมๆ ภายในหนวยงาน 

4.ผูบริหาร คือผูท่ีทําใหหนวยงานไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 
โดยตนเองไมไดเปนผูปฏิบัติงานนั้นโดยตรง แตอาศัยความรวมมือใหผูอ่ืนเปนผู
ปฏิบัติแทน 

สวนความหมายของ “มืออาชีพ” นั้น มีผูใหความหมายและคําอธิบายไวดังนี้ 
1.มืออาชีพ  หมายถึง การทํางานดวยความรูความสามารถ ความต้ังใจจริง

และทํางานใหเกิดผลงานดีท่ีสุด 
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2.มืออาชีพ หมายถึงผูท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานนั้นๆเปนอยางมาก 
จนกระท่ังสามารถนําเอาความรูความชํานาญ ท่ีมีอยูนั้นไปประกอบอาชีพไดอยางดี 
และถึงแมวาไมไดนําเอาความรู ความชํานาญ และความสามารถ ไปใชประกอบ
อาชีพ ถาเกงถึงขั้น ก็เรียกวา มืออาชีพ ดวย สํานวนนี้เปนสํานวนใหม เพ่ิงเกิดเมื่อ
ไมชาไมนานมานี้ เปนสํานวนที่ใชครั้งแรกๆในทางธุรกิจ เชน  นักขายมืออาชีพ นัก
บริหารมืออาชีพ ชางไมมืออาชีพ นักแขงรถมืออาชีพ เปนตน 

3.มืออาชีพ หมายถึงผูท่ีมีความสามารถและประสบการณสูงในงานที่ทํา 
ทํางานทุกครั้งจะทําไดบรรลุเปาหมาย โอกาสที่จะลมเหลวผิดพลาดแทบจะไมมี 
ผูบริหารสามารถไววางใจไดเมื่อมอบหมายงานใหทํา คํานีต้รงกันขามกับ “มอื
สมัครเลน” “ผูฝกงาน” ซึ่งเปนผูเขามารับงานไมนาน ยังขาดทักษะประสบการณใน
การทํางาน ซึ่งจะตองมีหัวหนาคอยแนะนําแกไขปรับปรุงอยูดวย เพราะไมสามารถ
ทํางานคนเดียวได 

4.มืออาชีพ (Professional) เปนคําท่ีเราไปยืมมาจากวงการกีฬา ในวงการ
กีฬา มีอยู 2 คําคือ มืออาชีพ และ มือสมัครเลน ซึ่งแยกความแตกตางกันไดชัดเจน 
หากเมื่อไหรเปนมืออาชีพ แปลวาคนคนนั้นตองดํารงชีวิตดวยกีฬาประเภทนั้น เชน
นักฟุตบอลอาชีพ นักมวยอาชีพ ในการเปนมืออาชีพนั้นมีเง่ือนไขมากมายที่ตอง
ปฏิบัติตาม 

สําหรับ “ผูบริหารมืออาชีพ” หรือ “นักบริหารมืออาชีพ” มีผูใหความหมาย
ไว ท้ังท่ีแตกตางกันและคลายคลึงกัน ดังนี้ 

1.นักบริหารมืออาชีพ หมายถึงผูบริหารท่ีพยายามทําใหองคการประสบ
ความสําเรจ็ตามเปาหมาย หรือนโยบายขององคการ ดวยเหตุผลและหลักการซึ่งเปน
ท่ียอมรับ โดยประยุกตทฤษฎีหรือแนวทางตางๆ อยางผสมกลมกลืนกันแลวนําไปสู
ปฏิบัติ 
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2.นักบริหารมืออาชีพ หมายถึงบุคคลท่ีเปนมืออาชีพในการบริหารจริงๆ เชน 
มีประวัติผลงานการบริหารมาอยางโดดเดนเปนท่ียอมรับของสังคม  สามารถ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนไดรับการยอมรับท้ังระดับ
หนวยงาน ระดับจังหวัด หรือแมกระท่ังระดับชาติ 

3.นักบริหารมืออาชีพ คือ ผูท่ีทําหนาท่ีเปนผูบริหารงานกิจการตางๆให
สําเร็จ โดยอาศัยความรูความสามารถของตนเองและความรวมมือของผูอ่ืน 

4.นักบริหารมืออาชีพ หรือท่ีเรียกกันงายๆวา “มือโปร” มาจาก
ภาษาอังกฤษวา Professional Manager นั้น มีคุณสมบัติหลักๆ คือ มีการศึกษาดี มี
ประสบการณกวางจากงานหลายดาน และมีความสามารถในการแกไขปญหาไดอยาง
ชาญฉลาด โดยกระทําอยางเปนระบบ มีลําดับขั้นตอนเปนระเบียบและมีแบบแผน 
คุณสมบัติดังกลาวนี้ จะไดมาก็โดยการฝกฝน เรียนรู และพัฒนามาอยางเปนระบบ 
และใชเวลายาวนานทีเดียว และท่ีสําคัญคือ จะตองมีการผานประสบการณจากการ
ปฏิบัติมามากพอสมควรดวย 

5.นักบริหารมืออาชีพ หมายถึงชื่อเรียกสําหรับบุคคลท่ีเปนผูบริหารท่ีเปน 
“ลูกจางรอยเปอรเซ็นต” ของกิจการท่ีเปนบริษัทมหาชนในประเทศที่พัฒนาแลว 
  
ผูบริหารระดับสูง  
หรือ นักบริหารระดับสูง (Chief Executive Officers) 
 ปจจุบันนี้ในวงการบริหารมักจะเรียกผูบริหารหรือนักบริหารในอีกชื่อหนึ่งวา 
“ผูบริหารระดับสูง” หรือ “นักบริหารระดับสูง” หรือ “CEO” จึงควรจะทําเขาใจกับ
คํา “CEO” วามีท่ีมาและมีความหมายวาอยางไร 

CEO มาจากคําเต็มวา “Chief Executive Officers” ท่ีมาของคํานี้พบวา ดร.
เฮอตัน (Dr.Thomas R. Horton) ซึ่งทํางานให IBM อยู 18 ป แลวมาเปนผูบริหาร
ระดับสูง (CEO) ของสมาคมจัดการแหงอเมริกา (AMA) เมื่อ ค.ศ. 1982-1992 และ
เปนท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยสเตทสัน ดร.เฮอตันไดใหความหมายของคําวา 



    นักบริหารมืออาชีพ                                                หวน   พินธุพันธ                    17

“ผูบริหารระดับสูง” ขององคการ (CEO) ไวในหนังสือ The CEO Paradox 
ANACOM 1994 วา 

ผูบริหารระดับสูง (Chief Executive Officers) คือผูนําในการทํางาน และ
งานของเขาเปนภาระกิจเฉพาะท่ีตองทําใหแลวเสร็จ ดูแลการทํางานโดยรวมของ
กิจการในดานการวางแผน กําหนดวาระการดําเนินการ กับตองมีทักษะพิเศษของ
ภาวะผูนําท่ีสามารถนํามาประยุกตใชได ในดานการมอบหมายงาน การสรางทีมงาน 
การวินิจฉัยส่ังการ การจัดการดานวัฒนธรรมขององคการ 

และมีผูใหความหมายของ นักบริหารระดับสูง ( Chief Executive Officers  
=  CEO ) ไวอีกวา คือ คณะผูบริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบ ในการบริหารองคการ
โดยรวม ใหสามารถดําเนินงานไปไดดี ท้ังในระยะส้ันและระยะยาวในอนาคตขางหนา 

จึงกลาวไดวาผูบริหารระดับสูงขององคการนั้น มีหนาท่ีหรือบทบาทท่ี
เปรียบเสมือนกัปตันเรือท่ีจะเปนผูกําหนดทิศทางการเดินทาง เปาหมาย และเสนทาง
การเดินเรือ รวมทั้งการออกคําส่ังใหเรือออกเดินทางได ดังนั้นผูบริหารระดับสูง จึงมี
หนาท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงตอการบริหารกลยุทธขององคการ 

ผูบริหารระดับสูง มักประกอบดวย ผูจัดการใหญ และ/หรือรองผูจัดการใหญ 
และผูชวยผูจัดการใหญตางๆซึ่งมีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบบริหารงานขององคการ
โดยรวมใหสัมพันธตอสภาพแวดลอม กลาวคือใหการดําเนินงานตามภารกิจนั้นๆ 
เปนไปไดดวยดีท้ังระยะส้ันและระยะยาว 

ผูบริหารระดับสูง มักใชเรียกกันในวงการบริหารธุรกิจ เชน บริษัท โรงงาน
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ธนาคาร และ โรงแรม เปนตน 

ในสหราชอาณาจักรและประเทศเครือจักรภพใชคําวา CEO เพ่ือหมายถึง
หัวหนาผูบริหารสูงสุดในหนวยงานสาธารณะหรือของรัฐ ในขณะที่ในบริษัทสวน
บุคคลของอังกฤษใชคําวา “Managing Director” หรือ “ผูจัดการใหญ” หรือ 
“ผูอํานวยการ” 
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ในประเทศไทยไดนํา CEO มาใชในวงการบริหารราชการแผนดิน เชน เรียก
ผูวาราชการจังหวัดวา “ผูวาราชการจังหวัด CEO” หรือ “ผูวา CEO” คือให
หนวยงานราชการในจังหวัดมีการบริหารจัดการอยางมียุทธศาสตรโดย “ผูวาฯ CEO” 
ท่ีเปนหัวหนาสูงสุดและคณะผูบริหารจังหวัด ตองพัฒนายุทธศาสตรขึ้นมาเอง และ
บริหารจัดการอยางมียุทธศาสตร ไมใชรอรับนโยบายจากสวนกลางหรือจาก
กระทรวงมหาดไทยอยางเดียวอีกตอไป 
 
ผูบริหารระดับกลาง (Middle Managers) 

นอกจาก ผูบริหารระดับสูง แลว ยังมี ผูบริหารระดับกลาง ซึ่งอาจเรียกได
วาเปนรองผูบริหารระดับสูงก็ได คําวา “ผูบริหารระดับกลาง” นี้ มีความเปนมาจาก
การท่ีลิซา ฮาเนเบิรก (Lisa Haneberg) ซึ่งเปนผูเขียนหนังสือ H.I.M.M. (High 
Impact Middle Management) ไดกลาววา ผูบริหารระดับกลาง เชน ผูจัดการ 
ผูอํานวยการ จนถึงรองประธานนั้นมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหกลยุทธการ
ดําเนินงานขององคกรเปนไปไดจริงในสวนของการปฏิบัติการ ถาหากวาผูบริหาร
ระดับกลางไมมีประสิทธิภาพเพียงพอแลว ก็เปนไปไดยากท่ีองคกรจะสามารถนํา
วิสัยทัศนหรือกลยุทธของ ผูบริหารระดับสูง มาปฏิบัติใหเปนผลสําเร็จได 

และลิซา ฮาเนเบิรก ไดใหความหมายของ ผูบริหารระดับกลาง วา หมายถึง 
รองหัวหนาหนวยงาน ผูอํานวยการ ผูจัดการ หรือหัวหนาฝาย วาเปนหัวใจสําคัญใน
การขับเคล่ือนยุทธศาสตรขององคการไปสูการปฏิบัติ  เปนผูมีความสําคัญในการ
เชื่อมโยงและถายทอดยุทธศาสตรท่ีเขียนไวอยางสวยหรูขององคการออกมาเปน
แผนงาน โครงการ และใหบังเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ 

 ขอยกตัวอยางผูบริหารระดับกลางท่ีเปนรูปธรรมของไทยเรา คือมีขาวท่ี
นาสนใจวา กระทรวงมหาดไทยไดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ท่ีจะพัฒนาผูบริหารระดับกลางและผูปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค เพ่ือ
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เตรียมการสําหรับการเปนนักบริหารมืออาชีพ เพ่ือเพ่ิมความรูและทักษะ รวมท้ัง
ประสานและรวมมือกันทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทที่  3 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักบริหารมืออาชีพ 

จากทฤษฎีตางๆ 

 
 มีทฤษฎีหลากหลายทฤษฎีท่ีจะนํามาวิเคราะหวา “นักบริหาร” หรือ 

“ผูบริหาร”  เปน “นักบริหารมืออาชีพ” ไดหรือไมนั้น โดยดูไดจากทฤษฎีตางๆ ดังนี้ 
 
ทฤษฎี 3 ทักษะ” (Three Skills) 

เปนทฤษฎีของคาทซ (Kats) และเปนทฤษฎีท่ีจะนํามาวิเคราะหนักบริหารมือ
อาชีพได  คือนักบริหารมืออาชีพควรมีทักษะท้ัง 3 ทักษะ ซึ่งประกอบดวย 

1.ทักษะในคตินิยม (Conceptual Skill) คือทักษะท่ีสามารถเขาใจ 
หนวยงานของตนในทุกลักษณะ และเห็นความสัมพันธของหนวยงานของตน ท่ีมีตอ
หนวยงานหรือองคการอื่นท่ีเกี่ยวของ เชน เขาใจวาหนวยงานของตนมีบทบาทหนาท่ี
อยางไร แบงงานเปนหนวยงานยอยๆอะไรบาง และสัมพันธกับหนวยงานอ่ืนอยางไร
บาง 

2.ทักษะทางมนุษยสัมพันธ (Human Skill) คือทักษะในความสามารถที่จะ
ทํางาน รวมกับคนอื่นได เพราะผูบริหารจะตองทํางานสัมพันธกับคนอื่น เชน 
ผูบังคับบัญชา ผูชวย หัวหนาภาควิชา ครูอาจารย เจาหนาท่ี เปนตน 

3.ทักษะทางเทคนิค (Technical Skill) คือทักษะในการทํางานท่ีเกี่ยวกับ
กิจกรรม เฉพาะอยาง เชน การใชคอมพิวเตอร การพิมพ การรางหนังสือติดตองาน  
การทําส่ือการสอน การสอน เปนตน 
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จากแผนภูมิขางบนนี้ C คือ Conceptual Skill, H คือ Human Skill,  

T คือ Technical Skill ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญหรือนักบริหารมืออาชีพควรมี 
Conceptual Skill และ Human Skill ใหมากกวา Technical Skill ซึ่งจะแตกตางไป
จากผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กหรือหัวหนาหมวดวิชา สวนครูนอยควรมี Technical 
Skill มากกวา Conceptual Skill และ Human Skill 

นักบริหารมืออาชีพ ควรมี ทักษะในคตินิยม (Conceptual Skill) และ 
ทักษะทางมนุษยสัมพันธ (Human Skill) ใหมากกวา ทักษะทางเทคนิค 
(Technical Skill) คือมีความเขาใจวาหนวยงานของตนมีบทบาทหนาท่ีอยางไร แบง
งานเปนหนวยงานยอยๆอะไรบาง และมีความสัมพันธกับหนวยงานอื่นอยางไรบาง 
รวมท้ังมีความสามารถที่จะทํางาน รวมกับคนอื่นได สวนทักษะในการทํางานท่ี
เกี่ยวกับกิจกรรม เฉพาะอยาง เชน การใชคอมพิวเตอร การพิมพ การรางหนังสือ
ติดตองาน  การทําส่ือการสอน การสอน ก็ควรจะมีเชนกัน 

ณรงค แยมประดิษฐ ไดทําการวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 6” จาก
ประชากร ไดแกผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่ง

H 

C 

T 

H 

C 

T 

H 

C 

T 

ผูบริหารโรงเรยีน 
อธิการบด ี

หัวหนาหมวดวิชา
หัวหนาภาควิชา 

ครู, อาจารย 
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ปฏิบัติงานอยูใน 7 จังหวัด ไดแก พระนครศรีอยุธยา  สระบุรี สิงหบุรี อางทอง ลพบุรี 
ชัยนาท และอุทัยธานี จํานวนท้ังส้ิน 532 คน ผลการวิจัยมีรายละเอียดเกี่ยวกับทักษะ
ของผูบริหาร ดังนี้ 

1.ทักษะทางเทคนิค พบวา ผูบริหารสามารถปรับใชระเบียบทางราชการ
ปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสามารถใชวิธีบริหารไดเหมาะสมกับ
สถานการณ ผูบริหารสามารถส่ือสารกับผูรวมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผูบริหาร
สามารถใชแผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือในการบริหาร 

2.ทักษะทางมนุษยสัมพันธ  พบวา  ผูบริหารสามารถทํางานรวมกับครู
อาจารยไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารสามารถปรับปรุงตนเองใหทันตอเหตุการณ
ท่ีเปล่ียนแปลง  ผูบริหารสามารถสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีกับบุคคลทุกฝายในโรงเรียน 
และผูบริหารสามารถควบคุมอารมณเมื่อเผชิญหนากับปญหาสถานการณตางๆ  

3.ทักษะทางความคิดรวบยอด พบวาผูบริหารเปนผูนําทางวิชาการของ
โรงเรียนได ผูบริหารสามารถนํานโยบายแผนการศึกษามากําหนดเปนแผนงานของ
โรงเรียนไดอยางเหมาะสม ผูบริหารสามารถวินิจฉัยปญหาตางๆอยางรอบคอบกอน
ตัดสินใจส่ังการ ผูบริหารสามารถใชทรัพยากรไดเหมาะสมกับกับศักยภาพและ
ขอจํากัดของโรงเรียน 

จากผลการวิจัยน้ี ผูวิจัยเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทักษะของ
ผูบริหาร ใหกาวหนายิ่งข้ึนคือ 

1.ทักษะทางเทคนิค ควรจัดอบรมสัมมนาโครงการที่สงเสริมการพัฒนาทักษะ
ทางเทคนิคใหแกผูบริหารโรงเรียนใหอยูในระดับความสามารถท่ีมากขึ้นเพ่ือให
สามารถนําไปใชในการบริหารโรงเรียน เชน อบรมกลยุทธในการบริหารงาน เทคนิค
ในการใชเทคโนโลยีในการบริหารงาน เทคนิคการประเมินผลและการนําผลประเมิน
ไปใช เทคนิคในการปองกันการประพฤติผิดวินัยของบคลากรในโรงเรียน เทคนิค
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูทางการศึกษา 
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2.ทักษะทางมนุษยสัมพันธ ควรจัดอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสรางมนุษย
สัมพันธกลยุทธในการสรางแรงจูงใจและการสรางขวัญกําลังใจ เทคนิคการบริหาร
ความขัดแยงเพ่ือการสรางสรรคและภาวะผูนําสําหรับผูบริหาร 

3.ทักษะความคิดรวบยอด ควรจัดอบรมเกี่ยวกับยุทธศาสตรทางความคิด
เทคนิคการบริหารเชิงระบบ เทคนิคการวิเคราะหเชิงกลยุทธ 
 
 
ทฤษฎีสามภมูิ  

นักบริหารมืออาชีพ ควรมีท้ังสามภูมิ คือ ภูมิรู ภูมิธรรม ภูมิฐาน ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

1.ภูมิรู คือความรูความสามารถ เชน มีความรูทางทฤษฎีการบริหาร  แลว
สามารถนําความรูทางการบริหารไปใชในการบริหารงานได มีความรูเกี่ยวกับ
หนวยงานของตน มีความรูเกี่ยวกับเหตุการณบานเมืองหรือมีความรูรอบตัว 

2.ภูมิธรรม คือมีความประพฤติดี มีคณุธรรม เชน มีความซื่อสัตย มีความ
โปรงใส มีความยุติธรรมในการทํางาน มีหิริโอตัปปะ มีความขยันหมั่นเพียร มีความ
รับผิดชอบ  

3.ภูมิฐาน คือมีบุคลิกลักษณะดี รูปรางหนาตา ทาทางดี การแตงกาย
เรียบรอย อยางไรก็ตามถาหากบุคลิกลักษณะและรูปรางหนาตาทาทางไมดี แตรูจัก
แตงกายเรียบรอย ก็จะทําใหผูบริหารดูภูมิฐานได 
 
ทฤษฎีลิง 3 ตัวของขงจ้ือ 

ทฤษฎีลิง 3 ตัวนี้ เปนทฤษฎีของขงจื้อซึ่งเปนนักปราชญชาวจีน เกิดเมื่อ 8 ป
กอนองคพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน ทฤษฎีลิง 3 ตัวมีสัญลักษณโดยเอา
มือปดหู ปดตา และปดปาก ผูท่ีไดชื่อวาเปนนักบริหารมืออาชีพจะตองรูจักปดหู ปด
ตา และปดปาก ดังรายละเอียดดังนี้ 
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1.ปดหู หมายถึงการควบคุมการฟง การไดยิน กลาวคือ ถาผูบริหารจะผูกมิตร
กับผูรวมงานหรือคนอื่นจะตองปดหู เปนการควบคุมหูของเราใหไดวา อะไรควรฟง 
อะไรควรไดยินหรือไมควรไดยิน แมไดยินแลวก็ตองควบคุมตัวเองใหไดวา อะไรควร
เก็บไปคิดหรือไมควรเก็บไปคิด อะไรควรเชื่อหรืออะไรไมควรเชื่อ ขอนี้ไดใหคติตอ
ผูบริหารวา “อยาเปนคนหูเบา” ผูบริหารตองรับฟงเรื่องท้ังปวงที่ผูรวมงานมา
ระบาย มาฟองหรือมาปอยอ แตนักบริหารมืออาชีพยอมจะตองไมไดยินท้ังหมด ไม
เชื่อไปเสียทุกอยาง ไมบาจี้ปฏบัิติตามทุกอยาง เพราะนักบริหารมืออาชีพตอง “ไม
เปนคนหูเบา” นั่นเอง 

2.ปดตา หมายถึงการควบคุมการดู การเห็น ส่ิงใดท่ีควรมอง ส่ิงใดท่ีควรรู
หรือไมควรรู คอืบางอยางก็ทําเปนไมเห็นไมสนใจเสียบาง 

3.ปดปาก หมายถึงการควบคุมการพูด การแสดงออก กลาวคือ 
ส่ิงใดท่ีควรพูดหรือไมควรพูดหรือไมพูดมากเกินไป ไมพูดนอยเกินไป ผูบริหารควรกะ
ใหพอเหมาะพอดี ใหเหมาะกับโอกาสและเวลาที่ควร 

จากทฤษฎีลิง 3 ตัวของขงจื้อนี้ จะเห็นไดวาถาผูบริหารหรือนักบริหารรูจัก
ควบคุมหู ควบคุมตา และควบคุมปากใหใชไดทุกกาละเทศะก็จะไดชื่อวาเปน “นัก
บริหารมืออาชีพ” 
 
ทฤษฎีของ ดร.ชุบ  กาญจนประกร 

ดร.ชุบ  กาญจนประกรไดจําแนกแบบของผูบริหารไว 3 แบบดวยกันคือ 
1.แบบใชพระเดช (Legal Leaders) หมายถึงผูบริหารท่ีไดมาซึ่งอํานาจจาก

ตัวบทกฎหมาย ปฎิบัติการของผูบริหารแบบนี้ ยึดถือเอากฏหมาย ระเบียบแบบแผน
เปนท่ีต้ัง การปฏิบัติงานขาดความยืดหยุนในการท่ีจะประพฤติปฏิบัติใหสอดคลองเขา
กับเหตุการณ 

2.แบบใชพระคุณ (Charismatic Leaders) หมายถึงผูบริหารท่ีมีอํานาจและ
ศิลปะในการที่จะสามารถจูงใจใหบุคคลท้ังหลายท้ังปวงปฎิบัติตามท่ีตนประสงคได 
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โดยเฉพาะการสนับสนุนแกตนเอง แมตัวผูบริหารเองจะมิไดมีอํานาจตามตัวบท
กฏหมายก็ตาม หากแตการปฏบัิติตามความประสงคของผูบริหารนั้น เกิดจากศรัทธา
และภาวะทางใจเปนสําคัญ ผูบริหารแบบนี้มีพฤติกรรมไปทางออนโยนละเมียดละไม 
เห็นอกเห็นใจผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน มุงสรางมนุษยสัมพันธแก
ผูใตบังคับบัญชา และผูเกี่ยวของโดยท่ัวไป 

3.แบบสัญลักษณ (Symbolic Leaders) หมายถึงผูบริหารท่ีมีลักษณะเปน
สัญลักษณของผูอยูในตําแหนงท่ีควรแกการเคารพนับถือ ตัวอยางท่ีประจักษเดนชัด
ในลักษณะนี้ไดแก องคพระมหากษัตริยซึ่งไดรับการเทิดทูน เคารพ สักการะ จากปวง
ชนในฐานะองคพระประมุขของชาติ หรือประธานสภา ประธานท่ีประชุมซึ่งถือเปน
ตําแหนงท่ีมีเกียรติ 

นักบริหารมืออาชีพ นาจะเปน แบบใชพระคุณ คือเปนผูบริหารท่ีมีอํานาจ
และศิลปะในการที่จะสามารถจูงใจใหบุคคลท้ังหลายทั้งปวงปฎิบัติตามท่ีตนประสงค
ได 
 
ทฤษฎีของเกทเซลส (Getzel) กับ กูบา (Guba) 

เกทเซลส (Getzel) กับ กูบา (Guba) ไดแบงผูบริหารออกเปน 3 แบบ ดังนี้ 
1.ผูบริหารท่ีใชอํานาจทางสถาบันมิติ (Nomothetic Dimension Leader) 

คือผูบริหารท่ีใชอํานาจ และระเบียบขอบังคับของสถาบันเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ
ดําเนินการใหบุคลากรมีบทบาทตามที่สถาบันกําหนด เชน ครูใหญ อาจารยใหญใหครู
ในโรงเรียน ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียน โดยไมมีการประนีประนอมหรือ
ยกเวนใดๆท้ังส้ิน ครูตองปฏิบัติตามใหได งานจึงจะสําเร็จ 

2.ผูบริหารท่ีใชบารมีทางบุคลามิติ (Idiographic Dimension Leader) คือ
ผูนําท่ียึดบุคคล ซึ่งแตละบุคคลยอมมีบุคลิกภาพ และความตองการแตกตางกัน 
ผูบริหารเขาใจผูรวมงานแตละบุคคล และมีความสัมพันธอันดีกับผูรวมงาน โดย
คํานึงถึงความรู ความสามารถ ความตองการ ความทุกข ความสุข ความจําเปนของ
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บุคคลเปนสําคัญ หากมีส่ิงใดท่ีขัดกับระเบียบขอบังคับอยูบาง ก็ใชวิธีประนีประนอม 
ไมเครงครัดจนเกินไป เพราะถือวาถาบุคคลมีความสุข ไมมีความวิตกกังวลจนเกินไป 
ก็จะทํางานไดดีมีประสิทธิภาพและสําเร็จ 

3.ผูบริหารแบบประสานประโยชนหรือผสมผสาน (Transactional 
Leader) คือผูนํา ท่ีเนนพฤติกรรมท้ังสองดาน คือใชอํานาจทางสถาบันมิติและใช
บารมีทางบุคลามิติพรอมๆกัน คือผสมผสานกันท้ังยึดระเบียบขอบังคับของสถาบัน
และคํานึงถึงผูรวมงานแตละบุคคลดวย เชน ครูใหญยึดระเบียบขอบังคับของโรงเรียน
และประนีประนอมในกรณีท่ีครูมีความจําเปนสวนตัว หรือมีปญหาสวนตัว เปนตน 

นักบริหารมืออาชีพควรจะเปนแบบไหนดี ถาหากเปนผูบริหารท่ีใชอํานาจ
ทางสถาบันมิติ (Nomothetic Dimension Leader) ก็จะแขง็เกินไปไมยืดหยุน และถา
เปนผูบริหารท่ีใชบารมีทางบุคลามิติ (Idiographic Dimension Leader) ก็จะหยอน
เกินไป ดังนั้นควรจะเปนผูบริหารแบบประสานประโยชนหรือผสมผสาน 
(Transactional Leader) จะดีกวา คือผสมผสานกันท้ังยึดระเบียบขอบังคับของ
สถาบันและคํานึงถึงผูรวมงานแตละบุคคลดวย 
 
ทฤษฎีของเบลค (Blake) กับ มูตัน (Mouton) 

เบลค (Blake) กับ มูตัน (Mouton) ไดแบงผูบริหารออกเปน 2 แบบ คือ 
1.ผูบริหารแบบคํานึงผลผลิต (Concern for Production) คือผูบริหารท่ี

ใฝใจในงาน คํานึงถึงผลงานเปนสําคัญ หรือเกงงาน 
2.ผูบริหารแบบคํานึงคน (Concern for People) คือผูบริหารท่ีใฝใจในคน 

คํานึงถึงคนเปนสําคัญ หรือเกงคน 
จากผูบริหาร 2 แบบนี้ ไดแบงผูบริหารเปน 5 แบบดวยกัน คือ 
1.ผูบริหารแบบย่ําแย (Impoverished) คือผูบริหารท่ีสนใจงานนอยมากและ

สนใจคนนอยมาก คือไมสนใจท่ีจะทํางาน ไมสนใจวาผูรวมงานจะทํางานหรือไม
อยางไร จึงเรียกไดวาเปน ผูบริหารแบบย่ําแย (จากแผนภูมิ คอื 1,1) 
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2.ผูบริหารแบบงานขึ้นสมอง (Task) คือผูบริหารท่ีสนใจงานมาก สนใจคน
นอยมาก ไมสนใจวาผูรวมงานวาจะทุกขสุขอยางไร (จากแผนภูมิ คือ 9,1) 

3.ผูบริหารแบบเดินสายกลาง (Middle of the Road) คือผูบริหารท่ีสนใจ
งาน และสนใจคนปานกลาง คือสนใจท่ีจะทํางานพอสมควรไมมากเกินไปและไมนอย
เกินไป รวมท้ังสนใจผูรวมงานพอสมควรเชนกัน จึงนาจะเรียกผูนําแบบนี้วา ผูนําแบบ
เดินสายกลาง (จากแผนภูม ิคือ 5,5) 

 4.ผูบริหารแบบชุมนุมสังสรรค (Country Club) คือผูบริหารท่ีสนใจคน
มาก แตสนใจงานนอยมาก คือเอาใจใสผูรวมงานมาก แตไมคอยสนใจในการทํางาน 
(จากแผนภูมิ คอื 1,9) 

 
 

ตารางการบริหาร 
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5.ผูบริหารแบบเลนเปนทีม (Team Approach) คือผูบริหารท่ีสนใจงานมาก 
และสนใจคนมาก คืองานก็ดีมีประสิทธิภาพ คนก็มีความสุขมากในการทํางาน เหมือน
การเลนกีฬาเปนทีม จึงนาจะเรียกผูบริหารแบบนี้วา ผูบริหารแบบเลนเปนทีม (จาก
แผนภูมิคือ 9,9) 

นักบริหารมืออาชีพ จึงควรเปนผูบริหารแบบเลนเปนทีม (Team Approach) 
หรือเปนผูบริหารแบบเดินสายกลาง (Middle of the Road) ก็ยังดี แตไมควรเปน
ผูบริหารแบบย่ําแย (Impoverished หรือผูบริหารแบบงานขึ้นสมอง (Task) หรือ
ผูบริหารแบบชุมนุมสังสรรค (Country Club) 

 
ทฤษฎีของ วิลเลียม เจ. เรดดิน (William J. Reddin) 

ไดกําหนดนักบริหารออกเปน 8 แบบดวยกัน ใน 8 แบบนี้ยังแบงออกเปน
แบบผูบริหารที่มีประสิทธิผลนอย 4 แบบ และ แบบผูบริหารที่มีประสิทธิผล
มาก 4 แบบ ดังรายละเอียดดังนี้ 

1.แบบผูบริหารที่มปีระสิทธิผลนอย  แบงออกเปน 4 แบบคือ 
1.1 แบบผูหนีงาน (Deserter) เปนผูบริหารท่ีชอบเปนใหญหรือเปน 

หัวหนางาน แตเกลียดการทํางาน คือไมสนใจการทํางานและไมสนใจผูรวมงาน 
ผลงานต่ํา มนุษยสัมพันธก็ตํ่า จึงเปนนักบริหารท่ีมีประสิทธิผลนอยอยางชัดเจน 

1.2 แบบนักบญุ (Missionary) เปนผูบริหารท่ีมีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงานดี 
มีความเห็นอกเห็นใจผูรวมงาน แตผลงานต่ํา เพราะมีความเชื่อวาถาผูรวมงานมี
ความสุขแลวจะทํางานเอง จึงทําใหผลงานไมดีเทาท่ีควร 

1.3 แบบผูเผด็จการ (Autocrat) เปนผูบริหารท่ีมุงแตงานอยางเดียว ขาด
มนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน ทําใหผูรวมงานกลัวไมชอบเพราะถูกบังคับขมขูและใช
อํานาจมากเกินไป อยางไรก็ตามก็ยังอยูในแบบผูบริหารท่ีมีประสิทธิผลนอย เพราะ
ผูรวมงานทํางานดวยความหวาดกลัว ไมรักงาน ไมเต็มใจที่จะทํางานอยางจริงจัง 
ผลงานจึงไมดีเทาท่ีควร จึงทําใหงานมีประสิทธิผลนอย 
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1.4 แบบผูประนีประนอม (Compromisor) เปนผูบริหารท่ีมุงทํางานให
สําเร็จและมีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงานดี แตชอบประนีประนอมไมเด็ดขาด เห็นอก
เห็นใจผูรวมงาน จึงทําใหงานมีประสิทธิผลนอยเชนกัน 

2.แบบผูบริหารที่มีประสิทธิผลมาก ผูบริหารแบบนี้จะตรงกันขามกับ
ผูบริหารท่ีมีประสิทธิผลนอย คือผลงานจะสําเร็จและไดผลดี  แบงออกเปน 4 แบบ
เชนกันคือ 

2.1 แบบผูท่ีทําตามคําสั่งอยางเดียว (Bureaucrat) ผูบริหารแบบนี้คลาย
แบบผูหนีงาน คือไมสนใจในความสําเร็จของงาน หรือมุงงานต่ํา คือถาไดรับคําส่ังจาก
ผูบังคับบัญชาจึงจะทําตามคําส่ัง จึงไดชื่อวาเปนผูบริหาร “แบบผูท่ีทําตามคําสั่ง
อยางเดียว” 

2.2 แบบนักพัฒนา (Developer) เปนผูบริหารท่ีมีมนษุยสัมพันธกับ
ผูรวมงานอยางมาก สามารถจูงใจใหผูรวมงานทํางานไดสําเร็จ จึงจัดอยูในแบบ
ผูบริหารท่ีมีประสิทธิผลมาก และผูบริหารรูวางานขั้นแรกของเขาก็คือการพัฒนา จึง
เรียกผูบริหารแบบนี้วา “แบบนักพัฒนา” 

2.3 แบบผูเผด็จการท่ีมีศิลปะ (Benevolent Autocrat) เปนผูบริหารท่ีมี
ความชํานาญในดานการส่ังงาน โดยที่ไมทําใหผูรวมงานเกิดความขุนเคืองไมพอใจ 
ถึงแมผูบริหารแบบนี้มีลักษณะเผด็จการ แตก็ทํางานอยางมีศิลปะนุมนวลและมี
ประสิทธิภาพมาก จึงจัดอยูในแบบผูบริหารท่ีมีประสิทธิผลมาก 

2.4 แบบนักบริหาร (Executive) เปนผูบริหารท่ีมุงท้ังงานสูง และมีมนุษย
สัมพันธกับผูรวมงานสูง รูจักใชความสามารถของผูรวมงานใหไดประโยชนมากท่ีสุด 
และทําตนใหเปนตัวอยางท่ีดีแกผูรวมงานดวย จึงกลาวไดวาแบบนักบริหารน้ี เปน
ผูบริหารท่ีดีท่ีสุด และควรไดชื่อวาเปน “นักบริหารมืออาชีพ”  

จากแบบของผูบริหารท้ัง 8 แบบนี้ เมื่อสรุปลักษณะรวมท่ีเรียกวา ลักษณะคู 
จะไดลักษณะคูของลักษณะรวมกัน 4 อยาง ประกอบดวย 
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มุงความสําเร็จของงานหรือมุงงาน 

มุง
คว

าม
สัม

พนั
ธ 

1.คูออน ประกอบดวย ผูหนีงาน และ ผูท่ีทําตามคําสั่งอยางเดียว คือ ออน
ท้ังมุงงานและมุงสัมพันธภาพกับผูรวมงาน จึงถือวาเปนคูออน 

2.คูละมุนละมอม ประกอยดวย นักบุญ และ นักพัฒนา คือท้ังคูจะมุง
สัมพันธภาพกับผูรวมงานอยางมาก จึงจัดเปนคูละมุนละมอม 

3.คูแข็ง ประกอบดวย ผูเด็จการ และ ผูเผด็จการท่ีมีศิลปะ ท้ังคูจะมุงท่ี
ความสําเร็จของงานหรือมุงงานมาก แตมุงสัมพันธภาพกับผูรวมงานนอย จึงถือวา
เปนคูแข็ง 

4.คูท่ีเปนลักษณะผสม ประกอบดวย ผูประนีประนอม และ นักบริหาร ซึ่ง
ท้ังคูจะมุงความสําเร็จของงานหรือมุงงานสูง และมุงสัมพันธภาพกับผูรวมงานสูงดวย 
จึงจัดเปนคูท่ีเปนลักษณะผสม 

เพ่ือใหเขาใจแจมชัด และมองเห็นภาพเปนรูปธรรมขึ้น ขอใหดูตารางการ
บริหารงานนี้ ซึ่งก็คลายกับตารางการบริหารงานตามทฤษฎีของเบลค (Blake) และมู
ตัน (Mouton) ท่ีกลาวมาแลว แตตารางนี้มี 4 ตารางหรือ 4 สวนดวยกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(2) 
มุงงานต่ํา 
มุงสัมพันธสูง 
 

(4) 
มุงงานสูง 
มุงสัมพันธสูง 

(1) 
มุงงานต่ํา 
มุงสัมพันธตํ่า 
 

(3) 
มุงงานสูง 
มุงสัมพันธตํ่า 
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จากตารางนี้จะพบวา สวนท่ี 1 คือ คูออน สวนท่ี 2 คือ คูละมุนละมอม สวน
ท่ี 3 คือ คูแข็ง และสวนท่ี 4 คือ คูท่ีเปนลักษณะผสม 

ขอใหเปรียบเทียบกับตารางทั้งสองตอไปนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะมองเห็นเปน
รูปธรรมยิ่งขึ้นไปอีก 
 
 
แบบผูบริหารที่มีประสิทธิผลนอย 

(2) 
นักบุญ 
(Missionary) 
 

(4) 
ผูประนีประนอม 
(Compromisor) 

(1) 
ผูหนีงาน 
(Deserter) 
 

(3) 
ผูเผด็จการ 
(Autocrat) 

แบบผูบริหารที่มีประสิทธิผลมาก 

(2) 
นักพัฒนา 
(Developer) 
 

(4) 
นักบริหาร 
(Executive) 
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(1) 
ผูท่ีทําตามคําส่ังฯ 
(Bureacrat) 
 

(3) 
ผูเผด็จการท่ีมีศิลปะ 
(Benevolent 
Autocrat) 

 
จากตารางทั้ง 3 ตารางนี้จะพบวา สวนท่ี 1 คือ ผูหนีงาน และ ผูท่ีทําตาม

คําสั่งอยางเดียว ซึ่งมุงงานและมุงสัมพันธตํ่า จึงถือวาเปน คูออน 
สวนท่ี 2 คือ นักบุญ และ นักพัฒนา ซึ่ง มุงงานต่ํา แตมุงสัมพันธสูง จึงถือวา

เปน คูละมนุละมอม 
สวนท่ี 3  คือ ผูเผด็จการ และ ผูเผด็จการท่ีมีศิลปะ  ซึ่งมุงงานสูงแตมุง

สัมพันธตํ่า จึงถือวาเปนคูแข็ง 
สวนท่ี 4 คือ ผูประนีประนอม และ นักบริหาร ซึ่งมุงงานสูงและมุงสัมพันธสูง

ท้ังคู จึงเรียกวา คูท่ีเปนลักษณะผสม 
ถาจะวิเคราะหในจํานวนผูบริหารท้ัง 8 แบบนี้ แบบนักบริหาร เปนแบบท่ีเปน 

นักบริหารมืออาชีพ เพราะเปนผูบริหารท่ีมุงงานสูงและมุงสัมพันธสูง และเปน
ผูบริหารที่มีประสิทธิผลมากอีกดวย สวน แบบผูประนีประนอม นั้น ถึงแมเปน
ผูบริหารท่ีมุงงานสูงและมุงสัมพันธสูงเชนเดียวกับแบบนักบริหาร แตเปนผูบริหารท่ี
มีประสิทธิผลนอย จึงยังไมถึงขั้นท่ีจะเปน นักบริหารมืออาชีพ สวนแบบอื่นๆอีก 6 
แบบนั้น แตละแบบลวนมีขอบกพรอง จึงไมถึงขั้นท่ีจะเปน นักบริหารมืออาชีพ ได 
 
ทฤษฎีของเลวิน (Kert Lewin) ลิพพิท (Ronald Lippit)  
และ ไวท (Ralph White) 
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เลวิน ลิพพิท และ ไวท ไดทําการทดลองกับเด็ก 3 กลุมท่ีมหาวิทยาลัยไอโอวา 
โดยใหแตละกลุมมีหัวหนาหรือผูนํากลุม ผูนําเปนผูส่ังใหทํางาน ผลของการทดลองทํา
ใหทราบแบบของผูนํา 3 แบบ คือ 

1.แบบอัตนิยมหรืออัตตาธิปไตย (Autocrat) หมายถึงผูบริหารท่ีนิยมใช
อํานาจอยูตลอดเวลา เปนผูตัดสินใจและแกปญหาเองทุกเรื่อง เปนผูกําหนดนโยบาย
และวิธีการทํางานเอง ไมยอมรับฟงความคิดเห็นจากผูรวมงาน นอกจากนี้ยังชอบทํา
ตามใจตัวเอง เนนตัวเองเปนใหญ และตองการใหคนอื่นทําตามความคิดของตนเอง 
และมักจะเรียกกันวาเปน ผูบริหารแบบเผด็จการ เพราะผูบริหารใชอํานาจเผด็จการ
แตผูเดียว ผูรวมงานไมมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นหรือเลือกผูรวมงานไดเลย ท้ัง
จะตองทําตามท่ีผูบริหารส่ังการ จะทําเกนิขอบเขตหรือลวงหนาไมไดเลย 

ถาหากในองคกรมีผูบริหารแบบนี้จะมีผลดีอยูบางคือ ในกรณีท่ีบุคลากรใน
องคกรนั้นขาดความรูความสามารถ หรือมีความคิดขัดแยงกัน ขาดความรับผิดชอบ 
และผูบริหารมีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตยสุจริต ทํางานเพ่ือความกาวหนา
ขององคกร ก็ยอมจะทําใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปดวยดีอยางยิ่ง แตจะมี
ผลเสียถาผูบริหารไมมีความซื่อสัตยสุจริต ขาดความรูความสามารถ ก็ยอมจะทําให
การดําเนินงานขององคกรเสียหาย และไมเจริญกาวหนาแนนอน ย่ิงไปกวานั้น
บุคลากรในองคกรไมมีโอกาสแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค ไมกระตือรือรนในการ
ทํางาน ไมมีกําลังใจในการทํางาน และจะเกิดการผิดพลาดในการดําเนินงานไดงาย 
จึงเห็นไดวาถาในองคมีผูบริหารแบบนี้จะมีผลเสียมากกวาผลดี 

2.แบบประชาธิปไตย (Democratic) หมายถึงผูบริหารท่ีใจกวาง ถืออํานาจ
ของกลุมเหนือกวาตนเอง จะดําเนินการบริหารงานส่ิงใดก็มักจะกระทําในนามของ
กลุม คือผูรวมงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ไดอภิปรายและมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ ตัวผูบริหารเปนท้ังผูนําและผูใหคําแนะนําส่ังงานแกผูรวมงาน ในการ
ปฏิบัติงานผูรวมงานมีสิทธิท่ีจะเลือกทํางานกับคนที่คิดวาเหมาะสมกับตนไดมากกวา 
ดังนั้นผูรวมงานจึงมีความไววางใจกัน มีสัมพันธภาพอันดีตอกัน รวมท้ังมีการรวมมือ
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และประสานงานกันอยางจริงจังและเต็มใจ ซึ่งก็ลวนแตเปนผลดีท้ังส้ิน ถาหากใน
องคกรมีผูบริหารแบบนี้ ก็จะทําใหผูรวมงานมีความกระตือรือรนในการทํางานและมี
ขวัญดีอีกดวย 

สวนผลเสียก็มีอยูบาง คือถาผูบริหารในองคกรยังมีน้ําใจไมหนักแนนพอในการ
ประชุมพิจารณาแสดงความคิดเห็นตางๆ อาจเกิดความแตกแยกได ย่ิงผูบริหารมี
ประสบการณนอย หรือยังไมเปนผูใหญพอ อาจเกิดความวุนวายได อยางไรก็ตาม
ผูบริหารแบบนี้มีผลดีมากกวาผลเสียแนนอน 

3.แบบเสรีนิยม (Laissez Faire) หรือท่ีนิยมเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งวา แบบ
ตามสบาย คือผูบริหารแบบนี้จะใชอํานาจนอย ใหเสรีภาพแกผูรวมงานในการ
ปฏิบัติงานตางๆเอง โดยผูบริหารอาจจะใหคาํแนะนําก็ตอเมื่อไดรับการขอรองเทานั้น  
นอกจากนี้ผูบริหารไมมีหลักการควบคุมดูแล หรอืไมไดสรางเกณฑควบคุมงานขึ้นไว
สําหรับควบคุมงานวา ใครปฏิบัติงานไดผลหรือไม จึงทําใหผูรวมงานขาดความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ไมมีการวางแผนงานและการประสานงาน เพราะทุกคนทําในส่ิงท่ีตน
ตองการ ท้ังยังขาดความสัมพันธซึ่งกันและกัน เนื่องจากตางคนตางอยู ตางคนตางทํา 
จึงเห็นไดวา ผูบริหารแบบนี้ถามีในองคกรจะทําใหผูรวมงานปฏิบัติงานไดไมดี
เทาท่ีควร จึงมีผลเสียมากกวาผลดี 

สําหรับ นักบริหารมืออาชีพ ควรจะเปน แบบประชาธิปไตย เพราะเปน
ผูบริหารท่ีมีผลดีมากกวาผลเสีย 

 
ผูนําในกลุมทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของดักลาส แมคเกรเกอร 

ต้ังขึ้นโดยสมมุติฐานเกี่ยวกับคนงาน ในสายตาของนักบริหาร 2 ลักษณะท่ี
แตกตางกัน คือ 

1.ผูนําในกลุมทฤษฎี X  
2.ผูนําในกลุมทฤษฎี Y 
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1.ผูนําในกลุมทฤษฎี X เปนทฤษฎีท่ีมองมนุษยในทางลบ คือมีความเชื่อ
วา 

1.มนุษยทุกคนไมมีความรูสึกอยากทํางาน เกียจคราน ชอบหลบเล่ียงงาน 
หลบเล่ียงความรับผิดชอบ แสวงหาความสะดวกสบาย และตองการควบคุม 

2.การจูงใจใหมนุษยทํางาน ตองใชวิธีบังคับ ควบคุม ลงโทษตามกฎระเบียบ 
ขอบังคับ 

3.มนุษยตองการใหความสําคัญแกตนเองมากกวาสนใจความตองการของคน
อ่ืน 

4.มนุษยชอบตอตานการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นและเกี่ยวของกับตนเอง 
2.ผูนําในกลุมทฤษฎี Y เปนทฤษฎีท่ีมองมนุษยในทางบวก คือมีความเชื่อ

วา 
1.งานก็เหมือนกับการเลนหรือการพักผอน เมื่อสภาพแวดลอมตางๆไดมีการ

จัดไวอยางเหมาะสม 
2.การควบคุมตนเองเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได เพราะจะทําใหเปาหมายของ

องคการประสบความสําเร็จ 
3.ความสามารถทางดานความคิดริเริ่มในการแกปญหาขององคการนั้นมีอยู

เกือบทุกคน 
4.การจูงใจจะเปนการจูงใจดวยความตองการทางดานความมีชื่อเสียงและ

ความตองการทางดานความสําเร็จของชีวิต 
5.มนุษยสามารถท่ีจะควบคุมตนเองไดและมีความคิดริเริ่มในงาน ถาหากวา

ไดรับการจูงใจอยางถูกตอง 
ถาหากนําทฤษฎีนี้ไปวิเคราะหนักบริหารมืออาชีพ นักบริหารมืออาชีพ ควร

เปนผูนําในกลุมทฤษฎี Y มากกวาเปนผูนําในกลุมทฤษฎี X 
 
ผูนําตามทฤษฎีของฮอลพิน (Halpin) และ คูนส (Coons)  
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ไดแบงพฤติกรรมผูนําดวยองคประกอบสองอยาง คือ 
1.พฤติกรรมกิจสัมพันธ (Initiating Structure) หรือ ผูนําแบบกิจสัมพันธ 

เปนผูนําท่ียึดงานเปนศูนยกลาง (Job Centered Leader) คือสนใจงานมากกวาสนใจ
คน ถึงแมจะทําใหไดผลงานแตผูรวมงานจะไมต้ังใจทํางาน 

2.พฤติกรรมมิตรสัมพันธ (Consideration)  หรือ ผูนําแบบมิตรสัมพันธ 
เปนผูนําท่ียึดคนเปนศูนยกลาง (Employee Centered Leader) คือสนใจคนมากกวา
สนใจงาน ผูรวมงานจะมีความสุขจากการทํางาน แตผลงานอาจจะดอยคุณภาพ 
เพราะผูนําไมสนใจในการทํางาน 

นักบริหารมืออาชีพควรสนใจทั้งงานและคนพอๆกัน คือเปนท้ังผูนําแบบกิจ
สัมพันธ และเปนผูนําแบบมติรสัมพันธ จึงจะประสบความสําเร็จในการบริหารงาน 
ผูรวมงานมีความสุขในการทํางาน และผลงานก็มีประสิทธิผล 

ขอยกตัวอยาง แบบสอบถาม LBDQ (Leader Behavior Description 
Questionaire) ซึ่งเปนแบบสอบถามที่สภาวิจัยบุคลากร มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตท
ไดพัฒนาขึ้น เพ่ือใชทดสอบกับบุคคลท่ีอยูในวงการทหาร ธุรกิจ อุตสาหกรรม และ
การศึกษา โดยสรุปพฤติกรรมผูนําวาประกอบไปดวยองคประกอบสองอยาง คือ 

1.พฤติกรรมกิจสัมพันธ (Intiating Structure) ประกอบดวยพฤติกรรมดังนี้ 
 1.แสดงใหผูรวมงานเขาใจทัศนคติของทานอยางชัดเจน 
 2.นําความคิดใหมๆไปหารือกบัเพ่ือนรวมงาน 
 3.ปกครองผูรวมงานดวยมาตรการที่เฉียบขาด 
 4.ตําหนกิารทํางานท่ีบกพรอง 
 5.พูดจากับผูรวมงานดวยทีทานาเกรงขาม 
 6.มอบหมายงานเฉพาะอยางใหผูรวมงาน 
 7.ทํางานโดยไมมีการวางแผนไวลวงหนา 
 8.วางมาตรฐานในการทํางานเอาไวแนนอน 
 9.เนนการทํางานใหทันตามกําหนดเวลา 
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10.สงเสริมการใชระเบียบปฏิบัติอยางเดียวกันใน 
การทํางาน 

11.ยํ้าใหผูรวมงานทราบถึงอํานาจหนาท่ีของตัวทานเอง 
ในหนวยงาน 

12.ขอรองใหผูรวมงานปฏิบัติตามกฏและระเบียบ 
ขอบังคับท่ีวางไว 

13.แจงใหผูรวมงานทราบถึงความมุงหวังของหนวยงาน 
ท่ีมีตอผูรวมงาน 

14.สอดสองดูแลใหผูรวมงานทํางานเต็มกําลังความ 
สามารถของแตละบุคคล 

15.สอดสองดูแลใหมีการประสานงานกันอยางใกลชิด 
2.พฤติกรรมมิตรสัมพันธ (Consideration)  ประกอบดวย 

พฤติกรรมดังนี้ 
 1.ชวยเหลือเกื้อกูลผูรวมงาน 
 2.ชวยงานเล็ก ๆ นอย ๆ เพ่ือใหผูรวมงานชื่นชมใน 

การเปนสมาชิกของหนวยงาน 
 3.ประพฤติตนเปนคนเปดเผยเขาใจงาย 
 4.หาโอกาสรับฟงความคิดเห็นจากผูรวมงาน 
 5.เก็บเรื่องราวไวเพียงผูเดียว 
 6.ดูแลเอาใจใสสวัสดิภาพของผูรวมงานแตละคน 
 7.ปฏิเสธท่ีจะอธิบายถึงการปฏิบัติงานของทาน 
 8.ปฏิบัติงานตามลําพังโดยไมมีการหารือใคร 
 9.ไมคอยยอมรับความคิดเห็นใหม ๆ 
 10.ปฏิบัติตอผูรวมงานในฐานะเปนผูท่ีเทาเทียมกัน 
 11.แสดงความเต็มใจท่ีจะใหมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
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 12.แสดงความเปนมิตรไมถือตัว 
 13.พยายามทําใหผูรวมงานเกิดความรูสึกสบายใจใน 

ขณะท่ีสนทนาอยูดวย 
 14.นําขอเสนอแนะของผูรวมงานไปปฏิบัติ 
 15.ขอความเห็นชอบจากผูรวมงานในเรื่องท่ีสําคัญ ๆ 

กอนจะมีการดําเนินงาน ตอไป 
จากทฤษฎีนี้มีสารนิพนธเรื่องหนึ่ง คือเรื่อง เคร่ืองมือในการศึกษา

พฤติกรรมผูนําของผูบริหารการศึกษา ของเกรียงศักด์ิ นุตตะโร ไดคนพบวา 
เครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมผูนํา ในงานวิจัยปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต 
และระดับดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยาเขตในอดีต ท่ี
ทําการศึกษาระหวางปการศึกษา 2530-2545 มกีารศึกษาพฤติกรรมผูนําใน 2 มิติ คือ  

1)  แบบพฤติกรรมของผูนํา จะมีการศึกษาแบบพฤติกรรมของผูนําแบบมุง
งาน และแบบพฤติกรรมผูนําแบบมุงสัมพันธมากที่สุด รองลงมา แบบพฤติกรรมผูนํา
แบบมุงสัมฤทธิ์  

2) แบบคุณลักษณะของผูนํา จะมีการศึกษาคุณลักษณะของผูนําดาน
สติปญญาและความสามารถมากที่สุด รองลงมาคือ ลักษณะดานสังคม และลักษณะท่ี
เกี่ยวของกับงาน 
 
ทฤษฎีฐานอํานาจของผูบริหาร (ทฤษฎีของเฟรนชและราเวน) 

ฐานอํานาจ หมายถึงแหลงหรือตนเหตุท่ีทําใหเกิดอํานาจ มีหลายประเภท
แตกตางกันไป สําหรับทฤษฎีฐานอํานาจท้ัง 5 ฐานท่ีจะกลาวตอไปนี้ เปนทฤษฎี
ของเฟรนชและราเวน ซึ่งมีดังนี้ 

1.ฐานอํานาจจากการใหรางวัล (Reward Power)  เกิดจากความสามารถ
ของผูบริหารท่ีจะใหรางวัลตอบแทนผูอ่ืนท่ียอมปฏิบัติตาม รางวัลตอบแทนดังกลาว  
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ไดแก การใหรางวัลเปนวัตถุ   การชวยเหลือการสงเคราะหใหไดเขาสูตําแหนง การ
มอบหมายความรับผิดชอบ การใหคําชมเชย การใหอภัย การไปเยี่ยมเยียนให
กําลังใจ การไปรวมงาน การโอภาปราศรัยและสนทนาดวย การใหเกียรติขาราชการ
บํานาญ เปนตน 

 2. ฐานอํานาจจากการบังคับหรือการลงโทษ (Coercive Power)  เกิด
จากความสามารถของผูบริหารท่ีสามารถทําใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามเพ่ือ
หลีกเล่ียงการลงโทษโดยอํานาจท่ีเขามีอยู ความเขมของอํานาจการบังคับหรือการ
ลงโทษนี้จะมากขึ้น เมื่อบุคคลรับรูวาผูใชอํานาจมีอํานาจท่ีจะบังคับหรือลงโทษเขาได
จริงและโดยตรง วิธีท่ีผูบริหารจะใชฐานอํานาจประเภทนี้ใหเปนประโยชนในการ
บริหารก็คือ การตําหนิดวยวาจาซึ่งแบงออกเปนการตําหนิเฉพาะตัวและการตําหนิ
โดยเปดเผย การตําหนิโดยลายลักษณอักษร และการเงียบหรือการลงโทษดวยการ
แสดงทาทีไมพอใจ เปนตน 

 3.ฐานอํานาจตามกฏหมาย (Legitimate Power)  เกิดจากคานิยมภายใน
ของบุคคลท่ีส่ังสมมาจนยอมรับวา ผูมีอํานาจมีสิทธิหรืออํานาจอันชอบทําท่ีมีอํานาจ
เหนือตน โดยท่ัวไปอํานาจตามกฏหมายหรือความชอบธรรมนี้เกิดขึ้นจากตําแหนงท่ี
ผูใชอํานาจครองอยูท่ีเรียกวาอํานาจหนาท่ี (Authority) แตในบางกรณี อํานาจจาก
ฐานอํานาจนี้อาจไมเกี่ยวของกับตําแหนงก็ได หากแตเกี่ยวกับความเชื่อ คานิยมและ
การยอมรับท่ีบุคคลนั้นมีตอผูผูใชอํานาจโดยตรง จุดสําคัญท่ีผูบริหารจะใชฐานอํานาจ
ประเภทนี้ใหเปนประโยชนในการบริหารก็คือ การจัดโครงสรางขององคกร การจัด
วางตัวบุคคล การพยายามกระจายอํานาจ การเรงปฏิบัติโดยไมชักชา การเชือ่ถือและ
ใหเกียรติ แกผูใตบังคับบัญชา การประนีประนอมประสานประโยชน เปนตน 

4. ฐานอํานาจจากการอางอิง (Reference Power) เกิดจากคุณลักษณะของ
ผูใชอํานาจท่ีเปนท่ีชื่นชมของบุคคล จนประสงคท่ีจะมีลักษณะเชนนั้นบาง ความเขม
ของอํานาจอางอิงจะมากยิ่งขึ้นตามความชื่นชมหรือความอยากเปนเหมือนผูใชอํานาจ
ของบุคคลคนนั้นท่ีเพ่ิมมากขึ้น คุณลักษณะของผูบริหารท่ีทําใหผูใตบังคับบัญชาชื่น
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ชมและยึดถือเปนแบบอยางในการปฏิบัติตน อันเปนผลทําใหผูบริหารสามารถใช
อํานาจนี้เพ่ือการบริหารงานไดอยางราบรื่น ประกอบดวย การมีวุฒิภาวะ การมี
สติปญญาสูงซึ่งประกอบดวยการมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและความกระตือรือรนใน
การทํางาน การมีบุคลิกภาพดี การมีอุปนิสัยและอัธยาศัยท่ีดี  การมีชาติตระกูลท่ีเปน
คนดี การมีเศรษฐกิจสวนตัวดี  การเปนผูมีความจงรักภักดี และการมีมนุษยสัมพันธท่ี
ดี เปนตน 

5.ฐานอํานาจท่ีเกิดจากความเชี่ยวชาญ (Expert Power) เกิดจากผูบริหาร
ท่ีมีความเชี่ยวชาญ มีทักษะและความรูจนเปนท่ียอมรับนับถือกันโดยท่ัวไป ฐาน
อํานาจเชนนี้ทําใหผูใตบังคับบัญชายอมทําตาม เพราะเชื่อวาผูบริหารมีความรู
ความสามารถเหนือตน ผูบริหารจะใชฐานอํานาจขอนี้ในลักษณะตางๆ ดังนี้ การสราง
การยอมรับในชุมชน การทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย การศึกษากรณีทางวิชาการ
ตางๆกอนมีสวนรวม การประชุมอยางไมเปนทางการ การเกษียณหนังสือราชการ 
เปนตน  

พ.ต.ดร.นพดล.เจนอักษร ไดทําการวิจัยเรื่อง “การใชอํานาจในการบริหาร
ของผูนําทางการบริหารการศึกษา : กรณีศึกษาเชิงคุณภาพ” เมื่อป พ.ศ. 2537 
การวิจัยครั้งนี้ไดใชทฤษฎีฐานอํานาจท้ัง 5 ฐานของเฟรนชและราเวนเปนกรอบใน
การศึกษา จากการศึกษาพบวา นายชํานาญ เจริญเลิศ (บุคคลท่ีปรากฏชื่อเปน
กรณีศึกษาและเปนบุคคลท่ีมีตัวจริง หากผูวิจัยไดแกไขชื่อเสียใหมโดยมารยาทแหง
การวิจัย) ไดใชอํานาจจากฐานอํานาจในกรอบทฤษฎีของเฟรนชและราเวนครบทั้ง 5 
ฐาน โดยใชอํานาจจากฐานอํานาจการอางอิงมากท่ีสุด รองลงมาคือใชฐานอํานาจ
ท่ีเกิดจากความเชี่ยวชาญ และ ฐานอํานาจจากการใหรางวัล  สวน ฐานอํานาจ
ตามกฏหมาย และ ฐานอํานาจจากการบังคับหรือการลงโทษ จะใชนอยท่ีสุด
เทาท่ีจําเปน มีตัวอยางพอสังเขปดังนี้ 

1.ฐานอํานาจจากการใหรางวัล  นายชํานาญ เจริญเลิศ ไดใชฐานอํานาจ
จากการใหรางวัลเปนสองกรณีคือ 
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1.1 การใหรางวัลเปนวัตถุ ไดแกการใหของขวัญท่ีตนไดรับในโอกาสตางๆมา
ประมูลขายในราคาถูกเพ่ือรวบรวมรายไดไวเปนกองทุนสวัสดิการโดยสวนรวมของ
หนวยงาน และการมอบเงินเดือนของตนเองไวเปนสวัสดิการของคณะเลขานุการ 

1.2  การใหรางวัลในลักษณะอื่นๆ ไดแก การชวยเหลือการสงเคราะหใหไดเขา
สูตําแหนง การมอบหมายความรับผิดชอบ การใหคําชมเชยและการยกยองใหเกียรติ
ดานความคิดหรือการปฏิบัติแกบุคคลอ่ืน การใหโอกาสรวมเดินทาง การใหอภัย การ
ไปเยี่ยมเยียนใหกําลังใจ การไปรวมงาน การโอภาปราศรัยและสนทนาดวย และการ
ใหเกียรติขาราชการบํานาญ 

2. ฐานอํานาจจากการบังคับหรือการลงโทษ วิธีท่ีนายชํานาญ เจริญเลิศใช
ฐานอํานาจประเภทนี้ในการบริหาร ไดแก การตําหนิดวยวาจา ซึ่งแบงออกเปนการ
ตําหนิเฉพาะตัวและการตําหนิโดยเปดเผย การตําหนิโดยลายลักษณอักษร และการ
เงียบหรือการลงโทษดวยการแสดงทาทีไมพอใจ เปนตน 

3.ฐานอํานาจตามกฏหมาย จุดสําคัญท่ีนายชํานาญ เจริญเลิศใชฐานอํานาจ
ประเภทนี้ใหเปนประโยชนในการบริหารก็คือ การจัดโครงสรางขององคกร การจัด
วางตัวบุคคล การพยายามกระจายอํานาจ การเรงปฏิบัติโดยไมชักชา การเชือ่ถือและ
ใหเกียรติแกผูใตบังคับบัญชา การเรงปฏิบัติโดยไมชักชา และการประนีประนอม
ประสานประโยชน 

4. ฐานอํานาจจากการอางอิง คุณลักษณะของนายชํานาญ เจริญเลิศท่ีทําให
ผูใตบังคับบัญชาชื่นชมและยึดถือเปนแบบอยางในการปฏิบัติตน อันเปนผลทําใหนาย
ชํานาญ เจริญเลิศ สามารถใชอํานาจนี้เพ่ือการบริหารงานไดอยางราบรื่น 
ประกอบดวย การมีวุฒิภาวะ การมีสติปญญาสูงซึ่งประกอบดวยการมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและความกระตือรือรนในการทํางาน การมีบุคลิกภาพดี การมีอุปนิสัยและ
อัธยาศัยท่ีดี การมีชาติตระกูลท่ีเปนคนดี การมีเศรษฐกิจสวนตัวดี  การเปนผูมีความ
จงรักภักดี และการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
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5.ฐานอํานาจท่ีเกิดจากความเชี่ยวชาญ นายชํานาญ เจริญเลิศใชฐาน
อํานาจขอนี้ในลักษณะตางๆ เชน การสรางการยอมรับในชุมชน การทําเรื่องยากให
เปนเรื่องงาย การใชภาษาอังกฤษในชุมชนวิชาการและสมาคมของชาวตางประเทศ 
การศึกษากรณีทางวิชาการตางๆกอนมีสวนรวม การประชุมอยางไมเปนทางการ การ
เกษียณหนังสือราชการ 
 
องคประกอบของความเปนผูบริหารการศึกษามืออาชีพ 

จําลอง นักฟอน ไดเขียนหนังสือ “นักบริหารการศึกษามืออาชีพ” ได
กลาวถึงผูบริหารการศึกษาวา จะตองมีองคประกอบของความเปนผูบริหารการศึกษา
มืออาชีพ 3 ดาน ดังนี้ 

1.คุณลักษณะเฉพาะตัว (Character) หมายถึงการแสดงออกของผูบริหาร
มืออาชีพท่ีเปนคุณลักษณะท่ีดีท่ัวไปของผูนําหรือผูบริหารองคกร ไดแก มีความ
รับผิดชอบสูง มีความขยันหมั่นเพียร มีความอดทนและอตุสาหะ มีความซื่อสัตยสุจริต 
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และกระตือรือรนในการทํางาน มี
ทักษะในการวินิจฉัยส่ังการ มีการรักษาระเบียบวินัยท่ีดี มีความตรงตอเวลาและการ
บริหารเวลาเปน และมีบุคลิกดี 

2.ทักษะและความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน (Skill and abilities) 
หมายถึงความชํานาญในการปฏิบัติและการมีความรูความสามารถในงานที่รับผิดชอบ 
ไดแก มีความรูความสามารถในเชิงวางแผน มีความรูความสามารถในเชิงผูนํา มี
ความรูความสามารถในการจัดการ มีความรูความสามารถในการเปนนักวิจัยและ
พัฒนา การเปนนักประสานงานและประสานผลประโยชน มีความรูความสามารถใน
เชิงการส่ือสารและมนุษยสัมพันธงาน มีความรูความสามารถในการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม และเปนผูมีพลังหรือศักยภาพที่จะนํามาใชในการปฏิบัติงานอยาง
ไมจํากัด 
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3.ประสบการณ และผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน (Experience and 
achievement) หมายถึง การประเมินผลงานและประสบการณท่ีผานภารกิจหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย ไดแก คุณวุฒิ ประสบการณ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีผานมา
ตามภารกิจหนาท่ีกําหนดหรือเกี่ยวของ มีการศึกษา ฝกอบรมและดูงาน มีผลงาน
วิชาการเอกสาร งานวิจัยและตํารา ผลสําเร็จในการปฏิบัติงานในชวงท่ีผานมาแสดง
ใหเห็นถึงความรูความสามารถและงานที่ปฏิบัติบรรลุผล และแผนการดําเนินงาน 
แผนพัฒนางานในตําแหนงท่ีปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน 

 
ทฤษฎีผูบริหารตามสถานการณ 4  แบบ 

ทฤษฎีนี้ไดแบงผูบริหารออกเปน 4 แบบ ดังนี้ 
1. แบบส่ังการ (Telling ) ผูบริหารแบบนี้ไดชื่อวา “สั่งงานสูง – 

ความสัมพันธตํ่า” ท่ีกลาววาสั่งงานสูง หมายความวาจะส่ังใหใคร ทําอะไร ท่ีไหน 
เมื่อไร อยางไร และจะกําหนดเปาหมาย  วิธีการตัดสินใจเองทุกขั้นตอน มีการ
ตรวจสอบ ติดตามผล เครงครัดในระเบียบวินัย และเนนมาตรฐานของผลงานเปน
สําคัญ 

สวนดานความสัมพันธ ตํ่า คือใหขวัญกําลังใจแกผูรวมงานนอย ใหเฉพาะผูท่ี
ทํางานสําเร็จ และส่ือความหมายทางเดียวจากผูบริหารไปยังผูตามเทานั้น 

2. แบบขายความคิด  (Selling ) ผูบริหารแบบนี้ไดชื่อวา “สั่งงานสูง – 
ความสัมพันธสูง” คือ สั่งงานสูง หมายความวายังคงเนนงานในระดับท่ีใกลเคียงกับ
แบบส่ังการ แตเมื่อกําหนดเปาหมายและ  วิธีการแลว จะชี้แจงเหตุผลหรือเกล้ียกลอม
ใหผูตามยอมรับ หรือขอความเห็น หารือผูตามแลวมากําหนดเปาหมาย วิธีการเอง 

สวนดานความสัมพันธสูง  หมายความวาใหขวัญกําลังใจ อํานวยความ
สะดวกในการทํางานสูง ส่ือความหมายหลายทางจากผูบริหารไปยังผูตาม 
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3. แบบมีสวนรวม  (Participating ) ผูบริหารแบบนี้ไดชื่อวา “สั่งงานต่ํา – 
ความสัมพันธสูง” คือ สั่งงานตํ่า หมายความวาใหผูตามมีสวนรวมในการทํางานทุก
ขั้นตอน หรือเปนท่ีปรึกษา ใหความชวยเหลือแกผูตามเมื่อเขามีความจําเปน 

สวนความสัมพันธ สูง  หมายความวาสนับสนุนเต็มท่ี ใหขวัญกําลังใจสูง ส่ือ
ความหมายหมายทางจากผูบริหารไปยังผูตาม 

4. แบบมอบหมายงาน  (Delegating ) ผูบริหารแบบนี้ไดชื่อวา “สั่งงานต่ํา – 
ความสัมพันธตํ่า” คือ สั่งงานต่ํา  หมายความวามอบหมายงานใหผูตามรับผิดชอบ
ในการทํางานทุกขั้นตอน ใหชวยเหลือเทาท่ีผูตามตองการ 

สวนความสัมพันธ ตํ่า หมายความวาเปดโอกาสใหผูตามสรางแรงจูงใจใน
ตัวเองโดยอาศัยความสําเร็จของงาน ส่ือความหมายทางเดียว 

จากทฤษฎีนี้จะพบวา แบบขายความคิด  (Selling ) เปนลักษณะของนัก
บริหารมืออาชีพ  เพราะเปนนักบริหารท่ีสั่งงานสูงและมีความสัมพันธสูงดวย  

บทบาทหนาท่ีของนักบริหารมืออาชีพ 

นักบริหารมืออาชีพไดชื่อวาเปน “ผูบังคับบัญชา” หรือ “หัวหนางาน” ของ 
“ผูใตบังคับบัญชา” นั่นเอง ถาจะวิเคราะหวา ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน
โดยทั่วๆไปมีบทบาทหนาท่ีอะไรบางหรือทํางานอะไรบาง จะพบวามีอยู 4 ขอดวยกัน 
คือ 
 1.เปนสัญลักษณของหนวยงาน (Symbolic Function) คือเปนตัวแทน
ขององคกรในการทําพิธีตางๆ เชน พิธีทอดผางานศพ กลาวอวยพรคูสมรส เปนตน 
ซึ่งจะเห็นกันโดยท่ัวไป 
 2.ริเร่ิมงานใหม (Initiating Function) คือคดิทําโครงการใหมๆขององคกร 
เพ่ือใหองคกรกาวหนา เพ่ือใหองคกรบริการแกผูรับบริการดีย่ิงๆขึ้นไป ก็ควรจะคิด
งานใหมๆใหทันสมัย 
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 3.สอนแนะลูกนอง (Supervisory Function) คือแนะนําการทํางานแก
ผูรวมงานหรือผูใตบังคับชาได เมื่อผูรวมงานหรือผูใตบังคับชามีปญหาในการทํางานก็
แนะนําได 
 4.ตัดสินใจส่ังการ (Decision Function) คือมีความสามารถในการคิด
ตัดสินใจท่ีจะทําอะไรอยางไรไดเอง แลวส่ังใหผูใตบังคับบัญชาไปทําได 
 ถาวิเคราะหสัดสวนของหนาท่ีของผูบริหารท้ัง 4 ขอนี้ เชน  

1.ถาผูบริหารตัดสินใจสั่งการมากท่ีสุด สอนแนะลูกนองรองลงมา เปน
สัญลักษณของหนวยงาน และ ริเร่ิมงานใหมนอยกวาสองขอแรก แสดงวา 
“องคกรกําลังพัฒนา” 

2.ถาผูบริหาร สอนแนะลูกนองมากท่ีสุด ตัดสินใจสั่งการรองลงมา เปน
สัญลักษณของหนวยงาน และ ริเร่ิมงานใหมนอยกวาสองขอแรก แสดงวา 
“องคกรพัฒนามาก” 

อยางไรก็ตามนักบริหารมืออาชีพควรทําหนาท่ีท้ัง 4 ขอนี้ใหไดสัดสวน
หลากหลายกัน คือตองมีความสามารถในการสอนแนะลูกนองได และตองคิดริเร่ิม
งานใหมๆอยูเสมอ 

บทบาทการของผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษาจะ
ประยุกตใชเปนแนวทางในการฝกอบรมผูบริหารโรงเรียน  

มีดังนี้ 
1.ผูบริหารโรงเรียนจะตองแปรเปล่ียนความทะเยอทะยานสวนตนสูเปาหมายที่

ย่ิงใหญกวา คือเพ่ือองคการและคนในรุนตอไป 
2.ผูบริหารโรงเรียนจะตองเชื่อวาสถานศึกษาของตนจะมีผลอยางใหญหลวงตอ

ชีวิตของนักเรียนนักศึกษา 
3.ผูบริหารโรงเรียนประพฤติตนเปนแบบอยาง มีความสุภาพออนโยน มี

คุณธรรม เปนนักฟงท่ีดีและเคารพความรูสึก ความตองการของผูอ่ืน 
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4.มุงพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนนักศึกษาอยางจริงจัง เอาใจใส สนับสนุน 
ปรับปรุงผลการเรียนการสอนโดยมุงผลลัพธสูงสุด 

5.กลาคิดใหม กลาทํานอกกรอบเดิมๆ และเมื่อมีการผิดพลาดก็ปรับปรุงแกไข 
โดยไมตําหนิกลาวโทษผูใดหรือปจจัยภายนอกใด 

6.มีนิสัยใฝเรียนรู จริงจัง ตอเนื่อง สรางสังคมการเรียนรูในสถานศึกษา สราง
ทีมรวมเสาะแสวงหาความรูใหม วางแผนพัฒนาวิชาชีพ การเรียนการสอนและ
ชวยเหลือกัน 

7.สรางผูนํารุนใหมอยางเปนระบบ โดยใหโอกาสสงเสริมความกาวหนา ชนชม
กับผลงานความสําเร็จของบุคลากร เพ่ือความมั่นใจในตนเองและชี้แนะสอนงาน 

8.เปนความหวังของชุมชนและสังคม โดยยึดหลักวา ความรวมมือ ชวยเหลือ 
สนับสนุน ชุมชน และสังคม เปนภารกิจหนึ่งของสถานศึกษาและสามารถโนมนาวให
ชุมชนและสังคมมารวมมอืกับสถานศึกษาดวย 

9.มองโลกในแงดีและมีความหวังเสมอ มองการเปล่ียนแปลงเปนเรื่องทาทาย
ความสามารถ และมองตนเองวาไมมีอะไรพิเศษกวาใคร 

10.ต้ังมาตรฐานการทํางานท่ีไมใหตํ่ากวาเดิม กระทําอยางมั่นคง ไมทอแท
ทอถอยแมจะมีอุปสรรคปญหามากมายเพียงใดก็ตาม ทุกอยางตัดสินใจบนหลักการ
โดยไมใชความรูสึกหรือแรงกดดันจากภายนอก 
 
มาตรฐานการศึกษาท่ีเกี่ยวกับผูบริหารระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใชใน
การประเมินคุณภาพภายนอก 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดกําหนด
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีใชเปนกรอบในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และเปนแนวทางใหหนวยงานและสถานศึกษา มุงพัฒนาการจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานตางๆเพ่ิมขึ้น โดยไดกําหนดไว 14 มาตรฐาน 54 ตัวบงชี้ 
เพ่ือใชในการประเมินภายนอก ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1.มาตรฐานดานผูเรียน มี 7 มาตรฐาน เกี่ยวกับผูเรียนมีความรู มีทักษะ มี
ความสามารถพ่ึงตนเองได เปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

2. มาตรฐานดานกระบวนการ มี 3 มาตรฐาน เกี่ยวกับสถานศึกษาจัด
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู สงเสริมและพัฒนาครู จัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 

3.มาตรฐานดานปจจัย มี 8 มาตรฐาน เปนการกําหนดคุณลักษณะ หรือ
สภาพความพรอมของผูบริหาร ครู หลักสูตร อาคารสถานที่ และชุมชน 

ในท่ีนี้จะขอนํา “มาตรฐานการศึกษาท่ีเกี่ยวกับผูบริหาร” ซึ่งมี 5 มาตรฐาน
ดวยกัน มาใหผูอานไดศึกษาไดวิเคราะห คือ  

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสราง และการบริหาร
อยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา และมีตัวบงชี้ 4 ตัวบงชี้ 
คือ 

1.สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสราง และการบริหารงานอยางเปน
ระบบ เชน มีแผนภูมิการจัดองคกรและโครงสรางการบริหารเปนลายลักษณอักษร มี
การวางระบบระเบียบรองรับการบริหารอยางเหมาะสม มีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีระบบการบริหารงานบุคคล มีระบบการบริหารงบประมาณและทรัพยสิน
และรายไดท่ีมีคุณภาพ มีระบบการบริหารงานท่ัวไปท่ีมีคุณภาพ 

2.สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ เชนมีแผนกลยุทธ มตัีวบงชี้
ความสําเร็จ มีการปฏิบัติตามแผน มีระบบขอมูล สารสนเทศ มีการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล มีการนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุง
งาน 

3.สถานศึกษามีการบริหารโดยหลักการมีสวนรวม เชน ผูบริหาร คร ู
ชุมชน นักเรียน กรรมการสถานศึกษา รวมกันทํางานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวอยางคือ การวางแผนกลยุทธ (เปนการวางแผนเพื่อนาํองคการไปสูภาพลักษณ
ใหม กาวสูวิสัยทัศนท่ีตองการในอนาคต การวางแผนกลยุทธจึงเปนการวางแผนใน
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ภาพรวมขององคการ ทุกกลยุทธท่ีกําหนดขึ้นเปนปจจัยท่ีชี้อนาคตขององคการนั้น) 
การจัดทําหลักสูตรทองถ่ินรวมกัน มีคณะกรรมการสถานศึกษาโดยมีการประชุมอยาง
สม่ําเสมอ และนําผลการประชุมไปปฏิบัติ รวมท้ังมีบทบาทในการกําหนดทิศทางและ
การบริหารโรงเรียน 

4.สถานศึกษามีการตรวจสอบและถวงดุลย เชน มีระบบและกลไก 
ตรวจสอบ การปฏิบัติตามแผน และการใชทรัพยากรของโรงเรียน มีระบบการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจนและโปรงใส มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับ
ชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา และมีตัวบงชี้ 2 ตัวบงชี้ คือ 

1.สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ และความ
รวมมือกับชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา เชน สถานศึกษามีผูรับผิดชอบหรือจัด
หนวยงานรับผิดชอบ ในการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน มีการจัดแผนงานเพ่ือสงเสริมความสัมพันธและความ
รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  

2.สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา เชน มีกิจกรรมประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจ 
ใหบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกัน มี
กิจกรรมใหบริการชุมชนอยางเหมาะสม มีการรวมกิจกรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
ใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน มีการสรางเครือขายในความสัมพันธกับ
ชุมชน 

มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีตัวบงชี้ 8 ตัวบงชี้ คือ 
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1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและสนอง
ตอความตองการของผูเรียน 

2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการ 
สอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีกระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู 
แสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวยตนเอง 

3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน 
และกจิกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีกระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
คิดสรางสรรค คิดแกปญหาและตัดสินใจ 

4. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีบูรณาการ เชื่อมโยงสาระความรูและทักษะดาน
ตางๆ และแนวคิดของสิ่งท่ีเรียนรูในหองเรียนกับความจริงของชีวิต รวมท้ัง
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่ตองปฏิบัติในสังคมรวมกับผูอ่ืน 

5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีสงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํางาน
รวมกับผูอ่ืน และความรับผิดชอบตอสวนรวม 

6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางครบถวนท้ังดาน
ดนตรี ศิลปะและกีฬา 

7. สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย และตอเน่ือง 

8. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน และรัก
สถานศึกษา  
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มาตรฐานที่ 20 ผูบริหาร มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ  และมีตัวบงชี้ 6 ตัวบงชี้ คือ 

1.ผูบริหารมีความคิดริเร่ิมและมีวิสัยทัศน เชนสามารถแสดงทิศทางของ
การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีควรจะเปนในอนาคต 3-5 ปขางหนาอยาง
ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของทองถ่ิน ริเริ่มแนวทางในการบริหารท่ีทาทายกับ
การเปล่ียนแปลง ริเริ่มวิธีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง มีวิธีการกระตุนใหทุกคน
รวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

2.มีความรูความสามารถในการบริหาร เชน มีความสามราถในการติดตาม
ประเมินผลงานที่ดําเนินการอยางเปนระบบและนําผลมาปรับปรุงงาน มีความสามารถ
ในการปรับปรุงงานที่รวดเร็ว คุมคา มีความสามารถในการแกปญหาสําคัญ 

3.ผูบริหารมีความสามารถเปนผูนําทางวิชาการ เชน มีความรอบรู
หลักสูตรและการเรียนการสอน มีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
ของสถานศึกษา มีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มี
การติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

4.ผูบริหารมีความมุงมั่น อุทิศตนในการทํางาน และเปนแบบอยางท่ีดี 
เชน อุทิศเวลาใหกับการทํางาน ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี ยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหาร  

5.ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย เชน รับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย 
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล ใหความเปนธรรมกับทุกฝาย 

6.สถานศึกษามีการบริหารท่ีมีประสิทธิผล และผูเกี่ยวของมีความพึง
พอใจในการบริหาร เชน การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมาย/
มาตรฐานท่ีกําหนดไว ไมนอยกวารอยละ 75 ของแผน ผูเกี่ยวของไมนอยกวารอยละ 
75 พึงพอใจในผลงานของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 
มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และมีตัวบงชี้ 2 ตัวบงชี้ คือ 
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1. สถานศึกษามีหลักสูตรและเน้ือหาสาระของหลักสูตรท่ีเหมาะสม 
สอดคลองกับเปาหมายการศึกษาและความตองการของผูเรียนและทองถิ่น 
สถานศึกษามีการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีทุกฝายมีสวนรวม รวมท้ังมี
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหทันสมัย 

2.สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู 
เชน มีส่ือธรรมชาติ (พืช สัตว ส่ิงของ และอื่นๆ) ท่ีเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู มี
ส่ือภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู 

ถาหากผูบริหารสถานศึกษามีมาตรฐานท่ีเกี่ยวกับผูบริหารทั้ง 5 มาตรฐาน
นี้ ก็นาจะเปน นักบริหารการศึกษามืออาชีพ  อยางแนนอน 

เปนท่ีสังเกตวาสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สม
ศ.) ไดสรุปผลการสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ภาพรวมท้ังประเทศ เมื่อป พ.ศ. 2548 พบวาโดยรวมของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวน 17,652 แหง ไดมาตรฐานคิดเปนรอยละ 45 ไมได
มาตรฐานคิดเปนรอยละ 55  

สําหรับ ดานผูบริหาร พบวา ไดมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ไมไดมาตรฐาน 2 
มาตรฐาน 

ท่ีไดมาตรฐาน 3 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่ 20 ผูบริหาร มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหาร

จัดการ คิดเปนรอยละ 82.1 
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับ

ชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา คิดเปนรอยละ 77.1 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสราง และการบริหาร

อยางเปนระบบ ครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา คิดเปนรอยละ 64.4 

สวนท่ีไมไดมาตรฐาน 2 มาตรฐาน คือ 
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มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ คิดเปนรอยละ 39.2 

มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 
มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู คิดเปนรอยละ 35.5 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มี
ขอเสนอแนะใหเรงจัดระบบ และดําเนินการพัฒนาครูและผูบริหารอยางมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะสนับสนุนใหสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
(สคบศ.) มีบทบาทรวมกับสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องนี้อยางจริงจัง ผูบริหารตองไดรับ
การพัฒนาเรื่องการบริหารวิชาการ โดยเฉพาะการบริหารสถานศึกษาท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ เพ่ือบรรลุมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเปาหมายของสถานศึกษา 

เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา พ.ศ. 2540 

เดิมทีคุรุสภาไดกําหนด เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาไว เมื่อป พ.ศ. 
2540 เพ่ือเปนตัวชี้วัดใหผูบริหารพัฒนางาน และพัฒนาตนเองไปในทิศทางท่ีพึง
ประสงค โดยไดจัดเกณฑมาตรฐานไว 12 มาตรฐาน จึงขอนํามากลาวไวดวย ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการ
บริหาร 

มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น กับ
การพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน 

มาตรฐานท่ี 3 มุงมั่นพัฒนาผูรวมงาน ใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 
มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูง

ขึ้นเปนลําดับ 
มาตรฐานท่ี 6 ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร 
มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
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มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
มาตรฐานท่ี 9 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค 
มาตรฐานท่ี 10 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
มาตรฐานท่ี 11 เปนผูนําและสรางผูนํา 
มาตรฐานท่ี 12 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 
ผูบริหารการศึกษา ควรจะศึกษา เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของ

คุรุสภา ท้ัง 12 มาตรฐานไปวิเคราะหตัวเองไดเชนกัน 
 

ผูบริหารในขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 

ตอมาคุรุสภาไดทําขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ขึ้นใหม เปนขอบังคับคุรุสภาลาสุดท่ีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2548 นี้เอง และไดแยกผูบริหาร เปน 
ผูบริหารสถานศึกษา กับ ผูบริหารการศึกษา 

คือในขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ.2548 ไดกลาวถึงบุคลากรทางการศึกษาไว 5 กลุม คือ 
 1.ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 2.ครู 
 3.ผูบริหารสถานศึกษา 
 4.ผูบริหารการศึกษา 
  5.บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ในท่ีนี้จะขอคัดลอกมาเฉพาะท่ีเกี่ยวกับ ผูบริหาร คือ ผูบริหารสถานศึกษา 
กับ ผูบริหารการศึกษา เทานั้น ซึ่งมีความแตกตางกัน ดังนี้ 

ผูบริหารสถานศึกษา  คือบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาภายในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนท่ีจัดการศึกษา
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ปฐมวัย  ขั้นพ้ืนฐาน  และอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญา ท้ังของรัฐและเอกชน เชน 
ผูอํานวยการโรงเรียน อาจารยใหญ ครูใหญ เปนตน 

ผูบริหารการศึกษา คือบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารนอก
สถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เชน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เปนตน 

จากขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ.2548 ในหมวด 1 ไดกําหนดมาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพ ของ ผูบริหารสถานศึกษา ไวในขอ 6 ดังนี้ 

ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ตองมีมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบริหาร
การศึกษา หรือเทียบเทา 
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีความรู ดังตอไปนี้ 

1.หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
2.นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
3.การบริหารดานวิชาการ 
4.การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ 
5.การบริหารงานบุคคล 
6.การบริหารกิจการนักเรียน 
7.การประกันคุณภาพการศึกษา 
8.การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 
10.คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 

นอกจากคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหาร
สถานศึกษาท่ีคณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
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(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปน้ี 
1.มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ 
2.มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและตองอยูในตําแหนงหัวหนาหมวด 

หรือหัวหนางาน หรือตําแหนงบริหารอื่นๆในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวาสองป 
และไดกําหนดมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ของ ผูบริหาร

การศึกษา ไวในขอ 7 ดังนี้ 
ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา ตองมีมาตรฐานความรูและ

ประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 
(ก)  มาตรฐานความรู มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบริหาร

การศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีความรู ดังตอไปนี้ 
1.หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
2.นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
3.การบริหารดานจัดการศึกษา 
4.การประกันคุณภาพการศึกษา 
5.การนิเทศการศึกษา 
6.การพัฒนาหลักสูตร 
7.การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.การวิจัยทางการศึกษา 
9.คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษา 

นอกจากคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหาร
การศึกษาท่ีคณะกรรมการคุรุสภารับรอง 

(ข)  มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 
1.มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาแปดป 
หรือ 
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2.มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษามาแลวไมนอย
กวาหาปหรือ 
3.มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษาท่ีไมตํ่ากวา
ระดับกองหรือ 
เทียบเทากองมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ 
4.มีประสบการณในตําแหนงบุคลากรทางศึกษาอื่น ตามท่ีกําหนด
ในกฏกระทรวง 
มาแลวไมนอยกวาหาป หรือ 
5.มีประสบการณดานปฏิบัติการสอน และมีประสบการณใน
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารนอกสถานศึกษา หรือ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฏกระทรวงรวมกัน
มาแลวไมนอยกวาสิบป 

และใน หมวด 2 ไดกําหนด มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของของ ผูบริหาร
สถานศึกษา และ ผูบริหารการศึกษา ไวในขอ 11 ดังนี้ 

ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และ ผูบริหารการศึกษาตอง
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

1.ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
2.ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาของ

บุคลากรผูเรียน และชุมชน 
3.มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 
4.พัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
5.พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปน

ลําดับ 
6.ปฏิบัติงานขององคการโดยเนนผลถาวร 
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7.รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
8.ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
9.รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 
10.แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
11.เปนผูนําและสรางผูนํา 
12.สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 
และในหมวด 3 จรรยาบรรณของวิชาชีพ ขอ 13 ไดกลาววา ผูประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา (ซึ่งครอบคลุมท้ัง ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหาร
การศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน) ตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังรายละเอียดดังนี้ 

1 จรรยาบรรณตอตนเอง ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองมีวินัยใน
ตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทาง
วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ 

2 จรรยาบรรณตอวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองรกั ศรัทธา 
ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพและเปนสมาชิกท่ีดีตอองควิชาชีพ 

3 จรรยาบรรณตอผูรับบริการ  
3.1 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ 

สงเสริมใหกําลังใจศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีโดยเสมอหนา 
3.2 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ 

และนิสัยท่ีถูกตองดีงามแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็ม
ความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

3.3  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ท่ีดี ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ 

3.4 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความ
เจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษย และผูรับบริการ 
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3.5 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอ
ภาค โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ 

4 จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาพึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

5.จรรยาบรรณตอสังคม ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปญญา ส่ิงแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวม และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

เปนท่ีสังเกตวาในขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 นี้ไดแยก ผูบริหารสถานศึกษา กับ ผูบริหาร
การศึกษา ออกจากกันดังกลาวในตอนตน 

สวน ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ท่ีกลาวไวในหมวด 3 จะครอบคลุม
ท้ัง ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  ครู และ บุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ดวย และ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน นั้นหมายถึงบุคคลซึ่งทําหนาท่ีสนับสนุน
การศึกษา ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ ซึ่งหนวยงาน
การศึกษากําหนดตําแหนงใหตองมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

 
ผูบริหารตามเกณฑการพิจารณาคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาตนแบบของ 
สํานักนโยบายและแผนการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
ไดจัดทําเกณฑการพิจารณาคัดเลือกผูบริหารตนแบบไว ซึ่งมี 2 ขอใหญ ดังนี้ 

1.ความสามารถในการบริหารจัดการท่ีสงเสริมการปฏิรูปการเรียนรู 
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2. การครองตน ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เปนท่ี
ยอมรับจากสังคม  

จาก 2 ขอใหญนี้ มีรายละเอียดยอยๆอีก ดังนี้ 
1.ความสามารถในการบริหารจัดการท่ีสงเสริมการปฏิรูปการเรียนรู โดย

พิจารณาจาก 
1.1 ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารท่ีไดมาตรฐาน มีรายละเอียดอีก 8 

ขอยอย ดังนี้ 
  1.1.1 ผูบริหารสถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสรางการ
บริหารงาน อยางเปนระบบ  ครบวงจร เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการศึกษา มีปรัชญา 
แผนพัฒนา / ธรรมนูญสถานศึกษา แผนการดําเนินงานของสถานศึกษา และตัวชี้วัด
ความสําเร็จ  
  1.1.2 ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
  1.1.3 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ และ 
ความรวมมือกับกรรมการสถานศึกษา และชุมชนในการพัฒนาการศึกษา และมี
บทบาทในการสงเสริมชุมชนแหงการเรียนรู (Learning Community) 
  1.1.4 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพอนามัย  และปลอดภัยของผูเรียน 
  1.1.5 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาครูอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี
ความสามารถในการแสวงหาความรู  คดิวิเคราะหและสรางองคความรู เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
  1.1.6 ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียน
และทองถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู 
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  1.1.7 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอน ท่ี
สอดคลองกับหลักสูตรและความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 
  1.1.8 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.2 ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําในลักษณะเปนผูนําทางวิชาการ 
(Instructional  Leadership) 

1.3 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูอํานวยความสะดวกแกบุคลากรใน
โรงเรียนและผูเรียน 

1.4 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารมาใชในการปฏิรูปการเรียนรู 

1.5 ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันกับ- 
ความเปลี่ยนแปลง มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

1.6 ผูบริหารสถานศึกษามีผลงานดีเดนดานสงเสริมผูเรียนใหมี
คุณลักษณะตามมาตรฐาน โดยแยกเปนขอยอยอีก 7 ขอยอย ดังนี้ 
  1.6.1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
  1.6.2 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห 
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตอง และมีวิสัยทัศน 
  1.6.3 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 
  1.6.4 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
  1.6.5 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได และมีเจตนคติตออาชีพท่ีสุจริต 
  1.6.6 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
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  1.6.7 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ มีคุณลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 

2. การครองตน ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เปนท่ี
ยอมรับจากสังคม พิจารณาจากขอยอย 4 ขอยอย ดังนี้ 
 2.1 ผูบริหารสถานศึกษาอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 
 2.2 ผูบริหารสถานศึกษามีความเมตตา กรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม 
ซื่อสัตย 
 2.3 ผูบริหารสถานศึกษามีการครองตนที่ดี ไมมีหนี้สินลนพนตัว ไม
เกี่ยวของกับอบายมุข ส่ิงเสพยติด 

1.1 ผูบริหารสถานศึกษาไดรับความศรัทธา ยอมรับดานคุณธรรม จริยธรรมจาก
นักเรียน ครู เพ่ือนผูบริหารสถานศึกษา ผูบังคับบัญชา กรรมการสถานศึกษา 
ผูปกครองนักเรียนและชุมชน  
นักบริหารการศึกษามืออาชีพ ควรใช เกณฑการพิจารณาคัดเลือก

ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ ท้ัง 2 ขอใหญนี้ ไปวิเคราะหตัวเองไดเชนกัน 
 

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ  

ของ สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําหลักสูตร 
“ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ” โดยกําหนดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
มืออาชพีไว 6 ประการ คือ 

1. การเปนผูนําท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องตอไปนี้ 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมสําหรับผูบริหารมืออาชีพ 
1.2 การบริหารบุคคลตามแนวคิดของศาสนา 
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1.3 การบริหารจัดการภูมิปญญาไทย เพ่ือการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 
2. การเปนผูนําดานการจัดระบบ ในเรื่องตอไปนี้ 

2.1 การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู 
 
2.2 การจัดและใชระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.3 การจัดระบบเครือขาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.4 การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมท้ังระบบ 

3. การเปนผูนําดานวิชาการ ในเรื่องตอไปนี้ 
3.1 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเปนเลิศ 
3.2 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู 
3.3 การพัฒนาครูตามแนวปฏิบัติการศึกษา 
3.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
3.5 การประเมนิผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

4. การเปนผูนําดานการบริหารจัดการ ในเรื่องตอไปนี้ 
4.1 การวางแผนกลยุทธ เปนการวางแผนเพื่อนําองคการไปสูภาพลักษณใหม กาว
สูวิสัยทัศนท่ีตองการในอนาคต การวางแผนกลยุทธจึงเปนการวางแผนในภาพรวม
ขององคการ ทุกกลยุทธท่ีกําหนดขึ้นเปนปจจัยท่ีชี้อนาคตขององคการนั้น 

4.2 การบริหารแบบมีสวนรวม 
4.3 ผูบริหาร : ผูนําการเปล่ียนแปลง 
4.4 การบริหารความขัดแยง 
4.5 การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
4.6 เทคนิคการบริหารจัดการแนวใหม  

5. การเปนผูนําดานสังคมและชุมชน ในเรื่องตอไปนี้ 
5.1 การบริหารจัดการโรงเรียน เพ่ือชุมชนและสังคม 
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5.2 การบริหารในบริบทท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงในสังคม 
 

6. การเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร ในเรื่องการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือเปนผูบริหารมืออาชีพ 
 คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ของ สถาบันพัฒนา 
ผูบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท้ัง 6 ขอนี้ เปนคุณลักษณะของนัก
บริหารการศึกษามืออาชีพเชนกัน 
 
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพในหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต การบริหารการศึกษา ของ สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา 

ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา ของ 
สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มุงเนนการพัฒนาให
ผูบริหารสถานศึกษา เปนผูบริหารมืออาชีพ เพ่ือปฏิรูปการศึกษาใหประสบ
ความสําเร็จโดยกําหนด คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ท่ีสําคัญ
ไว 6 ประการ ดังนี้ 

1.เปนผูนําการเปล่ียนแปลง 
2. มีจิตวิญญาณนักบริหาร 
3. เปนผูนําทางการศึกษา 
4. มีความรูความสามารถในการบริหาร 
5. มีผลงานที่แสดงถึงความชํานาญการในการบริหารสถานศึกษา 
6. นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร 

 ท้ัง 6 ประการมีรายละเอียดดังนี้ 
1.เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึงผูบริหารมืออาชีพจะตองเปนผูท่ีมี 

“ความคิดริเร่ิมสรางสรรค” เพ่ือใหการบริหารสถานศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น และเจริญรุดหนาไปสูความเปนเลิศไดอยางรวดเร็ว เพราะวิทยาการ
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ตาง ๆ ในโลกกาวหนาและเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และการมีโลกทัศนท่ีกวางไกล จะเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะชวยให ผูบริหาร
มืออาชีพมี “วิสัยทัศน” สามารถกําหนดภาพอนาคตของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน
และเหมาะสมกับยุคสมัย ตลอดจนกําหนดกลยุทธในการบริหารเพ่ือนําสถานศึกษา
ไปสูจุดหมายนั้น 

2.มีจิตวิญญาณนักบริหาร ผูบริหารมืออาชีพจะตองมีจิตวิญญาณนัก
บริหาร อยางนอย 3 ประการยอยๆคือ 

2.1 อุทิศตนเพื่อหนาท่ี เปนผูท่ีมีรักและมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มุงมั่น 
ขยัน อดทน และเสียสละท่ีจะทํางานในหนาท่ีผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือนํา
สถานศึกษาไปสูความสําเร็จในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพอยางสมบูรณตาม
จุดหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

2.2 มีความเปนปญญาชน เปนผูท่ีดําเนินชีวิตและทํางานในหนาท่ีโดยใช 
“ปญญา” พิจารณาดวยเหตุผล ตามหลักกาลามสูตร ไมตกเปนทาสของอารมณ โลภ 
โกรธ หลง และความลําเอียงดวยอคติตาง ๆ มีจิตใจท่ีเขมแข็งหนักแนนในเหตุผลแหง
ความถูกตอง ในความซื่อสัตย สุจริต และยุติธรรม 

2.3 บริหารตนเปนแบบอยางท่ีดี เปนผูท่ีใหความสําคัญตอการประพฤติ
ปฏิบัติตน เปนแบบอยางท่ีดีในทุกดาน ท้ังดานความเกง ความดี และความมีสุขภาพ
สมบูรณท้ังสุขภาพกาย และสุขภาพจิตในฐานะท่ีมีหนาท่ีเปนผูนําในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน โดยยึดหลักวา “จะพัฒนาใครเขาตองพัฒนาตัวเรากอน” 
นอกจากนี้ การพัฒนาตนใหมี “ภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิฐาน” ยังชวยให ผูบริหาร
ไดรับความเชื่อถือศรัทธาจากครู ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน ทําให การบริหาร
ไดรับความรวมมือจากทุกฝายและประสบความสําเร็จสูงขึ้น 

3.เปนผูนําทางการศึกษาผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ จะตองเปนผูมี 
“ภูมิรู” ทางดานการศึกษา เห็นความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางการศึกษากับสภาวะ
แวดลอมในสังคม สามารถวิเคราะห ปญหาและแนวโนมทางการศึกษาของไทยได
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อยางชัดเจน มีความเปนผูนําในการปฏิรูปการศึกษา เปนผูนําทางวิชาการ และ
เปน ผูนําในการบริหารคุณภาพการศึกษา 

4. มีความรูความสามารถในการบริหาร ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
นอกจากจะตองมี “ภูมิรู ” ทางดานการศึกษาแลวยังตองมี “ภูมิรู ” ทางดานการ
บริหารอีกดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงความรู ในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหาร 
และ การวางแผนกลยุทธ  ตลอดจนสามารถนํา “หลักวิชา” ดังกลาวมาประยุกตใช
เพ่ือใหประสบความสําเร็จ ในการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูง 

5.มีผลงานที่แสดงถึงความชํานาญการในการบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ จะตองมีความสามารถในการใช ศาสตร และศิลปะใน
การบริหาร มาพัฒนาการบริหารงานดานตางๆ ภายในสถาบันการศึกษาใหประสบ
ความสําเร็จ สูความเปนเลิศในการพฒันาคุณภาพผูเรียน มีความสามารถในการ
บริหารทรัพยากร ท้ังบุคคล เงิน วัสดุ ครุภัณฑ และอาคารสถานท่ี เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ตอการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดสูงสุด 

6.นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร ผู 
บริหารสถานศึกษามืออาชีพในยุคปจจุบัน จะตองรูจักนํานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการ
พัฒนาผูเรยีนประสบความสําเร็จ มีคุณภาพสมบูรณ ท้ังเปนคนเกง เปนคนดี และมี
ความสุขในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในฐานะที่ทานเปนผูบริหารสถานศึกษา ทานมีคุณลักษณะของผูบริหารมือ
อาชีพดังกลาวขางตนครบถวนหรือยัง หากขาดตกบกพรองก็เสริมเพ่ิมเติม หากมี
ครบถวนแลวก็พัฒนาใหมีมากย่ิงขึ้น การปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาของทาน
ก็จะประสบความสําเร็จสูความเปนเลิศในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาประเทศชาติอันเปนท่ีรักยิ่งของพวกเราทุกคน 



    นักบริหารมืออาชีพ                                                หวน   พินธุพันธ                    66

บทที่ 4 

นักบริหารมืออาชีพตามแนวทางพระราชดําริ 

และตามแนวความคิดของนักวิชาการ 

 
แนวทางพระราชดําริสูการบริหารภาครัฐ 
 พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษไดปาฐกถา
เรื่อง “แนวทางพระราชดําริสูการบริหารภาครัฐ” ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุสิต 
เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2549 โดยนําพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมาพูดถึง พลเอกเปรมไดยํ้าวา พระราชดําริเปนส่ิงบริสุทธิ์สะอาดและ
ศักด์ิสิทธิ์ ผูรับไปปฏิบัติยอมเปนมงคลแกชีวิต เปนเกราะปองกันความเส่ือมเสีย ผูใด
สามารถปฏิบัติไดครบถวนตองไดรับการยกยองสรรเสริญ 

แนวทางพระราชดําริท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหไว พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท รวบรวมไดมี 14 ประการ ดังนี้ 
 1.การบริหารจะตองเปนการบริหารเพื่อความมั่นคงแหงชาติ เพื่อ
ความเจริญของประเทศ และเพื่อความผาสุกของประชาชน การบริหารจะตองไม
เอาประโยชนสวนตัว ประโยชนของญาติพ่ีนอง ประโยชนของบริวารเขามาเกี่ยวของ 
 2.จะตองบริหารดวยความสามัคคี เพราะจะนําไปสูความรวมมือและ
ความเขมแข็ง ทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ 
 3.จะตองบริหารดวยความซื่อสัตยสุจริต จะตองซื่อสัตยสุจริตท้ังใน
ความคิด การพูด และการกระทํา พลเอกเปรมใหความเหน็สวนตัวเปนการขยาย
ความวา ผูบริหารนอกจากจะซื่อสัตยสุจริตแลว ตองดูแลคนรอบขางตัวเราใหซื่อสัตย
สุจริตดวย ย่ิงไปกวานั้นผูบริหารจําตองเพ่ิมเติมคําวา เสียสละและจงรักภักดีเขาไป
ดวย 
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 4.จะตองเปนการบริหารท่ีถูกตอง คือถูกตองตามกฏหมาย ตาม
กฏเกณฑ เท่ียงธรรม เท่ียงตรง มีประสิทธิภาพ และใหประสิทธิผลสูง พลเอก
เปรมมีความเห็นสวนตัววาผูบริหารจะตองมีมาตรฐานเดียวเสมอหนากัน ท่ัวถึงกัน 
ตองไมมีหลายมาตรฐาน หรือไมมีมาตรฐานเลย หรือใชมาตรฐานตามอารมณ 
มาตรฐานตามกิเลส 
 5.จะตองเปนการบริหารท่ีเปนเอกภาพ คือการประสานงาน ประสาน
ประโยชนระหวางหนวยงาน 
 6.ตองบริหารดวยความเฉียบอยางตอเน่ือง อยางเชน พระมหาชนก 
ตองไมกลัวลําบาก ไมกลัวเหน่ือย ดํารงความมุงหมายอยางกลาหาญ กลาเผชิญ
อุปสรรคและอดทนตอความยากลําบาก 
 7.ผูบริหารตองไมหวาดกลัวตออิทธิพลใดๆ และตองอยูคนละฝายกับ
ความไมถูกตอง  
 8.ผูบริหารจะตองศึกษาหาความรูอยางจริงจัง อยางลกึซึ้ง อยาง
กวางขวาง ท้ังทางลึกและทางกวาง 
 9.ผูบริหารจะตองมีความสํานึกในความรับผิดชอบ และเห็น
ความสําคัญของงาน ความรับผิดชอบหมายรวมถึงความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีให
บรรลุตามกฏท่ีกําหนด พระเจาอยูหัวรับส่ังวา การเห็นความสําคัญของงาน ความ
สํานึกในความรับผิดชอบ และความตั้งใจในการปฏิบัติหนาท่ี ตองทําพรอมและควบคู
กันไป 
 10.ผูบริหารจะตองรูจักใชทรัพยากรอยางประหยัดและฉลาด มี
ความถูกตองเหมาะสม การที่พระเจาอยูหัวพระราชทานทฤษฎีใหมท่ีไดยินกันจน
ชินหูวา เศรษฐกิจพอเพียง เปนการชี้แนวทางในการดํารงชีวิตใหมใหพวกเราพออยู
พอกิน ทําใหเกิดการสมดุล การดํารงชีพอยางประหยัดและฉลาด 
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 11.ผูบริหารจะตองมีสติปญญา สามารถพิจารณาปญหาไดกวางไกล
รอบคอบทุกแงมุม พลเอกเปรมเห็นวาผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศน ทันสมัย ทัน
เหตุการณท่ัวโลก โดยเฉพาะในสาขาอาชีพของตน 
 12.ผูบริหารตองแนวแนท่ีจะแกไขในสิ่งผิด ผูบริหารจะตองกลาท่ีจะ
รับผิดชอบในส่ิงท่ีผิด และมีความแนวแนท่ีจะแกไข การบริหารยอมผิดพลาดได แมจะ
รอบคอบ ระมัดระวังแลว ดังนั้น การแกไขส่ิงท่ีผิดจึงมิใชเรื่องนาละอาย การทําชั่ว
ประพฤติชั่วตางหากนาละอาย 
 13.ผูบริหารจะตองบริหารแบบปดทองหลังองคพระปฏิมา พลเอกเปรม
เดาวาทรงหมายถึงการไมโออวดมุงแตผลงาน ไมหวังคําชมเชย ภูมิใจแตความสําเร็จ 
 14.ผูบริหารทุกระดับท่ีมีผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารตองประพฤติปฏิบัติ
ตนเปนตัวอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา  
 นักบริหารมืออาชีพ นาจะนํา แนวทางพระราชดําริท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวใหไว ท้ัง 14 ประการนี้ไปประพฤติปฏิบัติหรือสํารวจตัวเอง ถามีขอใด
ขาดตกบกพรองก็ควรปรับปรุงแกไขเพ่ือเปนมงคลตอชีวิต และจะไดรับการยกยอง
สรรเสริญ ตามท่ีพลเอกเปรมกลาวไว 

 
วินัยหาประการหรือศีลหาประการของผูบริหาร 

ศาสตราจารย ดร.พจน สะเพียรชยั ไดใหความคิดวา การท่ีผูบริหาร
โรงเรียนจะทําใหโรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู ควรมีวินัยหรือศีล 5 ประการ
ดวยกัน ดังนี้ 

1.ความเปนเลิศของบุคคล (Personal Mastery) คือ “การเปนนายตนเอง” 
หมายถึง  มีความกระตือรือรน เพ่ือจะเพ่ิมพูนความรูความสามารถของตนเองอยาง
ตอเนื่อง มีความเปนเลิศในการใฝรู อยากจะเปล่ียนแปลงเสาะแสวงหาความรูอยูเสมอ 

2.รูปแบบวิธีคิด (Mental Models) คือตองมีรูปแบบวิธคีิด เชน คิดตามบันได
ของการคิด เพ่ือนําไปสูขอสรุปท่ีจะใชประกอบการตัดสินใจและการกระทําใดๆในการ
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บริหารจัดการ โดยเริ่มจาก บันทึกขอมูลจากประสบการณ จัดระบบขอมูล ตีความ
ขอมูล ต้ังขอสันนิษฐาน เกิดความเชื่อ ปฏิบัติตามความเชื่อ เปนตน 

3.การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) วิสัยทัศนหมายถึง การมองภาพ
ไปขางหนาวา ส่ิงท่ีเราพึงปรารถนาคืออะไร อยากจะเห็นโรงเรียนเปนอยางไร ดังนั้น
การสรางวิสัยทัศน จะตองมีสวนรวมของทุกคนในโรงเรียน หรือทุกคน “รวมคิด รวม
ทํา (Co-creating)” 

4.การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) มีการแลกเปล่ียนความรู 
เชน การประชุม การพูดจาเสวนา การคิดรวมกันเปนกลุม เปนตน 

5.การคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) คือการคิดอยางเปนระบบ ซึ่ง
เปน “วิธีการวิจัย” หรือ “วิธีการเรียนรู” หรือ “วิธีแกปญหา” นั่นเอง 

นักบริหารในองคกรตางๆก็ควรมี “วินัยหาประการหรือศีลหาประการของ
ผูบริหาร” นี้เชนกัน จึงจะไดชื่อวาเปน นักบริหารมืออาชีพ 
 
ภาวะผูนําของผูบริหาร  

ศาสตราจารย ดร.พจน สะเพียรชัย ไดใหความคิดเพ่ิมเติมอีกวา ผูบริหาร
ควรมีบทบาทหนาท่ี 6 ลักษณะดวยกัน ดังนี้ 

1.เปนผูออกแบบ (Designer) คือออกแบบวิธีคิด ออกแบบองคกร ออกแบบ
วัฒนธรรมขององคกร ฯลฯ 

2.เปนผูใหบริการ (Steward) คืออํานวยความสะดวก ใหความสะดวก 
ใหบริการชวยเหลือ ลงไปคลุกชวยเหลือทุกอยาง 

3.เปนครู (Teacher) คือเปนครูของลูกนอง สอนความรูใหลูกนอง 
4.เปนผูสอน (Instructor) คือสอนการทํางานแกลูกนอง 
5.เปนผูฝก (Coach) หรือเปนโคช เชน ผูฝกหรือโคชคอยประกบผูเลนแบบ

ตัวตอตัว คอยชี้จุดออนจุดแข็งให แนะนําเทคนิคให ผูบริหารจึงควรมีบทบาทหนาท่ีนี้
แกลูกนองดวย 
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6.เปนพี่เลี้ยง (Mentor) คือใหคําปรึกษาหารือ คอยดูแลชวยเหลืออยาง
ใกลชิด 

นักบริหารมืออาชีพ ควรมี ภาวะผูนําของผูบริหาร หรือ มีบทบาทหนาท่ีท้ัง 6 
ลักษณะนี้เชนกัน 
 
ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ  
ตามแนวความคิดของ รองศาสตราจารย.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ 

จากเอกสารประกอบการศึกษา วิเคราะหทางวิชาการบริหารการศึกษา เรื่อง 
“ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ” ของ รองศาสตราจารย ดร.อุทัย บุญประเสริฐ 
ไดเสนอลักษณะท่ีสําคัญๆท่ีควรจะมีปรากฏใหเห็นในตัวบุคคลท่ีเปนผูบริหาร
สถานศึกษา คือ 
 1.ความสามารถในเชิงวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับของคนในวงการบริหาร
สถานศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของโดยทั่วไปกับงานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.ความเปนคนซื่อสัตย สุจริตและยุติธรรม 
 3.การเปนผูมีวิสัยทัศน เหน็การณไกล มองอนาคตขององคการ และ
วางแผนสําหรับวันขางหนาเปนหลัก 
 4.ความรูความเขาใจในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา 
 5.ความสามารถในการบริหารจัดการ 
 6.ความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตร ศาสตรการสอน รูปแบบการเรียนการ
สอน 
 7.ความรูและความสามารถทางดานเทคโนโลยีในระดับท่ีเพียงพอ 
 8.ความสามารถในการแสวงหาทุน แหลงทุน และการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ 

9.การเปนผูมีจิตสํานึกท่ีดีตอการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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 ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ก็หมายถึง นักบริหารการศึกษามือ
อาชีพ นั่นเอง ดังนั้นแนวความคิดของ รองศาสตราจารย ดร.อุทัย บุญประเสริฐ 
ท้ัง 8 ขอนี้นักบริหารการศึกษามืออาชีพนาจะนําไปวิเคราะหตัวเองไดเชนกัน 

นักบริหารมืออาชีพตามแนวความคิดของ ดร.รุง แกวแดง 

 ดร.รุง แกวแดงไดบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการเปนผูบริหารมือ
อาชีพ” ไว มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับนักบริหารมืออาชีพ ท่ีนาสนใจ ดังนี้ 

ศาสตรการบริหารโดยเฉพาะดานการบริหารการศึกษา หาตัววัดมืออาชีพ
ยาก และคําวา "มืออาชีพ" (Professional) เปนคําท่ีเราไปยืมมาจากวงการกีฬา ใน
วงการกีฬา มีอยู 2 คําคือ มอือาชีพ และมือสมัครเลน ซึ่งแยกความตางไดชัดเจน 
หากเมื่อไหรเปนมืออาชีพ แปลวาคนคนนั้นตองดํารงชีวิตดวยกีฬาประเภทนั้น เชน 
นักฟุตบอลอาชีพ นักมวยอาชีพ ขณะนี้กีฬาทุกชนิดเปนอาชีพไดแลว เชน กอลฟ 
จากมือสมัครเลน ตอง Turn Pro ซึ่งตองได Handy Cap ไมเกิน 3 แลวไปทดสอบ
เง่ือนไขของการ Turn Pro และจะดํารงชีวิตดวยรายไดจากการแขงกอลฟ จุดเดนของ
วงการกีฬาคือทุกครั้งท่ีมีการแขงขันจะมีคะแนน คนท่ีจะยังชีพดวยกีฬาตองอยูลําดับ
ตนๆ ของสาขาน้ัน 

การไดมาของมืออาชีพ มีเง่ือนไขมากมาย เชน เง่ือนไขในการเปนมืออาชีพ
ของ Tiger Woods คือ การเปนอัจฉริยะ ในรอบ 100 ป จะมี 1 คน มีการเรียนรูท่ี
ถูกตอง  มีการฝกฝน และพัฒนาตนเองตลอดเวลา  เสริมสรางพลังของกลามเน้ือ 

ดังนั้น Vision ของนักบริหารคือ การเปนนักบริหารมืออาชีพ คําทุกคํามีท่ีมา 
มีศาสตรกํากับ เพ่ือใหเราไดยอนกลับไปทบทวนในฐานะที่เราเปนผูบริหารมืออาชีพ
ดานการบริหารน้ันตองประกอบดวย 

1.ความเปนมืออาชีพตองมีศาสตรกํากับ หรือมีการศึกษา มีการเรียน 
ปญหาท่ีพบมากในการเรียน คือศาสตรไมแข็ง เปรียบเสมือนยืนบนพ้ืนดินท่ีไมแข็ง 
เมื่อพ้ืนฐานไมแข็งแกรงพอ ทําใหเดินตอไปไมได 
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2. การฝกฝนเปนเร่ืองจําเปน ตองทําตลอดเวลา ส่ิงสําคัญคือตองบูรณา
การการบริหารเขากับกระบวนการใหได 

3.ใชกระบวนการ PDCA ทุกปญหาตองมีการวางแผนการทํางานโดยใช 
กระบวนการ PDCA ซึ่งแยกไดดังนี้ 

P = Planning (วางแผน) 

D = Doing (ปฏิบัติ) 
C = Checking (ตรวจสอบ) 
A = Acting (ปรับปรุง แกไข) 
การประยุกตหรือบูรณาการเปนส่ิงยาก การทํางานใหบรรลุตามเปาหมาย

ตองวางแผนและใชกระบวนการ PDCA ซึ่งชวงแรกอาจมีปญหาเพราะเราไมไดใช
หลักวิชา เราจึงบูรณาการหลักวิชาเขาไปไมได ทําใหกระบวนการบริหาร และการ
บริหารแยกเปนคนละเรื่องกัน ทําใหไมประสบผลสําเร็จ จึงตองฝกฝนจนเปนนิสัย ให
สามารถบริหารงานโดยใชศาสตร ใช PDCA ตลอดเวลา ประเทศญี่ปุนสมัยกอนคลาย
ประเทศไทย แตเมื่อใช PDCA เขามาบริหาร ทําใหปจจุบันมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว 
สวนประเทศไทยไมมีการการทํา PDCA จึงไมเกิดการพัฒนา 

4.ใชเทคนิคและกระบวนการวิจัย เพื่อเปนเคร่ืองมือในการหาความรู 
รวมถึงการบริหาร แตคนไทยสวนใหญมีเจตคติท่ีไมดีกับการวิจัย การวิจัยคือการทํา
อยางเปนระบบ (Systematic) หรือเปนวิทยาศาสตรท่ีพิสูจนไดการบริหารแบบมือ
อาชีพตองบูรณาการ 3 สวนคือ งาน กระบวนการบริหาร PDCA และ
กระบวนการวิจัย 

โดยสรุป การเปนมืออาชีพดานการบริหารไดมาจากการฝกฝน อบรม และ
ทําอยางสม่ําเสมอจนเกิดความชํานาญ เชนเดียวกับการเลนกอลฟ ท่ีตองอาศัยการ
ฝกฝนเปนหมื่นเปนแสนลูกกวาท่ีจะบังคับใหลูกกอลฟไปตามทิศทางท่ีกําหนดได 
หรือเรื่องการฝกสมาธิ ท่ีสอนงาย แตตองอาศัยการฝกฝนเปนเวลานานกวาจะทําให
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จิตนิ่ง และมีสมาธิได เพราะธรรมชาติของจิตนั้นเหมือนลิงท่ีอยูไมนิ่ง การไดมาซึ่ง
สมาธิ จึงมาจากการฝกฝนอยางแทจริง เมื่อเกิดสมาธิจึงเกิดปญญา เห็นไดชัดในเด็ก
สมาธิส้ัน ซึ่งเปนอุปสรรคในการเรียนรู คนญี่ปุนเปนชาติท่ีมีวินัยมาก และเนื่องจาก
คาใชจายสูง คนญี่ปุนจงึใชการจดบันทึกทุกขั้นตอนอยางละเอียดในการเรียนรูทุก
เรื่องทํา-ใหเกิดเปนศาสตร อีกท้ังยังมีการพัฒนา และวิจัยอยางตอเนื่อง แตคนไทยไม
จดบันทึก และไมใชกระบวนการวิจัย จึงไมเกิดการพัฒนา สมัยหนึ่งเราเคยผลิตขาว
ไดมากเปนอันดับหนึ่ง แตเนื่องจากเราไมเคยใชกระบวนการวิจัยทําใหตอนน้ีเรายัง
ไดผลผลิตเทาเดิม ขณะท่ีประเทศอื่นๆ พัฒนาข้ันเรื่อยๆ ทําใหตอนนี้ผลผลิตของเรา
ไดตํ่ากวาประเทศอื่น 

 

ผูนําท่ีดีในการบริหารราชการแผนดิน  

ตามความคิดของอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ 

 อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มีความคิดวา ความเปนผูนําในวิถีทางประชาธิปไตยที่
ดีมี 5 ประการ คือ 
 1.ตองมีจุดยืนและวิสัยทัศน  คือคนท่ีเปนผูนําตองแสดงใหเห็นจุดยืนใน
การบริหารวาอยูบนหลักการ หากไมมีจุดยืน ไมอยูกับรองกับรอย ผลกระทบจะอยูท่ี
ประชาชน 
 2.ประสานการมีสวนรวม และประโยชนเพื่อประชาชนและ
ประเทศชาติ คือจะตองประสานประโยชนใหลงตัวกับสวนรวมได และจะตองหาวิธี
ประสานประโยชนใหรอบดานตั้งรัฐ เอกชน ผูลงทุน และประชาชน 
 3.ตองเปดโอกาสใหตรวจสอบ และมีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจ 
รวมถึงตองเปดเผยขอมูลในการตัดสินใจ เปดโอกาสใหคนท่ีมีความคิดเห็นไม
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เหมือนกันไดแสดงความคิดเห็นตอสังคมได รวมทั้งเปดโอกาสใหคนท่ีมีความคิดเห็น
ไมเหมือนกันไดมีพ้ืนท่ีแสดงความคิดเห็นตอสังคมได 
 4.ตองผลักดันใหเกิดกระบวนการเรียนรูในสังคม เพ่ือใหประชาชนเห็น
แกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว เปนคนไมฟุงเฟอฟุมเฟอย ไมเปน
โรคประชานิยม รูจักพ่ึงตนเองได มีความสํานึกในเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.ตองมีคุณธรรม คือถาผูนําขาดคุณธรรมแตมีอํานาจ ถึงแมจะประสบ
ความสําเร็จในการบริหารงาน  จึงเปนเรื่องยากท่ีจะปลูกฝงใหประชาชนมีคุณธรรมได 
เพราะผูนําไมเปนตัวอยางท่ีดีกับประชาชน 
 ผูนําท่ีบริหารราชการแผนดินท้ังระดับชาติคือนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ
ผูบริหารในกระทรวง ทบวงกรมตางๆ รวมท้ังระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน 
และองคกรสวนทองถ่ิน ลวนแตมี “ผูนํา” ท้ังส้ิน ถาไดนําแนวคิดนี้ไปปฏิบัติ 
ประชาชนจะ “อยูดีมีสุข” แนนอน 

นักบริหารมืออาชีพตามแนวความคิดของ เรวัติ ชาตรีวิศิษฏ 

 เรวัติ ชาตรีวิศิษฏ มีความคิดเกี่ยวกับ “นักบริหารมืออาชีพ” โดยเขียน
ไวในหนังสือ ”การบริหารองคการยุคใหม” วา “นักบริหารมืออาชีพ” จะตองมี
คุณสมบัติและทัศนคติพิเศษท่ีจําเปนตอการสนองประโยชนใหแกสวนรวมดังนี้ 
 1.เปนนักบุกเบิก (Pioneer) คือควรมีจิตใจชอบคนหาส่ิงใหมๆ ไมหยุดนิ่ง
อยูกับท่ี เพ่ือใหองคการกาวไปขางหนาอยางไมหยุดย้ัง 
 2.มีวิสัยทัศน (Vision) คือจะตองมีความสามารถในการวิเคราะห
สภาพแวดลอม และปรับปรุงเปล่ียนแปลงทิศทางการดําเนินงานขององคการให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีแปรเปลี่ยน 
 3.มีความทันสมัย (Modern) คือเปนผูกาวทันโลก ทันเหตุการณ จะตอง
พรอมเสมอท่ีจะนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใหเกิดประโยชน 
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 4.เปนนักพัฒนา (Developer) คือควรคํานึงถึงผลประโยชนระยะยาวของ
องคการ ใหความสําคัญแกการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.เปนนักตอสู (Determined Fighter) คือมีความพรอมท่ีจะแขงขันใน
ระดับโลกกับนานาประเทศในทุกรูปแบบ โดยไมยอทอตออุปสรรคใดๆ แมจะมีความ
เปล่ียนแปลงใดๆเกิดขึ้น 
 6.เปนนักประสานงาน (Co-ordinator) คอืจะตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธดี 
สามารถประสานทุกฝายเขาหากันได เพ่ือจะไดชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
 7.มีจรรยาบรรณจริยธรรม และคุณธรรม (Ethics) คือควรมีความ
รับผิดชอบในวิชาชีพและมีจริยธรรม คุณธรรม สําหรับใชเปนกรอบของแนวความคิด
ในทางปฏิบัติ ควรประพฤติและปฏิบัติใหถูกตองตามทํานองครองธรรม เพ่ือสราง
ศรัทธา โดยการเปนผูยึดมั่นในธรรม ไมใชอํานาจหนาท่ีในทางมิชอบ เปนตน 
 

คุณลักษณะท่ีดีของผูบริหาร จากประสบการณ 

ของศาสตราจารย ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ 

 ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ต้ังเจริญไดเขียนบทความเรื่อง “ภาวะผูนําใน
สถานศึกษา” ไดกลาวถึงประสบการณของตน โดยมีความเชื่อวา คุณลักษณะท่ีดี
ของผูบริหาร ควรจะตองประกอบดวย 
 1.การเปนผูนําทางวิชาการ (Academic Leadership) คือเปนผูสรางองค
ความรูใหม เปนผูสรางสรรควิชาการมากกวาเปนผูบริโภควิชาการ มีความสํานึกใน
วิชาการ เนนการคนควาวิจัยเพ่ือสรางความรู แลวนําความรูท่ีเกิดขึ้นไปสอน ไป
บริการวิชาการแกสังคม ตองเปนผูนําและตองปกครองดูแลนักวิชาการ เปนตน 
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 2.วิสัยทัศนและศักยภาพ (Vision and Patentiality) คือจะตองมี
วิสัยทัศนท่ีกวางไกล ท้ังตอเปาหมายขององคกร วิชาการ การบริหารวิชาการ และ
การบริหารองคกร พรอมกันนั้นก็ตองมีศักยภาพสูงในการบริหารท่ีจะพัฒนาองคกรให
บรรลุเปาหมายสูงสุดได 
 3.จิตสํานึกสาธารณะ (Public Mind) คือการเสียสละเพื่อคนอื่น มี
สัมพันธภาพกับบุคลากรในองคกรและบุคคลในชุมชนดวย 
 4.จิตสํานึกจริยธรรม (Ethic Mind) คือการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี เปดเผย 
โปรงใส บริสุทธิ์ยุติธรรม กลาตัดสินใจเพ่ือรักษาความดีงาม ความถูกตอง ความ
ยุติธรรมขององคกรและบุคคล บริหารดวยเหตุผลและความชอบธรรม 
 5.การมีแนวคิดในการบริหาร (Administration Concept) คือมีแนวคิด
ในการบริหารท่ีเดนชัดในการพัฒนาองคกร ตองมีความคมชัดในการพัฒนาระบบ 
พัฒนาวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาบุคคล พัฒนากระบวนการเรียนรู และพัฒนา
ศักด์ิศรีขององคกร 
 6.การทํางานเปนกลุม (Team working) คือมีความสามารถในการเปน
ผูนําและการยอมรับนับถือ การทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ การรวมกัน
ปฏิบัติงานปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุม เปนตน 
 
คุณลักษณะของผูบริหารระดับสูง ( CEO ) 
 รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ เชาวลิต ไดกาํหนดคุณลักษณะของผูบริหาร
ระดับสูง ( CEO ) ในทศวรรษที่ 21 ไว 6 ขอ ดังนี้ 
 1. มีวิสัยทัศน (vision) ในเปาหมายความสําเร็จ คือมองไปขางหนา 
“มองกวาง คิดลึก เห็นไกล ทันสมัย และเฉียบแหลม”  
 2.สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ คือสามารถบอกทุกคนในองคการให
ทราบไดวา องคการจะดําเนินการไปในทิศทางใด สามารถส่ือสารไดทุกทิศทาง 
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 3.มีความนาเชื่อถือ คือมีบุคลิกภาพเปนท่ีนาเชื่อถือ นาไววางใจ ไมโกหก
หลอกลวง สรางความเชื่อถือความศรัทธาแกผูใตบังคับบัญชาและสาธารณชน 
 4.กลาไดกลาเสีย คือ กลาเส่ียง วางแผนแลวตองเดินหนา อยากลัวผิด ผิด
แลวตองรีบแกไข และอยานั่งทับปญหา เปนตน 
 5.คิดนอกกรอบ (Think Out of Box) คือคิดใหหลุดพนจากความเคยชิน
เดิมๆ และตองคิดใหเกิดความเชื่อมโยงในกรอบของโลกาภิวัตน มีมิติใหมๆของ
ความคิด 
 6.กลาท่ีจะทําใหองคกรมีความกระทัดรัด คลองตัว 
 
นักบริหารมืออาชีพในฐานะเปนผูสรางการเปลี่ยนแปลง 
 วิฑูรย สิมะโชคดี ไดเขียนบทความเรื่อง “CEO คือ ผูสรางการ
เปลี่ยนแปลง” ใน หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวันท่ี 21 สิงหาคม 2546 โดย
กลาววา “ใครจะเปนผูท่ีสรางการเปล่ียนแปลงใหเกิดขึ้นในองคกรไดดีเทากับ CEO 
(Chief Executive Officer) คงไมมีอีกแลว เพราะ CEO คือ หัวหนาคณะผูบริหาร
ระดับสูงหรือผูบริหารสูงสุดของทุกองคกร CEO จึงเปนผูสรางการเปลี่ยนแปลง
ใหเกิดข้ึนไดในทุกองคกร”  

วิฑูรย สิมะโชคดี ไดอางถึงนักวิชาการชื่อ จอหน คอตเตอร (John 
Kotter) ของ Harvard Business School ไดกลาวไววา การเปล่ียนแปลงใดๆ 
ภายในองคกร จะตองผาน ข้ันตอนตางๆ ตามลําดับรวมแปดข้ันตอน  คือถาเกิด
ความผิดพลาดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็จะมีผลตอความสําเร็จของการเปล่ียนแปลง
ภายในองคกรข้ันตอนของการสรางการเปลี่ยนแปลงท้ัง 8 ข้ันตอน ตามลําดับ
นั้น ประกอบดวย  

1การปลุกเราความรูสึกในความจําเปนและเรงดวนท่ีจะตองมีการ
เปล่ียนแปลงภายในองคกร 

2 การสรางทีมงานท่ีดี 



    นักบริหารมืออาชีพ                                                หวน   พินธุพันธ                    78

3 การสรางวิสัยทัศนขององคกร 
4 การส่ือสารและถายทอดวิสัยทัศน 
5 การกําจัดอุปสรรคของการเปล่ียนแปลง 
6 การวางแผนเพ่ือใหเห็นผลสําเร็จในระยะส้ัน 
7 การหลีกเล่ียงการประกาศชัยชนะท่ีเร็วเกินไป 
8 การทําใหผลลัพธของการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นดํารงคงอยูตลอดไป 
ขออธิบายขยายความ ข้ันตอนของการสรางการเปลี่ยนแปลงท้ัง 8 

ข้ันตอน ดังนี้ 
1 การปลุกเราความรูสึกในความจําเปนและเรงดวนท่ีจะตองมีการ

เปลี่ยนแปลงภายในองคกร  การเปล่ียนแปลงใดๆ จําเปนจะตองอาศัยความรวมมือ
จากผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนทุกคนในองคกรดวย  ดังนั้นถาขาด
ปจจัยจูงใจท่ีเหมาะสมท่ีจะทําใหทุกคนรวมมือรวมใจกันแลว ก็ยอมยากท่ีจะทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงใดๆได ผูบริหารจึงตองมีความสามารถพูดอธิบายและสื่อสารปลุกเรา
ถึงความจําเปนท่ีจะตองมีการเปล่ียนแปลงภายในองคกร ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจาก
วิกฤตการณตางๆ ท่ีกําลังเกิดขึ้น หรือท่ีใกลจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือเกิดโอกาส
ใหมๆ ทางธุรกิจท่ีจะสรางความเจริญเติบโตแกองคกร  

2 การสรางทีมงานท่ีดี  ผูบริหารเพียงคนเดียวคงไมสามารถท่ีจะกอใหเกิด
การเปล่ียนแปลงได ดังนั้นผูบริหารจะตองสรางทีมงานท่ีมีความสามารถพรอมท่ีจะ
ทํางานรวมกันเพ่ือกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงภายในองคกรได สมาชิกในทีมงาน
จะตองเปนผูท่ีมีความมุงมั่นและตั้งใจจริงท่ีจะทํางาน คือ ไมใชประเภทท่ีพูดเกงแต
เพียงอยางเดียว  

3 การสรางวิสัยทัศนขององคกร วิสัยทัศน หมายถึง ภาพในอนาคตของ
องคกรท่ีผูบริหารอยากจะใหเกิดขึ้นภายหลังการเปล่ียนแปลง คือผูบริหารตองทําให
ทุกคนภายในองคกรมองเห็นภาพเหมือนกันวา องคกรจะมีสภาพหรือหนาตาเปน
อยางไรในอนาคตภายหลังการเปล่ียนแปลง วิสัยทัศนท่ีผูบริหารและทีมงานรวมกัน
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กําหนดขึ้นมานี้  จะตองสามารถถายทอดและส่ือสารใหทุกคนในองคกรเขาใจไดงาย
และชัดเจนดวย  

4 การสื่อสารและถายทอดวิสัยทัศน หลังจากท่ีไดมีการกําหนดวิสัยทัศน
ขององคกรอยางชัดเจนแลว ผูบริหารและทีมงานจะตองทําหนาท่ีในการส่ือสารและ
ถายทอดวิสัยทัศนนั้นไปยังผูบริหารระดับตางๆ และพนักงานทุกคนท่ัวท้ังองคกร ได
เขาใจตรงกันวา องคกรจะมลัีกษณะอยางไรและทุกคนจะเปนอยางไรบางภายหลัง
การเปล่ียนแปลง 

การส่ือสารจะตองกอใหเกิดความเชื่อท่ีวาการเปล่ียนแปลงเปนส่ิงท่ีจําเปน 
และเปนเรื่องท่ีหลีกเล่ียงไมได และเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงแลวจะทําใหองคกรและ
ทุกคนดีขึ้น ผูบริหารยังจะตองพยายามส่ือสารดวยการแฝงวิสัยทัศนไวในทุกกิจกรรม
ท่ีดําเนินการดวย พรอมท้ังการใชชองทางในการส่ือสารทุกชองทางท่ีมีภายในองคกร
ใหเปนประโยชนสูงสุด  

5 การกําจัดอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง  การเปล่ียนแปลงทุกครั้ง
มักจะมีอุปสรรคเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเปนโครงสรางขององคกรท่ีไมเหมาะสม กฎระเบียบ
ในองคกรท่ีลาสมัย หรือระบบการจายเงินเดือนและคาตอบแทนท่ีไมไดมี
ความสัมพันธหรือสนับสนุนตอการเปล่ียนแปลงอยางแทจริง  

อุปสรรคท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผูบริหารบางคนหรือบุคลากรบางกลุม
ท่ีตอตานหรือไมยอมรับการเปล่ียนแปลง รวมถึงการขาดระบบขอมูลสารสนเทศท่ี
ทันสมัยท่ีชวยใหสามารถตัดสินใจไดเร็วขึ้น ตลอดจนการขาดความมั่นใจในหมู
ผูบริหารและพนักงานท่ีมีตอผลลัพธของการเปลี่ยนแปลง  

ผูบริหารจึงตองพยายามที่จะลดหรือจํากัดอุปสรรคตางๆ เหลานี้ใหหมดไป 
เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานทุกคนมีอิสระท่ีจะมุงสูการเปล่ียนแปลงไดอยางเต็มท่ี  

6 การวางแผนเพื่อใหเห็นผลสําเร็จในระยะสั้น การเปล่ียนแปลงใดๆ 
ไมใชส่ิงท่ีสามารถจะทําใหเห็นผลหรือสําเร็จไดภายในชวงระยะเวลาสั้นๆ และก็ตอง
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ระลึกไวเสมอวา เรื่องใดก็ตามท่ีทําติดตอกันมาเปนเวลานานโดยยังไมเห็นผลลัพธ 
ยอมจะทําใหผูท่ีเกี่ยวของหมดความกระตือรือรน คือคอยๆหมดไฟที่อยากจะทําตอไป  

ดังนั้นผูบริหารจะตองวางแผนเพ่ือใหการเปล่ียนแปลงเกิดความสําเร็จในระยะ
ส้ันดวย โดยผลลัพธของความสําเร็จนี้อาจจะเปนเพียงความสําเร็จเปนระยะๆ ใน
เบ้ืองตนของการเปล่ียนแปลงก็ได   เพ่ือใหเกิดกําลังใจกับผูท่ีเกี่ยวของกับการ
เปล่ียนแปลง  และยังเปนการรักษาระดับของความเรงดวนท่ีจะตองมีการ
เปล่ียนแปลงอีกดวย  

ประเด็นท่ีสําคัญและตองระวังก็คือ ในกรณีท่ีเห็นผลลัพธชา อาจทําใหผูท่ี
สนับสนุนการเปล่ียนแปลงเปล่ียนใจไปอยูฝายท่ีตอตานการเปล่ียนแปลงก็ได  

7 การหลีกเลี่ยงการประกาศชัยชนะท่ีเร็วเกินไป  การวางแผนเพ่ือ
กอใหเกิดความสําเร็จในระยะส้ัน (จากขั้นตอนที่ 6) แมจะเปนวิธีการท่ีดี แตถามาก
เกินไปหรือหลงยินดีกับความสําเร็จเพียงเล็กๆ นอยๆ ท่ีเกิดขึ้น อาจจะทําใหผูบริหาร
และพนักงานท่ีเกี่ยวของเขาใจผิดและมัวแตหลงปล้ืมในชัยชนะเล็กๆ นอยๆ นั้น จน
ลืมนึกถึงความสําเร็จใหญท่ีรออยูขางหนา ผูบริหารจึงไมควรประกาศชัยชนะของการ
เปล่ียนแปลงเร็วเกินไป มิฉะนั้นอาจจะทําใหทุกคนเขาใจผิดวาหมดหนาท่ีแลว ท้ังๆ ท่ี
ความจริงแลวการเปล่ียนแปลงยงัไมจบส้ิน และมีเรื่องท่ีจะทําอีกมากมาย  

8 การทําใหผลลัพธของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนดํารงคงอยูตลอดไป 
วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดท่ีจะทําใหผลลัพธของการเปล่ียนแปลงนั้นสามารถดํารง
คงอยูกับองคกรตลอดไป ก็คือ การทําใหผลลัพธของการเปลี่ยนแปลงนั้นกลายเปน 
วัฒนธรรมองคกร หรือกลายเปนคานิยมรวม ซึ่งกลายเปนพฤติกรรมท่ีผูบริหารและ
พนักงานทุกคนภายในองคกรยึดถือและประพฤติปฏิบัติจนเปน วิถีการทํางาน  

นักบริหารมืออาชีพ ควรมีบทบาทในการสรางการเปล่ียนแปลงในองคกร
ดวย ดังนั้นขั้นตอนของการสรางการเปล่ียนแปลงท้ัง 8 ขั้นตอนนี้ นักบริหารมืออาชีพ
ควรนําไปใชเปนอยางย่ิง 
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บทที่ 5 

คุณลักษณะอ่ืนๆของนักบริหารมืออาชีพ 

 
นักบริหารมืออาชีพกับธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 คําวา ธรรมาภิบาล เริ่มนํามาใชในสังคมไทยเมื่อไมนานนัก ถาดู
ความหมายของ ธรรมาภิบาล โดยแยกคําออกเปน 2 คํา จะไดดังนี้ 

ธรรมาภิบาล  =  ธรรมะ + อภิบาล 
ธรรมะ หมายถึงความดี ความถูกตอง ความประพฤติดีประพฤติชอบ 
อภิบาล หมายถึงการปกครองบํารุงรักษา หรือ การบริหาร 

 ธรรมาภิบาล จึงนาจะหมายถึงการบริหารอยางเปนธรรม การบริหาร
จัดการท่ีดี หรือบริหารอยางโปรงใสสุจริตยุติธรรม 
 เดิมราชบัณฑิตยสถานจะบัญญัติศัพทนี้ขึ้นมาใหเรียกวา “วิธีการปกครอง
ท่ีดี” แตไมเปนท่ีนิยมแพรหลายเทาท่ีควร คือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีได
ประกาศใชคําวา “วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี”แตในวงวิชาการที่ใชกัน
แพรหลายท่ีสุดในเวลานี้คือ “ธรรมาภิบาล” 

ธรรมาภิบาล ตรงกับภาษาองักฤษวา Good Governance ซึ่งถาดูคําแปล
ของสองคํานี้ จะพบวา คําวา “Good” แปลวา “ดี” และคําวา Governance แปลวา 
“การกํากับท่ีดี การดูแลอยางดี” 

ดังนั้น ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance จึงนาจะหมายถึงหลักคิด
สําหรับการบริหารจัดการท่ีดี เชน ในองคกรหรือในหนวยราชการตางๆไมมีการฉอ
ราษฎรบังหลวง งานไมดอยประสิทธิภาพ 

ในเรื่อง “ธรรมาภิบาล” นี้พบวา การบริหารราชการแผนดินแนวใหมของไทย
เรา มีความคิดจากผูท่ีเกี่ยวของวาจะตองปฏิรูประบบราชการ คือมีความจําเปนท่ี
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จะตองมีการปรับเปล่ียนขนานใหญ ท้ังในแงของวิธีการคิด ใหมุงเนนประชาชนเปน
ศูนยกลาง ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) และ
วิธีการทํางาน เพ่ือมุงไปสูการเปนองคกรสมัยใหม ทํางานเชิงรุกแบบบูรณาการ 
คลองตัว รวดเร็ว มีขีดสมรรถนะและสรางผลงานสูง เปดเผยโปรงใส ตรวจสอบได 
สามารถเรียนรูและปรับตัวไดอยางเหมาะสม 

สวนธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เรามักไดยินกันอยูเสมอวามีการทุจริตกัน
พอสมควร ทําใหการเรียนการสอนไมมีประสิทธิภาพตามไปดวย 

ดังนั้นนักบริหารมืออาชีพจะบริหารอยางเปนธรรมได จะตองมี การสรางธรร
มาภิบาล ซึ่งเปนการสรางสํานึกท่ีดีในการบริหารงาน และการทํางานในองคกร  
พรอมกับการจัดระบบที่สนับสนุนใหมีการปฏบัิติตามสํานึกท่ีดี 

 
การสรางสํานึกท่ีดีในการบริหารงานและการทํางานในองคกร ประมวลไดมี 4 
เรื่องดวยกัน คือ 

1.สํานึกท่ีจะบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ และไมส้ินเปลือง คือผลงานมี
คุณภาพ สนองความตองการ  ตนทุนและคาใชจายคุมคา 

2.สํานึกท่ีจะดูแลไมใหเกิดความเสียหายแกองคกร เชน มีการติดตามดูแล
ความเสียหายจากการทุจริต มีการปองกันความเส่ียงในการปฏิบัติการทุกประเภท 
และมีการพิจารณาความเส่ียงของนโยบายอยางถองแท เปนตน 

3.สํานึกท่ีจะบริหารงานอยางโปรงใส ชี้แจงได คือมีความซื่อสัตยสุจริต 
ตรงไปตรงมา 

4.สํานึกท่ีจะบริหารงานดวยความเปนธรรมตอทุกฝายท่ีเกี่ยวของ เชน 
เจาหนาท่ีพนักงาน ครูอาจารย นักเรียน สังคม ส่ิงแวดลอม สถานศึกษา และ
ประเทศชาติ 
 
หลักแหงธรรมาภิบาล  
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มีหลักท่ีสําคัญอยู 3 ขอ คือ 
 1.เปาหมายสอดคลองตอสังคม (Relevance) 
 2.กระบวนการโปรงใส (Transparency) 
 3.ทุกขั้นตอนมีผูรับผิดชอบ (Accountability) 
 ขออธิบายขยายความหลักแหงธรรมาภิบาลท้ัง 3 ขอ ดังนี้ 

1.เปาหมายตองสอดคลองตอความตองการหรือความจําเปนของ
สังคมหรือชุมชน (Relevance) หลักแหงธรรมาภิบาล ตองทําในส่ิงท่ีเปนประโยชน
ตอชุมชนและสังคม เชน ในชุมชนมีปญหาเกี่ยวกับอบายมุข ยาเสพติด ก็ควรชวยกัน
แกปญหายาเสพติด ชักชวนใหคนในชุมชนเลิกด่ืมสุรา เลิกสูบบุหรี่ เปนตน 
 2.กระบวนการโปรงใส (Transparency) ตองโปรงใสท้ังการบริหารท่ัวไป 
การเรียนการสอน และการใชเงิน กระบวนการโปรงใสก็คือ ใหคนเขาไปตรวจสอบได 
และอธิบายถึงท่ีมาท่ีไปได หรือมีความโปรงใสเปดเผยตามความเปนจริง มีความ
โปรงใสในขอมูลขาวสาร เปนตน 
 3.ทุกข้ันตอนตองมีผูรับผิดชอบ (Accountability) หรือ ความสามารถ
ท่ีจะถูกตรวจสอบได คือตระหนักถึง “ความรับผิดชอบ” ตอผลของงานที่เกิดขึ้น หรือ
ผูบริหารอยูในสถานะท่ีจะถูกตรวจสอบจากผูรวมงานได เชนการใชเงินของโรงเรียน
ตองมีผูรับผิดชอบ ใชแลวไดประโยชนตามเปาหมายที่วางไว ใชแลวไดคุณภาพของ
งานเหมาะกับเงินท่ีจายไป ถางานไมมีคุณภาพผูบริหารตองรับผิดชอบ เปนตน 
 ความสามารถที่จะถูกตรวจสอบได ตรงกับภาษาอังกฤษวา 
Accountability ตางจากคําวา ความรับผิดชอบ ท่ีตรงกับภาษาอังกฤษวา 
Responsibility ผูบริหารท่ีมี Responsibility ก็คือผูบริหารท่ีตระหนักถึง ความ
รับผิดชอบ ตอผลของงานที่เกิดขึ้น แตถาผูบริหารเปนผูท่ีมี Accountability 
หมายความวาผูบริหารอยูในสถานะที่จะถูกตรวจสอบจากผูรวมงานได เพ่ือยืนยันถึง 
ความโปรงใส ของผูบริหาร ซึ่งถือเปนหลักสําคัญประการหนึ่งของการบริหารแบบ
ธรรมาภบิาล 
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 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการบางทานมีความคิดอีกแนวหนึ่งวา หลักแหงธรร
มาภิบาล ควรเพ่ิม หลักนิติธรรม (Rule of law) หมายถึงการใชกฎหมายตางๆ
อยางเท่ียงตรงยุติธรรมสามารถบังคับใชกฎหมายกับทุกคนไดเสมอกันโดยไมเลือก
ปฏิบัติ หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึงการไดรับการปนสวนในประโยชน
ตางๆอยางเทาเทียมกัน เพ่ือจะไดไมเกิดการขัดกันแหงผลประโยชน หลักการมีสวน
รวม กลาวคือประชาชนและบุคลากรในองคจะตองมีสวนรวมในการทํางานโดยมุงผล
แหงการประสบความสําเร็จรวมกัน และ หลักคุณธรรม (Morality) กลาวคือคนใน
องคกรตองมีความรูสึกผิดชอบชั่วดี และสํานึกในความดีงามท่ีจะทํางานโดยถูกตอง
และสุจริต หลักความคุมคา โดยตองถือประโยชนสูงสุดแหงองคกรเปนท่ีต้ังในการ
บริหารและขับเคล่ือนองคกรไปใหสูความสําเร็จ และการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง
จํากัดและเกิดประโยชนสูงสุด 
 
การบริหารกิจการบานเมอืงท่ีดี  โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
 ตามพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนดขอบเขต แบบแผนและวิธีปฏิบัติราชการเพื่อให
เกิดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) โดยยึดประชาชนเปน
ศูนยกลาง (Citizen Centered) ซึ่ง การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ก็คือ การ
ปฏิบัติราชการเพื่อบรรลุเปาหมายหลักอยางนอย 7 ประการ ตามท่ีไดกําหนดไวใน
พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 ซึ่งประกอบดวย 

1.เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2.เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
3.มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
4.ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
5.มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
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6.ประชาชนไดรบัการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความ
ตองการ 

7.มีการประเมินการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 
พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 นับเปนกาวสําคัญของการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
ราชการสมัยใหมอยางเปนลายลักษณอักษร โดยวางหลักเกณฑและวิธีการในการ
ปฏิบัติราชการใหมีความชัดเจน สามารถวัดผลได ซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดเอาประโยชนสุขของประชาชนเปนท่ีต้ัง 
เพ่ือใหการบริหารราชการตอบสนองความตองการและยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
อยางแทจริง 
 
การจัดทําบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance)  
สําหรับองคกรธุรกิจ 
 ผูบริหารองคกรธุรกิจของไทยไดใหความสําคัญกับการมี ธรรมาภิบาล ซึ่ง
หลักการของธรรมาภิบาลภาคเอกชนหมายถึง การมีบรรษัทภิบาลท่ีดี คือ มีการ
บริหารจัดการธุรกิจท่ีเปนธรรมและโปรงใส โดยผูมอํีานาจจัดการธุรกิจนั้นๆมีความ
รับผิดชอบตอหนาท่ี และผลการกระทําของตนตอผูมีสวนไดเสียกับบริษัททุกราย
รวมถึงผูถือหุน เจาหนี้ พนักงาน รัฐ ลูกคา ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 ธรรมาภิบาลภาคเอกชนท่ีดี มีรากฐานต้ังอยูบนหลักการสําคัญ 3 ประการ
ดวยกันคือ  
 1.ความรับผิดชอบ คือความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารตอผูถือ
หุน และผูมีสวนไดเสียอื่นๆดวย เชน รัฐ เจาหนี้ พนักงานและสังคม โดยผูบริหาร
จะตองรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานของบริษัท ในขณะท่ีกรรมการในฐานะตัวแทน
ผูถือหุน จะเปนผูตรวจสอบการทํางานของผูบริหาร และความถูกตองของระบบบัญชี 



    นักบริหารมืออาชีพ                                                หวน   พินธุพันธ                    86

 2.ความโปรงใส คือความโปรงใสในการบริหารธุรกิจ เพ่ือใหผูถือหุนมั่นใจ
ไดวา การดําเนินธุรกิจนั้นเปนไปในแนวทางที่กอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน 
โดยผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญไมไดมีการแสวงหาผลกําไรสวนตัว 
 3.ความเสมอภาค คือผูถือหุนรายยอยจะมีสิทธิไดรับผลประโยชนจากการ
ประกอบธุรกิจเทาเทียมกับผูถือหุนรายใหญ มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ 
เปล่ียนหรือปลดกรรมการ มสีวนรวมในการกําหนดนโยบายสําคัญของธุรกิจตามท่ี
กําหนดไวในกฏหมายมหาชน และมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆของบริษัท 
 
หลักธรรมาภิบาลท่ีดี ตามความคิดของ 
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา   

ประกอบดวย 
 1.การแสดงความรับผิดชอบ โดยมีการแยกแยะกลุมบุคคลตางๆชัดเจน เชน 
ผูถือหุน ตองเปดเผยวา เปนใคร สัมพันธกันอยางไร 
 2.คณะกรรมการบริษัทมีโครงสรางท่ีเหมาะสม มีการถวงดุลของ
คณะกรรมการแตละคน มีกรรมการอิสระท่ีจะชวยการตัดสินใจของคณะกรรมการที่
เปนประโยชนตอบริษัท ขณะเดียวกันตองมีผูสอบบัญชีอิสระ  ตองมีผูสอบบัญชีท้ัง
ภายในและภายนอก 
 3.การเปดเผยขอมูลถูกตองทันเวลา โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เพราะมีคนสนใจมาก ตองนําขอมูลไปใชไดไมคลุมเครือ 
 4.การตรวจสอบภายใน ประกอบดวยประเด็น 2 ประเด็น คือ 
 4.1 การตรวจสอบภายในเชิงปองกัน เปนการสรางกลไกใหผูบริหาร
ตัดสินใจไดทันเวลา 

4.2 การตรวจสอบโดยเนนปฏิบัติตามระเบียบและกฏหมาย ตัวอยางกรณี
บริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งนายจิรายุเปนกรรมการของบริษัทปูนซิเมนตไทย แมวาผล
ประกอบการ 9 เดือนท่ีผานมาจะดีมาก แตคณะกรรมการตรวจสอบยังตองตรวจสอบ
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การทํางานของบริษัทปูนซิเมนตไทยตอไป ซึ่งมีเรื่องตองตรวจสอบถึง 172 เรื่อง 
ไมใชเรื่องอํานาจของใคร แตถาไมตรวจสอบ ปญหาเล็กก็จะกลายเปนปญหาใหญได 
และประธานเจาหนาท่ีฝายการเงินควรมีบทบาทเต็มท่ีท่ีจะเขามาดูแลตั้งแตเรื่องเล็กๆ
จนถึงเรื่องใหญๆ 
 
รางวัล “ธรรมาภิบาลดีเดน” ของสถาบันปวย  อ้ืงภากรณ 
 ป พ.ศ. 2549 เปนปท่ี 4 ของการเฟนหาผูประกอบการขนาดยอมเพ่ือรับ
รางวัล“ธรรมาภิบาลดีเดน” ของสถาบันปวย  อ้ืงภากรณ สถาบันนี้จัดต้ังขึ้นเพ่ือ
รําลึกถึง ดร.ปวย  อ้ึงภากรณ ผูเปนตัวอยางการทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต และ
มี “ธรรมาภิบาล” 
 กิจกรรมอันหนึ่งคือ ยกยองธุรกิจขนาดยอมท่ีมีธรรมาภิบาล โดยมองธรร
มาภิบาลในลักษณะแบบไทย เขากบัสังคมไทย คือ ธรรม หมายถึงดีชอบ ถูกตอง
เปนธรรม อภิบาล หมายถึงการกํากับดูแลบริหาร ฉะนั้น        ธรรมาภิบาล คือธุรกิจ
ท่ีมีการบริหารและกํากับอยางถูกตองและเปนธรรม 
 สําหรับบริษัทธุรกิจขนาดยอมท่ีไดรับการยกยองใหไดรับรางวัล “ธรรมาภิ
บาลดีเดน” จะตองผานคุณสมบัติขั้นตน คือ 

๑. ตองไมเปนธรุกิจท่ีเบ้ียวหน้ี โดยจะมีการสงรายชื่อธุรกิจใหกับธนาคาร
พาณิชยกล่ันกรองกอน 

๒. สงบัญชีถูกตอง 
๓. ตองเสียภาษีถูกตองครบถวน 
๔. ตองไมมีคดีความเสียหาย 
สวนหลักเกณฑการคัดเลือกจะใชหลักเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ของพระ

พรหมคุณาภรณ (ป.ปยุตโต) คือ 
1. ธุรกิจตองไมเอาเปรียบลูกคา  
2. ไมเอาเปรียบพนักงาน  
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3. ไมเอาเปรียบสังคมและสิ่งแวดลอม  
4. ไมเอาเปรียบตนเอง 

 

นักบริหารมืออาชีพกับมนุษยสัมพันธ 

 ในเรื่อง “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักบริหารมืออาชีพจากทฤษฎี
ตางๆ” จะพบวาหลายทฤษฎีไดแบงผูบริหารออกเปน 2 ขอใหญ คือ ผูบริหารที่เนน
งาน กับ ผูบริหารท่ีเนนคน หรอื ผูบริหารท่ีเกงงาน กับ ผูบริหารท่ีเกงคน สําหรับ
ผูบริหารที่เนนคน หรือ ผูบริหารท่ีเกงคน ก็คือผูบริหารท่ีรูจักมีสัมพันธภาพกับ
ผูรวมงาน รูจักใชคนใหเหมาะสมกับงาน เขาใจผูรวมงาน คือผูบริหารมีมนุษยสัมพันธ
กับผูรวมงานนั่นเอง เชน ผูบริหารท่ีใชบารมีทางบุคลามิติ ตามทฤษฎีของเกทเซลส  
กบั กูบา ผูบริหารแบบคํานึงคน ตามทฤษฎีของของเบลค กับ มูตัน ผูบริหารแบบใช
พระคุณตามทฤษฎีของ  ดร.ชุบ  กาญจนประกร ผูบริหารแบบประชาธิปไตยตาม
ทฤษฎีของเลวิน ลิพพิท และไวท เปนตน 

มนุษยสัมพันธ เปนการสรางและสงเสริมสัมพันธภาพระหวางผูบริหารกับ
ผูรวมงาน ซึ่งนักบริหารมืออาชีพควรจะรูจักเทคนิคในการสรางมนุษยสัมพันธ 

 
เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธของนักบริหารมืออาชีพ 
 นักบริหารมืออาชีพมีวิธีสรางมนุษยสัมพันธกับผูรวมงานไดหลากหลาย 
ดังนี้ 
 1.จูงใจใหผูรวมงานทํางานดวยความขยันขันแข็ง จริงจังและจริงใจ 
 2.เขาใจตนเอง ไมหลงตนเอง ไมยกยองตนเองมากเกินไป หากมีอะไร
บกพรองก็ตองยอมรับและปรับปรุงพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
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 3.เขาใจผูรวมงานหรือบุคคลอ่ืน เนื่องจากบุคคลมีความแตกตางกัน มี
ธรรมชาติของความตองการแตกตางกัน มีประวัติและประสบการณแตกตางกัน แลว
พิจารณาดูวาตนเองจะปรับตัวใหมีการติดตอสัมพันธกับบุคคลนั้นๆไดอยางไร 
 4.เขาใจสภาพแวดลอม คือการเรียนรูธรรมชาติของสภาพแวดลอม และ
ส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบๆตัวเองหรือบุคคลอ่ืน เชน สังคม วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม 
ซึ่งส่ิงแวดลอมเหลานี้มีอิทธิพลตอชีวิตประจําวัน และมีสวนท่ีจะชวยเสริมสรางมนุษย
สัมพันธได หากเรามีความรูความเขาใจสภาพแวดลอมของบุคคลนั้นๆ 
 5.สรางความรูสึกและสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางานใหเกิดขึ้น เชนความ
เปนกันเอง ความสะดวกสบายและอื่นๆ 
 6.ลดปญหาความขัดแยงระหวางผูบริหารกับผูรวมงาน ดวยการเขาใจเขา
เขาใจเรา หรือเอาใจเขามาใสใจเรานั่นเอง 
 7.เสรมิสรางเจตคติท่ีดีตอการทํางานของผูรวมงาน 
 8.รูจักพูดจา ทักทายผูรวมงาน โดยใชคําพูดท่ีไพเราะออนหวาน 
 9.ย้ิมแยมแจมใสดวยความจริงใจกับผูรวมงาน เพราะการยิ้มเปนเคร่ือง
แสดงไมตรี และในขณะที่เราย้ิมนั้น เราใชกลามเนื้อเพียง 17 ชิ้น แตเวลาเราทําหนา
นิ่วคิ้วขมวด เราตองใชกลามเนื้อถึง 43 ชิ้น ดังนั้นจึงควรยิ้มเขาไว 
 10.พูดจาสุภาพ เหมาะสมกับเรื่อง บุคคล เวลา และสถานที่ 
 11.รูจักท้ังการเปนผูใหและผูรับ และมิใชใหรางวัลส่ิงของเงินทองเทานั้น จะ
รวมท้ังใหความเปนกันเอง ใหความสนใจ ใหความเมตตากรุณาและอื่นๆ 
 12.รูจักยกยองชมเชยผูรวมงาน 
 13.เปนผูฟงท่ีดีและรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานอยางมีเหตุผล นําเอา
ความคิดเห็นของผูรวมงานมาประกอบการพิจารณาดําเนินงานตอไป 
 14.เห็นอกเห็นใจผูรวมงาน 
 15.ยอมรับความสามารถของผูรวมงาน 
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 16.จําชื่อผูรวมงานและเรียกชื่อหรือทักทายใหถูกตอง เขาจะเกิดความภูมิใจ
และพอใจ 
 17.แสดงความเปนกันเองและใหความชวยเหลือสงเคราะหในส่ิงท่ีเปน
ประโยชนกับผูรวมงานทุกคน 
 18.พูดและปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความจริงใจท้ังสีหนาและทาทางโดยมิได
แสรงทํา 
 19.ใหความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอ เผื่อแผ พยายามยกยองมากกวาท่ีจะติ
ผูรวมงาน ระมัดระวังในการวิพากษวิจารณผูรวมงาน มีไมตรีจิตและชวยเหลือ
ผูรวมงาน 
 20.พรอมท่ีจะใหบริการแกผูรวมงานอยูเสมอ มิใชรอใหผูรวมงานมาบริการ 
รวมท้ังใหความชวยเหลือสงเคราะหในส่ิงท่ีเปนประโยชนกับทุกคน 
 

การพัฒนาตนเองใหเปนผูใฝรู มีวิสัยทัศน 

ของนักบริหารมืออาชีพ 

 นักบริหารมืออาชีพหรือผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพจะตองเตรียมความ
พรอมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติกําหนด ซึ่งจะดําเนินการไดดังนี้ 
 1.ตองพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในดานตางๆ 
ดังนี้ 
    1.1 ดานความรูความเขาใจ เชน บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาผูบริหาร
และครู หลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การ
วัดการประเมินผล 



    นักบริหารมืออาชีพ                                                หวน   พินธุพันธ                    91

    1.2 ดานทักษะ เชน ทักษะทางมนุษยสัมพันธ ทักษะทางเทคนิค ทักษะ
ทางคตินิยม ทักษะในการใชส่ือและเทคโนโลยีตางๆ ทักษะในการจัดกระบวนการ
เรียนรู 
 2.สรางความสัมพันธกับชุมชน เชน ชวยแกปญหาของชุมชน นํานักเรียน
ไปศึกษาหาขอมูลรวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชน เชิญบุคคลในชุมชนมาชวยสอน
ในโรงเรียน ประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียนใหชุมชนทราบ เปนตน 
 3.จัดระบบขอมูลและรวบรวมขอมูลของชุมชนและทองถิ่น เชน องคกร
ตางๆในชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชน 
 4.ปรับปรุงสภาพแวดลอมของโรงเรียน เชน อาคารสถานท่ี หองตางๆ 
บริเวณโรงเรียน 
 5.ปรับปรุงระบบการบริหาร เชน การบริหารวิชาการ การบริหาร 
งานธุรการ การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน และการบริหารงานดาน
ความสัมพันธกับชุมชน 
 6.ระดมทรัพยากรในชุมชนมารวมจัดการศึกษา เชน สถานประกอบการ 
บุคคลในชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 7.เตรียมความพรอมในการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให
ชุมชนเชื่อมั่นวาสถานศึกษาพัฒนาผูเรียนไดบรรลุจุดประสงค 
 นอกจากนี้ สุภาส เครือเนตร ไดให แนวคิดในการพัฒนาตนเอง ไวใน
หนังสือ “แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต” วาควรคํานึงถึงคุณสมบัติพ้ืนฐาน 7 
ประการ คือ 
 
 1. สรางจิตใจใหหนักแนนมั่นคง เชนการทําสมาธิ จะทําใหจติใจไมฟุงซาน 
มีคุณธรรม ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย มีความคิดดี เสมือนไดชารต
แบตเตอรี่ ไดพักผอนท้ังกายและใจ หายจากโรคภัยไขเจ็บ 
 2. สรางนิสัยขยันหมั่นเพียร ดวยการระลึกและฝกปฏิบัติบอยๆ 
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 3. สรางนิสัยรับผิดชอบ ดวยการระลึกและปฏิบัติบอยๆ 
 4. สรางนิสัยกตัญูออนนอมถอมตน ดวยการระลึกและฝกปฏิบัติบอยๆ 
 5. สรางนิสัยรูจักประมาณตน ดวยการระลึกและฝกปฏิบัติบอยๆ 
 6. สรางนิสัยใหมีระเบียบวินัยและซื่อสัตย ดวยการระลึกและฝกปฏิบัติ
บอยๆ 

6.  สรางคุณธรรมใหแกตนเอง ดวยการระลึกและฝกพิจารณาเหตุผล
บอยๆ 

ความตองการพัฒนาตนเองไปสูความเปนผูบริหารมืออาชีพ 
 จากงานวิจัยของ ถวัลย หงษไทย เรื่อง “การศึกษาสภาพและความ
ตองการพัฒนาความเปนผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ” พบวา ผูบริหารมีความตองการ
พัฒนาตนเองไปสูความเปนผูบริหารมืออาชีพอยูในระดับมาก สําหรับประเด็นท่ี
ผูบริหารมีความตองการพัฒนามากท่ีสุดมีอยู 6 ประเด็น ดวยกัน คือ 
 1.ความตองการพัฒนาตนเองเพื่อใหมีความรูเรื่องความรับผิดชอบตอการ
พัฒนาโรงเรียนในระยะส้ันและระยะยาว 
 2.ความตองการพัฒนาตนเองเพื่อใหมีวิสัยทัศน สามารถส่ือสารวิสัยทัศน 
และนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล 
 3.ความตองการพัฒนาตนเองเพื่อใหมีความรูความสามารถในการวางแผน 
แผนกลยุทธ การกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
 4.ความตองการพัฒนาตนเองเพื่อใหมีความรูความสามารถในเชิงผูนํา เชน 
การกําหนดวิสัยทัศน การบริหารเชิงกลยุทธ การใชเทคนิคการบริหารสมัยใหมและ
การบริหารคน 
 5.ความตองการพัฒนาตนเองเพื่อใหมีความรูความสามารถในการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 6.ความตองการพัฒนาตนเองเพื่อใหมีความรูความสามารถในการใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมในการบริหารงาน 
 

นักบริหารมืออาชีพกับการแกปญหา 

ท้ังในสถานศึกษาและองคกรตางๆยอมมีปญหาในการดําเนินงานมากมาย 
นักบริหารจึงควรปรับเปล่ียนปญหา ใหกลายเปนโอกาส หรือปรับเปล่ียนวิกฤตให
กลายเปนโอกาส โดยคิดแกปญหาเหลานั้นใหได เพ่ือนําไปปฏิบัติ 
  ขั้นตอนในการแกปญหาของนกับริหาร หรือ วิธีการแกปญหา (Problem 
Solving Method) จะใช วิธีการทางวิทยาศาสตร (Science Method) หรือ วิธี
แกปญหาตามข้ันท้ัง 4 ของอริยสัจ มาใชในการแกปญหาก็ได จะไดกลาวถึงวิธีการ
แกปญหาท้ังสองวิธีดังตอไปดังนี้ 
 
วิธีการทางวิทยาศาสตร (Science Method)  

มีวิธีการอยู 5 ขั้นตอนดวยกัน คือ 
 1.การเลือกปญหาหรือกําหนดปญหา โดยเลือกปญหาท่ีนาสนใจ นาจะ
แกปญหา เชน ปญหานักเรียนไมสนใจเรียน 
 2.การวิเคราะหปญหา ทําการนิยามปญหาใหชัดเจน หรือสรางสมมติฐาน
ในปญหาท่ีกําลังศึกษาใหดีขึ้น จะเก็บขอมูลอะไรและอยางไร เชน วิเคราะหปญหา
นักเรียนไมสนใจเรียน อาจจะเปนเพราะนักเรียนยากจนไมไดทานขาวเชามาจากบาน  
ดังนั้นการเก็บขอมูลอาจจะสัมภาษณนักเรียน สอบถามผูปกครอง สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน เปนตน 
 3.การคนหาสาเหตุของปญหา ดวยการสอบถามผูท่ีเกี่ยวของ การสังเกต 
การสัมภาษณ สอบถามผูปกครองอาจจะไดสาเหตุคือผูปกครองยากจนจริงตองหาเชา
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กินค่ํา นักเรียนไมไดกินขาวเชากอนไปโรงเรียน เพราะผูปกครองตองออกจากบาน
แตเชา 
 4.การคิดแกปญหาตามสาเหตุ หรือวิเคราะห โดยตีความหมายของ
สาเหตุ ของปญหามาวิเคราะห เพ่ือแกปญหา  เชน แกปญหาโดยทางโรงเรียนคิดทํา
โครงการจัดอาหารเชาใหนักเรียนท่ีไมไดกินขาวเชามาจากบาน เปนตน 

5.การเขียนรายงานเพื่อนําไปใชปฏิบัติ โดยเขียนรายงานใหชัดเจนเขาใจ
งาย เพ่ือนําไปใชปฏิบัติได คือ เขียนโครงการจัดอาหารเชาใหนักเรียนท่ีไมไดกินขาว
เชามาจากบาน และดําเนินการตามโครงการนี้ 
 ขอยกตัวอยาง ปญหานักเรียนไมสนใจเรียน มาแกปญหาโดยใช วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร (Science Method)  มาใชในการแกปญหาพอสังเขป ดังนี้ 
 1.การเลือกปญหาหรือกําหนดปญหา โดยเลือกปญหาท่ีนาจะแกปญหา 
คือ ปญหานักเรียนไมสนใจเรียน 
 2.การวิเคราะหปญหา  วิเคราะหปญหานักเรียนไมสนใจเรียน อาจจะเปน
เพราะนักเรียนยากจนไมไดทานขาวเชามาจากบาน ทําใหหิวจึงไมสนใจเรียน ดังนั้น
การเก็บขอมูลอาจจะสัมภาษณนักเรียน สอบถามผูปกครอง สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน  
 3.การคนหาสาเหตุของปญหา โดยสอบถามผูปกครองทําใหทราบสาเหตุ
คือ ผูปกครองยากจนจริงตองหาเชากินค่ํา นกัเรียนไมไดกินขาวเชากอนไปโรงเรียน 
เพราะผูปกครองตองออกจากบานแตเชา สัมภาษณนักเรียนนักเรียนก็บอกวาไมได
กินขาวเชาจริง 
 4.การคิดแกปญหาตามสาเหตุ หรือวิเคราะห แกปญหาโดยทางโรงเรียน
คิด ทําโครงการจัดอาหารเชาใหนักเรียนท่ีไมไดกินขาวเชามาจากบาน 

5.การเขียนรายงานเพื่อนําไปใชปฏิบัติ เขียนโครงการจัดอาหารเชาให
นักเรียน ท่ีไมไดกินขาวเชามาจากบาน และดําเนินการตามโครงการนี้ทันที 
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 นี่เปนตัวอยางการใช วิธีการทางวิทยาศาสตร (Science Method) มาใช
ในการแกปญหา 
 
วิธีการแกปญหาตามข้ันท้ัง 4 ของอริยสัจ 

ซึ่งมี 4 ขั้น คือ ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค 
 1.ทุกข  (หรือขั้นทุกข) เปนขั้นกําหนดปญหา ศึกษาปญหา กําหนดขอบเขต
ของปญหาท่ีเราจะแก  
 2.สมทัุย (หรือขั้นสมุทัย) เปนขั้นตั้งสมมติฐาน พิจารณาสาเหตุของปญหา 
จะตองแกปญหาท่ีสาเหตุของปญหา หรือท่ีตนตอของปญหา ดังนั้นพยายามกําหนด
วา อาจจะกระทําอะไรไดบางหลายๆอยาง เพ่ือแกปญหาท่ีตรงสาเหตุ 
 3.นิโรธ (หรือขั้นนิโรธ) เปนขั้นการทดลองและเก็บขอมูล โดยทดลองใช
วิธีการตางๆแกปญหาตามสาเหตุของปญหา ทดลองไดผลประการใด ก็บันทึกไว
เรียกวาขอมูล 
 4.มรรค (หรือขั้นมรรค) เปนขั้นวิเคราะหขอมูลและสรุปผล โดยวิเคราะห
ขอมูลหรือเปรียบเทียบขอมูลวิธีแกปญหาในขอ 3 จนเห็นวาทําอยางไรจึงจะแกปญหา
ท่ีกําหนดในขอ 1 นั้นได แลวสรุปการกระทําท่ีไดผลไวเปนแนวทาง (มรรค) เพ่ือ
ปฏิบัติอยางเต็มท่ีตามแนวทางน้ัน 
 ขอยกตัวอยาง ปญหานักเรียนไมสนใจเรียน มาแกปญหาโดยใช วิธีการ
แกปญหาตามข้ันท้ัง 4 ของอริยสัจ ซึ่งมี 4 ขั้น ดังนี้ 
 1.ทุกข  (หรือขั้นทุกข) เปนขั้นกําหนดปญหา คือ ปญหานักเรียนไมสนใจ
เรียน  
 2.สมุทัย (หรือขั้นสมุทัย) พิจารณาสาเหตุของปญหาแลวพบวา เปนเพราะ
นักเรียนยากจนไมไดทานขาวเชามาจากบาน ทําใหหิวจึงไมสนใจเรียน ดังนั้นการ
แกปญหาตองแกปญหาท่ีสาเหตุของปญหา คือแกท่ีนกัเรียนยากจนไมไดทานขาวเชา
มาจากบาน 
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 3.นิโรธ (หรือขั้นนิโรธ) ซึ่งเปนขั้นการทดลองและเก็บขอมูล โดยทดลองใช
วิธีการตางๆแกปญหาตามสาเหตุของปญหา คือทดลองใหนักเรียนกินขาวเชากอน
เขาเรียน 
 4.มรรค (หรือขั้นมรรค) ซึ่งเปนขั้นวิเคราะหขอมูลและสรุปผล คือ เมื่อให
นักเรียนกินขาวเชาจนอิ่มและหายหิวแลว นักเรียนจะสดชื่น สนใจเรยีนขึ้นไหม ถา
สนใจเรียนมากขึ้น ก็สรุปผลแลวทําโครงการจัดอาหารเชาใหนักเรียนท่ีไมไดกินขาว
เชามาจากบาน และดําเนินการโครงการนี้ทันที 
 วิธีการแกปญหา (Problem Solving Method) โดยใช วิธีการทาง
วิทยาศาสตร (Science Method) ในการแกปญหา หรือใช วิธีการแกปญหาตาม
ข้ันท้ัง 4 ของอริยสัจ ในการแกปญหานี้ จะนําไปใชในการวิจัยในชั้นเรียนไดดวย 
เพราะปจจุบันนี้การเรียนการสอนในชั้นเรียนมีปญหามากมาย 
 
นักบริหารมืออาชีพกับการตัดสินใจ  (Decision Making) 
 การตัดสินใจ เปนกระบวนการที่ใชเหตุผลในการพิจารณา วิเคราะห และ
หาทางเลือกเพ่ือนําไปสูขั้นของการปฏิบัติ การตัดสินใจจึงตองเปนไปตามขั้นตอนของ
กระบวนการอยางรอบคอบ เพ่ือประสิทธิภาพของการบริหารองคกร 
 การตัดสินใจ เปนภารกิจท่ีสําคัญย่ิงอยางหน่ึงของกระบวนการบริหาร นัก
บริหารมืออาชีพจึงจําเปนตองตัดสินใจอยูเสมอ และจะตองกระทําดวยความรอบคอบ 
นักบริหารท่ีตัดสินใจไมไดหรือขาดทักษะในการตัดสินใจ ยอมทําใหหนวยงานเจริญ
ไดยาก ดังน้ันนักบริหารมืออาชีพจะตองมีความสามารถในการตัดสินใจและ
จะตองเปนนักปฏิบัติท่ีมีพื้นฐาน การวิเคราะหและตัดสินใจที่เปนนักวางแผน
อยูในตัวดวย 

การตัดสินใจ ไดนําไปใชในการบริหารสถานศึกษาแบบ School-Based 
Management (SBM) เนื่องจากมีการถายโอนอํานาจการตัดสินใจจากรัฐหรือเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาไปยังสถานศึกษาตาง ๆ การบริหารสถานศึกษาแบบ SBM จะทําให
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ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและผูปกครองเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัด
การศึกษามากขึ้น ดวยการใหเขาเหลานั้นรับผิดชอบในการตัดสินใจในเรื่อง
งบประมาณ บุคลากรและหลักสูตร นอกจากการมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่องหลัก
ดังกลาวของครู ผูปกครอง และสมาชิกในชุมชนแลว SBM ยังเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บรรยากาศการเรียนรูใหกับเด็กดวย จึงเห็นไดวา การตัดสินใจ ไดนําไปใชในการ
บริหารสถานศึกษาแบบ School-Based Management (SBM) เปนอยางมาก
ทีเดียว 

 
การตัดสินใจท่ีนําไปใชในการบริหารสถานศึกษาแบบ SBM  

ใหประโยชน ดังนี้ 
 1. เปดโอกาสใหผูมีความสามารถในสถานศึกษามีสวนรวมตัดสินใจ เพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอน  
 2. ใหชุมชนมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจท่ีสําคัญ  
 3. ใหความสําคัญกับการตรวจสอบเพ่ือการตัดสินใจ  

4. นําไปสูการคิดสรางสรรคท่ีกวางขวางในการออกแบบงาน/โครงการ  
5.ปรับวิธีการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาของแตละ
สถานศึกษา  

6.นําไปสูการจัดสรรงบประมาณท่ีแทจริง ซึ่งเปดโอกาสใหผูปกครองและครูได
มีความตระหนักในสถานภาพทางการเงินของสถานศึกษา การจํากัดการใชจาย และ
คาใชจายท่ีใชในโครงการตาง ๆ  

7.เพ่ิมขวัญกําลังใจใหครูและอบรมปลูกฝงการเปนผูนําใหมในทุกระดับ 
 

กระบวนการบริหารกับการตัดสินใจ 
ใน ทฤษฎีกระบวนการบริหาร ท่ีนักบริหารนําไปใชในการบริหารงานนั้นมี 

บางทฤษฎีท่ีเร่ิมจาก การตัดสินใจ (Decision – making) เชน  
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  ทฤษฎีของเกรก (Gregg) ไดแบงกระบวนการบริหารออกเปน 7 ประการ
ดวยกัน คือ 

1.Decision – making (การตัดสินใจ) 
 2.Planning (การวางแผน) 
 3.Oganizing (การจัดหนวยงาน) 
 4.Communicating (การติดตอส่ือสาร) 
 5.Influencing (การใชอิทธิพล) 
 6.Coordinating (การประสานงาน) 
 7.Evaluating (การประเมินผลงาน) 
 ทฤษฎีของแคมพเบลล (Campbell) ไดแบงกระบวนการบริหารออกเปน 5 
ประการดวยกัน คือ 

1.Decision – making (การตัดสินใจ) 
 2.Programing (การวางแผน) 
 3.Stimulating (การเสริมกําลังบํารุง) 
 4.Coordinating (การประสานงาน) 
 5.Appraising (การรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน) 
 แสดงใหเห็นวาทฤษฎีท้ังสองนี้ใหความสําคัญกับ การตัดสินใจ คือในการ
บริหารงานของนักบริหาร จะตองเริ่มจาก การตัดสินใจ กอน จึงจะม ีการวางแผน 
แสดงวาเขาใหความสําคัญกับ การตัดสินใจ 
 
แบบของการตัดสินใจ 
 1.การตัดสินใจโดยบัญชาหรือคําสั่งของผูมีอํานาจเหนือกวา เปนการ
ตัดสินใจตามคําส่ังของผูบังคับบัญชานั่นเอง ซึ่งผูบริหารมักจะหลีกเล่ียงยาก ทําให
การตัดสินใจจะลําบากถาเปนส่ิงท่ีปฏิบัติไมได 
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 2.การตัดสินใจโดยผูใตบังคับบัญชาเสนอข้ึนมา อาจเปนเพราะผูบริหาร
หยอนสมรรถภาพ หรือไมมีอํานาจในการตัดสินใจ 
 3.การตัดสินใจท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมของผูบริหารเอง  เปนการ- 
ตัดสินใจท่ีผูบริหารคิดริเริ่มขึ้นมาเอง โดยกลาคิดกลาตัดสินใจทําส่ิงท่ีแปลกใหม 
 
แบบการตัดสินใจตามทฤษฏีการตัดสินใจตามสถานการณ 
ของ วรุมและเยตตอน   

มี 5 แบบ คือ 
 1.ตัดสินใจโดยใชขอมูลของตนเอง 
 2. ตัดสินใจโดยไดรับขอมูลเพ่ิมเติมจากผูบังคับบัญชา 
 3.ปรึกษากับผูบังคับบัญชาเปนรายบุคคลแลวตัดสินใจเอง 

4.ปรึกษากับผูบังคับบัญชาเปนกลุมแลวตัดสินใจ 
5.รวมกันปรึกษากับผูใตบังคับบัญชาเปนกลุมแลวรวมกันตัดสินใจ 

 
กระบวนการในการตัดสินใจ 

มีทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจอยูหลายทฤษฎี แตละทฤษฎีไดแบงขั้นตอนไว 
ท้ังท่ีแตกตางกันและคลายกัน ดังนี้ 

แบบ 3 ข้ันตอน (วิธีคิดตัดสินใจแบบพุทธ) 

ในยามท่ีเราจะตองตัดสินใจอะไรสักอยางหน่ึง อยาเพ่ิงผลีผลามดวนคิดตัดสินใจ
ไปตามความชอบใจ หรือความไมชอบใจของตนเอง เพราะมีโอกาสที่จะตัดสินใจ
ผิดพลาดไดมาก ชาวพุทธท่ีมีจิตสํานึกฝกตน ควรฝกฝนกระบวนการคิด 3 ขั้นตอน 
อันเปนกระบวนการคิดท่ีจะทําใหเราไดการตัดสินใจท่ีดีท่ีสุด เทาท่ีสติปญญาของแต
ละคนจะสามารถทําได ดังมีขั้นตอนตอไปนี้ 
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ข้ันตอนท่ี 1 กอนท่ีจะคิดตัดสินใจกระทําอะไรลงไป ใหคิดถึงขอดี ในส่ิงท่ี
ตองการจะกระทํานั้นวามันมีขอดีอะไรบาง แจกแจงออกมาใหหมด 

ข้ันตอนท่ี 2 จากน้ันใหคิดถึงแงเสีย ขอดอย ขอบกพรองของมันวานาจะมี
อะไรบาง แจกแจงออกมาใหหมดเชนเดียวกัน  

ข้ันตอนท่ี 3 คิดหาวิธีทางออก ทางเลือกใหม ๆ วิธีการท่ีเหมาะสม ท่ีไดรับ
ผลดีมากท่ีสุด โดยท่ีไดรับผลเสียนอยท่ีสุด 

แบบ 4 ข้ันตอน 

 1.การกําหนดปญหา เชน กําหนดปญหาครูไมปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
สอน คือยังสอนแบบยึดครูเปนศูนยกลางมากกวาสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2.การพัฒนาทางเลือก คือ การพิจารณาวาทางเลือกใดบางท่ีจะนําไป
แกปญหาได เชน ทางเลือกท่ีหนึ่งคือจัดอบรมครูเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ทางเลือกท่ีสองพาครูไปศึกษาดูงานในโรงเรียนท่ีสอนแบบเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 3.การวิเคราะหทางเลือก คือ การพิจารณาจุดเดนจุดดอยตางๆของ
ทางเลือก แตละทางเลือก โดยวิเคราะหทางเลือกท่ีหนึ่ง มีจุดเดนคือ จัดไดงายใน
โรงเรียนโดยเชิญวิทยากรมาใหการอบรม จุดดอยคือ ครูไมเห็นการเรียนการสอน
แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีเปนรูปธรรม สวนทางเลือกท่ีสอง มีจุดเดนคือ ครูไดเห็น
การเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีเปนรูปธรรม จดุดอยคือตองส้ินเปลือง
คาใชจายในการพาครูไปศึกษาดูงาน 

4.การคัดเลือกทางเลือกและปฏิบัติตามทางเลือก คัดเลือกทางเลือก- 
ท่ีสองโดยพาครูไปศึกษาดูงานในโรงเรียนท่ีสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
แบบ 5 ข้ันตอน 

1.การศึกษาปญหาและความตองการ 
2.การศึกษาทางเลือกเพ่ือแกปญหา 
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3.การเลือกทางเลือก 
4.การปฏิบัติและสนับสนุนตามทางเลือก 
5.การประเมินผล 
 

แบบ 6 ข้ันตอน 
 1.ศึกษาดูปญหาคืออะไร และวางขอบเขตของปญหานั้นๆ 
 2.วิเคราะหและประเมินปญหานั้นๆ 
 3.สรางเกณฑและมาตรฐานเพ่ือประเมินผลทางเลือกหรือการตัดสินใจ 
 4.รวบรวมขอมูล 
 5.หาทางเลือกหรือวิธีแกปญหาท่ีดีท่ีสุด 

6.ลงมือปฏิบัติตามทางเลือกท่ีดีกวา โดยวางโปรแกรมการแกปญหา 
ควบคุมกิจกรรมในโปรแกรม ประเมินผลที่ไดและกระบวนการที่ทําไป 

 
แบบ 7 ข้ันตอน 
 1.รับรูปญหา หรือเลือกปญหาท่ีสําคัญเรงดวนท่ีจะตัดสินใจ 
 2.วิเคราะหและประเมินผลปญหา 
 3.ต้ังเกณฑหรือมาตรฐานสําหรับเลือกวิธีแกปญหา 
 4.รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุของปญหา 
 5.กําหนดทางปฏิบัติในการแกปญหา 
 6.ประเมินผลหรือลําดับความสําคัญ หรือจัดลําดับวิธีการแกปญหาในแตละ
วิธีวาใชแลวจะเกิดผลอยางไร 
 7.เลือกวิธีแกปญหาท่ีดีท่ีสุดในการตัดสินใจ 
 ดังนั้นนักบริหารจะเลือกแบบไหนไปใชก็ได ตามแตสถานการณ 
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ภาคผนวก 
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ขอเสนอกลยุทธ การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ผูบริหารการศึกษาของไทย 

ขอเสนอตางๆท่ีจะนําเสนอตอไปนี้ เปนการวิเคราะห ขอมูล จากการวิจัย 
เรื่อง “การจัดระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา” โดย 
ศาสตราจารย ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน ซึ่งมีขอเสนอท่ีนาสนใจ จึงนํามาเสนอ 
ดังนี้ 

1.วิสัยทัศน ในอนาคตผูบริหารจะตองเปนผูบริหารมืออาชีพ และเปนผูท่ีมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเปนผูบริหาร ท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษา โดยมุงพัฒนานักเรียน ใหเปนคนดี คนเกง ตามเปาหมายของโรงเรียนและ
สังคม เปนผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเทา เราหวังวา
ผูบริหารมืออาชีพ นาจะยกมาตรฐานวิชาชีพการบริหาร และไดรับการพัฒนามีการ
ประเมินตนเอง ปรับปรุงตน 
เองอยางตอเนื่อง มีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ เปนแบบอยางท่ีดีใหกับครูและบุคลากร
ท่ีเกี่ยวของ ขณะเดียวกันจะตองเปนผูกํากับดูแลให ครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  

2 ผูรับผิดชอบ มีขอเสนอ 2 ทางเลือก คือ  
2.1 ยกเครื่องคุรุสภา ใหเปนคุรุสภาแหงชาติ ทําหนาท่ีสําคัญเรื่องการออกใบ 

อนุญาตประกอบวิชาชีพท้ังครูและผูบริหาร โดยแยกเรื่ององคการคาออกจาก คุรุสภา 
แตให องคการคานั้นทําหนาท่ีในการคา และใหผลประโยชนมาเกื้อกูลคุรุสภาแหงชาติ 
โดยบริหารจัดการแยกกัน  

2.2 ต้ังสภาผูบริหารการศึกษา ซึ่งไมคอยแนใจนัก เรามีสมาคมผูบริหารอยู
มากมาย แตมีภารกิจหนา ท่ีกันคอนขางมาก จึงคิดวาทางเลือกท่ี 2.1 การแตงตั้งคุรุ
สภาใหม ใหมาทําหนาท่ีใหม กําหนดบทบาทหนาท่ี ทําฟงกชั่นใหชัดเจน นาจะ
เปนไปได  
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3 ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเสนอใหมี 3 ประเภท คือ  
ประเภทท่ี 1 ใบอนุญาตชั่วคราว มีอายุ 3 ป ประเภทท่ี 2 คือ ใบอนุญาต 

แบบมาตรฐาน มีอายุ 5 ป ตออายุได แตการตออายุตองมีการประเมิน โดย พิจารณา
จากผลงาน จรรยาบรรณ ฯลฯ การตออายุแตละคร้ังก็คือขึ้นบันไดไปอีกขั้นหนึ่ง 
เพราะฉะนั้น ถาขึ้นบันไดไปสัก 3 ขั้น รวมเวลา 15 ป แลวยังดํารงความเปนผูบริหาร
มืออาชีพได ก็ใหประเภทท่ี 3 คือ ถาวร ซึ่งประเภท ถาวรนี้ สหรัฐอเมริกากําลังจะ
ยกเลิก เนื่องจากผูท่ีไดรับใบประกอบวิชาชีพ แบบถาวร ไมคอยพัฒนาตนเอง 
อยางไรก็ตาม ผูวิจัยคิดวา ของไทยจะมี 3 ประเภท และสําหรับผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพผูบริหารแบบมาตรฐาน จะได รับเงินประจําตําแหนง และเงินเดือน
ใหมตามพระราชบัญญัติการศึกษา มาตรา 55 ซึ่งถือเปนส่ิงจูงใจท่ีสําคัญ หากยังได
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบชั่วคราว ใหรับเงินตามระบบราชการอยางเดิม  

4 การประเมินเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ ผูบริหารในปจจุบัน ท้ัง
ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาจะไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชั่วคราว มีอายุ 3 ป และถาผูบริหารคนใดมองวา นาจะไดแบบมาตรฐาน ก็สามารถ
ขอรับการประเมินไดเลย สวน กรณีผูบริหารใหมท่ีเพ่ิงจบ ซึ่งคาดวามีประมาณปละ 
2,000 คนจะทําอยางไร ขอเสนอทางเลือกท่ี 1 คือ การรับรองโปรแกรมหรือ หลักสูตร 
คือ พิจารณาหลักสูตรของสถาบันผลิตผูบริหารแตละแหง และรับรองหลักสูตร และ
อาจใหเขารับการอบรมตามท่ีกําหนด ทางเลือกท่ี 2 คือ หากไมไดเรียนทาง ผูบริหาร
การศึกษา จะตองไดรับการทดสอบ เมื่อสอบผานจะตองเขารับการอบรม และได
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั่วคราว มีอายุ 3 ป  

5 การประเมินเพื่อขอใบอนุญาต โดยพิจารณา ตามตัวชี้วัด เกณฑ
มาตรฐาน ผูบริหารการศึกษา และตามเสนทางอาชีพ 5 ขั้น กลาวคือ ผูบริหาร
ปฏิบัติการ ไดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทชั่วคราว มีอายุ 3 ป ผูบริหาร
ชํานาญการ ไดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทมาตร ฐาน การขึ้นขั้นจาก 
ผูชํานาญการมาเปนผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญพิเศษ จะมีการประเมิน และสุดทาย
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หลังจาก 18 ปแลวยังคงดํารงความสามารถที่ ปรากฏชัดเจน ก็ใหผูบริหารทรงคุณวุฒิ 
เรียกวา เปนปูชนียบุคคลในวงการบริหาร ใหแบบถาวรเลย เปนเกียรติยศชื่อเสียงกับ
วงศตระกูลและชาติบานเมือง นี่ก็เปนขอเสนอ สวนรายละเอียดตองไปดูอีกทีวา
ตัวชี้วัด (indicator) จะเปนอยางไร คงเปนงานเฉพาะท่ี จะตองไปพิจารณาตอไป  

6 การผลิตและพัฒนาผูบริหารการศึกษามืออาชีพ ควรมีเปาหมายเพ่ือ
สรางผูบริหารวิชาการ เนื่องจากการศึกษา และผลจากการติดตาม ผูผานการอบรม
หลักสูตรเตรียมผูบริหาร พบวา การสรางผูบริหาร และการพัฒนาผูบริหาร ยังออน
เรื่องการบริหารวิชาการ ถาผูบริหารไมเขมแข็งทางวิชาการมากขึ้น การประกัน 
คุณภาพความเปน ผูบริหารมืออาชีพจะเปนไดยาก เพราะฉะนั้น จึงเสนอวาให
สถาบันผลิต และพัฒนาผูบริหาร ทบทวนการสราง ผูบริหารที่ทําอยูปจจุบัน วาจะ
สรางความ เขมแข็งในเรื่องของวิชาการใหเพ่ิมขึ้นไดหรือไม ฝายคัดเลือกหรือ แตงตั้ง
ผูบริหารเอง คงตองมีการทบทวนเชนกัน  

7.มีคณะทํางานศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมกับการ ออกใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ 
ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ โดยคณะผูวิจัย จะเปนผูรวมงาน และจัดทํา สาระ
บัญญัติท่ีควร กําหนดไวในกฎหมาย และคณะกรรมการกฎหมายก็จะรบัชวงเพ่ือ 
เขียนเปนกฎหมาย  

8.ควรมีการศึกษาเชื่อมโยงระหวางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ผูบริหารการศึกษา ระบบเงินเดือน และคาตอบแทน 

ขอเสนอท้ัง 8 ขอนี้จะใหภาพของการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได
ชัดเจนระดับหนึ่ง สวนท่ีเปนขอถกเถียงและหวงใย คือ เรื่องการประเมิน ซึ่งเปน
ขั้นตอนสําคัญท่ีจะตองศึกษา ในรายละเอียดเพ่ือการประเมินท่ียุติธรรมและเปนการ
ประเมินแบบเปด ประเมินโดยองคคณะบุคคล และมีการคัดสรรบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีผู
ประเมิน ท่ีผานมาจุดออนท่ีสุดของการประเมิน คือ การประเมิน ผูประเมิน เพราะ
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ไมไดใสใจมากนัก ดังนั้น วิธีการดูในการแตงตั้ง และคัดสรร คนท่ีจะทําหนาท่ีประเมิน 
จึงเปนประเด็นท่ีจะตองมีความหวังเปนพิเศษ และคงตองคิดในรายละเอียดอีกมาก 
 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะครูดีในประเทศไทย 

จากการศึกษางานวิจัย และคนควาเกี่ยวกับลักษณะครูดีในประเทศไทย ของ
ทานพุทธทาสภิกขุ เมื่อป พ.ศ. 2524, สุมน อมรวิวัฒน เมื่อป พ.ศ. 2536, อําไพ 
สุจริตกุล เมื่อป พ.ศ. 2536, ท.กลวยไม ณ อยุธยา เมื่อป พ.ศ. 2537), สิริพร 
บุญญานันท เมื่อป พ.ศ. 2537, ไพฑูรย สินลารัตน เมื่อป พ.ศ. 2537, ประกอบ คุป
รัตน เมื่อป พ.ศ. 2539 และสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อป พ.ศ. 2537 ผูวิจัย
พบวาครูท่ีดีควรมีคุณลักษณะท่ีจําเปน 3 ดาน ซึ่งนักบริหารการศึกษาท่ีดี หรือ นัก
บริหารการศึกษามืออาชีพ ก็ควรมีคุณลักษณะท่ีจําเปนท้ัง 3 ดานนี้เชนกัน จึงขอ
นําคุณลักษณะท้ัง 3 ดานมาเสนอดังตอไปนี้  
 
ดานคุณลักษณะ 

1.มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและพรอมท่ีจะพัฒนาวิชาชีพ ของตน
อยูเสมอ  

2.ประพฤติตนเปนแบบอยางแกผูเรียน ท้ังดานศีลธรรม วัฒนธรรม กิจนิสัย 
สุขนิสัย และอุปนิสัย ตลอดจนมีความเปนประชาธิปไตย  

3.ใฝรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ  
4.มีความเมตตาแกศิษย และเห็นคุณคาของศิษย  
5.มีสุขภาพสมบูรณ  
6.มีความคิดริเริ่มสรางสรรคทางวิชาการและสามารถใชกระบวนการคิด

วิเคราะหเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ ได  
7.มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน และสามารถเปนผูนําชุมชนได  
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8.สามารถใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ภาษา และการวิจัยเพ่ือเปนเคร่ืองมือใน
การพัฒนาตนเอง  

9.สามารถพัฒนาตนเองใหเปนครูแบบใหมในระบบสากลได คือเปนครูท่ีเนน
ความหลากหลายเพื่อตอบสนองตอผูเรียนเปนหลัก แนะนําผูเรียนใหสามารถพัฒนา
เรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพและสรางสรรค และใหขอมูลสะทอนกลับผูเรียนไดอยาง
ตอเนื่อง รูวิทยาการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น เพราะ
การศึกษายุคใหมเปนการศึกษาผานส่ืออิเล็กทรอนิคสมากขึ้น เปนครูท่ีตองไปหา
นักเรียนมากขึ้น เขาเย่ียมชุมชนไดมากขึ้น  
 
 
 
ดานความรูของครู 

1.มีความรูในวิชาท่ีสอนอยางแทจริงสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีในศาสตร
ความรูมาสูการปฏิบัติได ท้ังการปฏิบัติในระดับสากลและในระดับทองถ่ิน  

2.มีความรูดานการวิจัย วิทยาการคอมพิวเตอรและภาษา เพ่ือเปนเคร่ืองมือ
ในการ แสวงหาความรู  

3.มีความรูดานเทคนิคการสอน จิตวิทยา การวัดและประเมินผล และ
สามารถประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

4.รูขอมูลขาวสารรอบตัว และเรื่องราวในทองถ่ิน เพ่ือแลกเปล่ียนความรู 
และฝกใหผูเรียนคิดวิเคราะหวิจารณได  

 
ดานการถายทอดความรู 

1.สามารถประยุกตใชเทคนิคการสอนตาง ๆ เพ่ือจัดบรรยากาศ การเรียนรู
ท่ีนาสนใจและผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาวิชาท่ีเรียน ตลอดจนสามารถเชื่อมโยง
ความรูนั้นสูการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได หรือใชในการเรียนรูตอไป  
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2.สามารถอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีศีลธรรม วัฒนธรรม กิจนิสัย สุขนิสัย 
และอุปนิสัย รวมทั้งรักในความเปนประชาธิปไตย เพ่ือเปนบรรทัดฐานในการใชชีวิต
รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางปกติสุข 

3.สามารถพัฒนาใหผูเรียนใฝรู และกาวทันเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถใช
ภาษา ส่ือสารกันได เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ และสามารถใชเครื่องมือ
ตาง ๆ ในการแสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเอง  

4.สามารถ พัฒนาใหผูเรียนมองกวาง คิดไกล และมีวิจารณญาณ ท่ีจะ
วิเคราะหและเลือกใชขาวสารขอมูลใหเกิดประโยชนตอตนเองได 

5.พัฒนาใหผูเรียนเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ของชุมชน สามารถนําความรูไป
ประยุกตใช เพ่ือพัฒนาชุมชน และแกปญหาตาง ๆ ในชุมชนได  

จากภาพรวมของการวิจัยเกี่ยวกับครูท่ีดีควรมีคุณลักษณะท่ีจําเปน ท้ัง 3 
ดานนี้ นักบริหารมืออาชีพ ทางการศึกษาควรจะมีคุณลักษณะท่ีจําเปนท้ัง 3 ดานนี้
เชนกัน 
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บรรณานุกรม 
กนกพร  ทองเจือ.  การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด 

สํานักงานการประถมศึกษา  จ.นครราชสีมา  ปริญญานิพนธการศึกษา
มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538. (อัดสําเนา) 

“กระบวนการฝกคิดตัดสินใจแบบพุทธ” ใน http://www.budpage.com/ 
เกรียงศักด์ิ นุตตะโร. เคร่ืองมือในการศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร 
 การศึกษา สารนิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหาร 
 การศึกษา) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.(อัดสําเนา) 
เกษม วัฒนชัย, ศาสตราจารย นายแพทย. ธรรมาภิบาลกับบทบาทของ 

คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร :  
สํานักนโยบายและแผนการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาแหงชาติ, 2546. 

“การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะครูดีในประเทศไทย” 
             ใน http://www.thaiteacher.org 
กุลเชษฐ  แกววี. ปญหาการบริหารงานในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส 

ทางการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีรับนักเรียนชาวเขา  สังกัดสํานักงาน 
การประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดนาน   
วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537. (อัดสําเนา) 

“ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
พ.ศ. 2548” ใน  ราชกิจจานุเบกษา” เลม 122 ตอนพิเศษ 76 ง , 
5 กันยายน 2548, หนา 39 – 46. 

เฉลิม  แชมชอย. งานบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 
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กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ในภาคใต,  ปริญญา 
นิพนธการศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2519.  
(อัดสําเนา) 

ชวนันท ทรานันชัย.  เทคนิคการเปนผูบริหารมืออาชีพ สรุปจาก 
การบรรยายพิเศษโดย ดร.รุง แกวแดงในรายวิชาองคการ 
และการพัฒนาองคการ หลักสูตรปริญญาโทสาขาการบรหิาร 
การศึกษา สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เมื่อวันท่ี 29  
สิงหาคม 2545. 

ถวัลย หงษไทย  “การศึกษาสภาพและความตองการพัฒนาความเปน 
ผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ” ใน วารสารราชพฤกษ 
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 ประจําเดือน
พฤษภาคม 2547. หนา 1- 15. 

ถวิล  เกื้อกูลวงศ, ผูชวยศาสตราจารย ดร. การบริหารการศึกษา 
สมัยใหม ทฤษฎี วิจัย และการปฏิบัติ กรุงเทพมหานคร :  
สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด, 2530. 

ทองทิพภา วิริยะพันธุ, ผูชวยศาสตราจารย. กลยุทธการสรางความโดด 
เดนสําหรับผูบริหาร กรุงเทพมหานคร : อินฟอรมีเดีย บุคส, 2546. 

_______ผูบริหารยุคบรรษัทภิบาล กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอินฟอรมีเดีย 
บุคส, 2545. 

_______มนุษยสัมพันธกับการบริหาร กรุงเทพมหานคร :  
อินฟอรมีเดีย บุคส, 2546. 

ทองอินทร  วงศโสธร, ดร.  “ทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร 
สถาบันครุศึกษา” ใน สมาคมผูบริหารการศึกษาแหงประเทศไทย  
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ประมวลบทความทางบริหารการศึกษา, กรุงเทพมหานคร :  
รุงเรืองสาสนการพิมพ, 2522. 

ธงชัย สันติวงษ. กลยุทธการเปนนักบริหารมืออาชีพ กรุงเทพฯ :  
สํานักพิมพเคล็ดไทย,  2533. 

_______“องคการและการจัดการ” ทันสมัยยุคโลกาภิวัตน  
กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพวัฒนาพานิช จํากัด, 2540. 

นพดล  เจนอักษร. ไผเสยีดยอดลงคืนเลาขลุย กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 
มติชน, 2538. 

บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร. อธิบายสํานวน สุภาษิตและคําพังเพยไทย กรุงเทพ 
มหานคร : สํานักพิมพเอส แอนด เค บุคส, 2538. 

บรรยงค โตจินดา. องคการและการจัดการ  กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
รวมสาสน จํากัด, 2537. 

““ปาเปรม” ยก 14 พระราชดําริ สอน “จริยธรรม” ผูนํา” ใน มติชน 
รายวัน ฉบับวันท่ี  9 กุมภาพันธ 2549 หนา 11. 

“เปดวิสัยทัศน จิรายุ-บัณฑูร ธรรมาภิบาล-ซีเอฟโอที่ดี ควรทําอยางไร ?” 
ใน มติชนรายวัน ฉบับวันอังคารท่ี 9 พฤศจิกายน 2548, หนา 20. 

“ผูบริหารมืออาชีพ: ผูบริหารการเปล่ียนแปลง” 
ใน  http://school.obec.go.th/sup_br3/zx_5.htm 
และ http://www.sobkroo.com/ 

พจน สะเพียรชัย, ศาสตราจารย ดร. ผูบริหารสถานศึกษากับการวิจัย 
เพื่อสรางองคกรแหงการเรียนรู  กรุงเทพมหานคร : สํานัก 
นโยบายและแผนการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2546. 

“มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้เพ่ือประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547” 
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ใน http://www.onesqa.or.th 
“มุมความรู  การพัฒนาระบบราชการไทย  ตอน การบริหารราชการ 

เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน” ใน มติชนรายวัน 
ฉบับวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2549, หนา 5. 

เรวัตร ชาตรวิศิษฎ การบริหารองคการยุคใหม กรุงเทพมหานคร :  
ธรรมนิติ,2539. 

วิฑูรย สิมะโชคดี CEO คือ ผูสรางการเปลี่ยนแปลง ใน หนังสือพิมพ 
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันท่ี 21 สิงหาคม 2546 

วิรุณ ต้ังเจริญ, ศาสตราจารย ดร.”ภาวะผูนําในสถาบันอุดมศึกษา” 
ใน สวัสดีปใหม 2548 กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2547. 

วีระ ประเสริฐศิลป, ผูชวยศาสตราจารย. เอกสารสาระการเรียนรู  
เลม 1 วิชาความเปนนักบริหารมืออาชีพ ชุดวิชาผูบริหารสถาน 
ศึกษามืออาชีพ (อัดสําเนา) 

“สถาบันปวย” ช ู4 SME ควา “ธรรมาภิบาล” ดีเดน” ใน มติชนรายวัน 
ฉบับวันท่ี 10 มีนาคม 2549 หนา 20. 

“สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา บนเสนทางของการเปล่ียนแปลง” 
ใน มติชนรายวัน ฉบับวันท่ี 10 มกราคม 2548 

สมชาย  สุขชาตะ. “บทสรุปผลงานวิจัย การใชเวลาในการบริหารของ 

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 11” ใน   
ครุศาสตร 24 ป 10 ก.ค.  2524  รวมบทความทางวิชาการและ 
บทสรุปผลงานวิจัย  กรุงเทพมหานคร,  คณะครุศาสตร   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524. 

“สรุปผลการสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
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ขั้นพ้ืนฐาน ภาพรวมระดับประเทศ” จุลสารฉบับพิเศษ (2) 
ประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2548. 

“สรุปผลการประชุมสัมมนาเพ่ือพิจารณารายงานการวิจัย เรื่อง  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา”  
ใน  http://www.thaiteacher.org 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ รายงานผลการประเมิน 
พฤติกรรมดานการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2542. 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
แหงชาติ. คูมือโครงการผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ กรุงเทพมหานคร : 
สํานักนโยบายและแผนการศึกษา สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545. 

สาโรช  บัวศรี, ศาสตราจารย ดร. “การศึกษา”  ใน สารานุกรมศึกษา 
ศาสตร ฉบับเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
5 รอบ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2535. 

สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. บัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาศึกษา 
ศาสตร. ประมวลสาระชุดวิชา การ วิจัยการบริหารการศึกษา  
หนวยท่ี 8 - 9  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

             2536. 
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.สาขาวิชาศึกษาศาสตร. เอกสารการสอน 
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ชุดวิชาหลักและระบบ บริหารการศึกษา  หนวยท่ี  1 - 5,  
กรุงเทพมหานคร :  อมรินทรการพิมพ, 2523. 

สุเทพ เชาวลิต, รองศาสตราจารย ดร. “CEO : ผูนําการบริหารการเปล่ียน 
แปลงมืออาชีพ”ใน วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน  
ธันวาคม 2546) 

สุรพันธ ยันตทอง, รองศาสตราจารย.  การบริหารโรงเรียน นวัตกรรม  
เทคนิค ประสบการณหนวย ศึกษานิเทศก  กรมการฝกหัดครู,  2533. 

สุภาส เครือเนตร. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรุงเทพมหานคร :  
เล่ียงเซียง, 2543. 

หวน  พินธุพันธ. การบริหารโรงเรียน กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียน 
สโตร, 2528. 

_______การบริหารโรงเรียนดานความสัมพันธกับชุมชน : กรุงเทพ 
มหานคร : หางหุนสวนจํากัด อักษรบัณฑิต, 2529.  

_______การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ปฏิรูปการศึกษาท่ีสําคัญ 
ยิ่ง ใน http://www.moobankru.com 

_______เทคนิคแหงการเปนผูนําและธรรมะกับการศึกษา  
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2539. 

อุทัย บุญประเสริฐ, รองศาสตราจารย ดร. เอกสารประกอบ 
การศึกษา วิเคราะหทางวิชาการบริหารการศึกษา  
เร่ือง ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ กรุงเทพมหานคร :  
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2546. 
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เกี่ยวกับผูเขียน 
ประวัติสวนตัว 

เกิดวันท่ี 11 สิงหาคม 2479  ท่ีบานเลขท่ี 30 หมู 4 ตําบลอินทประมูล  อําเภอ
โพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง  เปนบุตรนายฝอย  นางบุญเรือน  พินธุพันธ  บิดามารดา 
มีอาชีพ ทํานา 
 
ประวัติการศึกษา 

สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป. 4) 
จาก ร.ร.วัดเกาะ(โพธิ์ทองเพ่ิมพิทยาภูมิ) อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 

สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม. 3) 
จาก ร.ร.มัธยมผองพิทยา  อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 

สําเร็จการศึกษา ประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) 
จาก ร.ร.ฝกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

สําเร็จการศึกษา ประโยคครูมูล (ป.) 
จาก ร.ร.ฝกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

สําเร็จการศึกษา ประโยคครูประถมการชาง (ป.ป.ช.) 
จาก ร.ร.เพาะชาง 

สําเร็จการศึกษา ประโยคครูมัธยมการชาง (ป.ม.ช.) 
จาก ร.ร.เพาะชาง 
 สําเร็จการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 
จาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร  
 สําเร็จการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
จาก คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ประวัติการทํางาน 
วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

 
ตําแหนงหนาท่ีในการทํางาน 

หัวหนาหมวดวิชาหัตถศึกษา วิทยาลัยครูเทพสตรี  จ.ลพบุรี 
ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 
ประธานบรรยเวกษก และ นายกสโมสรอาจารย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ พิษณุโลก 
รองศาสตราจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา, ประธานคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ, เลขานุการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ บางเขน 

บรรณาธิการ วารสารศรีนครินทรวิโรฒ วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ประชาสัมพันธชมรมผูสูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
 กรรมการโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
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ผลงานที่ปรากฏตอสาธารณชน 
เขียนบทความและสารคดีเกี่ยวกับศิลปะ โบราณคดี ประวัติศาสตร 

การศึกษา และการบริหารการศึกษา ลงพิมพในหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร
ตางๆ เชน วิทยาสาร, วัฒนธรรมไทย, สามทหาร, พาที, เอกลักษณไทย, เสียง
อางทอง, ชาวกรุง, มิตรครู, สยามรัฐ, มติชน, สยามรัฐสัปดาหวิจารณ, มติครู, สยาม
โพสต, ตวย’ตูน, สารานุกรมศึกษาศาสตร, จดหมายขาว คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, จดหมายขาวสารานุกรมศึกษาศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, จดหมายขาว ชมรมผูสูงอายุ 
โรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการ, จดหมายขาว ชมรมผูสูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ และวารสารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เปนตน 

เขียนหนังสือท่ีพิมพเปนเลม เชน  ศิลปศึกษาสําหรับครู, หัตถศึกษาแขนง
ตางๆ, ความซาบซึ้งในศิลปะ, การสอนศิลปศึกษาในชั้นประถม, ศิลปะกับมนุษย, 
ลพบุรีท่ีนารู, อางทองของเรา, พิษณุโลกของเรา, เท่ียวชมโบราณวัตถุสถานในเมือง
พิษณุโลก, อุตรดิตถของเรา, พิจิตรของเรา, สุโขทัยเมืองเกาของเรา, มรดกศิลปกรรม
สยาม, การบริหารโรงเรียน, การบริหารโรงเรียนดานความสัมพันธกับชุมชน, เทคนิค
แหงการเปนผูนําและธรรมะกับการศึกษา, ไปเชียงตุง มุงโตเกียว เท่ียวปารีส พิชิตยูน
นาน, เมืองโบราณของเรา, ศิลปะโบราณคดีของเกาะเกร็ดและนนทบุรี, เท่ียวคลอง
ชมวัด, เท่ียววัดชมวังเมืองพิษณุโลก, ประวัติศาสตรเมืองนนทบุรี, เรื่องท่ีนารูใน
อเมริกา และ การบริหารการศึกษา : นักบริหารมืออาชีพ 
 
ท่ีอยูปจจุบันของผูเขียน  29/212  เมืองทองธานี ซอย 8 

ถนนแจงวัฒนะ หมูท่ี 9 ต.บางพูด 
อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 
โทร. 0-2503-2668-9, 0-6539-9745 
E-mail Address : huan@swu.ac.th 
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  huanphinthuphan@hotmail.com 
 


