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46252804 :   สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
คําสาํคัญ   :   ตัวชี้วัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ/คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
                         สมถวิล   ชูทรัพย : การพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ.   
อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนพินธ : ผศ. ดร. ประเสริฐ อนิทรรักษ, รศ. ดร. ชวนชม  ชินะตังกูร และผศ. ดร.ปราณี  นิลกรณ.   500  หนา. 
                                                     
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 2) ตัวชี้วัดคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  3) พัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ วิธีดําเนินการ
วิจัยประกอบดวย  3 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยตามหลักการแนวคิดทฤษฎีคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
2) การวิเคราะหตัวชี้วัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และ3) การพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ กลุมตัวอยางประกอบดวยโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา จํานวน 228  โรงเรียน ผูใหขอมูล ประกอบดวย
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 228 คน และครู ในโรงเรียนเดียวกัน จํานวน 228 คน รวมทั้งส้ิน 456 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก แบบสัมภาษณท่ีมีโครงสราง (structured interview) และแบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaires) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 
คาความถี่ (frequency) คารอยละ(%) คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหองคประกอบ (factor  analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 17 คุณลักษณะ คือ 1) คุณลักษณะทางกาย 2) คุณลักษณะทาง
บุคลิกภาพ 3) คุณลักษณะทางสังคม 4) คุณลักษณะสวนบุคคล 5) คุณลักษณะดานความรู 6) คุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน 7) 
คุณลักษณะดานวิชาชีพ 8) คุณลักษณะทางแรงจูงใจ 9) คุณลักษณะทางทักษะ 10) คุณลักษณะดานการบริหาร 11) คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม 
12) คุณลักษณะดานภาวะผูนํา 13) คุณลักษณะดานความสามารถท่ีจะทํางานรวมกับผูอื่น 14) คุณลักษณะดานความสามารถในการวางแผนการทํางาน 
15) คุณลักษณะดานความสามารถในการทํางานรวมกับชุมชน16) คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม
และ17) คุณลักษณะดานทัศนคติ 
           2)  ตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด  171 ตัวบงช้ีคือ ตัวชี้วัดท่ี1) คุณลักษณะ
ดานทักษะในการบริหาร ประกอบดวย   68  ตัวบงชี้   ตัวชี้วัดที่2) คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม จริยธรรม และ
ความสัมพันธกับชุมชน ประกอบดวย   25  ตัวบงชี้    ตัวช้ีวัดที่3) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ประกอบดวย  25  ตัวบงชี้      ตัวชี้วัดท่ี4) คุณลักษณะ
ดานความรู ประกอบดวย  17  ตัวบงช้ี   ตัวช้ีวัดที่5) คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม ประกอบดวย  21  ตัวบงชี้  ตัวชี้วัดที่6) คุณลักษณะดาน
ทัศนคติ ประกอบดวย  11  ตัวบงชี้  และตัวชี้วัดท่ี7) คุณลักษณะทางกาย   ประกอบดวย   4  ตัวบงช้ี 
 3) การพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในภาพรวมตัวชี้วัดคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 171 ตัวบงชี้ มีคาความเช่ือมั่นชนิดความคงที่ภายใน เทากับ 0.9937 ตัวชี้วัดที่1) คุณลักษณะดาน
ทักษะในการบริหาร  มีคาความเชื่อม่ันชนิดความคงท่ีภายใน เทากับ 0.9891  ตัวช้ีวัดที่2) คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา 
วัฒนธรรม จริยธรรม และความสัมพันธกับชุมชน  มีคาความเชื่อม่ันชนิดความคงที่ภายใน เทากับ 0.9726   ตัวช้ีวัดที่3) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ  มี
คาความเชื่อมั่นชนิดความคงที่ภายใน เทากับ 0.9590    ตัวชี้วัดที่4) คุณลักษณะดานความรู มีคาความเชื่อม่ันชนิดความคงท่ีภายใน เทากับ 0.9571   
ตัวช้ีวัดที่5) คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม    มีคาความเชื่อม่ันชนิดความคงที่ภายใน เทากับ 0.9644  ตัวชี้วัดท่ี6) คุณลักษณะดานทัศนคติ มีคา
ความเช่ือมั่นชนิดความคงที่ภายใน เทากับ 0.9475 และตัวชี้วัดท่ี7) คุณลักษณะทางกาย   มีคาความเช่ือมั่นชนิดความคงที่ภายใน เทากับ 0.7563 
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46252804  :  MAJOR : EDUCATIONAL  ADMINISTRATION 
KEY WORD :  THE INDICATORS  OF  EFFECTIVE SCHOOL ADMINISTRATOR/ THE EFFECTIVE SCHOOL 
                      ADMINISTRATOR 
                             SOMTAWIN    CHUSAP : THE DEVELOPMENT OF INSTRUMENT AND INDICATORS  OF EFFECTIVE SCHOOL 
ADMINISTRATOR. DISSERTATION  ADVISORS  :  ASST.  PROF.  PRASERT  INTARAK,   Ed.D.,    ASSOC.   PROF.  CHUANCHOM      
CHINATANGKUL,  Ph.D. ,   AND   ASST.   PROF.  PRANEE      NILAKORN,   Ph.D.        500  pp. 
 
 The purposes of this research were to determine : 1) the effective school administrators’ characteristics. 2) the indicators of effective 
school administrator.  3) the instrument and indicators of effective school administrator. The research procedures consisted of 3 steps as follow : 1) 
Analyze the research conceptual frameworks based on principles, concepts and theories of effective school administrators’ characteristics. 2) Analyze 
the indicators of effective school administrator and 3) Develop  the instrument and indicators of effective school  administrator.  The samples 
consisted of 228  Municipality and Muang Pattaya Schools. The respondents were 228 school administrators and 228 teachers totally 456 persons. 
The research instruments were the structured interview  and the questionnaires.  The statistics in analyzing the data were frequency, percentage (%), 
mean ( x ), standard deviation (S.D.), and  factor analysis.  

 The research findings revealed that : 
 1) The effective school administrator  included 17 characteristics such as : 1) the physical characteristics, 2) the personality 
characteristics, 3) the social background characteristics, 4) the personal background characteristics, 5) the knowledge background characteristics, 6) 
the ability in practical characteristics, 7) the professional characteristics, 8) the motive characteristics, 9) the  skilled characteristics, 10) the  
administrative  characteristics,  11) the ethical characteristics,  12) the leadership characteristics, 13) the ability in  interpersonal relations 
characteristics, 14) the ability in strategic planning characteristics,15) the ability in community leadership characteristics, 16) the ability in religious, 
cultural, and  ethical leadership characteristics, and 17)   the attitude  characteristics. 
 2) The indicators of effective school administrator included 7 indicators and 171 items  such as : The first indicators were  the  
administrative  skills  characteristics  consisted of  68 items,  the second indicators were  the ability in religious, cultural, ethical leadership and 
community relationship characteristics  consisted of  25 items, the third indicators were the personality characteristics consisted of 25 items, the fourth 
indicators were the knowledge background characteristics consisted of 17 items, the fifth indicators were the ethical characteristics consisted of 21 
items, the sixth indicators were the attitude characteristics consisted of 11 items,  and the seventh indicators were the physical characteristics consisted 
of  4 items. 
 3) The development of instrument and indicators of effective school administrator  included 7 indicators and 171 items  with the 
internal consistency reliability 0.9937. When considered internal consistency of each indicator, the administrative skills characteristics had 0.9891 
internal consistency reliability, the ability in religious, cultural, ethical leadership and community relationship characteristics had 0.9726 internal 
consistency reliability, the personality characteristics had 0.9590 internal consistency reliability, the knowledge background characteristics had 0.9571 
internal consistency reliability, the ethical characteristics had 0.9644 internal consistency reliability, the attitude characteristics had 0.9475  internal 
consistency reliability,  and the physical characteristics had 0.7563  internal consistency reliability. 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 

 ในโลกยุคโลกาภิวัตน   การศึกษานับวามีบทบาทและมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุดของประเทศ   
เนื่องจากความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาประเทศข้ึนอยูกับองคความรูของคนในชาติ     
ประเทศที่พลเมืองมีการศึกษาดียอมไดเปรียบในการแขงขันเสมอ ไมวาจะเปนดานเกษตรกรรม
หรืออุตสาหกรรม1      ดวยเหตุท่ีการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษาจึง
เปนพ้ืนฐานท่ีจะนําไปสูการพัฒนาตนเองของคนเรา  คนท่ีไดรับการศึกษาอยางเหมาะสมก็คือคนที่
จะสามารถใชชีวิตไดอยางถูกตองตามครรลองคลองธรรมและไดรับส่ิงดี ๆ  การศึกษามิใชเปนเพียง
การใชชีวิตระยะเวลาหน่ึงในโรงเรียนเทาน้ัน แตเปนเหมือนปจจัยในการดํารงชีวิตที่ทุกคนแสวงหา
และเพิ่มพนูอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว หนาท่ีการงาน ตลอดจนความกาวหนา  และ
ความม่ันคงของประเทศ   ยิ่งในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเปนไปอยาง
รวดเร็วในกระแสโลกาภิวัตนที่นําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช ไปจนถึงรูปแบบการใชชีวิตและ
วัฒนธรรมใหม ๆ มาสูสังคมไทย  การศึกษายังเปนปจจัยสําคัญในการชวยใหคนมีหลักคิด รูจัก
ใครครวญ เลือกสรร ปรับตัวกับเหตุการณ และส่ิงใหม ๆ ที่เขามาสูชีวิตตลอดเวลา  ระบบการศึกษา   
จะตองตอบสนองการทํางานในยุคขอมูลขาวสาร การสอนตองสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค  
และจินตนาการมากกวาที่ เปนมาในอดีต บทบาทของผูบริหารโรงเรียนและผูสอนจะตอง
เปลี่ยนแปลง2 
 
 
 

                                                 
 1ไพบูลย  แจมพงษ และอํารงุ  จันทวานิช, “การศกึษา : แนวทางการพัฒนาคุณภาพ,”  

วารสารวิชาการ  2 (กันยายน 2542) : 2 – 12.  
 2สมศักดิ์  สินธรุะเวชญ, “การประกันคุณภาพการศึกษา,” วารสารวิชาการ  4 

(เมษายน 2541) : 30 – 31. 
   1 
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 ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีบทบาทสําคัญในการบริหารและการจัดการศึกษาและ
มีคุณลักษณะที่สําคัญทั้งในดานวิชาชีพและสวนตัว  เพื่อจัดดําเนินการใหบรรลุความสําเร็จตาม
เปาหมายและจุดมุงหมายของการศึกษา3 ในยุคโลกาภิวัตนนี้ การบริหารกิจการใด ๆ เกี่ยวกับ
สาธารณะมีความจําเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพ จึงจะทําใหธุรกิจตาง ๆ เหลานั้นดําเนินการไป
ดวยดี  และบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว  ทั้งน้ีเพราะการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ  สังคม  และ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว อยางไรพรมแดน และกระทบกระเทือนไปทุก
ประเทศท่ัวโลก  ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 53 ได
กําหนดใหผูบริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และผูบริหารสถานศึกษาจะปฏิบัติหนาที่ไดตองไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการบริหารการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีองคกรวิชาชีพครู 
ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษากําหนด  ซ่ึงจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ช้ันสูง  นั่นคือ จะตองเปนผูบริหารมืออาชีพ4   ดวยเหตุนี้  ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตอง
ดําเนินการบริหารเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามแนวทาง  หลักการและมาตรฐานการศึกษาที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และนําไปสูการบรรลุผลตามการปฏิรูป
การบริหารและการจัดการศึกษา ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความรูความเขาใจใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based 
Management : SBM)   การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การบริหารโดยองคคณะบุคคล 
การประเมินภายใน   และการประเมินภายนอก  และการท่ีจะดําเนินการไดอยางมีประสิทธภิาพและ
ประสิทธิผล  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนมืออาชีพและเปนผูนําทางวิชาการ ซ่ึงจําตองมี

                                                 
 3สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  สภาพและปญหาการบรหิารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย. (2545 ข)  (กรงุเทพฯ : สํานักนโยบาย                
แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ), 
1 – 4.   
 4 ธีระ  รญุเจรญิ, “ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ : ศักยภาพเพื่อการปฏริูปการเรยีนรู,”  
ใน ธรีะ  รุญเจรญิ, บรรณาธกิาร,  การบริหารเพ่ือการปฏิรูปการเรยีนรู  (กรุงเทพฯ : เยลโลการพิมพ,  
2545), 13. 
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สมรรถภาพทั้งความรู ทักษะ และมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงจะนําไปสู
ความสําเร็จอยางแทจริง5 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การบริหารองคการทุกประเภทจําเปนตองอาศัยทรัพยากรการบริหารหลายอยาง
ประกอบกัน  ไมวาจะเปนคน  เงิน  วัสดุอุปกรณ  รวมถึงการบริหารจัดการ ในบรรดาทรัพยากรที่
กลาวมานี้ ทรัพยากร “คน” นับวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญท่ีสุดในการบริหาร ท้ังนี้เพราะคนเปน
ท้ังผูที่ทําใหไดมาซ่ึงทรัพยากรการบริหาร     รวมถึงเปนผูใชทรัพยากรตาง ๆ เพื่อบรรลุเปาหมาย
น้ัน ๆ ดวย   เปาหมายสําคัญของการบริหารองคการอยูที่ประสิทธิผลของงาน ความม่ันคง และ
ความเจริญกาวหนาขององคการ  ในขณะเดียวกันก็จะตองรักษากําลังคน และบรรยากาศการทํางาน
ท่ีดีไวดวย  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการมากปจจัยหนึ่ง  คือ  ผูบริหารองคการ ซ่ึง
เปนบุคคลที่มีบทบาทและความสําคัญตอการดําเนินการ ในฐานะท่ีเปนผูควบคุมบังคับบัญชาและ
ริเริ่มกิจกรรมตาง ๆ ขององคการใหเปนไปตามเปาหมาย เปนบุคคลท่ีผูกพันกลุมเขาดวยกัน   
กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความสามารถไดสูงสุด เพื่อสรางผลงานใหเต็มที่ และเปน
ผูรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานตาง ๆ จนประสบความสําเร็จดวยดี  อาจกลาวไดวา ความสําเรจ็ของ
การบริหารงานเปนผลมาจากความรวมมือระหวางบุคลากรในองคการ ภายใตการนําของผูบริหาร
ในองคการน้ันๆ  ดังนั้น การที่องคการใด ๆ ก็ตามจะประสบความสําเร็จและพัฒนาไปไดดวยดี
จําเปนตองอาศัยผูบริหารองคการท่ีมีความสามารถมีภาวะผูนําสูงและสามารถบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูบริหารองคการจะทําหนาที่บริหารงานตาง ๆ ในองคการใหดําเนินไปดวยความ
พรอมเพรียงและมีประสิทธิภาพใหเปนไปดวยความรวดเร็วเรียบรอย  ประหยัดกําลังคน  กําลัง
ทรัพย    และบรรลุผลตามเปาหมายท่ีวางไว      ความเจริญกาวหนาขององคการ   นอกจากขึน้อยูกบั 
ผลงานโดยสวนรวมของทุกฝายแลว   ยังข้ึนอยูกับผูบริหารองคการอีกดวย   เพราะผูบริหารองคการ  

 

 

 

                                                 

5สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  สภาพและปญหาการบรหิารและ
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย. (2545 ข), 8. 
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เปนผูแสดงพฤติกรรมที่จะทําใหผูใตบังคับบัญชาทุกคนปฏิบัติงานเต็มความสามารถ    ดวยความ
พึงพอใจมีความสุขกับหมูคณะและอาชีพของตน6   ผูบริหารองคการจึงเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญ
อยางย่ิงตอองคการ ตอผูใตบังคับบัญชาและตอผลงานโดยสวนรวม  นอกจากนี้ผูบริหารองคการ
ตองอาศัยการใชศาสตรและศิลปในการบริหารงานและบริหารคนใหไดทั้งงานและน้ําใจ  ความ
รวมมือและการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถของผูใตบังคับบัญชาเปนปจจัยหนึ่งในการสราง
ความสําเร็จของการบริหารงาน การที่ผูใตบังคับบัญชาจะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถไดน้ัน    
ข้ึนอยูกับสมรรถภาพในการนําและการแสดงพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร ซ่ึงสามารถกลาวไดวา   
ผูบริหารองคการและผูใตบังคับบัญชาเปนองคประกอบสําคัญขององคการที่มีประสิทธิภาพ   
                        ในองคการทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีไดรับการแตงต้ังใหมีอํานาจ
หนาท่ีและความรับผิดชอบในภารกิจดานการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ  ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองดําเนินการ และจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย  ทําใหสถานศึกษาดาํรงคงอยูและ
เจริญกาวหนา7  ภารกิจดังกลาวจะครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาทีมงานใหมี
สมรรถภาพเขมแข็งสรางรูปแบบการจัดองคการที่ดีเอื้อตอการปฏิบัติงาน ทําใหผูใตบังคับบัญชา
เขาใจวิธีการและกระบวนการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จไดทั้งคุณภาพและปริมาณ นอกจากนี้ยัง
เกี่ยวของกับการเสริมสรางสัมพันธภาพอันดีตอกัน ใหสมาชิกมีความไววางใจ ยกยองนับถือซ่ึงกัน 
และกันและใหความรวมมือกับผูบริหารดวยดี8   ในการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษานั้น  เปนการคนหาคุณลักษณะผูนําท่ีดีและเอ้ือตอความสําเร็จนับวาเปนที่สนใจในหมู
นักวิชาการตาง ๆ    ทั้งน้ีเพื่อตองการที่จะหาขอสรุปวา   ผูนําท่ีดีหรือผูนําที่มีประสิทธิภาพนั้น  ควร
มีคุณลักษณะอยางไร     และผูนําที่มีลักษณะแตกตางกันจะสงผลตอความสําเร็จแตกตางกันหรือไม  
ดังเชน วูดส (Woods) ไดทําการศึกษาผูนําประเทศ  จํานวน 14 ประเทศ ซ่ึงทั้งหมดมีอํานาจ
เบ็ดเสร็จในการปกครองประเทศ  โดยไดแบงระดับของลักษณะเปน   3  ระดับ ไดแก เขมแข็ง 
(strong)   ธรรมดาสามัญ (mediocre)   และออนแอ (weakness)  สัมพันธกับสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
 
 

                                                 
 6วิจิตร  วรุตบางกูร,  “ของฝากผูบริหาร บุคลิกลักษณะและพฤติกรรมผูนํา,”  วารสาร
ประชาบาล  10  (กุมภาพันธ  2521) : 14 – 18.  
 7เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ,  พฤติกรรมผูนําทางการศกึษา  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย                 
ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2525),  49.  

 8 วิจิตร  วรุตบางกูร,  “ของฝากผูบริหาร บุคลิกลักษณะและพฤติกรรมผูนํา”,  15. 
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และการเมือง  ผลปรากฏวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ  กลาวคือ   ผูนําประเทศท่ีเขมแข็ง
สามารถบริหารใหประเทศชาติรุงเรือง ผูนําท่ีธรรมดาสามัญก็นําประเทศไปไดระดับกลาง ๆ  สวน
ผูนําที่ออนแอก็จะทําใหประเทศไมเจริญรุงเรือง9   จากผลการวิจัยจะเห็นวาคุณลักษณะของผูนําที่
แตกตางกันสงผลตอความสําเร็จไดแตกตางกัน นอกจากน้ียังมีการศึกษาอีกมากมายที่พยายาม
แสวงหาคุณลักษณะของบุคคลและภาวะผูนําท่ีประสบความสําเร็จ  ดังเชน  สต็อกดิลล  (Stogdill)  
ไดทดสอบเก่ียวกับคุณลักษณะภาวะผูนําทางดานตาง ๆ ไมวาจะเปน ความฉลาดและความสามารถ
พิเศษ (intelligence and aptitude) บุคลิกภาพ (personality)  การจูงใจในงานและผลการปฏิบัติงาน
(task motivation and performance)  และทักษะทางสังคม (social competence)  ซ่ึงผลการวิจัยพบวา 
ผูท่ีเปนผูนําน้ันมีคะแนนคุณลักษณะดังกลาวสูงกวาผูตามอยางมีนัยสําคัญ  ผลงานวิจัยยังพบอีกวา
ผูนําที่ประสบความสําเร็จจะมีความฉลาด รูสึกไวตอความตองการและความตั้งใจของผูอ่ืน เขาใจ
สถานการณไดอยางดี พรอมทั้งมีอุปนิสัยที่ จําเปน เชน มีความรับผิดชอบ (responsibility) มี
ความคิดสรางสรรค    (initiative)     มีความมุงม่ัน   (persistence)     และมีความมั่นใจในตนเอง  
(self – confidence)  อีกดวย  ผลการวิจัยยังทําใหไดทราบอีกวาผูนําที่ดี จะมีความสามารถในการจัด
ระเบียบงาน มีความกระฉับกระเฉงในการใหความรวมมือโดยมีแรงผลักดันอันแรงกลาตอความ
รับผิดชอบและการทํางานใหสําเร็จ     มีชีวิตชีวา   และมุงม่ันในการบรรลุเปาประสงค     มีความ
กลาหาญ  และมีความคิดริเริ่มในการแกปญหา มีแรงผลักดันในการใชความคิดสรางสรรค  เพื่อ
สถานการณทางสังคม มีความเชื่อม่ันในตนเอง  มีเอกลักษณสวนตัว รับผิดชอบตอการตัดสินใจ
และการกระทําของตน  เต็มใจรับผลกระทบจากการตัดสินใจและการกระทํา  พรอมในการดูดซึม
ความเครียด    พรอมที่จะทนตอความอึดอัดและความลาชา   พรอมท่ีจะเผชิญกับภาวะกดดัน   มี
ความสามารถในการกระตุนพฤติกรรมผูอ่ืน    และสามารถจัดโครงสรางระบบสังคมตามที่ตองการ 
 
 
 
 
 

                                                 
 9ทองหลอ  เดชไทย,  ภาวะผูนําเพ่ือการบรหิารคุณภาพสูความเปนเลิศ   (กรุงเทพฯ : 
คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล, 2544), 11.  
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 คุณลักษณะดังกลาวเหลาน้ีจะชวยแยกแยะระหวางผูนําออกจากผูท่ีไมใชผูนํา และแยก
ผูนําที่มีประสิทธิภาพจากผูนําท่ีไมมีประสิทธิภาพ10  คุณลักษณะผูนําจึงมีผลตอภาวะผูนํา และที่
สําคัญคุณลักษณะยังเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอความลมเหลวหรือความสําเร็จขององคการไดอีกดวย 
ดังที่  เมอเซย และ ดัคลาส (Massie and Douglas) ไดเสนอความเห็นวา ผูบริหารเปนผูที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติงานขององคการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล11     นอกจากนี้บารโทล   
และคนอ่ืน ๆ (Bartol and others)  ไดเสนอความเห็นวา   ผูบริหารเปนผูที่มีความสําคัญตอองคการ    
ท้ังในลักษณะเปนศูนยรวมประสาท เปนศูนยรวมขอมูลขาวสาร และเปนศูนยรวมของการตัดสินใจ
ขององคการ โดยแสดงออกในบทบาทตาง ๆ กัน เชน บทบาทในเชิงสัมพันธบุคคล  บทบาทเชิง
สารสนเทศ  และบทบาทเชิงตัดสินใจ12    องคการใดก็ตามท่ีผูนํามีคุณลักษณะที่ดี  และใชภาวะผูนํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพยอมนําพาองคการไปสูความสําเร็จ ในทางตรงกันขามหากผูนําที่ไมมี
คุณลักษณะในการเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพแลวเปนไปไดยากท่ีจะนําพาองคการไปสูความสําเร็จ
และความเจริญกาวหนาได 

   ในการบริหารการศึกษาจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยผูนําท่ีมีคุณลักษณะท่ีเอ้ือตอ
ความสําเร็จ  หรือกลาวอีกอยางวา   ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีคุณลักษณะที่สงผลตอความมี
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาถือวาเปนผูนําในการจัดการศึกษาในระดับ
สถานศึกษาและเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา  ดังน้ัน เพื่อใหการจัดการศึกษา
บรรลุจุดมุงหมาย   ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนจะตองมีศักยภาพ  สมรรถภาพ และคุณลักษณะทีเ่อือ้ 
ตอการจัดการศึกษา13       ความสําเร็จหรือการบรรลุจุดมุงหมายของการศึกษา    ตามท่ีกําหนดไวใน 

 

                                                 
 10M.R. Stogdill ,  Handbook of Leadership : A Survey of Theory and Research  
(New York : The Free Press, 1974), 75 – 76.  

 11L. J. Massie and J. Douglas,  Management : A Contemporary  Introduction,3rd ed. 
(New  Jersey : Prentice – Hall , 1981), 58 – 59.  
 12 K. Bartol and others, Management : A Pacific Rim Focus, 2nd ed.  (Rosevile NSW : 
McGraw – Hill, 1998), 111 – 112.                                              
 13ธีระ รญุเจรญิ, รายงานการวิจยั เรื่องสภาพและปญหาการบริหารและการจัดการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย  (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545), 4. 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ยอมตองอาศัยผูบริหารสถานศึกษาเปนหลัก   
โดยเฉพาะตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติที่เนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษาและชุมชน  
โดยยึดหลักใหสถานศึกษาเปนฐานท่ีมีอํานาจเบ็ดเสร็จในระดับปฏิบัติใหมากที่สุด จะสงผลให
ผูบริหารสถานศึกษามีอิสระในการบริหารงานอยางเต็มที่ เม่ือเปนเชนนี้จึงตองการผูบริหาร
สถานศึกษาในลักษณะใหมท่ีมีความสามารถ  มีทักษะแบบใหม เพื่อนําสถานศึกษาสูเสนทางใหม
ในการปฏิรูปการศึกษา จากการที่มีการกระจายอํานาจและภารกิจสูสถานศึกษาอยางมากมายเชนนี้
เทากับเรียกรองใหผูบริหารสถานศึกษามีความเปนมืออาชีพมากข้ึน ทั้งในดานการบริหารวิชาการ 
การบริหารบุคคล  การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป รวมถึงการสรางความสัมพันธที่ดี
กับชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพราะจําเปนจะตองมีการทํางานรวมกันและเกื้อหนุน
ซ่ึงกันและกันสูง 
 

ปญหาของการวจิัย 

 ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาในประเทศไทย พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญยังขาดคุณลักษณะในการเปน
ผูนําซ่ึงถือไดวาเปนปญหาและสงผลกระทบตอการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับ
สถานศึกษาและการศึกษาโดยรวมเปนอยางมาก   ขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยที่บงบอกวาผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังขาดคุณลักษณะในการเปนผูนํา  เชน  ขาดความรู  และความสนใจในดาน
วิชาการ    ขาดคุณธรรม และจริยธรรม14  และปญหาสําคัญก็คือปญหาอันสืบเนื่องมาจากบุคลากรที่
ทําหนาที่บริหารการศึกษา    เชน  ผูบริหารสถานศึกษาขาดความยุติธรรม      ผูบริหารสถานศึกษา
นําเรื่องสวนตัวมาปะปนกับอํานาจหนาที่ของตน    และผูบริหารสถานศึกษาบางคนขาดความรูและ  
ประสบการณทางการศึกษา นอกจากน้ียังมีปญหาเกี่ยวกับการมีผูรับผิดชอบทางการศึกษาหลายฝาย
ทํางานซํ้าซอน    ขาดการประสานงานท่ีดี     และอํานาจการตัดสินใจทางการบริหารอยูที่ผูบริหาร
ระดับสูง   ทําใหเกิดความไมคลองตัวในการทํางาน15      และจากการประเมินพฤติกรรมการบริหาร 

 

                                                 
 14เรื่องเดียวกัน, 4 – 5.  
 15สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบ
การศึกษา  (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2520) , 52 – 59. 
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ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ยังพบวา 
ผูบริหารสถานศึกษา  ขาดความเช่ือม่ันในตนเอง   คะแนนดานความคิดริเริ่มสรางสรรค   รวมถึง
คะแนนดานความเปนผูนําตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานอีกดวย16  สําหรับการบริหารการศึกษาทองถิ่นก็
ประสบปญหาและอุปสรรคมากมายเชนเดียวกัน แมจะไดมีผูพยายามจัดทํา ปรับปรุง และแกไข
ตลอดมาก็ตาม แตก็ยังไมบรรลุผลดีเทาที่ควร  จากการศึกษาของกรมการปกครอง เรื่องสถานภาพ
ของการศึกษาเทศบาลและเมืองพัทยา พบวา  ผูที่สนใจกับการศึกษามากที่ สุดคือผูบริหาร
สถานศึกษา สวนผูบริหารระดับสูงจะใหความสนใจกับการศึกษานอยลง ผูบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาจะเปนผูมีความสําคัญตอประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
ของเทศบาล17 และในการบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาน้ัน   พบวา  ปญหาสําคัญ
คือ    ผูบริหารสถานศึกษาไมสนใจงานดานวิชาการ    ครูขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน   และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตํ่า เปอรเซ็นตในการสอบเขาโรงเรียนมัธยมศึกษาตํ่า         
ผูปกครองไมนิยมสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเทศบาล18   สอดคลองกับงานวิจัยของสิทธิชัย  
หิรัญดิษฐ    ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง    ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน
เทศบาลท่ีต้ังอยูในเขตการศึกษา  7      ผลการศึกษาวิจัยพบวา     ปญหาในการดําเนินงานโรงเรียน 
คือ   ผูบริหารสถานศึกษาขาดความยุติธรรมในการบริหารงาน   ใชระบบอุปถัมภในการบริหารงาน 

 

                                                 
 16สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  รายงานผลการประเมินพฤติกรรมดาน
การบริหารของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
(กรุงเทพฯ :โรงพิมพและทําปกเจรญิผล, 2542), 74 – 75.  
 17กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง, สํานักงานการศกึษาทองถิ่น, “การจัดการ
ศึกษาทองถิ่น,” ใน รวมบทความทางวิชาการเกีย่วกับเทศบาล  (กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2527), 40.  
 18กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง, สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น, คูมือประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา  (กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2539), 12.  
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มากกวาระบบคุณธรรม ใชระบบเผด็จการในการบริหารงาน ไมใชระบบประชาธิปไตยในการ
บริหารงาน ตลอดจนขาดความรูความเขาใจในหลักการบริหารการศึกษา19  
                      นอกจากนี้  ผูบริหารสถานศึกษายังมีบทบาทหนาที่สําคัญที่หลากหลายซ่ึงบทบาท
หนาท่ีตาง ๆ เหลานี้ มักจะไดรับอิทธิพลจากหลักการ  แนวคิด หรือทฤษฎีทางการบริหารท่ีเกิดข้ึน 
ในแตละยุคแตละสมัย ซ่ึงตางก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษารวมกัน
ดังท่ีวิโรจน  สารรัตนะ  ไดศึกษาวิเคราะหหลักการแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารท่ีเปน
กระบวนทัศนทางการบริหารใหม พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในยุคสมัยปจจุบันจะมีบทบาทหนาที่
เกี่ยวพันกับการเสริมสรางส่ิงตาง ๆ ข้ึนในสถานศึกษาอยางนอยในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี คือ การ
เสริมสรางความมีประสิทธิผลของโรงเรียน การเสริมสรางความเปนองคการวิชาชีพ  การเสรมิสราง
การตัดสินใจรวมและการมีวิสัยทัศนรวม การเสริมสรางกลุมบริหารตนเอง การเสริมสรางการ
ติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  การเสริมสรางการจูงใจเพ่ือการสรางสรรค  การเสริมสรางความ
เปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง  การเสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศองคการในทางบวก  การ
เสริมสรางกระบวนการบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  การเสริมสรางกระบวนการ
บริหารหลักสูตรและการสอนที่มีประสิทธิภาพ  และการเสริมสรางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยให
เต็มศักยภาพและเกิดประโยชนสูงสุด20 จะเห็นไดวาผูบริหารสถานศึกษานับเปนกลไกสําคัญและมี
อิทธิพลสูงตอ (1) คุณภาพของผลลัพธที่ไดจากระบบการศึกษา (2) ประสิทธิภาพของการบริหาร
การศึกษา และ(3)ประสิทธิผลขององคการทางการศึกษา21  ดังที่  ถวิล   มาตรเลี่ยม   ไดกลาวไววา 
ผูเช่ียวชาญทางการศึกษาลงความเห็นท่ีเปนเอกฉันทวา “ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาท

                                                 
 19สิทธิชัย  หิรญัดิษฐ, “ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการปฏบัิติงานของผูบริหารโรงเรียน
เทศบาลที่ต้ังอยูในเขตการศึกษา 7” (วิทยานิพนธปรญิญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2538), บทคัดยอ.  

 20วิโรจน  สารรตันะ และคนอืน่ ๆ, ผูบริหารใหมในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรยีน
มัธยมศึกษา  ผลการวจัิยเพื่อการวิพากษ  (กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน, 2545), 7.  
 21ประสิทธิ์  เขียวศรี,  “การนําเสนอแบบจําลองการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนท่ีบรหิารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน”  (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารการศึกษา   บัณฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2544), 4.  
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สําคัญย่ิงตอการพัฒนาการศึกษาและผลสําเร็จของโรงเรียน”22  สอดคลองกับคํากลาวของ เฟร็ด 
เอ็ม.เฮ็ชชิงเกอร (Fred M. Hechinger) ที่เขียนไวในหนังสือช่ือ “Effective Principal Effective 
School”  ของ  ลิพแฮม (Lipham)   ดังนี้    “ขาพเจาไมเคยเห็นโรงเรียนท่ีเยี่ยมแตผูบริหารแย  และ
ไมเคยเห็นโรงเรียนแยแตผูบริหารเยี่ยม และเปนท่ีนาเสียดายเชนเดียวกันก็เห็นโรงเรียนยอดเยี่ยม
เส่ือมถอยไปในเวลาอันรวดเร็ว ท้ังความเจริญรุงเรืองและการเส่ือมถอยในแตละกรณีลวนมีสาเหตุ
จากคุณภาพของผูบริหาร”23 
 จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีผูกลาวถึงไว
อยางมากมาย  อยางไรก็ตาม ในบรรดาความสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาที่กลาวถึงน้ี ถือวา 
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  เปนเรื่องหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอการศึกษา
ของประเทศ และควรมีการศึกษาวิจัยใหมากข้ึน  ทั้งเพื่อเปนการสรางสรรคองคความรูและเพ่ือการ
พัฒนา  ซ่ึงจากประเด็นนี้ในทางปฏิบัติในประเทศไทยโดยเฉพาะในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและ
เมืองพัทยา ยังไมมีการศึกษาวิจัยถึงคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และ
ตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพไวอยางชัดเจนวาเปนอยางไร รวมถึง
การพัฒนาเครื่องมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพวาเปน
อยางไร ทั้งๆ ที่คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และ ตัวช้ีวัดคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เปนเร่ืองที่มีความสําคัญตอการจัดการศึกษาของประเทศดังที่
กลาวขางตน 

 จากหลักการและแนวคิดขางตนที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทและมี
ความสําคัญในการสนับสนุน และสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน  ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยถึงคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ    เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะความเปนผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่ 

 

                                                 
 22 ถวลิ   มาตรเลีย่ม,   การปฏริปูการศึกษา : โรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ 
(School – Based  Management : SBM),  พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเสมาธรรม, 2545), 
105. 
 23M. J. Lipham, Effective  Principal, Effective School  (Reston, VA : National 
Association of Secondary School Principals, 1981), 68 – 69.  
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สอดคลองเหมาะสมกับแนวโนมและพัฒนาการของวิชาชีพและสังคม และพัฒนาเครื่องมือและ
ตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงยอมจะมีผลตอการพัฒนา
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาที่จะนํามาสูความมีคุณภาพของการผลิต
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูสังคมไทยสืบตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคของ 
การวิจัยไว  3  ประการ  ดังนี้ 
 1. เพื่อทราบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อทราบตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
 3 .  เพื่อพัฒนาเครื่องมือและตัว ช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
ขอคําถามของการวิจัย 

  เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย  และเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา
ปญหา  ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอคําถามเพ่ือแสวงหาคําตอบสําหรับการวิจัย  ไว  3  ประการ ดังน้ี 
 1. ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีคุณลักษณะอยางไร 
 2. ตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเปนอยางไร 
 3. เครื่องมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเปน
อยางไร 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
       ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาเพ่ือทราบ 1) คุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 2) ตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และ
3) พัฒนาเครื่องมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยตามหลักการแนวคิดทฤษฎีและขอคนพบ
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ   ดังนี้  
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 1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพของ
นักวิชาการตางประเทศ  ประกอบดวย (1) แนวคิดของทีด (Tead) มีความเห็นวาคุณสมบัติเหลานี้
เปนส่ิงจําเปนสําหรับผูนํา คือ 1) มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ  2) มีความเขาใจใน
วัตถุประสงคและความมุงหมาย  3) มีความเขาใจในดานมนุษยสัมพันธ  4) มีความกระตือรือรน            
5) มีความสามารถในการตัดสินใจและตกลงใจ 6) มีความฉลาด  และ7) มีความเช่ือม่ันในตนเอง24  
(2) แนวคิดของเครทอน (Kreitton) ไดแยกแยะคุณลักษณะผูนําละเอียดมากข้ึน โดยเนนวาลักษณะ
ผูนําที่ดี ตองประกอบดวยบัญญัติ  21   ประการ คือ 1) ตองมีความรูดี    2) มีลักษณะจูงใจผูพบเห็น                  
3) มีใจเยือกเย็นเม่ือประสบปญหา  4) นอบนอม  5) ตัดสินปญหาทันทวงที   6) เปนกลางโดยไม
เอนเอียง   7) เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได     8) มีความกลาหาญ    9) เปนผูราเริงมองโลกในแงดี                   
10) เตรียมใจที่จะรับงานหนัก  11) มีอารมณมั่นคง 12) มีเมตตาจิต 13) เปนผูมีความกระตือรือรน 
14) เสมอตนเสมอปลาย      15) สามารถคุมการประชุมและแนะนําความคิด     16)รักงานท่ีทํา     
17)ไมหมด กําลังใจงาย ๆ   18) มีความสามารถทํางานไดดีมากกวาหนึ่งส่ิง 19)มีพลังแหงความคิด
คํานึง 20)ซ่ือสัตยและตรงไปตรงมา และ21) ตองมีศีลธรรม25  (3) แนวคิดของซาซส (Sachs) ไดให
ทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของผูบริหารที่ดี   ซ่ึงเกี่ยวกับตัวของผูบริหารเองไววา 1) ตองมีความเขาใจ
ตนเอง และสามารถประเมินคาตนเองไดอยางถูกตอง  2) ตองยอมรับฟงและเคารพความคิดของ
ผูอื่น 3) ตองมีความเขาใจในสถานภาพของผูรวมงานเปนอยางดี   และ4)ตองมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคตองสามารถนําความคิดของผูรวมงานไปใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงานของตน26 (4) 
แนวคิดของบารนารด (Barnard)   ที่กลาววา  คนที่จะเปนผูนํา มีความจําเปนที่จะตองมีคุณสมบัติ
พิเศษ ซ่ึงจะขาดเสียมิได 5 ประการ คือ 1) ความมีชีวิตชีวาและอดทน (vitality and endurence) 
หมายถึง ความราเริงแจมใส ความตื่นตัว คลองแคลววองไว  สามารถปรับตัวไดดี ทํางาน
ตอเนื่องกันไดนาน ๆ  มีความอดทนไมทอแท 2) ความสามารถในการตัดสินใจ (decisiveness)  
หมายถึง  ความเช่ือมั่นในการตัดสินใจไดรวดเร็ว ถูกตอง และเต็มใจที่จะตัดสินใจโดยไมทําใหกลุม
ผูรวมงานยุงยากใจ 3) ความสามารถในการจูงใจคน (persuasiveness) หมายถึง    ความสุจริตใจแก

                                                 
 24Ordway Tead, The Art of Leadership (New York : McGraw – Hill Book Co., 1935), 
83. 
 25Burton W. Kreitton, Leadership for Action in Rural Communities (Illinois :  
Interstate, 1960), 81.  
 26Benjamin M. Sachs, Educational Administration : A Behavioral Approach (Boston : 
Houghton Miffin Co., 1966), 3 – 4. 
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ผูรวมงาน วางตัวใหผูอ่ืนเลื่อมใส และมีความสามารถในการพูดและการเขียน 4)  ความรับผิดชอบ 
(responsibility)  หมายถึง  ความมีคุณธรรม     ศีลธรรม     รูจักรับผิดชอบเม่ือผิดพลาด  รับคําตําหนิ
โดยเต็มใจ  มีความมานะบากบั่น  ไมทอถอยในการปฏิบัติหนาท่ี    5) ความฉลาดมีไหวพริบ  
(intellectual capacity)  หมายถึง  ความเฉียบแหลม   มีความรูทันโลก  ทันเหตุการณอยูเสมอ27    (5) 
แนวคิดของสแตทและคนอ่ืน ๆ  (Stadt  and others) ไดสรุปวา  ลักษณะผูนําที่ดี  มีดังนี้  1) คํานึงถึง
มาตรฐานในการทํางาน     2) เปนที่พึ่งของคนอื่น      3) มีความกลา   กลาที่จะคิด    กลาที่จะเส่ียง 
4) มีความรับผิดชอบ  5) มีความสามารถที่จะแบงงานใหผูอ่ืนชวยปฏิบัติ  6) มีวินัยในตนเอง 7) มี
วิสัยทัศน  8) มีมนุษยสัมพันธดี  9) มีความสามารถในการส่ือความคิด  10) แข็งแรงและมีสุขภาพดี  
11) มีสติปญญา  12) มีความสามารถในการจัดรูปงาน 13) มีความสามารถในการตัดสินใจอยางมี
เหตุผล28    (6) แนวคิดของสต็อกดิลล   (Stogdill)      ไดจําแนกคุณลักษณะของผูนําที่ดีไวดังนี้   1) 
คุณลักษณะทางกาย  เปนผูแข็งแรง  มีรางกายเปนสงา   2) พ้ืนฐานทางสังคม เปนผูมีการศึกษาและ
มีสถานะทางสังคมดี  3) สติปญญาและความสามารถ เปนผูมีสติปญญา เฉลียวฉลาด  มีการ
ตัดสินใจดี  4) บุคลิกภาพ เปนผูมีความกระตือรือรน ต่ืนตัวอยูเสมอ ควบคุมอารมณได มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง  5) คุณลักษณะที่สัมพันธกับงาน เปนผูมีความต้ังใจ
ทํางาน มีความรับผิดชอบ และมุงม่ันที่จะทํางานใหสําเร็จ และ 6) คุณลักษณะทางสังคม เปนผูที่
สามารถรวมมือกับผูอ่ืนได เปนท่ียอมรับของผูรวมงานและคนอ่ืน ๆ29  (7) แนวคิดของเทรวาทรา 
และนิวพอรท (Trewatha and Newport)  ไดจําแนกคุณลักษณะผูนําไว 4  ดาน  คือ 1) คุณลักษณะ
ทางกาย ประกอบดวย ความสูง นํ้าหนัก รูปรางหนาตา  ความมีพลัง และความทนทานของรางกาย  
2) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ประกอบดวย ความทะเยอทะยาน ความเชื่อมั่นในตนเอง   ความ
ซ่ือสัตย ความมานะและความดื้อรัน ความมีจินตนาการ  3) คุณลักษณะทางสังคม   ประกอบดวย   
ความเห็นอกเห็นใจ   ความแนบเนียน  ความเช่ือถือ ความมีฐานะ และความสามารถท่ีจะรวมงาน  
และ4) คุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย ความสามารถในการพูด ความรอบรูความสามารถใน
การวินิจฉัย ความสามารถทางสติปญญา ความสามารถในการทํางาน ความสําเร็จ และความ

                                                 
 27Chester I. Barnard, The Functions of  the Executive (Cambridge, Massachusetts : 
Harvard  University Press, 1968), 21 – 22.  
 28Ronald W. Stadt and others, Managing Career Education Programs (Englewood 
Cliffs, New Jersey : Prentice – Hall., 1973), 49 – 53. 
 29R. M. Stogdill, Handbook of  Leadership : A Survey of Theory and Research  
(New York : The Free Press, 1974), 74 - 75.  
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รับผิดชอบ30    (8) แนวคิดของฮอย   และมิสเกล   (Hoy and Miskel)     ไดแบงคุณลักษณะของผูนํา
ออกเปน 5 ลักษณะ คือ 1)  ความเปนผูมีความสามารถ (capacity) ประกอบดวย  ความมีไหวพริบ   
การต่ืนตัว  ทันตอเหตุการณ การใชเวลา และภาษาพูด ความเปนผูริเริ่ม และความเปนผูตัดสิน
ปญหาท่ีดี  2) ความเปนผูมีความสําเร็จ  (achievement)      ประกอบดวย      ความสําเร็จทางดาน
วิชาการและการแสวงหาความรู  3) ความเปนผูมีความรับผิดชอบ    (responsibility) ไดแก   การ
เปนท่ีพึ่งของคนอ่ืนได มีความสมํ่าเสมอ มั่นคง อดทน กลาพูดกลาทํา เช่ือม่ันในตนเอง และมีความ
ทะเยอทะยาน 4) ความเปนผูเขาไปมีสวนรวม (participation) ในดานกิจกรรมดานสังคมใหความ
รวมมือ   รูจักปรับตัว   และมีอารมณขัน   และ5) ความเปนผูมีฐานะทางสังคม (status)  มีตําแหนง
ฐานะทางสังคมเปนที่รูจักท่ัวไป31       (9)   แนวคิดของกริฟฟท (Griffiths)   ไดระบุคุณลักษณะ
ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในทฤษฎีการบริหารวามี  7  ประการ  คือ 1)  การเปนผูริเริ่มงาน
ใหม ๆ ขึ้น  ซ่ึงมักจะมีแผนงานท่ีจัดระเบียบข้ันตอนไวเปนอยางดี โดยการทํางานหนักอยูเสมอ
เพื่อใหงานที่ริเริ่มใหมบรรลุผลสําเร็จ  2)  การเปนนักปรับปรุง  โดยเปนคนคอยกระตุนและให
โอกาสผูใตบังคับบัญชาในการทํางานและปรับปรุงตนเองใหดี ข้ึน   สนับสนุนสงเสริมให
ผูใตบังคับบัญชาแสวงหา   และปรับปรุงวิธีการทํางานท่ีดีกวาวิธีเดิมอยูเสมอ  ตลอดจนเปนผูแนะ
แนวทางหรือวิธีทํางานใหมๆใหกับผูใตบังคับบัญชา  3)  การเปนผูใหการยอมรับผูอ่ืน  โดยดึงเอา
ความสามารถของผูใตบังคับบัญชาท่ีแฝงอยูในตัวออกมาใชใหปรากฏ    มองเห็นปญหาของ
ผู ใตบัง คับบัญชาในการทํางาน     ใหกํ าลังใจและคําชมเชย   ยอมรับในผลสํา เร็จของ
ผู ใตบัง คับบัญชา  4)การเปนผู ใหความชวยเหลือ  คือพรอมเสมอท่ีจะชวยแกปญหาให
ผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีปญหาติดขัด มีความหวงใยและกระตือรือรนท่ีจะใหความชวยเหลือ
ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีปญหาและตองการความชวยเหลือ 5) การเปนนักพูดท่ีมีประสิทธิภาพ คือ
ความสามารถในการพูดชักจูงผูใตบังคับบัญชาใหความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกัน   มี
ความสามารถในการใชภาษาซ่ึงจะสรางเสนหความศรัทธาและความเช่ือถือไดบนพื้นฐานของการ
พูดที่มีความจริงใจ  6) การเปนผูประสานงานที่ดี   คือ  มีความสามารถในการกระตุนให
ผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการวางแผนงานและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการ

                                                 
 30R. L. Trewatha and G. M. Newport, Management, 3rd ed.  (Plano, Texas : Business 
Publication, 1982), 388. 
 31Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration, 6th ed.  (Singapore 
: McGraw – Hill, 2001), 396 – 397. 
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ปฏิบัติงานตามแผนงานของทุกฝาย  7)  การเปนผูเขาสังคมไดอยางดี  เปนผูท่ีไววางใจได   มีความ
ม่ันคง  สุภาพ   เอ้ือเฟอ  และมีความเปนมิตร เพ่ือใหไดมาซ่ึงการสนับสนุนการทํางานของตนใน
โรงเรียน  ทั้งนี้จะตองเปนผูที่ใชเวลาในการสังคมไดอยางถูกตองและเหมาะสมดวย32 (10) แนวคิด
ของแม็คนูสัน (Magnuson)  ไดจําแนกคุณลักษณะภาวะผูนําของผูจัดการโรงเรียนท่ีประสบ
ความสําเร็จ  ออกเปนคุณลักษณะดานอาชีพและคุณลักษณะสวนตัว    คือ 1)  คุณลักษณะดานอาชีพ  
ประกอบดวย  ความสามารถในการติดตอและเขากับผูอ่ืนไดดี  มีความรูในสาขาวิชาชีพเปนอยางดี  
รูจักมอบหมายงานใหผูรวมงาน  ใหความสนใจในบุคคลอ่ืน มีความสามารถในการวางแผนและ
การจัดระเบียบงาน  รับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและใชอํานาจหนาที่ไดอยางเหมาะสม  2) 
คุณลักษณะสวนตัว  ประกอบดวย     มีวิจารณญาณ  มีความรูกวางขวาง  มีความยุติธรรม  มีความ
ซ่ือสัตย  ความจงรักภักดี  เปนผูมีสติไมใชอารมณ  มีความจริงใจ  มีความเปนมิตร  มีอารมณขัน  มี
ใจกวางและเปดเผย  มีความเสมอตนเสมอปลาย  มีความเมตตาปรานีและเอื้ออาทรตอผูอื่น33 (11) 
แนวคิดของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ที่ไดเสนอยุทธวิธีและยุทธศาสตรสําหรับผูนําทีม่คุีณภาพ 
เปนหลัก 10 ประการ ที่เรียกวา The 10 – p  Model  of  Quality  Leadership  โดยกลาววาผูนําที่มี
คุณภาพจะตองมีลักษณะดังนี้คือ 1) ความจําเปนพ้ืนฐาน (prerequisites)   ไดแก มีทักษะที่จําเปน
ของผูนําท่ีจะพัฒนาและคงความสามารถของการเปนผูนําเบ้ืองตนไว     ซ่ึงทักษะเหลานี้มีกลาวไว
ในทฤษฎีผูนํามากมาย   เชน     ทักษะในการแกขอขัดแยง รูปแบบการตัดสินใจ การบริหารงานเปน
ทีม และกระบวนการกลุม เปนตน 2)  การมองการณไกล (perspective) ไดแก ความสามารถของ
ผูนําท่ีสามารถจะมองเห็นความแตกตางระหวางยุทธศาสตรและยุทธวิธี และเขาใจท่ีจะนํามา
สัมพันธกันไดอยางดี 3) มีหลักการ (principle) ไดแก ผูนําจะตองมีแนวความคิดหรือหลักการใน
การท่ีจะปฏิบัติงานนั้น ๆ  4) หลักในการทํางาน (platform) ไดแก การที่จะนําเอาหลักการในขอ
ขางตนไปใชในการปฏิบัติงาน และวางเกณฑหรือมาตรฐานในการทํางาน หลังจากท่ีไดทําการ
ตัดสินใจแลว 5) หลักการปกครอง (politics) ไดแก ผูนําที่ดีควรมีลักษณะของการเปนนักปกครอง 
คือ มีความสามารถในการใชอิทธิพลตอบุคคล  กลุมได ชวยทํางานเพ่ือใหงานบรรลุตามเปาหมาย 
6) ความมุงประสงค (purposing) ไดแก ผูนําที่ดีเวลาปฏิบัติงานควรต้ังความมุงหมายในการทํางาน 

                                                 
 32D.E. Griffiths, “Administration Theory,” in  Handbook of Research on Education 
(New  York : Kongman, 1956), 112 – 115.  
 33W.G. Magnuson, “The Characteristic of Successful School Business Managers” 
(Doctoral dissertation, University of Southern California, Los Angeles, 1971), 74 - 75. 
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เพราะความมุงหมายจะชวยแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการทํางาน ความสําเร็จ และความผิดพลาด    
7)การวางแผน (planning) ไดแก การวางแผนเปนการเช่ือมโยงความมุงหมายและโครงการ
ปฏิบัติงานระยะยาวใหเปนเชิงประจักษ   8) ความยืนหยัด (persisting)   ไดแก ผูนําที่ดีควรจะมี
ความยืนหยัดตอหลักการที่สําคัญที่ไดกําหนดไวเปนเปาประสงคและผลผลิต      ท้ังนี้หมายความวา 
ผูนําจะตองเขาใจถึงคุณคาท่ีพึงจะไดรับดวย    9) การบริหารคน (people)   ไดแก  ยอมรับวาถา
ปราศจากความปรารถนาดีจากบุคคลอ่ืนในหนวยงานแลว ความสําเร็จจากงานนั้นจะสําเร็จไดนอย
มาก  10) ความรักองคกร (patriotism)  ไดแก ลักษณะความรักองคกรของหนวยงานอาจจะดูไดจาก
วัตถุประสงคที่เปนที่ยอมรับ มีการทํางานหลัก มีความตระหนักในส่ิงที่เขากําลังทําอยู   และทํางาน
อยางมีความหมาย    ไมใชทําดวยความกระหาย     และเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดพยายาม
แสวงหาคุณลักษณะของผูนํา ซ่ึงสัมพันธกับการทํางานที่เปนระบบมาก ๆ โดยผันแปรไปตาม
หลักการเปนผูนําที่มีคุณภาพหลาย ๆ ประการ ผลการวิจัยสรุปคุณลักษณะทั่วไป 3 ประการ ของ
ผูนําที่มีการทํางานเปนระบบสูง คือ 1) ผูนําที่มีผลการทํางานสูง จะใชเวลานอกในการทํางานมาก 
ทํางานหนัก   จะทดลองในส่ิงซ่ึงสงสัย   พยายามศึกษาถึงปญหาในระบบการทํางาน    2) ผูนําที่มี
ผลการทํางานสูง จะมีความรูสึกรุนแรงมากเกี่ยวกับวัตถุประสงคของระบบ   ไมวาจะเปน
โครงสราง  หรือการทํางาน  อดีตการทํางาน   หรือความมั่นคงในอนาคต มีความตองการใหระบบ
ประสบความสําเร็จ ตองการใหระบบมีสวนชวยในสังคม ชวยสรางคุณภาพชีวิตคน ซ่ึงรวมอยูใน
ระบบ เห็นความสําคัญของวัตถุประสงคขององคการ   และคุณคาท่ีไดรับ   3) ผูนําที่มีผลการทํางาน
สูงจะเนนเรื่องตัวแปรท่ีสําคัญ ๆ  พรอมท้ังการคํานึงถึงความสําคัญในการต้ังจุดประสงคและคุณคา
ขององคการ  โดยใหผูปฏิบัติเขาใจวาส่ิงใดเปนจุดประสงคสําคัญ34 (12) แนวคิดของปเตอร เอ็ฟ. 
ดรักเกอร (Peter F. Drucker)  กลาววา  ผูนําที่มีประสิทธิภาพ  คือ  บุคคลที่ถามวา  อะไรคือปจจัยที่
จะทํางานสําเร็จลุลวง  ฉันมีความสามารถและสรางความแตกตางใหออกมาไดอยางไร อะไรคือ
เปาหมายและภารกิจขององคกร อะไรคือปจจัยในการสรางผลงานและผลลัพธ  คําวาชอบคนโนน
ชังคนน้ีจะไมมีในตัวเขา    แตเขาจะไรความอดทนกับผลงานที่ไมดีของพนักงาน  ผูที่ไมกลัวกับ
ความเกงของผูอ่ืนแตกลับช่ืนชอบ35 
 

                                                 
 34Thomas J. Sergiovanni, “Ten Principles of Quality Leadership,” Educational 
Leadership  39, 5 (1982) : 331 – 336.  
 35ปเตอร เอ็ฟ. ดรักเกอร, ผูนําแหงโลกอนาคต, แปลโดย วริญิญบดิร วัฒนา (กรุงเทพฯ 
: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2543), 45.  
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 2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของ
นักวิชาการในประเทศ  ประกอบดวย (1) แนวคิดของภิญโญ  สาธร ที่กลาววา ในการบริหารงาน
ตาง ๆ ในสังคมไทยนั้น ผูนําจะตองมีลักษณะดังตอไปน้ี  1)ใจกวาง ใจดี ไมตระหนี่ตอการเล้ียงดู
และใหรางวัล  2) มีพรหมวิหารส่ี คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในสถานที่ สถานการณ และ 
เวลาอันเหมาะสม   3) หนักแนน ไมหูเบา รับฟงจากทุกฝาย    4) มีความยุติธรรม  และใหความ
เสมอภาคแกทุกคน  5) ซ่ือสัตยและสุจริต  6) ตรงตอเวลา  7) ขยันและอุทิศเวลาใหแกงาน 8) กลา
รับผิด 9) มีความจริงใจในการพูดและการกระทําทุกชนิด 10) เอาใจใสดูแลทุกขสุขของผูนอยอยู
เสมอ 11) ออนหวาน นอบนอม สุภาพ  12) รูจักเลือกใชคน 13) อดทนดวยความเยือกเยน็ตอคําพดูที่
ขัดแยงหรือไมเปนมิตรทุกชนิด 14) ติดตามคําส่ังท่ีส่ังการไปแลวอยูเสมอ 15) ฉลาดที่จะกระตุน
เตือนผูนอยเมื่อลาชาหรือผิดพลาด 16) หม่ันอบรมผูอยูใตบังคับบัญชา ใหมีความสามารถและรู
วิธีการปฏิบัติงานโดยเหมาะสม   17) ใหผูนอยพบปะไดโดยงาย   18) กินงายอยูงายไมถือตัว เขากับ
คนทุกช้ันได 19) ชมคนเปน และขยันชม  20) ไมดุดา หรือกลาวผรุสวาทใด ๆ ตอผูใตบังคับบัญชา      
21) รูจักใชอํานาจโดยไมใหผูอ่ืนรูสึกวาถูกบีบบังคับ  22)ใหเกียรติเจาของความคิดหรือเจาของ
โครงการใหม ๆ เสมอ  23) ไมโลเลเปลี่ยนใจงาย  24) ส่ังงานเปน ถูกจังหวะ เหมาะกับคนที่รับงาน
ไปปฏิบัติ  25) เปนตัวอยางที่ดีทุกดานของผูนอย   26)  รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติงานตามขอบังคับ
และกฎหมายโดยเครงครัดทุกโอกาส  27)ละเวนจากการประพฤติช่ัวซ่ึงจะทําใหสังคมรังเกียจตาม
สภาพของวัฒนธรรมไทย    28) มีความเด็ดขาด เด็ดเดี่ยว มั่นคง แนนอน     29) รูจักถนอมนํ้าใจคน  
30) รูจักสรางและระวังรักษาบุคลิกลักษณะของตนอยูเสมอ36   (2) แนวคิดของ สมพงษ  เกษมสิน    

ซ่ึงมีความเห็นวา  คุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับผูนํา  แบงออกไดเปน 4  ดาน คือ  1) ดานพื้นฐานและ
ประสบการณ   (background and experience) ในการปฏิบัติงาน ไดแก การตัดสินใจ   การวินิจฉัย
ส่ังการ  การวางแผน  ความสามารถทางดานเทคนิคและการบริหาร  และทักษะในการทํางานดาน
ตาง ๆ  2) ดานสติปญญา และคุณภาพของสมอง (intellectual and mental qualities) ไดแก
ความสามารถทางดานภาษา  ความสามารถทางดานเหตุผล  ความสามารถจดจํา    ความสามารถ
ดานรอบรูทั่วไป  ความสามารถในการใชดุลยพินิจ  ความสามารถในการปรับตัวดานตาง ๆ 3) ดาน
คุณลักษณะทางกาย (physical  attributes) ไดแก   การมีรางกายสมบูรณแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี 
 

                                                 
 36ภิญโญ  สาธร, หลักบริหารการศึกษา, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช, 2523), 151 – 152.  
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4) ดานบุคลิกภาพและความสนใจ  (personality and interest) ไดแก ความกระตือรือรนและความ
เต็มใจในการปฏิบัติงาน   ความเช่ือมั่นในตนเอง   และความรับผิดชอบ37  (3) แนวคิดของธงชัย  
สันติวงษ   ไดกลาวเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารไววา  จะตองมีความสามารถในการ
ประสานงาน  ประสานคน  ประสานความคิด  เปนผูที่มีความอดทน  ไมแสดงความโกรธ  ความ
หงุดหงิด   ความกาวราวใหผูอ่ืนเห็น  มีสายตายาวไกล  มีจิตใจม่ันคง  ไมออนไหวงาย    ยิ้มไดเม่ือ
ภัยมา มองปญหารอบขางเปนเรื่องงายตอการแกปญหา และสามารถเลือกสรรกลยุทธ ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือแกปญหานั้น ๆ  ไดอยางสอดคลองเหมาะสมกับสภาพท่ีเปนจริง เพื่อความสําเร็จของ
งานอยางมีประสิทธิภาพ38 (4) แนวคิดของวิศิษฎ พิพัฒนภิญโญพงค ไดเสนอหลักและวิธีการ
ปฏิบัติงานเพื่อเปนผูบริหาร โดยเนนการสรางคุณลักษณะสําคัญ 10 ประการ คือ 1) การรักษา
ระเบียบวินัย 2) การเรียนรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา 3) มีความเสียสละและใหความชวยเหลือตอเพื่อน
รวมงาน 4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพื่อนรวมงาน 5) ยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต 6)มีความตรงตอ
เวลา    7) มีความรับผิดชอบตอองคกร  งาน  และลูกคา     8)  ประหยัดใหองคกรอยางสมเหตุสมผล 
9) รักษาสุขภาพและออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  10) มองโลกในแงดี39 (5) แนวคิดของอํานวย  
วีรวรรณ        ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูประสบความสําเร็จในชีวิตการงาน     ไว  7  
ประการ  คือ 1) ความเปนผูรูซ้ึงถึงแกนงาน  คือ  เปนผูท่ีมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาใน
การปฏิบัติ  นําหลักวิชามาประยุกตใชใหไดผลตามวัตถุประสงค และพยายามใฝหาความรูเกี่ยวกับ
งานท่ีตนรับผิดชอบอยูตลอดเวลา 2)  ความเปนผูริเริ่มสรางสรรค เพ่ือใหเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 
โดยมีจิตสํานึกอยูเสมอวา    วิทยาการตาง ๆ ในโลกกาวหนา     และเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา     
ตองตื่นตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหทันเหตุการณ และการเปลี่ยนแปลงของโลก  3) ความเปนผูรูจัก
เอาใจเขามาใสใจเรา     เปนศิลปในการดําเนินงานไมใหกระทบกระเทือนตอผูรวมงานหรือผูอ่ืน 4) 
ความเปนผูมีมนุษยสัมพันธ  คือ  ตองมีความสัมพันธอันดีกับผูรวมงาน  เขากับคนอ่ืนไดเปนอยางดี    
 
 

                                                 
 37สมพงษ  เกษมสิน, การบริหาร, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 
2526), 296 – 298. 
 38ธงชัย  สันติวงษ, การบริหารงานบุคคล (กรงุเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,                   
2531), 2. 
 39วิศิษฎ  พพิัฒนภญิโญพงค, “จริงหรือท่ีใคร ๆ ก็กาวเขาสูความเปนผูนําได,”                     
นักบริหาร  12  (ตุลาคม – ธนัวาคม  2535) : 38 – 39.  
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รูจักใชศิลปะในการเจรจา  และรูจักสรางศรัทธา และบํารุงขวัญเพื่อเปนกําลังใจใหแกผูรวมงานดวย 
5) ความเปนผูเคารพนับถือในความคิดเห็นของผูอ่ืน และรูจักแสดงความคิดเห็นของตนโดยจะตอง
รูจักฟงและนับถือความคิดเห็นของผูอื่น 6) ความเปนผูกลาตัดสินใจ  และมีความมานะพยายาม    
คือ   มีความกลาหาญในการตัดสินใจดวยความเชื่อม่ัน และยอมทุมเทสติปญญา กําลังและ
ความสามารถในการทํางานแมวาจะเปนงานหนักก็ตาม  7) ความเปนผูมีคุณธรรมกํากับวิถีทางชีวิต 
โดยจะตองต้ังม่ันอยูบนพื้นฐานของความซ่ือสัตยสุจริต  ความจงรักภักดี เพียบพรอมดวยสัจธรรม   
ไมเอารัดเอาเปรียบหรือเห็นแกได โดยไมนึกถึงความเดือดรอนของผูอ่ืน40 (6) แนวคิดของดนัย  
เทียนพุฒ     ไดสรุปปจจัยใหมของผูบริหารระดับสูง    โดยกลาววา  ผูบริหารระดับสูงตองมี
คุณลักษณะท่ีสําคัญ 6 ประการ   คือ   1) การมองการณไกล   ไดแก   ความสามารถวาดภาพ
กฎเกณฑในอนาคตไดสมจริงและมีการวางแผนและการเตรียมการสําหรับงานในอนาคตไดอยาง
เหมาะสม 2) ความเปนผูนํา ไดแก กลาตัดสินใจ มีความอดทน มคีวามสามารถในการแกปญหาและ
สามารถโนมนาวผูอ่ืนใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ   3) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค    ไดแก    มี    

ความคิดริเริ่มสรางส่ิงใหม ๆ   สามารถยืดหยุนวิธีการเพื่อความสําเร็จของงาน และคนควาวิธีทํางาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 4) มีความสามารถในการเจรจาจูงใจหรือเปนนักล็อบบ้ีไดแก มีความสามารถใน
การเจรจาตอรอง  และเปนนักมนุษยสัมพันธช้ันสูง  5)มีความคิดเชิงธุรกิจและความรับผิดชอบ 
ไดแก เปนนักการตลาด ไมเอาเปรียบผู อ่ืน และมีความรับผิดชอบ 6) ประนีประนอม  ไดแก 
สามารถยืดหยุนวิธีการเพ่ือความสําเร็จของงาน และมีความสามารถในการประสานประโยชน41   
(7) แนวคิดของวีระวัฒน  ปนนิตามัย   ไดกลาวถึงคุณลักษณะพึงประสงคของการเปนผูนําท่ีดี ไว
ดังนี้  1)  แสดงความเปนของแท (authenticity)  หมายถึง    ผูนําตองแสดงความเช่ือม่ันศรัทธาในสิ่ง
ท่ีตนยึดถือตอคานิยมเชิงสรางสรรคอยางแทจริง กระตุนและกอใหเกิดความทะเยอทะยาน สามารถ
เปนแบบอยางที่ดีขององคการได สนับสนุนศรัทธาคําพูดของตนดวยการกระทํา  2) การมีวิสัยทัศน 
(vision) หมายถึง  ผูนํามีความสามารถพินิจพิเคราะห สภาพแวดลอมทั้งในและนอกองคการใน
แงมุมของอดีตและปจจุบัน   คาดคะเนพยากรณ     และสรางภาพ (image) ฉายไปในอนาคตไดวา 
 

                                                 
 40อํานวย  วรีวรรณ, “บัญญัติเจ็ดประการในการสรางคนใหกลายเปนบุคคลผูประสบ
ความสําเรจ็ในชีวิต,”   ใน  ผูจัดการ (ฉบับพิเศษ) (2535) : 194 – 199. 
 41ดนัย  เทยีนพุฒ, มุมมองท่ีทาทายนักบริหาร  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2536), 203 – 206. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

   20 

จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรแลวทําการส่ือสาร (communication)ภาพดังกลาวใหแกผูเกี่ยวของ
ทราบ 3) ตองมีความกลาตัดสินใจ  (decisiveness)   คือ   ตองทําการตัดสินใจที่เหมาะสม  ทันกาล  
และตองตัดสินใจภายใตขอมูลและทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด  นอกจากนี้ผูนําที่ดีตองกลา
รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน  4) แสดงความใสใจ   (focus)   ผูนําตองเลือกที่จะใส
ใจและสนใจในบางเรื่อง  ไมควรใสใจเสียเวลาในทุกเรื่องหรือใหความสําคัญในบางเรื่องเทากัน
หมด   การจัดลําดับความสําคัญความเรงดวนของงานท่ีทําจึงมีความหมายมาก 5) สรางความรูสึก
ประทับใจเปนสวนตัว  (personal touch) ผูนําที่ดีตองสามารถสรางศรัทธาและความสัมพันธที่ดีกับ
ผูใตบังคับบัญชา  รูจักการใชชองทางการส่ือสารอยางไมเปนทางการไดอยางถูกกาลเทศะ สอบถาม
ทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชา  รูจักสรางขวัญและกําลังใจ  6) มีความสนใจในการส่ือสารและเกงคน 
(communication  and  people skill)  ทักษะการพูด  ฟง  เขียน อาน  ของผูนําจะสะทอนใหเห็น
ความสามารถของสมอง  ผูนําไมสามารถจะทํางานทุกอยางไดดวยตนเองภายใตเวลาที่จํากัด 
ความสามารถส่ือสารและอาศัยการเกงคน   การมีเครือขายมนุษยสัมพันธที่ดี   จะสามารถทําใหผูนํา     

สามารถรองขอความชวยเหลือ กระตุนแรงจูงใจและใช  “คน”  ทํางานไดสําเร็จตามที่ผูนําตองการ 
7) การพัฒนาตนเองอยูเสมอ (ever  forward)    ผูนําจะตองพัฒนาลักษณะการทํางานใหดีอยูเสมอ 
เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งข้ึน42 (8) แนวคิดของศิริพร  พงศศรีโรจน ไดกลาวถึง
คุณลักษณะของผูนําท่ีดีไวดังนี้   1) คุณลักษณะดานวิชาการ  ไดแก 1.1) มีความรูดานวิชาชีพเปน
อยางดี 1.2) มีความรูดานความรูท่ัว ๆ ไปดี   1.3) มีประสบการณในการบริหาร  2) คุณลักษณะดาน
บุคลิกภาพ ไดแก 2.1) มีบุคลิกภาพดานรางกายดี    บุคลิกลักษณะดี   แตงกายถูกตอง   มีชีวิตชีวา 
วาจาดี   วางตนเหมาะสม  2.2) มีบุคลิกภาพดานจิตใจดี   มีความเช่ือม่ัน ศรัทธาผูอ่ืน มีความอดทน
กลาหาญ   มีเมตตาจิต   มีวินัย   มีใจเปนธรรม    และมีอารมณขัน   2.3)มีบุคลิกภาพดานสังคมดี    
มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  ชวยเหลือสังคม   เห็นประโยชนสวนรวมเหนือประโยชนสวนตน                 
3) คุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน   มีสติปญญาฉลาด    รูบทบาทตน     รับผิดชอบ  
 
 

                                                 
 42 วีระวัฒน  ปนนิตามัย, “วาดวยผูนํา,” วารสารขาราชการ 39 (กันยายน – ตุลาคม 
2537) : 13  - 16. 
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มีความกลา  แนบเนียน  เด็ดขาด    กระตือรือรน  บังคับตนเองได   รวมท้ังมีความสามารถในดาน
การตัดสินใจ     การจูงใจ    การประสานงาน     มีผลงานที่ประสบผลสําเร็จ43    (9)   แนวคิดของ
เอกชัย  กี่สุขพันธ   ไดกลาวถึง ผูบริหารในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในปจจุบันควรมี
คุณสมบัติดังน้ี 1) มองกวางไกลอยางตอเนื่อง   และพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลง   ตองเปนผูที่มี
วิสัยทัศน (vision) สามารถท่ีจะกําหนดกลยุทธในการบริหาร  (strategic management)  ไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ผูบริหารจะตองมีทักษะที่สําคัญใน
การกําหนดเปาหมายการทํางาน  กําหนดนโยบาย  และวิธีการทํางานที่ชัดเจน 2) สามารถที่จะ
วิเคราะหสถานการณ  (analyze situations)  เพื่อกําหนดแผนเชิงกลยุทธ   และแผนปฏิบัติงานให
บรรลุตามเปาหมายและนโยบายไดอยางเหมาะสม    3) ไวตอการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ  ที่
เกิดข้ึนในสังคมท้ังภายนอก    และภายในองคกร ทั้งจะตองรูจักวิเคราะหความนาเช่ือถือของขอมูล
ขาวสารที่ไดรับมาอีกดวย  4)ความสามารถในการจัดระบบการส่ือสารใหไดผล (effective 
communication) เพื่อเช่ือมโยงขอมูลขาวสารตาง ๆ  ใหทั่วถึงทุกระดับ    ผูบริหารจะตองมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT)    เปนอยางดี  5) ความสามารถในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (human resource management) ตองสามารถวางแผนบุคลากรสรรหาคัดเลือก
กําหนดระบบคาจาง เงินเดือน ผลตอบแทน ความกาวหนาในอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และวิจัยเกี่ยวกับบุคลากรในองคการ   เพื่อใหทราบถึงแนวคิด    ทัศนคติ    ความอึดอัดใจ    ความ
ไมพอใจตาง ๆ  ที่อาจจะเกิดข้ึน และนํามาเปนขอมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคล  6) มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการบริหาร  สามารถที่ จะ เปนแบบอย างที่ดี ในการประพฤติ  เพื่ อให
ผูใตบังคับบัญชาใชเปนแบบอยาง ไมใชตําแหนงหนาท่ีการงานแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเอง
ไมวาจะเปนทางตรงและทางออม44 (10) แนวคิดของอภิรมย  ณ นคร ไดกลาวไววา  ความเจริญของ
โรงเรียนตองอาศัยคุณลักษณะของผูบริหาร ดังน้ี 1) สมรรถภาพทางสวนตัว ไดแก 1.1) มีสุขภาพ
สมบูรณทั้งทางกายและจิตใจ  1.2) มีความเฉลียวฉลาด 1.3) มีบุคลิกภาพดี  1.4) มีอารมณขัน และ
ไมเปนคนเจาอารมณ     1.5) มีศีลธรรมจรรยา    1.6) ซ่ือสัตยและม่ันคง     1.7)มีเหตุผล และมีความ  
 

                                                 
 43ศิริพร  พงศศรโีรจน, องคการและการจัดการ, พิมพครั้งที ่5 (กรุงเทพมหานคร :              
เอดิสันเพรส โพรดักส, 2538), 190 – 191. 
 

 44 เอกชัย  กี่สุขพันธ, การบรหิารทักษะและการปฏิบัติ, พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร 
: สํานักพิมพสุภาพใจ, 2538), 19 – 20. 
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ยุติธรรม  2) สมรรถภาพทางวิชาชีพ ไดแก 2.1) มีพื้นฐานการศึกษาที่สูงพอ 2.2) มีความเขาใจอยาง
ลึกซ้ึงในศาสตรที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 2.3) มีประสบการณกอนที่จะรับตําแหนงอยาง
เพียงพอ 2.4) มีความสามารถตอการทํางานเปนกลุม45    (11) แนวคิดของวิจิตร  วรุตบางกูร และ
สุพิชญา  ธีระกุล ไดใหความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริหารโรงเรียนไว 5 ประการ  คือ 1)  มี
ความเปนผูนํา  (leadership) คือ มีอิทธิพลในตนเองสูงกวาอิทธิพลอ่ืน ๆ ของบุคคลในกลุม และ
สามารถชักนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานได       คุณสมบัติดานน้ีประกอบดวยลักษณะ
ตาง ๆ  คือ มีความราเริง แจมใส และอดทน สามารถตัดสินใจและจูงใจคน  มีความรับผิดชอบ  
ฉลาด  และไหวพริบดี  มีความอุตสาหะวิริยะ มีความเสียสละ มีบุคลิกภาพดี และมีความเปน
ประชาธิปไตย  2) มีมนุษยสัมพันธ (human relationship) ผูบริหารจะตองทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน
ท้ังนอกและในโรงเรียน   ดังนั้น ผูบริหารจําเปนตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดี    ซ่ึงประกอบไปดวย
ลักษณะที่สําคัญ   คือ  ยิ้มแยมแจมใส  มีความเสมอตนเสมอปลาย    ยกยองชมเชย  รับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน มีความยืดหยุน เปดเผย เปนกันเอง  3) มีความรูและประสบการณ (knowledge and 
experience) เปนคุณสมบัติท่ีเกี่ยวกับงานในอาชีพของผูบริหาร  โดยเฉพาะมีคุณสมบัติที่สําคัญย่ิง  
เชน มีความรูและประสบการณ  มีความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของงาน และรูเทาทันเหตุการณ  4) มี
คุณธรรมสูง   (virtue) คุณธรรมเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของผูบริหารใหมีพฤติกรรมแตส่ิงท่ีดีงาม 
ไดแก   มีความยุติธรรม  มีความซ่ือสัตย  สุจริต  มีความจงรักภักดีและมีศีลธรรม  5) มีสุขภาพดี 
(healthy) คือ มีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตใจดี สุขภาพจะเปนเครื่องสรางเสริมการปฏิบัติให
ถูกตองและสมํ่าเสมอ46 (12) แนวคิดของพนัส  หันนาคินทร  ไดพิจารณาคุณลักษณะที่สําคัญของ
ผูบริหารการศึกษา และไดจําแนกคุณลักษณะผูนําของผูบริหารการศึกษาไว   2    ประการคือ   1) 
คุณลักษณะสวนตัว   ประกอบดวย   ความมีสุขภาพดี   ความเฉลียวฉลาด  ความประพฤติดี อารมณ
ม่ันคง มีความสามารถในการแสดงซ่ึงความคิด ความไมเห็นแกตัว ความรูจักเกรงใจผูอ่ืน  การมี
ไหวพริบปฏิภาณดี  เปนตน 2) คุณลักษณะทางวิชาชีพ ประกอบดวย  2.1)ความรูทางวิชาการ ไดแก  
 

                                                 
 45อภิรมย  ณ  นคร, หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา  (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2521), 12 – 13.   
 46วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา ธีระกลุ, การบริหารโรงเรียนและการนเิทศการศึกษา
เบื้องตน, พิมพครั้งที่ 3 (สมุทรปราการ : ขนิษฐการพิมพ, 2523), 74 – 76. 
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ความรูทั่วไป และความรูทางวิชาชีพ 2.2)ระดับความรู หมายถึง ระดับการศึกษาที่ไดจากการศึกษา
เลาเรียนซ่ึงไมควรตํ่ากวาระดับปริญญาตรี ระดับการศึกษานี้เปนเครื่องแสดงถึงความสามารถทาง
สติปญญาความรูที่นําไปประกอบการงานไดพอควร 2.3) ประสบการณ ผูบริหารท่ีดีสวนใหญมี
ประสบการณการทํางานหรือผานงานตาง ๆ มาแลว ประสบการณจะชวยใหเขาใจปญหาและ
สถานการณตามความเปนจริงดีข้ึน 2.4)  การฝกอบรมระหวางประจําการ ผูบริหารตองหมั่นติดตาม
ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เนื่องจากวิชาการและเทคนิคในการทํางานเปลี่ยนแปลงและ
กาวหนาอยูเสมอ    กิจกรรมที่ผูบริหารควรปฏิบัติ   ไดแก  การประชุมทางวิชาการ  การสัมมนา   
การเขียนบทความ  การอานหนังสือเกี่ยวกับวิชาการและวิชาชีพ การสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในระหวางผูบริหารและเพ่ือนรวมงาน เปนตน47 (13) แนวคิดของนพพงษ  บุญจิตราดุลย  
ไดจําแนกคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน  3  ดาน คือ 1) คุณลักษณะดานวิชาการ  ไดแก  1.1) 
ดานการศึกษาทางวิชาชีพของผูบริหาร   1.2)  ดานความรู ท่ัวไปของผูบริหาร   1.3) ดาน
ประสบการณของผูบริหาร 2) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพของผูบริหาร ไดแก  2.1)  บุคลิกภาพ
ทางดานรางกาย ประกอบดวย รูปรางหนาตา ความมีชีวิตชีวาราเริง การแตงกาย วาจา ทาทางการ
วางตน สุขภาพ 2.2) บุคลิกภาพทางดานจิตใจและอารมณ ประกอบดวย อุดมการณ ความเช่ือม่ัน
ของตนเอง  เสียสละ  ศรัทธา  ความไว  ความเห็นอกเห็นใจ  ความมีพลัง  อดทน  ขยัน กลาหาญ 
กลาพูด กลาทํา ต่ืนตัวอยูเสมอ ความมีเมตตาจิต ยุติธรรม อารมณมั่นคง มีอารมณขัน มีวินัย                   
2.3) บุคลิกภาพทางดานสังคมและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย ความใจกวาง บริการชวยเหลือ   
กวางขวาง   ฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร    เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน และ3)
คุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน      มีองคประกอบดังน้ี   ความมีสติปญญาฉลาด
และมีไหวพริบ   ความรับผิดชอบตอหนาที่  การมีสวนรวม ความสามารถในการจูงใจคน  
ความสามารถในการตัดสินใจ     ความสามารถในการประสานทั้งงานและคน    และเคยประสบ
ความสําเร็จในหนาท่ีการงานมากอน48       (14)   แนวคิดของ     ทองอินทร  วงศโสธร      ไดจําแนก 
 
 

                                                 
 47พนัส  หันนาคินทร, หลกัการบริหารโรงเรยีน  (กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, 
2524), 63 – 67.  

 48นพพงษ  บญุจติราดลุย, กาวเขาลูผูบริหารการศึกษา  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
อนงคศิลป, 2525), 39 – 40. 
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คุณลักษณะผูนําของครูใหญ ออกเปน  2   ดาน คือ 1)  คุณลักษณะเชิงกายภาพ หมายถึง คุณลักษณะ
ภายนอกของผูบริหารท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน ไดแก  ความสูง   ความแข็งแรงของรางกาย  
รูปรางหนาตา  น้ําเสียงและฐานะทางการเงิน 2) คุณลักษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง    คุณลักษณะอัน
เกี่ยวของกับบุคลิกภาพ ความสามารถในการบริหารงาน  และทักษะทางสังคม  ไดแก ความ
ทะเยอทะยาน ความเช่ือมั่นในตนเอง  ความซ่ือสัตย   ความกลาไดกลาเสีย   ความสามารถในการใช
อํานาจเหนือคนอื่น ความทนอยูในความคับของใจ  ความสามารถในการพูด ความเปนผูรอบรู 
ความสามารถในการตัดสินใจ     ความสามารถในการแกปญหา     ความเห็นอกเห็นใจ    ความมี
มนุษยสัมพันธ   ความเฉลียวฉลาด  และความรับผิดชอบ49    (15) แนวคิดของรุง   แกวแดง ได
กลาวถึงภาพลักษณผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันจะเปลี่ยนไปโดยผูบริหารโรงเรียนยุคใหม
จะตองมีคุณลักษณะ ดังนี้   1) ความเปนผูนําทางวิชาการท่ีเขมแข็ง    2) เปนผูจัดการที่เฉียบแหลม 
3) เปนผูประสานชุมชนที่ดี 4) เปนผูอํานวยความสะดวกท่ีเช่ียวชาญ และ5) เปนผูมีวิสัยทัศน
กวางไกล มองอนาคตของโรงเรียนในทางสรางสรรค50(16) แนวคิดของธงชัย วงศชัยสุวรรณ ได
ศึกษารวบรวมกลาวถึงผูบริหารมืออาชีพ สรุปไดวา จะตองมีคุณสมบัติท่ีสําคัญคือ  ความมี
วิสัยทัศน51  (17) แนวคิดของเกษม  วัฒนชัย  กลาวถึงผูบริหารการศึกษามืออาชีพตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  คําวามืออาชีพ  (Professional) และคําวา  ความเปน
มืออาชีพ (Professionalism) ซ่ึงความเปนมืออาชีพจะมีเงื่อนไขอยู 2 ประการคือ 1)  ตองไดรับการ
ฝกอบรมตามมาตรฐานของวิชาชีพนั้น ๆ (To be trained  according  to  professional  standard) 2) 
ตอง  common  respect    ตองประพฤติปฏิบัติตนจนกระท่ังไดรับความเคารพจาก 2 ฝาย  คือ  จาก
สมาชิกวิชาชีพเดียวกันและจากประชาชนท่ัวไป  ดังนั้น  ถาตองการมีความเปนมืออาชีพ  มีเงื่อนไข  
2  ประการ  คือ  ตองฝกอบรมในวิชาชีพน้ัน ๆ และตองไดรับความไวเนื้อเช่ือใจจากคน  2  ฝาย  คือ  

                                                 
 49ทองอินทร  วงศโสธร, “ ภาวะผูนําของครใูหญ และความจงรกัภกัดีของครู : กรณีครู
ท่ีเปนนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,” วารสารสุโขทัยธรรมา            
ธิราช   5 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2535) : 88 – 89.  
 50รุง  แกวแดง, ปฏิวัติการศึกษาไทย, พมิพครั้งท่ี 2  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ               
มติชน, 2541), 278. 

 51ธงชัย วงศชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหารสําหรับนักบริหารมืออาชีพในยุคโลกาภวิัตน 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพมิพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540), 35.  
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จากเพื่อนนักบริหารเองและจากประชาชนท่ัวไป52   (18) แนวคิดของอุทัย  เดชตานนท ไดให
ทรรศนะวา  นักบริหารมืออาชีพ  มีขอพิจารณาท่ีจะตองเปดกวางใน  3  ประเด็น  คือ 1)  นักบริหาร
มืออาชีพ  ตองกลาท่ีจะเสนอตนเองพิสูจนผลสําเร็จจากการทํางานของตนเสมอ  ทั้งในระยะส้ันและ
ระยะยาว  โดยมิใชแสดงบทฉาบฉวยเฉพาะในเชิงประชาสัมพันธโดยไรการพิสูจนอยางจริงจัง 2)
นักบริหารมืออาชีพ    ตองไมอาศัยเกราะกําบัง    หรือบารมีใด ๆ  เขาชวยผลสําเร็จจากการทํางาน
จะตองพิสูจนไดวา    ทําไดดวยฝมือ     มิใชดวยการอาศัยบารมีผูอ่ืน  หรือดวยเลหกระเททาง
การเมือง     จนทําใหเกิดปญหาดานจรรยาบรรณข้ึนในอีกดานหนึ่ง 3)  นักบริหารมืออาชีพ  ไมควร
อยูในภาวะของเด็กหัดเดินหรืออยูในระหวางทดลอง  หรือไรการประเมินในสภาพไมตางกับ
กฤษณาสอนนองที่มีแตขอยกเวนตลอดเวลา  ดังน้ัน  ความจริงในการเอาตัวเองเขาเส่ียงในผลสําเร็จ
หรือลมเหลว จึงตองเปนเงื่อนไขสําคัญที่สุดที่จะตองมีพรอม เชน  เถาแก  หรือ  เจาของกิจการ
ท้ังหลาย ที่ตางตองเอาผลประโยชนของตนเองและครอบครัวเขาเส่ียงอยางเต็มที่โดยเต็มภาคภูมิ53      
(19) แนวคิดของธีระ รุญเจริญ ไดเสนอลักษณะนักบริหารการศึกษามืออาชีพที่จะนําไปสู
ความสําเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษา ตามแนวทางที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ลักษณะดังกลาวประกอบดวย  1)  ลักษณะพื้นฐานธรรมชาติเดิมเปน
ทุน  คือ  เปนผูนําตามธรรมชาติ  มีความถนัด  (attitude)  ในการเปนผูนํา มีลักษณะนิสัยในการรวม
กิจกรรมกับผูอ่ืน รวมทํางานและเขาใจธรรมชาติของมนุษย   2)  การศึกษามีวุฒิปริญญาตรีทางการ
บริหารการศึกษาข้ึนไปครอบคลุมเนื้อหาสาระในดานการบริหาร ดานจิตวิทยาการทํางานกับคนอ่ืน  
ดานพ้ืนฐานการศึกษาคนควาวิจัย  ดานบริบททางการบริหารการศึกษา  เชน  ระเบียบ  กฎหมาย  
สังคมวิทยา  ปรัชญา  เศรษฐกิจ  การปกครอง 3) บุคลิกภาพนาเช่ือถือ  เปนบุคคลที่มีนํ้าเสียงการพูด
นาฟง  เขาใจงาย  มีอารมณมั่นคง (Emotional  Quotient :EQ)  มีความเขมแข็งแตถอมตน  มี
กิริยามารยาทเปนท่ียอมรับของสังคม  มีการแตงกายสอดคลองกับกาลเทศะ 4)  คุณธรรมจริยธรรม  
มีวิสัยทัศนกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลง  ยึดระบบคุณธรรมเปนที่ต้ัง  มีความโปรงใส  ยุติธรรม  
ซ่ือสัตย      ไมคอรรัปช่ัน    อดทน     อดกลั้น      รับทั้งผิดและชอบ     เสียสละ  เปนคนดีของสังคม   
 

                                                 
 52เกษม  วัฒนชัย, การผลิตและการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
พิมพดีจํากัด, 2545), 84.  
 53อุทัย  เดชตานนท, นักบริหารมืออาชีพ (Professional Managers)  (นครราชสีมา : 
บัณฑิตวิทยาลยั สถาบันราชภัฎนครราชสีมา, 2545), 58. 
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5) ความสามารถและชํานาญในดานการบริหารและจัดการศึกษาตามหลักวิชาและการปฏิบัติ  นํา
องคการไปสูเปาหมาย  โดยยึดองคคณะบุคคล  มีสวนรวมสงเสริมการทํางานเปนกลุมเปนทีม   
ประสานงานเพื่อผลงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ   ปรับเปลี่ยนเทคนิค  เพื่อสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลง   6) ความรูลึกและรูรอบในดานการบริหาร/จัดการ การจัดการศึกษา ระเบยีบ กฎหมาย 
บริบททางสังคม  การวิจัย  จิตวิทยา การบริหาร  7) การมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษา  เพ่ือเปนหลักประกันการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล  เพื่อจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ  เพื่อเปนหลักประกันคุณภาพ เพ่ือยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ   เพื่อนําไปสูการพัฒนา
และปรับปรุงตนเองอยางตอเนื่อง  และมุงม่ันปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ54  (20) แนวคิดของ
สมชาย  เทพแสง  ไดกลาวถึงผูบริหารมืออาชีพซ่ึงมีลักษณะของผูบริหารที่ไดพิจารณาจากผูมี
ความสามารถและจากประสบการณ  จะมีลักษณะ  20 P ดังนี้ 1)  psychology  ผูบริหารตองมี
จิตวิทยาในการบริหารคน  รูนิสัยใจคอของลูกนองเปนอยางดี  ที่เรียกวา  “รูเขารูเรา  รบรอยครั้ง
ชนะรอยครั้ง”  ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษานิสัยใจคอของแตละคนวาเปนคนอยางไร  คือจะไป
บริหารใครตองวิเคราะหเขากอนเปนอันดับแรก  2)  personality  มีการแตงกายที่ดี บุคลิกภาพที่ดี 
การเดินที่สงาผาเผย  ตลอดจนการพูดจามีหลักเกณฑนาเช่ือถือ  การย้ิมแยมแจมใส  มีอัธยาศัยไมตรี
เปนส่ิงสําคัญทําใหเกิดความประทับใจ บุคลิกภาพจึงมีสวนสําคัญรวมท้ังการวางตนใหเหมาะสม
กับตําแหนงหนาที่การงาน  มารยาทตาง ๆ ตองคํานึงถึงทุก ๆ ดาน 3)  pioneer   ตองเปนผูริเริ่ม
บุกเบิกกลาไดกลาเสีย  โดยเฉพาะสถานศึกษาใหม ๆ ที่ยังไมเปนที่นิยม  ผูบริหารตองวางแผนนิยม  
ผูบริหารตองวางแผนเชิงรุกเพื่อใหคนยอมรับศรัทธา  ตองเหน็ดเหนื่อยมานะอดทนเพ่ือใหไดตาม
เปาหมาย  4)  poster  การทํางานตองอาศัยการประชาสัมพันธ  แมจะเปนงานเล็กแตเราก็เอาจุดเดน
ของงานมาตีแผ จะชวยทําใหเปนที่รูจักไดมากขึ้น การประชาสัมพันธที่ดีท่ีสุดคือมุขปาฐะ (mouth  
to  mouth) 5) parent  ผูบริหารตองเปนพอแมหรือผูปกครอง  ตองมีพรหมวิหารธรรม 4 คือ มีเมตตา  
กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  ไมเขาขางใดขางหนึ่ง วางตัวเปนกลาง ใหความยุติธรรมแกทุกฝายเสมอ
หนา     สรางสังคมใหเปนปกแผนแนนแฟนสามัคคีกลมเกลียว  6)  period  ผูบริหารตองเปนคน
ตรงเวลา  การทํางานตรงเวลาสะทอนใหเห็นวาเปนคนซ่ือสัตยไดทางหน่ึง  และเปนตัวอยางลกูนอง
ไดอีกดวย  7) pacific  ผูบริหารตองมีความสุขุม  รอบคอบ  ใจเย็น  มีกลยุทธที่ยอดเย่ียม  สํานวน
อังกฤษวา  a  snake  in  the  grass  เหมือนกับเสือซอนเล็บหรือคมในฝก  ทําใหคนอ่ืนไมสามารถรู

                                                 
 54ธีระ รญุเจรญิ, การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับใบประกอบวิชาชีพผูบรหิารสถานศึกษา 
ในเขตการศึกษา 11  (นครราชสีมา : บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัวงศชวลิตกุล, 2543), 75.  
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จิตใจเราไดวาคิดอะไร ทําอะไร การทํางานท่ีสุขุมรอบคอบทําใหงานดําเนินงานไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  เพราะถาประมาท  งานก็อาจจะเสียหายไดในภายหลัง   8) pleasure  ผูบริหารตองมี
อารมณขันแกสถานการณในชวงที่ตึงเครียดได  คนท่ีมีอารมณขันจะชวยใหคนอ่ืนไววางใจ  ให
ความไวเนื้อเช่ือใจได  ตลอดจนการทํางานเปนไปดวยความสุขไมเครงเครียด 9)  prudent  การมอง
การณไกลหรือวิสัยทัศน  ทําใหเราเปนผูทันสมัยอยูตลอด ผูบริหารจําเปนตองมี  เพราะการ
คาดการณส่ิงท่ีเกิดข้ึนลวงหนาได  ความผิดพลาดจะนอยลง 10)  principle   การทํางานของผูบรหิาร
ตองยึดหลักการเปนหลัก   รวมท้ังทฤษฎีตาง ๆ   ที่สามารถอางอิง หรือพิสูจนได นอกจากน้ีควรมี
เหตุผลประกอบการช้ีแจงได  11) perfect  งานที่เกิดข้ึนตองใหสมบูรณท่ีสุดเทาที่จะทําได  
ครบถวน  ถูกตองและมีการตรวจสอบ  ประเมินผลงานอยางตอเน่ือง  โดยเนนคุณภาพของงานเปน
หลัก 12) point งานที่ทําตองมีวัตถุประสงคแนนอนชัดเจนสามารถดําเนินไปอยางมีทิศทางเหมือน
หางเสือที่บังคับใหเรือเดินไปอยางถูกตองแมนยํา 13) plan งานท่ีทําตองมีการวางแผนอยาง
รอบคอบและพึงระลึกอยูเสมอวา “งานใดก็ตามถามีการวางแผนงาน งานนั้นสําเร็จไปแลวครึ่งทาง”
14) pay ตองมีการกระจายงานอยางทั่วถึง และใหรางวัลบุคคลที่ทําผลงานดีเดน เพื่อเปนขวัญ
กําลังใจใหกับบุคคลที่สรางสรรคผลงานใหเจริญกาวหนาอยูเสมอ  ซ่ึงจะชวยใหบุคลากรมุงทํางาน  
เพื่อใหเกิดการพัฒนาตอไป 15) participation  ตองใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน  ทําใหทุกคน
มองเห็นความสําคัญของงาน  พรอมใจท่ีจะชวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค 16)  pundit  ตองมี
ความรูเรื่องท่ีทําอยางชัดเจน  และสามารถปฏิบัติได  17) politic  ตองมีความรูความเขาใจดาน
การเมืองการปกครอง  บางครั้งตองทําตนเหมือนนักการเมืองเขากับคนไดทุกช้ัน  ตลอดจนลูลมบาง  
อยาแข็งเกินไป 18)  poet  ตองมีความสามารถดานสํานวนโวหาร  เพราะถามีความสามารถดานการ
เขียน จะชวยเสริมสรางความม่ันใจใหกับตนเอง และเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจากคนอื่น 19)   
perception  ตองมีความสามารถในการหย่ังรู  คาดการณ  ตรวจสอบ  และทบทวนส่ิงที่คาดการณไว  
ตลอดจนบันทึกเหตุการณ  เพื่อนํามาเปรียบเทียบส่ิงที่เกิดข้ึนและเลือกใชอยางเหมาะสม 20)   
psycho  ตองมีจิตวิญญาณของนักบริหาร  เปนผูมีความรักในอาชีพครู เปนผูบริหารท่ีมีอุดมการณ  
และปณิธานที่แนวแน  ในการแกไขปญหาสังคม  ตลอดจนการปฏิรูปสังคมโดยใชการศึกษาเปน
เครื่องมือในการดําเนินงาน  ผูบริหารตองรักในศักดิ์ศรีในสถาบันของตนเอง  ไมดูถูกดูแคลนอาชีพ
ของตนเอง  และพรอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ  ระเบียบวินัยตลอดจนจรรยาบรรณในอาชีพของ
ตน55  (21) แนวคิดของบุญชัย   พิทักษดํารงกิจ   ไดกลาวถึงผูนําในยุคโลกาภิวัตนวา   ผูนําที่ดีตองมี 
                                                 
 55สมชาย  เทพแสง, “ผูบริหารมืออาชีพ,” วารสารขาราชการครู 4 (เมษายน 2543) :               
25 – 30. 
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คุณลักษณะการเปนผูนํา  9  ประการ  คือ 1) ความซ่ือสัตย  คือ  ความต้ังใจดําเนินงานที่ไดรับ
มอบหมายดวยความซ่ือสัตยสุจริต  ใชความอุตสาหะวิริยะ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการท่ี
กําหนดไว    2) ความนาเช่ือถือ   เปนความรูสึกอยางหนึ่งท่ีมีตอบุคคล หรือตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ความ
นาเช่ือถือท่ีมีตอตัวผูนําเกิดจากความรู  ความสามารถ  ความมีศีลธรรม  การปรับตัว    ความสุขุม
รอบคอบ   และความเปนมิตรของผูนํา   ฯลฯ    3) ความยุติธรรม  เปนส่ิงท่ีผูนําตองคํานึงเสมอวา
ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได  คนที่มีปญหาไมวาจะอยูในระดับใดสามารถแกไขและปรับ
พฤติกรรมใหเปนไปในทางที่เหมาะสมได  คนจะทํางานไดดีหรือไมดีอยูที่การสอนงาน การช้ีแนะ 
และการจูงใจใหยอมรับหลักการเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานกอน  การมองคนในแงดีทําใหคนมี
กําลังใจและสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคล 4) ความมีเหตุผล   ผูนําตองเปนคนรอบรูที่เกิด
จากการคิด วิเคราะหขอมูลท่ีรับมาจากการฟง การอาน และตรวจสอบแหลงขาวขอมูลอยางเปน
กระบวนการ เพื่อใหความคิดเกิดจากเหตุโยงไปหาผลและการคิดจากผลสาวกลับไปหาเหตุ  ผูนํา
เปนผูรูเทาทันเหตุการณ   เม่ือจะส่ังการแตละครั้งตองคาดไดวาผลอะไรตามมา หรือเมื่อเห็นความ
ผิดปกติเกิดขึ้นในองคการตองสามารถบอกไดวามาจากสาเหตุอะไร 5) ความรับผิดชอบ  แนวคดิใน
ปจจุบันถือวาความเปนผูนําเกิดจากการพัฒนาบุคคล มิใชเกิดจากคุณสมบัติสวนตัวของผูนําเอง  
พฤติกรรมที่กอใหเกิดความเปนผูนํา  คือ  ปฏิสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา   
ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือคําพูดและการกระทําเปนพฤติกรรมที่สําคัญของผูนําท่ีแสดงใหเห็นถงึความ
รับผิดชอบของผูนํา  หากผูนําขาดพฤติกรรมน้ี  จะทําใหผูรวมงานหรือ ผูใตบังคับบัญชาไมอุทิศ
ตนเองใหกับงานอยางเต็มท่ีหรือไมใชขีดความสามารถในตัวเองทั้งหมดใหกับการทํางาน 6) 
ความสามารถที่พ่ึงพาได เปนความสามารถมาทํางานในองคการและความสามารถในการกอใหเกิด
ความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันของคนในองคการ งานที่สําเร็จลงไดมิใชดวยความสามารถหรือความ
เกงของคนใดคนหนึ่ง  แตตองอาศัยคนทุกคน  ผูนําจึงตองทําหนาที่เปนศูนยรวมของความสามารถ
ของทุกคนในองคการ   คือ    ทําใหผูรวมงานทุกคนมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในการทํางานให
บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางดี 7) ความเปดเผย  จะสะทอนถึงความไววางใจซ่ึงกันและกัน  ผูนํา
ตองแสดงใหผูรวมงานเห็นความจริงใจและในฐานะท่ีปรึกษาแนะนํา   เพื่อใหผูรวมงานมีอิสระทีจ่ะ
พูดดวยความรูสึกที่แทจริง    ความเปดเผยจึงมีความสําคัญตอผูนําและผูรวมงาน  ที่ต้ังใจจะแกไข
ปญหารวมกัน  8)   ความคิดสรางสรรค  จะพิจารณาส่ิงตาง ๆ ในแงความเปนไปไดและมองโลกใน
แงดี  ผูนําจะแสดงใหเห็นไดวาส่ิงตาง ๆ มีความเปนไปไดอยางเปนจริง ไมใชอยางเพอฝนและ
สามารถแยกแยะความแตกตางของส่ิงตาง ๆ ไดชัดเจน         9) ความสามารถในดานการทํางานของ 
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ตนเอง  ผูนําตองมีความรูอยางแทจริงในงานท่ีทํานั้น56                            

 3. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของสถาบัน
หรือสมาคมตางประเทศ ประกอบดวย (1) แนวคิดของสถาบันพัฒนาครูใหญแหงทัสมาเนีย 
ประเทศออสเตรเลีย (Tasmanian Principals Institute : TPI) กําหนดคุณลักษณะภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานข้ึน ภายใตช่ือเรียกวา คุณลักษณะท่ีสงเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยแบงคุณลักษณะออกเปน 6 ดาน ไดแก 1) ความสามารถเฉพาะตัว
ในเชิงบริหาร (professional effectiveness)  ประกอบดวย  1.1) การรับรูดวยตนเอง คานิยม ความ
เช่ือ และการเช่ือมโยงความคิดทฤษฎี สามารถวิเคราะหจุดออนจุดแข็งและขอจํากัดของตนเองใน
การเช่ือมโยงทฤษฎีการบริหารไปสูระดับการปฏิบัติ  1.2) การประเมินศักยภาพตนเอง ประเมิน
เปาหมายการทํางาน วิธีการทํางาน การดําเนินงานตลอดจนวิธีการบริหารงานที่นําไปสูความสําเร็จ 
1.3) ตั้งปณิธานที่จะพัฒนาตนเองอยูเสมอ วางเปาหมายระยะยาวในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
1.4) การดูแลเอาใจใสสุขภาพตนเอง  สรางสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเองใหแข็งแรงท้ังทางดาน 
รางกายและดานอารมณ 1.5) การจัดระบบตนเอง มีการลําดับความสําคัญของภาระงาน มีเปาหมาย
ในการทํางานและพยายามทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 2) ความสามารถท่ีจะทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน (interpersonal relations) ประกอบดวย  2.1)  ความสามารถในการส่ือสาร มีการส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพกับผูรวมงาน นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 2.2) การบริหารความขัดแยง สามารถ
แกปญหาความขัดแยงที่เกิดข้ึนภายในโรงเรียน 2.3) ประเมินการทํางานเพื่อประเมินประสิทธิภาพ 
ประเมินผลการทํางานเพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาบุคลากร  3) ความสามารถในดานบริหาร
การศึกษา (educational leadership) ประกอบดวย    3.1)  การสรางวิสัยทัศน   กระตุนผูรวมงานให
เกิดความรูสึกอยากมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 3.2) ความสามารถดานการจัดการเรียนการ
สอน เขาใจแนวคิดในดานการจัดการเรียนการสอนอยางชัดเจน รวมทั้งการนําไปใชในช้ันเรียนเพื่อ
การพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียน 3.3) การกระจายอํานาจความรับผิดชอบ มีการกระจาย
อํานาจการบริหารและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมกับความสามารถของแตละบุคคลใหกับ
ผูรวมงาน       3.4) ใชกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง    ใชแนวทางที่มี 
 
 
 
                                                 
 56บุญชัย  พิทักษดํารงกิจ, “ผูนําในยุคโลกาภวิัตน,”  วารสารสามิตสาร  53    (มกราคม – 
กุมภาพนัธ  2540) :  28 – 30.  
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ประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่อง 3.5) ชุมชนสัมพันธ สราง
ความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนโดยใชกิจกรรมความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ 4) ความสามารถในการ
วางแผนการทํางาน (planning and accountability) ประกอบดวย  4.1) การจัดเก็บหลักฐานการ
ทํางาน มีการจัดเก็บหลักฐานการทํางานเพื่อใชในการประเมินผลการพัฒนาโรงเรียน 4.2) การ
วางแผนการทํางานรวมกัน วางแผนการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว  4.3) การจัดสรร
ทรัพยากร ระดมทรัพยากรทุกดานต้ังแตทรัพยากรบุคคล วัสดุ อุปกรณ งบประมาณ เพื่อประโยชน
ในการดําเนินงานการจัดการศึกษา 4.4) กระบวนการและโครงสรางการทํางาน พัฒนาระบบการ
จัดการและโครงสรางการทํางานรวมท้ังกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่จะผลักดัน
เปาหมายไปสูความสําเร็จ 4.5) ความตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ สรางความตระหนักในความ
รับผิดชอบตอหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายของนโยบายดานการจัดการศึกษาของ
ชาติ  5) ความสามารถในการทํางานรวมกับชุมชน (community leadership) ประกอบดวย                    
5.1) สรางพันธมิตรกับองคการภายนอกท้ังระดับบุคคลและระดับกลุม เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของโรงเรียน 5.2) คํานึงถึงช่ือเสียงของโรงเรียน ขอความรวมมือจากฝายตาง ๆ ทั้งจาก
ชุมชนและภาคเอกชนเพ่ือใหเขามาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและนักเรียน 5.3) ดําเนินนโยบาย
ท่ีตอบสนองทั้งระดับบนและระดับลางอยางสมดุล ปรับแนวทางการดําเนินงานที่จะนํานโยบายจาก
สวนกลางมาสูระดับปฏิบัติใหเหมาะสมกับทองถิ่น 5.4) ชุมชนสัมพันธ เปดโอกาสใหสมาชิกใน
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน  5.5) ตระหนักใน
พ้ืนฐานความคิดของชุมชนศึกษาพื้นฐานความเปนอยูของชุมชน เพ่ือกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน 6) ความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา 
วัฒนธรรม และจริยธรรม (religious, cultural, and ethical leadership)  ประกอบดวย                             
6.1) สภาพแวดลอม สรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมและเอ้ือตอการพัฒนาองคการ 6.2) การดูแลดาน
วัฒนธรรม ดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ ที่สอดรับกับความเช่ือ ประเพณีปฏิบัติในสังคม  6.3) การ
ดูแลดานศาสนา   โรงเรียนมีบทบาทในการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  6.4) ดานจรรยาบรรณ 
สงเสริมจรรยาบรรณที่ดีเกี่ยวกับวิชาชีพ57   (2) แนวคิดของสมาคมผูนําโรงเรียนผูมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Interstate School Leaders Licensure 
Consortium : ISLLC)  ที่กลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะที่สงเสริมประสิทธิภาพการ

                                                 
 57Tasmanian Principals Institute (TPI), The Characteristics of An Effective 
Educational  Administrator (Tasmania : University of Tasmania and the Department of 
Education, 2001), 1-13.     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

   31 

บริหารงานตามมาตรฐานผูนําในโรงเรียนของสมาคมผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐ
สหรัฐอเมริกา มีจํานวนทั้งส้ิน 6 มาตรฐาน แตละมาตรฐานจําแนกดัชนีแสดงคุณลักษณะออกเปน  
3 ดาน คือ  1) ดัชนีดานความรู  2) ดัชนีดานทัศนคติ   และ3) ดัชนีดานการปฏิบัติหรือทักษะ 

มาตรฐาน 6 มาตรฐาน ประกอบดวย มาตรฐานที่ 1) ผูบริหารโรงเรียน เปนผูนําทางการศึกษาท่ี
สงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคนโดยการอํานวยความสะดวกตอการพัฒนา เปนผูที่มีความ
ชัดเจนในบทบาท    และพรอมท่ีจะปฏิบัติใหบรรลุตามวิสัยทัศนของการเรียนรูที่เกิดจากการรวม
คิดโดยประชาคมโรงเรียน มาตรฐานท่ี 2)  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาท่ีสงเสริม
ความสําเร็จของนักเรียนทุกคนโดยการสนับสนุน บํารุง สงเสริมวัฒนธรรมและโปรแกรมการศึกษา 
(หลักสูตร) ของโรงเรียนเพื่อการเรียนรูของนักเรียนและการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร  มาตรฐาน
ท่ี 3) ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาท่ีสงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคนโดยสราง
ความมั่นใจวาจะบริหารองคการ ปฏิบัติการ และใชทรัพยากรเพื่อจัดส่ิงแวดลอมของการเรียนรู
อยางปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มาตรฐานที่ 4)  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทาง
การศึกษาท่ีสงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคน โดยรวมมือกับครอบครัวและสมาชิกในชุมชน 
ตอบสนองตอความตองการและความสนใจท่ีแตกตางกันของชุมชน และระดมทรัพยากรจากชุมชน 
มาตรฐานที่ 5)  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาที่สงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคน  
โดยการแสดงออกอยางซ่ือตรง  มั่นคง    ยุติธรรม   และมีจริยธรรม   มาตรฐานท่ี 6)ผูบริหาร
โรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาที่สงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคนโดยการเขาใจตอบสนอง
และใชอิทธิพล ตอบริบทที่แวดลอมโรงเรียนทั้งบริบทดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมายและ
วัฒนธรรม58   (3) แนวคิดของสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญของฮองกง ไดกลาววา ผูบริหาร
โรงเรียนควรมีคุณลักษณะที่สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานตามสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญ 
4 ดาน  ไดแก 1) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ  ประกอบดวย  1.1) สนับสนุนใหมีการสรางวิสัยทัศนรวมกนั 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 1.2)  สรางและสงเสริมวัฒนธรรมองคการแหงการ
เรียนรูข้ึนในโรงเรียน 1.3) ส่ือสารเก่ียวกับวิสัยทัศนและเปาหมายของโรงเรียนใหทุกฝายเขาใจ 1.4)
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน และเปาหมายของโรงเรียน  1.5) ปรับระบบการ
บริหารงานโรงเรียนใหสนับสนุนวิสัยทัศน และเปาหมายของโรงเรียน 1.6) รวมมือกับทุกฝายจัดทํา

                                                 
 58Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC),  “Standard for School 
Leaders,” in The Jossey – Bass Reader on Educational Leadership,  ed.  Michael  Fullan   
(San Francisco, California : Jossey – Bass, 2000), 97 – 113. 
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วิสัยทัศนและเปาหมายของโรงเรียน  และนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ   1.7) ติดตาม 
ประเมิน และตรวจสอบวิสัยทัศนของโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ 1.8)  นําขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพมาใชในการวางแผนกลยุทธ  2) ภาวะผูนําในการสอน  ประกอบดวย  2.1) จัด
สภาพแวดลอมโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนการสอน โดยสรางวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนน
คุณภาพ  2.2) รวมวางแผนการสอนกับครู โดยคํานึงถึงความตองการของนักเรียน แนวโนม 
ปจจุบัน และนโยบายสาธารณะ  2.3)นําทฤษฎี ผลการวิจัย และแนวปฏิบัติไปประยุกตใชในการ
สงเสริมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ วางแผนรวมกับครูในการทํากิจกรรมและการ
ใหบริการนักเรียน เพ่ือสนองความตองการดานสังคม วัฒนธรรม และพัฒนาการของนักเรียน  2.4)
ประเมินความกาวหนาของนักเรียนโดยใชวิธีการที่หลากหลาย และนําผลการประเมินมาปรับปรุง
โปรแกรมการสอน 2.5)สงเสริมใหครูยกระดับการเรียนรู  โดยบูรณาการเทคโนโลยีเขากับการสอน  
2.6) เปนตัวแบบในการเรียนรูตลอดชีวิต  โดยการจัดทําแผนพฒันาตนเอง และปฏิบัติตามแผนอยาง
ตอเนื่อง   2.7) หาความตองการในการฝกอบรมของครูและจัดใหมีการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความ
เช่ียวชาญสําหรับครู 3)ภาวะผูนําในองคการ ประกอบดวย  3.1) จัดทําแผนปฏิบัติการ และ
กระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน  3.2) ประยุกตใชทักษะการจัดการ และ
กระบวนการกลุมเพื่อกําหนดบทบาท มอบหมายอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได    
3.3) ส่ือสารอยางมีทักษะเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล การตัดสินใจ การแกปญหา การ
แสวงหาฉันทามติ และแกขอขัดแยง 3.4) ติดตาม ประเมินความกาวหนาในการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการ และกระบวนการดําเนินงาน ทําการปรับแผนเม่ือจําเปน 3.5) บริหารเวลาอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเปาหมายของโรงเรียน 3.6) ระบุและวิเคราะหแหลงทรัพยากรทางการเงิน
ของโรงเรียน 3.7)  วางแผนงบประมาณ ติดตาม และรายงานภารกิจของโรงเรียนตอผูเกี่ยวของอยาง
โปรงใสและรับผิดชอบ 3.8) ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน นิเทศ ประเมินผล และบริหาร
จัดการโรงเรียนอยางมีความรับผิดชอบ 3.9) จัดการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และอุปกรณตาง ๆ 
เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรู 3.10) ใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงเรียน 3.11) บริหารโรงเรียนโดยยึดตามกรอบของระเบียบ 
กฎหมาย นโยบายระดับตาง ๆ 3.12) สรางระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 4)  ภาวะผูนําทางจริยธรรม ประกอบดวย 4.1) เปนตัวแบบในทาง
จริยธรรม โดยเฉพาะความซ่ือสัตยทั้งในเรื่องงานและเรื่องสวนตัว 4.2) สงเสริมพฤติกรรมความมี
จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริตภายในโรงเรียน 4.3) แสดงความช่ืนชอบและเอาใจใสตอความ
แตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน     และบุคลากรในโรงเรียน  4.4)แสดงความรับผิดชอบตอ
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นักเรียน  ผูปกครอง  ครู  เขตพ้ืนที่  และสาธารณะในการจัดการศึกษาใหมีความเสมอภาค 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล59 

                   4. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของสถาบัน
หรือสมาคมในประเทศ   ประกอบดวย (1) แนวคิดของคุรุสภาในฐานะท่ีเปนสภาของครูในประเทศ
ไทยไดกําหนดเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาข้ึน เรียกวา “เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา
ของคุรุสภา 2540”  ที่กลาววาผูบริหารโรงเรียน ควรมีคุณลักษณะที่สงเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540 ซ่ึงแบงออกเปน 12 มาตรฐาน 
คือ มาตรฐานที่ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา    
มาตรฐานที่ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของ
บุคลากร ผูเรียน และชุมชน  มาตรฐานที่ 3) มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ศักยภาพ   มาตรฐานท่ี 4) พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  มาตรฐานท่ี 
5) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ มาตรฐานที่ 6)  
ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร มาตรฐานท่ี 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได
อยางมีระบบ มาตรฐานที่ 8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  มาตรฐานท่ี 9) รวมมือกับชุมชนและ
หนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค มาตรฐานท่ี 10) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 11) เปนผูนําและสรางผูนํา และมาตรฐานที่ 12) สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุก
สถานการณ60 

 5. แนวคิดทางศาสนาเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดวย   (1) แนวคิดของพระราชวรมุนี   (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)     ไดกลาวถึงคุณลักษณะของ
นักบริหารไววา นักบริหารจะทําหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ถามีคุณลักษณะ 3   ประการ  ดังที่
พระพุทธเจาตรัสไวในทุติปาปณิกสูตร  ดังน้ี   1) จักขุมา หมายถึง มีปญญามองการณไกล  ตอง
สามารถวางแผนและฉลาดในการใชคน    คุณลักษณะขอแรกนี้ ตรงกับภาษาอังกฤษวา   conceptual   
 

                                                 
 59สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, โปรแกรมการฝกอบรมภาวะผูนําครูใหญ
ของฮองกง  (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานปฏริูปวิชาชีพครู  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2543), 23 – 27. 

 

 60สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรสุภา 2540 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา, 2542), 21 - 35. 
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skill  คือ ความชํานาญในการใชความคิด 2) วิธูโร หมายถึง จัดการธุระไดดีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดาน   คุณลักษณะท่ีสองน้ีตรงกับคําวา technical skill  คือความชํานาญดานเทคนิค 3)นิสสยสัมปน
โน หมายถึง  พึ่งพาอาศัยคนอ่ืนได    เพราะเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี  ขอน้ีตรงกับคําวา  human 
relation skill   คือความชํานาญดานมนุษยสัมพันธ61  (2) แนวคิดของพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  
ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารไววา  ผูเปนใหญในแผนดิน  ผูนํา   และผูปกครองรัฐ ต้ังแต
พระเจาจักรพรรดิ พระมหากษัตริย   ตลอดจนนักปกครองทั่วไป มีหลักธรรมที่เปนคุณสมบัติ  และ
เปนขอปฏิบัติ ดังนี้ ก) ทรงทศพิธราชธรรม  คือ  มีคุณธรรมของผูปกครอง  หรือ ราชธรรม (ธรรม
ของพระราชา)  10  ประการ ดังน้ี 1) ทาน ใหปนชวยประชา คือ บําเพ็ญตนเปนผูให โดยมุง
ปกครองหรือทํางานเพื่อใหเขาได  มิใชเพ่ือจะเอาจากเขา    เอาใจใสอํานวยบริการ  จัดสรรความ
สงเคราะห    อนุเคราะห ใหประชาราษฎรไดรับประโยชนสุข     ความสะดวกปลอดภัย    ตลอดจน
ใหความชวยเหลือแกผูเดือดรอนประสบทุกขและใหความสนับสนุนแกคนทําความดี 2) ศีล รักษา
ความสุจริต คือ ประพฤติดีงาม สํารวมกายและวจีทวาร ประกอบแตการสุจริต   รักษากิตติคุณ  
ประพฤติใหควรเปนตัวอยาง   และเปนที่เคารพนับถือของประชาราษฎร มิใหมีขอท่ีผูใดจะดูแคลน                       
3)  ปริจจาคะ   บําเพ็ญกิจดวยเสียสละ   คือ  สามารถเสียสละความสุขสําราญ เปนตน  ตลอดจน
ชีวิตของตนได  เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและความสงบเรียบรอยของบานเมือง 4) อาชชวะ 
ปฏิบัติภาระโดยซ่ือตรง คือ ซ่ือตรงทรงสัตยไรมารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจไม
หลอกลวงประชาชน 5) มัททวะ ทรงความออนโยนเขาถึงคน คือ มีอัธยาศัย ไมเยอหยิ่ง  หยาบคาย 
กระดางถือองค    มีความงามสงาเกิดแตทวงทีกริยาสุภาพนุมนวล   ละมุนละไม   ควรไดความรัก
ภักดีแตมิขาดยําเกรง 6) ตปะ   พนมัวเมาดวยเผากิเลส  คือ แผดเผากิเลสตัณหามิใหเขามาครอบงํา
จิต   ระงับยับยั้งขมใจได   ไมหลงใหลหมกมุนในความสุขสําราญ  และการปรนเปรอ   มีความ
เปนอยูสมํ่าเสมอหรืออยูอยางงาย ๆ สามัญ มุงม่ันแตจะบําเพ็ญเพียรทํากิจในหนาท่ีใหบริบูรณ                
7) อักโกธะ    ถือเหตุผลไมโกรธา   คือ   ไมเกรี้ยวกราด   ไมวินิจฉัยความและกระทําการดวยอํานาจ   

ความโกรธ มีเมตตาประจําใจไวระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความและกระทําการดวยจิตอันสุขุม
ราบเรียบตามธรรม  8)  อวิหิงสา   มีอหิงสานํารมเย็น คือไมหลงระเริง ไมบีบค้ันกดข่ี  มีความกรุณา  
 

                                                 

 61พระราชวรมุน ี(ประยูร  ธมฺมจิตฺโต),  “คุณลกัษณะของนกับริหาร,”   ใน คุณธรรม
สําหรับนักบรหิาร, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  สํานักงาน 
ก.พ. , 2541), 7 – 9. 
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ไมหาเหตุเบียดเบียน ลงโทษอาชญาแกประชาราษฎรผูใด ดวยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 9) ขันติ  
ชํานะเข็ญดวยขันติ    คือ   อดทนตองานท่ีตรากตรํา อดทนตอความเหน่ือยยาก   ถึงจะลําบากกายนา 

เหน่ือยหนายเพียงไร    ก็ไมทอถอย    ถึงจะถูกหยันดวยถอยคําเสียดสีถากถางอยางใด  ก็ไมหมด
กําลังใจ  ไมยอมละทิ้งกิจกรณียที่บําเพ็ญโดยชอบธรรม 10)  อวิโรธนะ  มิปฏิบัติคลาดจากธรรม    
คือ    ประพฤติมิใหผิดจากประศาสนธรรม อันถือประโยชนสุขความดีงามของรัฐและราษฎรเปน
ท่ีต้ัง อันใดประชาราษฎรปรารถนาโดยชอบธรรม   ก็ไมขัดขืน    การใดจะเปนไปโดยชอบธรรม    
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนก็ไมขัดขวางวางองคเปนหลักหนักแนนในธรรม คงที่ไมมีความ
เอนเอียงหว่ันไหว เพราะถอยคําดีราย  ลาภสักการะ  หรืออิฏฐารมณ  อนิฏฐารมณใด ๆ สถิตม่ัน              
ในธรรม   ท้ังสวนยุติธรรม    คือ ความเท่ียงธรรม ก็ดี นิติธรรม  คือ ระเบียบแบบแผน   หลักการ
ปกครอง   ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก็ดี ไมประพฤติใหเคลื่อนคลาดวิบัติไป                  
ข) บําเพ็ญกรณียของจักรพรรดิ  คือ  ปฏิบัติหนาที่ของนักปกครองผูยิ่งใหญ    ที่เรียกวา  จักรวรรดิ
วัตร  (ธรรมเนียมหรือหนาที่ประจําของจักรพรรดิ)  5  ประการ  คือ 1) ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปน
ใหญ  คือ ยึดถือความจริง ความถูกตอง ความดีงาม  เหตุผล  หลักการ  กฎกติกาที่ชอบธรรม  เปน
บรรทัดฐาน  เคารพธรรม   เชิดชูธรรม นิยมธรรม ต้ังตนอยูในธรรม ประพฤติธรรมดวยตนเอง                 
2) ธรรมิการักขา ใหความคุมครองโดยธรรม  คือ จัดอํานวยการรักษาคุมครองปองกันอันชอบธรรม    
แกชนทุกหมูเหลาในแผนดิน  คือ  คนภายใน    ขาราชการฝายทหาร  ขาราชการฝายปกครอง   
ขาราชการพลเรือน   นักวิชาการ   และคนตางอาชีพ  เชน  พอคาและเกษตรกร   ชาวนิคมชนบท
และชนชายแดน พระสงฆและบรรพชิตผูทรงศีลทรงคุณธรรม   ตลอดจนสัตวเทา  สัตวปก  อันควร
สงวนพันธุทั้งหลาย 3) มาอธรรมการ  หามกั้นการอาธรรม  คือ จัดการปองกันแกไข มิใหการ
กระทําที่ไมเปนธรรม การเบียดเบียนขมเหง  และความผิดความช่ัวรายเดือดรอน  เกิดมีข้ึนใน
บานเมือง   ชักนําประชาชนใหต้ังม่ันในสุจริตและนิยมธรรม     รวมทั้งจัดวางระบบท่ีกันคนราย ให
โอกาสคนดี  4) ธนานุประทาน ปนทรัพยแกชนผูยากไร   มิใหมีคนขัดสนยากไรในแผนดินเชน จัด
ใหราษฎรท้ังปวงมีทางหาเล้ียงชีพ ทํามาหากินไดโดยสุจริต  5) ปริปุจฉา ไมขาดการสอบถาม
ปรึกษา แสวงปญญาและความดีงามยิ่งข้ึนไป  โดยมีท่ีปรึกษาท่ีทรงวิชาการ  ทรงคุณธรรม                        
ผูประพฤติดี ประพฤติชอบ ผูไมประมาทมัวเมา ที่จะชวยใหเจริญปญญาและกุศลธรรม หมั่นพบปะ
พระสงฆและนักปราชญ ไถถามหาความรูหาความดีงามหาความจริงและถกขอปญหาตาง ๆ อยูโดย
สม่ําเสมอตามกาลอันควร   เพื่อซักซอมตรวจสอบตนใหเจริญกาวหนาและดําเนินกิจการในทางท่ี
ถูกตองชอบธรรม  ดีงาม    และเปนไปเพื่อประโยชนสุขอยางแทจริง   ค) ประกอบราชสังคหะ   คือ     
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ทํานุบํารุงทวยราษฎรใหประชาชาติดํารงอยูในเอกภาพและสามัคคี ดวยหลักธรรมที่เรียกวา                
ราชสังคหวัตถุ      (หลักสงเคราะหประชาชนของพระราชา)  4 ประการ คือ 1) สัสสเมธะ ฉลาด
บํารุงธัญญาหาร คือ ปรีชาสามารถในนโยบายท่ีจะบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร    สงเสริมการเกษตรให
อุดมสมบูรณ  2) ปุริสเมธะ ฉลาดบํารุงขาราชการ คือ  ปรีชาสามารถในนโยบายที่จะบํารุง
ขาราชการ ดวยการสงเสริมคนดีมีความสามารถ  และจัดสวัสดิการใหดี เปนตน   3) สัมมาปาสะ  
ผูกประสานปวงประชา  คือ  ผดุงผสานประชาชนไวดวยนโยบายสงเสริมอาชีพ เชน  จัดทุนใหคน
ยากจนยืมไปสรางตนในพาณิชยกรรม     หรือดําเนินกิจการตาง ๆ ไมใหฐานะเหล่ือมล้ําหางเหินจน
แตกแยกกัน   4)   วาชไปยะ   มีวาทะดูดดื่มใจ   คือ  รูจักพูด   รูจักช้ีแจงแนะนํา   รูจักทักทายไถถาม
ทุกขสุขราษฎรทุกช้ัน   แมปราศรัยก็ไพเราะนาฟง   ทั้งประกอบดวยเหตุผล  เปนหลักฐาน  มี
ประโยชน  เปนทางแหงการสรางสรรค  แกไขปญหา  เสริมความสามัคคี ทําใหเกิดความเขาใจดี    
ความเช่ือถือ      และความนิยมนับถือ ง) ละเวนอคติ นักปกครอง เมื่อปฏิบัติหนาที่ พึงเวนความ
ลําเอียง หรือความประพฤติที่คลาดเคลื่อนจากธรรม 4 ประการ  1) ฉันทาคติ  ลําเอียงเพราะชอบ               
2) โทสาคติ  ลําเอียงเพราะชัง 3) โมหาคติ  ลําเอียงเพราะหลงหรือเขลา และ4) ภยาคติ     ลําเอียง
เพราะขลาดกลัว62  (3) แนวคิดของเลาจ้ือ แหงลัทธิเตา  ไดกลาวถึง คุณสมบัติความเปนผูนําสาม
ประการตอไปน้ี มีคายิ่งสําหรับผูนํา 1) ความเมตตากรุณาสําหรับสัตวโลกทั้งมวล  2) ความเรียบงาย
และมัธยัสถทางวัตถุ หรือความกระเหม็ดกระแหม    และ3) ความรูสึกเสมอภาคหรือความออนนอม
ถอมตน63  
                   นอกจากน้ีผูวิ จัยยังไดใชความคิดเห็นของผู เ ช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพจากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง มาศึกษา
ในการวิจัยครั้งน้ีดวย       และจากแนวคิดดังกลาวขางตนสามารถนํามาประกอบเปนกรอบแนวคิด
ท่ีผูวจัิยใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  โดยเขียนเปนแผนภูมิดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1    

 

 

 

  

                                                 
 62พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนญูชีวิต : พุทธจริยธรรม เพื่อชีวิตที่ดีงาม,               
พิมพครั้งที่ 14  (กรุงเทพมหานคร : กองทุนอรยิมรรค, 2545), 27 – 30.  
 63บุญมาก  พรหมพวย, ผูเรยีบเรียง,  การบริหารงานแบบเตา : มรรควธิี สูความเปนผูนํา
สําหรับผูจัดการยุคใหม  (กรงุเทพมหานคร : ราชดําริพับลิเกช่ัน, 2529), 146 – 148.  
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แผนภูมิที่  1    กรอบแนวคิดของการวิจัย       
 
 
 
 
 
 

5. แนวคิดทางศาสนาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศกึษา
ที่มีประสิทธิภาพ 

6. แนวคิดจากการสัมภาษณความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศกึษาท่ีมี
ประสิทธิภาพของนักวิชาการ
ตางประเทศ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศกึษาที่มีประสิทธิภาพ
ของนักวิชาการในประเทศ 
 

3. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศกึษาท่ีมี
ประสิทธิภาพของสถาบัน
หรือสมาคมตางประเทศ 

ตัวช้ีวัดคุณลักษณะ
ของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศกึษาท่ีมี
ประสิทธิภาพของสถาบัน
หรือสมาคมในประเทศ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
                        ตัวชี้วัดคุณลักษณะ หมายถึง ตัวแปรหรือองคประกอบของคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาที่สังเกตได ซ่ึงใชบงช้ีสถานภาพหรือสะทอนคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ    

        โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา หมายถึง สถานศึกษาที่เปดสอนนักเรียนท่ีมีอายุ
อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ  โดยจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ไมนอยกวาสิบสองปกอน
ระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  
ซ่ึงข้ึนตรงตอสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย 

      ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง    บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
แตละแหงในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ประกอบดวยผูอํานวยการสถานศึกษา 

   

   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทราบ 1) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ท่ีมีประสิทธิภาพ 2) ตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  และ3)พัฒนา
เคร่ืองมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ผูวิจัยไดศึกษาคนควา
จากเอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มีสาระสําคัญท่ี
นําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การจัดการศึกษาของเทศบาล 
   1.1 ความเปนมาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาล 
   1.2 หลักการและวิธีการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
   1.3 แนวทางการบริหารการศึกษาของทองถ่ิน 
   1.4 วิสัยทัศนการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
   1.5 ภารกิจการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
                        1.6 วัตถุประสงคในการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
   1.7 นโยบายในการจัดการศึกษาทองถ่ิน        
   1.8 การบริหารการศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยา 
   1.9 การบริหารงานของสํานัก/กองการศึกษา 
 ตอนท่ี 2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
   2.1 ความหมายของคุณลักษณะ  

         2 .2  สรุปแนวคิด เกี่ ยวกับ คุณลักษณะของผูบ ริหารสถานศึกษา ท่ี มี
ประสิทธิภาพและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ  
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 ตอนท่ี 3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเคร่ืองมือและตัวช้ีวัด 
   3.1 ความหมายของเคร่ืองมือ 
   3.2 ความหมายของตัวช้ีวัดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 
   3.3 วิธีการพัฒนาตัวช้ีวัด 
   3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวช้ีวัด 
   3.5 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเคร่ืองมือ 
   3.6 ความตรงภายในและความเช่ือม่ันของตัวช้ีวัด 
   3.7 ชนิดของตัวช้ีวัด 
   3.8 ประโยชนของตัวช้ีวัด 
ตอนท่ี 1  การจัดการศึกษาของเทศบาล 
              การศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน ไดแก ดาน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี ทรัพยากร สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ฯลฯ 
เพราะประเทศชาติจะเจริญกาวหนาไดมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับความรูความสามารถของ
ประชาชนซ่ึงมีพื้นฐานมาจากการศึกษาอบรม ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาของทองถ่ิน ซ่ึงไดแกเทศบาลและเมืองพัทยา 
เพราะเปนพื้นฐานอันดับแรกของการศึกษา 

1.1 ความเปนมาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาล  
  ในอดีตการประถมศึกษาอยูในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และเรียกวา  
โรงเรียนประชาบาล ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2478 ซ่ึงมีผลให
โรงเรียนประชาบาลที่อยูในเขตเทศบาลถูกโอนมาเปนของเทศบาล  แตการโอนโรงเรียน
ประชาบาลมาเปนของเทศบาลมีปญหามาก ตองโอนกลับไปใหกระทรวงศึกษาธิการเปนผูจัดและ
โอนกลับมาเปนของเทศบาลอีก โดยสรุปการโอนไดดังนี้ 
  1.  พ .ศ.  2478 ไดประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา  พ .ศ .  2478 มี
สาระสําคัญคือ 
   (1) เกณฑบังคับเขาเรียนใหเร่ิมเม่ืออายุยางเขาปท่ี 8 (นับปเกิดเปน 1 ปเต็ม)  
พนเกณฑบังคับเขาเรียนใหเร่ิมเมื่ออายุเขาปท่ี 15 
   (2) โอนโรงเรียนประชาบาลในเขตเทศบาลทุกแหงใหเทศบาลดําเนินการ 
   (3) ใหนายอําเภอจัดต้ังโรงเรียนประชาบาลข้ึนทุกตําบลใหเพียงพอแกความ
เปนอยูของตําบลนั้น 
   (4) เลิกเก็บเงินศึกษาพลีท่ีคางชําระ 
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  2. พ.ศ. 2491 ไดมีการแกไขพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2483 โดย
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2491 เพื่อยกฐานะครูประชาบาลและ
สารวัตรศึกษาข้ึนเปนขาราชการพลเรือน สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลจากการ
ประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ คื อ  ทํ าให ง านการ ศึกษาประชาบาลโอนไปข้ึนอยู กับ
กระทรวงศึกษาธิการโดยปริยาย 
  3. พ.ศ. 2504 โอนการศึกษาประชาบาลในเขตเทศบาลนครกรุงเทพและธนบุรีให
กลับไปอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลนครกรุงเทพและธนบุรี 
                          4. พ.ศ. 2506 โอนการศึกษาประชาบาลในเขตเทศบาลที่เหลือทุกแหงใหกลับไป
อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลนั้น 
     5. พ.ศ. 2509 โอนโรงเรียนประชาบาลในเขตสุขาภิบาล องคการบริหารสวน
ตําบล และองคการบริหารสวนจังหวัด (โรงเรียนประถมศึกษานอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ) ให
กลับไปอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด         ภายใตการสนับสนุนสงเสริม
ของหนวยงานสวนกลาง 3  หนวยงาน คือ กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบสนับสนุนสงเสริม
ทางดานธุรการ กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบดานวิชาการ และคุรุสภารับผิดชอบดานการ
บริหารงานบุคคล 
  6. พ.ศ. 2521 ตั้งเมืองพัทยาและโอนโรงเรียนประชาบาลในเขตเมืองพัทยาให
เมืองพัทยาดําเนินการ 
  7. วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2523  โอนโรงเรียนประชาบาลในเขตองคการบริหาร
สวนจังหวัดไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
  จากความเปนมาดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบการจัด
การศึกษาในปจจุบัน จึงมีเพียงเทศบาล  เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานครเทานั้น   โดยใหเทศบาล
และเมืองพัทยาอยูในกํากับดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย1     
 1.2 หลักการและวิธีการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
                    การจัดการศึกษาทองถ่ิน โดยท่ัวไปจะยึดหลักการสวนกลางทําหนาท่ีกําหนด
นโยบายแผนการศึกษา  หลักสูตร  มาตรฐานและการวัดประเมินผลการศึกษา  โดยมอบใหสวน
ทองถ่ินทําหนาท่ีในการจัดการศึกษาใหเปนไปตามท่ี พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ และพ.ร.บ. 

                                                 
 1กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง, สํานักงานการศึกษาทองถ่ิน, “การจัดการ
ศึกษาทองถ่ิน,” ใน รวมบทความทางวิชาการเกี่ยวกับเทศบาล (กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2527), 5 - 20. 
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กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  ดังนั้น การจัดการศึกษาทองถ่ินของไทยในปจจุบัน
จึงยึดหลักการ ดังนี้ 
  1. หลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาทองถ่ิน       ซ่ึงแตเดิมรวมอํานาจ
ไวท่ีราชการสวนกลาง  ไดมอบอํานาจใหราชการสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการเอง  ภายใตการ
ประสานสงเสริมของสวนกลาง เพื่อใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ และความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
  2. หลักการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทองถ่ิน รัฐบาลจะเขาไปมี
สวนเกี่ยวของก็เฉพาะในการสนับสนุน สงเสริมใหทองถ่ินสามารจัดการศึกษาได 
  3. การนําทรัพยากรในทองถ่ินมาใชใหเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
 1.3  แนวทางการบริหารการศึกษาของทองถ่ิน 
                      เพื่อใหการบริหารการศึกษาของทองถ่ินเปนไปตามแนวทางเดียวกันอยาง
เหมาะสมจึงไดกําหนดวิธีการจัดการศึกษาทองถ่ิน โดยทางราชการกําหนดใหสวนกลางทําหนาท่ี
ในการควบคุม สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถ่ิน และใหทองถ่ินเปน
ผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาทองถ่ินโดยตรง   หนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ทองถ่ิน มีดังนี้ 
  1. กระทรวงมหาดไทย มีหนาท่ีและความรับผิดชอบควบคุมสงเสริมและพัฒนา
ในดานธุรการเกี่ยวกับนโยบายและการจัดการศึกษาของทองถ่ินใหเปนไปตามเปาหมาย จัดสรร
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เปนหนวยประสานงานกับหนวยราชการอื่นท่ีเกี่ยวของ ใหคําแนะนํา
สงเสริมและชวยเหลือหนวยการปกครองทองถ่ินในการแกปญหา อุปสรรค และขอขัดของตาง ๆ 
ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทย 
  2.  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหนาท่ีรับผิดชอบควบคุมสงเสริมดานวิชาการ และ
มาตรฐานการศึกษาของทองถ่ิน พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับคุณวุฒิครู คุณภาพการศึกษา การ
กําหนดหลักสูตร แบบเรียน แนวการสอน และการวัดผล ตลอดจนใหความชวยเหลือดานนิเทศ
การศึกษา  
  3. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) มีหนาท่ีสงเสริมและวางนโยบาย 
กําหนดมาตรฐานดานการบริหารงานบุคคล เชน การบรรจุแตงต้ัง การกําหนดตําแหนง และวินัย
ของพนักงานครูทองถ่ิน2 

                                                 
 2อนุสรณ  พวงทอง และชุมพล  ชิตวิเศษ, ผูรวบรวม, คูมือปฏิบัติงานและเตรียมสอบ 
นักบริหารการศึกษาของเทศบาล  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2530), 95 – 99. 
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     จากเหตุผลความเปนมาและหลักการจัดการศึกษาทองถ่ินดังกลาว ในปจจุบันการ
สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทองถ่ิน  โดยสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา
ทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย จึงมีภารกิจหนาท่ีในการสงเสริม 
สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของทองถ่ินใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ของทองถ่ิน 
ซ่ึงกําหนดใหทองถ่ินมีหนาท่ีในการจัดการศึกษาแกประชาชนภายใตนโยบายการจัดการศึกษา
ของรัฐบาล และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   มีแนวนโยบายการจัดการศึกษาใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้ 
 
 1.4  วิสัยทัศนการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
         สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  จัดการศึกษาทองถ่ินเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในทองถ่ิน
ใหมีคุณลักษณะท่ีสามารถบูรณาการวิถีชีวิตใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของสังคม
และประเทศชาติ ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน3 

 

  1.5  ภารกิจการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
         สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน  กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  มีภารกิจการจัดการศึกษาทองถ่ิน ดังนี้ 

 1. จัดการศึกษาปฐมวัย    
2. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. จัดบริการใหความรูดานอาชีพ 
4. จัดสงเสริมกีฬานันทนาการกิจกรรมเยาวชน 
5. การดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา 

ทองถ่ิน4 
 
 

                                                 
 3กระทรวงมหาดไทย, กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, สวนวิชาการและมาตรฐาน 
การศึกษาทองถ่ิน, สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน, รายงานการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษาสังกดัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปการศึกษา 2549  
(กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2550), 9.  

 4 เร่ืองเดียวกัน. 
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                  1.6  วัตถุประสงคในการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
                          สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาทองถ่ิน ดังนี้ 
       1. เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริมและเตรียมความพรอมทางรางกาย จิตใจ 
และอารมณ สังคม สติปญญา ใหมีความพรอมท่ีจะเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                2. เพื่อใหเด็กท่ีมีอายุอยูในเกณฑการศึกษาพื้นฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดรับการบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานครบตามหลักสูตรอยาง
เสมอภาคและเทาเทียมกัน 
       3. เพื่อพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคเปนไปตามมาตรฐานท่ีรัฐ
กําหนด และตรงตามความตองการของประชาชนในทองถ่ิน โดยมุงพัฒนาใหเกิดความสมดุลท้ัง
ทางดานปญญา จิตใจ รางกาย สังคม ระดับความคิด คานิยม และพฤติกรรม ซ่ึงเนนวิธีจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีมีความหลากหลายและใหผูเรียนเปนสําคัญ 
   4. เพ่ือใหการจัดการศึกษาทองถ่ิน ดําเนินการตามความตองการและคํานึงถึงการ
มีสวนรวม การสนับสนุนบุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และประชาชนในทองถ่ินในการจัดการศึกษาทุกระดับ
ตามศักยภาพและความสามารถของทองถ่ิน 
     5. เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ินไดออกกําลังกายและ
ฝกฝนกีฬา   รวมกิจกรรมนันทนาการ   และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน  เพื่อพัฒนาใหเปนคนมี
คุณภาพท้ังทางรางกาย สติปญญา จิตใจ และสังคม โดยมีความตระหนักในคุณคาของการกีฬา 
นันทนาการ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไปในแนวทางท่ีถูกตอง ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 
                          6. เพื่อใหความรูความเขาใจแกประชาชนในการสราง และพัฒนาอาชีพ เพื่อ
คุณภาพชีวิต โดยเฉพาะในกลุมผูขาดโอกาส ผูดอยโอกาส ผูพิการทุพพลภาพ ซ่ึงเปนการสงเสริม 
สนับสนุนการประกอบอาชีพใหมีงานทํา ไมเปนภาระแกสังคม 
               7. เพื่อบํารุงการศาสนาและอนุรักษ บํารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณความเปนไทย5 
 
 

                                                 
 5เร่ืองเดียวกัน.  
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 1.7  นโยบายในการจัดการศึกษาทองถ่ิน        
  สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  มีนโยบายในการจัดการศึกษาทองถ่ิน ดังนี้ 
   1.  นโยบายดานความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                 เรงรัดจัดการศึกษาใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการเขารับบริการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ไมนอยกวา 12 ป ใหไดอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
   2.  นโยบายดานการจัดการศึกษาปฐมวัย 
                              จัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัยไดเขารับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมี
คุณภาพ สงเสริมสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนในทองถ่ินมีสิทธิและมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
        3.  นโยบายดานคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
             พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา 
                       4.  นโยบายดานระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
            จัดระบบบริหารและการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับระบบการจัดการศึกษา
ของชาติอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีเอกภาพในเชิงนโยบาย มีความหลากหลาย
ในการปฏิบัติ อีกทั้งมีความพรอมในการดําเนินการจัดการศึกษา และสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาทองถ่ิน การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษา ใหคํานึงถึงผลกระทบ
ตอการศึกษาของเอกชนหรือรับฟงความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณา
ดวย                             
                          5.  นโยบายดานครู  คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
                               วางแผนงานบุคคล เพื่อใชในการประสานขอมูลและเปนขอมูลในการ
นําเสนอพิจารณาสรรหาบุคลากร พรอมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับ
การเปนวิชาชีพช้ันสูง โดยมีสิทธิประโยชน สวัสดิการ คาตอบแทนเพียงพอ และเหมาะสมกับ
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพช้ันสูง 

 6.  นโยบายหลักสูตร 
                                ใหสถานศึกษาจัดทํารายละเอียด   สาระหลักสูตรแกนกลาง  และสาระ
หลักสูตรทองถ่ิน ท่ีเนนความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแตละระดับการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตาม
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อัธยาศัย โดยใหสอดคลองกับสภาพปญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค ความเปนไทย ความ
เปนพลเมืองดีของสังคมและชาติ โดยคํานึงถึงความเปนมาทางประวัติศาสตร 

  7.  นโยบายดานกระบวนการเรียนรู 
                                จัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึกในความเปนไทยและ
สามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได โดยถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด การจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเดิม ตามศักยภาพ ใหเปนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และ
สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 
  8.  นโยบายดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
                           ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ท้ังดานงบประมาณการเงิน  ทรัพยสินในประเทศจากรัฐ   บุคคล   องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันอ่ืน ๆ และตางประเทศมาใชจัด
การศึกษา และจัดสรรงบประมาณใหกับการศึกษาในฐานะท่ีมีความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน     

 9.  นโยบายดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
                                สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน เอกสารทาง
วิชาการ ส่ือส่ิงพิมพอ่ืน วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเรงรัดพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิต  จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิต และมีแรงจูงใจในการผลิต รวมถึงการ
พัฒนาและการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนการส่ือสารทุกรูปแบบ ส่ือตัวนําและ
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน   วิทยุโทรคมนาคม  และ
การส่ือสารในรูปอ่ืน 

  10.  นโยบายดานการสงเสริมกีฬา  นันทนาการ  และกิจกรรมเด็กเยาวชน 
                                สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานดานการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก
เยาวชน รวมทั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ บริการแกเด็ก เยาวชน ประชาชน อยาง
หลากหลาย พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
  11. นโยบายดานการสงเสริมอาชีพ 
                                สนับสนุน สงเสริม ชวยเหลืออาชีพ ใหมีการประกอบอาชีพอิสระท่ีถูกตอง
ตามกฎหมาย จัดใหมีการรวมกลุมอาชีพภูมิปญญาทองถ่ิน สนับสนุนระดมทุนและการจัดการนํา
วิทยาการตาง ๆ มาประยุกตใชในการปรับปรุงการประกอบอาชีพการจัดการตลาดใหไดมาตรฐาน
และความเหมาะสมตามสภาพทองถ่ิน 
  12.  นโยบายดานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ินบํารุงรักษา    สงเสริมและอนุรักษ สถาบันศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
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ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดสังคมภูมิปญญาแหงการเรียนรูและสังคมท่ีเอ้ืออาทรตอกัน สืบทอด
วัฒนธรรมความภาคภูมิใจในเอกลักษณความเปนไทยและทองถ่ิน6  

 1.8  การบริหารการศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยา 
                         1.  เทศบาล  เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานการศึกษาของเทศบาล คือ ผูอํานวยการ
กอง/สํานักการศึกษา  ซ่ึงมีฐานะเปนผูรับผิดชอบรองจากปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
กลาวคือ สายงานของฝายตาง ๆ ในสังกัดเทศบาลนั้น กอนงานตาง ๆ จะถึงข้ันตัดสินใจของ
นายกเทศมนตรีจะตองผานการพิจารณาของหัวหนาฝายท่ีเกี่ยวของ  ผูอํานวยกอง/สํานัก  และ
ปลัดเทศบาลตามลําดับกอน ตามโครงสรางการบริหารการศึกษาของเทศบาล7   ดังแผนภูมิท่ี 2   
ตอไปนี้ 
โครงสรางการบริหารการศึกษาของเทศบาล 

 
 
 
แผนภูมิท่ี 2  โครงสรางการบริหารการศึกษาของเทศบาล 
ท่ีมา : สงคราม   สุขสะอาด, สนิท  เหลืองภิรมย และเวรัชช  ธาราสมบัติ, คูมือการปฏิบัติงานการ  
บริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล  (ม.ป.ท., 2531), 13 –  16.   
                                                 
 6 เร่ืองเดียวกัน, 10 – 11. 
 7สงคราม   สุขสะอาด, สนิท  เหลืองภิรมย และเวรัชช  ธาราสมบัติ, คูมือปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล  (ม.ป.ท., 2531), 13 –  16. 
  

เทศบาล 

คณะเทศมนตรี สภาเทศบาล 

ปลัดเทศบาล 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

กอง
คลัง 

กอง
การศึกษา

กอง
ชาง

กอง
สาธารณส

อ่ืน ๆ 

ร.ร. ร.ร. ร.ร. 
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                     2.  เมืองพัทยา  เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานการศึกษาของเมืองพัทยา คือ ผูอํานวยการ
กองการศึกษา  ซ่ึงมีฐานะเปนผูรับผิดชอบรองจากรองปลัดเมืองพัทยา และปลัดเมืองพัทยา 
กลาวคือ สายงานของฝายตาง ๆ ในสังกัดเมืองพัทยานั้น กอนท่ีงานตาง ๆ จะเสนอปลัดเมือง
พัทยา ซ่ึงเปนหัวหนาฝายบริหารนั้น จะตองผานการพิจารณาของหัวหนาฝายท่ีเกี่ยวของ  
ผูอํานวยการกอง  และรองปลัดเมืองพัทยาตามลําดับกอน    ตามโครงสรางการบริหารการศึกษา
ของเมืองพัทยา8     ดังแผนภูมิท่ี 3     ตอไปนี้  
 
โครงสรางการบริหารการศึกษาของเมืองพัทยา 

 
 
แผนภูมิท่ี 3  โครงสรางการบริหารการศึกษาของเมืองพัทยา 
ท่ีมา : สงคราม   สุขสะอาด, สนิท  เหลืองภิรมย และเวรัชช  ธาราสมบัติ, คูมือปฏิบัติงานการ  
บริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล  (ม.ป.ท., 2531), 13 – 16. 
 
 
 

                                                 
8เร่ืองเดียวกัน.  

เมืองพัทยา 

นายกเมืองพัทยา 

สภาเมืองพัทยา 

ปลัดเมืองพัทยา 

รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 

หน.สํานัก
ปลัดเทศบาลฯ 

ผังเมือง สาธารณสุข การศึกษา คลัง 

ร.ร. ร.ร. 
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            1.9  การบริหารงานของสํานัก/กองการศึกษา 
                     สํานัก/กองการศึกษา เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบงานการศึกษาของ
เทศบาล มีผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษา เปนผูบังคับบัญชาและบริหาร มีหนาท่ีความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา 
การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล
ศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา  โดยใหมีงานธุรการ งานการเจาหนาท่ี งาน
บริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งาน
ขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขาย
ทางการศึกษา งานกิจการศาสนา สงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งาน
กิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย9 
 
ตอนท่ี 2  แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2.1  ความหมายของคุณลักษณะ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ใหความหมายของคุณลักษณะวา  หมายถึง  
เคร่ืองหมายหรือส่ิงท่ีช้ีใหเห็นความดี หรือลักษณะประจําตัว10 

 การบริหารงานใด ๆ ยอมมีจุดหมายสําคัญเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 
อยางมีประสิทธิภาพและประหยัด   จึงจําเปนตองมีผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถ  มีคุณธรรม     
และมีคุณลักษณะเปนท่ีพึงประสงคของผูรวมงานสวนใหญ    คุณลักษณะของผูบริหารนี้ยอมมี
ความสัมพันธ ใกลชิดกับปริมาณคุณภาพและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในหนวยงานนั้น ๆ  
 
 
 
 
 
 
                               
                                                 

 9ระบบการจัดการศึกษาของเทศบาล   [Online], accessed 12 May 2551. Available 
from http://buriramcity.org/Authorize.html 

 10พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พิมพคร้ังท่ี 6 (กรุงเทพมหานคร : 
อักษรเจริญทัศน, 2539), 189. 
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 2.2  สรุปแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 จากการศึกษา(1)  แนวคิดเกี่ ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพของนักวิชาการตางประเทศ (2) แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพของนักวิชาการในประเทศ  (3) แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพของสถาบันหรือสมาคมตางประเทศ  (4) แนวคิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพของสถาบันหรือสมาคมในประเทศ  และ
(5) แนวคิดทางศาสนาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทําใหสรุป
ไดวาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย คุณลักษณะท่ีสําคัญ 17 
คุณลักษณะ คือ 
 คุณลักษณะท่ี 1  คุณลักษณะทางกาย     ประกอบดวย      (1) เปนบุคคลที่มีรางกาย
สมประกอบ (2) มีลักษณะสงางาม   (3) มีรูปรางหนาตาดี   สวนสูง   และนํ้าหนักเหมาะสม   (4)มี
น้ําเสียงในการพูดเปนธรรมชาติ   นาฟง    (5) มีการพูดท่ีส่ือความหมายไดชัดเจน   เขาใจงาย   
และ(6) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง    สอดคลองกับแนวคิดของทีด (Tead) ท่ีกลาววาผูนําควรมี
คุณสมบัติคือ มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ11 สอดคลองกับแนวคิดของสแตท และคนอ่ืน ๆ  
(Stadt and others)  ท่ีกลาววา ลักษณะของผูนําท่ีดี คือ แข็งแรงและมีสุขภาพดี12  สอดคลองกับ
แนวคิดของสต็อกดิลล (Stogdill)  ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนําท่ีดี ไดแก คุณลักษณะทางกาย
เปนผูแข็งแรง มีรางกายเปนสงา13  สอดคลองกับแนวคิดของเทรวาทราและนิวพอรท (Trewatha 
and Newport) ท่ีกลาววาคุณลักษณะผูนํา  ไดแกคุณลักษณะทางกาย   ประกอบดวย  ความสูง 
น้ําหนัก รูปรางหนาตา ความมีพลังและความทนทานของรางกาย14  สอดคลองกับแนวคิดของ
วิศิษฎ พิพัฒนภิญโญพงค ท่ีไดเสนอหลัก และวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเปนผูบริหารโดยเนนการ

                                                 
 11Ordway Tead, The Art of Leadership (New York : McGraw – Hill Book Co., 
1935), 83.  
 12Ronald W. Stadt and others, Managing Career Education Programs (Englewood 
Cliffs, New Jersey : Prentice – Hall ., 1973), 49 – 53. 
 13R. M. Stogdill, Handbook of  Leadership : A Survey of Theory and Research   
(New York : The Free Press, 1974), 74 - 75. 
 14R. L. Trewatha and G. M. Newport, Management, 3rd ed. (Plano, Texas : Business 
Publication, 1982), 388.  
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สรางคุณลักษณะสําคัญคือรักษาสุขภาพ และออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ15  สอดคลองกับ
แนวคิดของวิจิตร  วรุตบางกูร  และสุพิชญา  ธีระกุล ท่ีกลาววาคุณสมบัติของผูบริหารโรงเรียน 
ไดแก มีสุขภาพดี (healthy) คือ มีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตใจดี สุขภาพจะเปนเคร่ือง
สรางเสริมการปฏิบัติใหถูกตองและสมํ่าเสมอ16     สอดคลองกับแนวคิดของพนัส   หันนาคินทร  
ท่ีกลาววาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารการศึกษาท่ีสําคัญคือคุณลักษณะสวนตัว   ประกอบดวย   
ความมีสุขภาพดี17  สอดคลองกับแนวคิดของนพพงษ  บุญจิตราดุลย  ท่ีกลาววาคุณลักษณะของ
ผูบริหารโรงเรียนไดแกคุณลักษณะดานบุคลิกภาพทางดานรางกาย    ประกอบดวย  รูปรางหนาตา   
ความมีชีวิตชีวา ราเริง การแตงกาย วาจา ทาทาง การวางตน สุขภาพ18   สอดคลองกับแนวคิดของ
สมพงษ  เกษมสิน  ท่ีกลาววา  คุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับผูนําคือ   ดานคุณลักษณะทางกาย    
(physical  attributes)     ไดแก การมีรางกายสมบูรณ แข็งแรง  และมีสุขภาพจิตท่ีดี19   สอดคลอง
กับแนวคิดของทองอินทร  วงศโสธร  ท่ีกลาววาคุณลักษณะผูนําของครูใหญ คือ คุณลักษณะเชิง
กายภาพ หมายถึง คุณลักษณะภายนอกของผูบริหารท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน ไดแก ความสูง   
ความแข็งแรงของรางกาย     รูปรางหนาตา   น้ําเสียง   และฐานะทางการเงิน20   สอดคลองกับ
แนวคิดของธีระ  รุญเจริญ  ท่ีไดเสนอลักษณะนักบริหารการศึกษามืออาชีพท่ีจะนําไปสู
ความสําเร็จในการบริหารและการจัด การศึกษา ตามแนวทางที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   ลักษณะดังกลาวประกอบดวย  การเปนบุคคลที่มีน้ําเสียงการพูด

                                                 
 15 วิศิษฎ  พพิัฒนภิญโญพงค, “จริงหรือท่ีใคร ๆ ก็กาวเขาสูความเปนผูนําได,”  
นักบริหาร  12  (ตุลาคม – ธันวาคม  2535) : 38 – 39. 
 16วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา ธีระกุล, การบริหารโรงเรียนและการนเิทศการศึกษา
เบ้ืองตน, พิมพคร้ังท่ี 3 (สมุทรปราการ : ขนิษฐการพิมพ, 2523), 74 – 76.  

 17พนัส  หันนาคินทร, หลักการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, 
2524), 63 – 67. 
 18นพพงษ  บุญจติราดุลย, กาวเขาลูผูบริหารการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ                  
อนงคศิลป, 2525), 39 – 40. 
 19สมพงษ  เกษมสิน, การบริหาร, พิมพคร้ังท่ี 6 (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 
2526), 296 – 298.  

 20ทองอินทร  วงศโสธร, “ ภาวะผูนําของครูใหญ และความจงรักภกัดีของครู : กรณี
ครูท่ีเปนนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,”  
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  5 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2535) : 88 – 89.  
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นาฟง  เขาใจงาย21   สอดคลองกับแนวคิดของสมชาย   เทพแสง       ท่ีไดกลาวถึงผูบริหารมือ
อาชีพ   ซ่ึงมีลักษณะของผูบริหารท่ีไดพิจารณาจากผูมีความสามารถและจากประสบการณ  จะมี
ลักษณะท่ีเรียกวา   personality  คือ มีการเดินท่ีสงา  ผาเผย  ตลอดจนการพูดจามีหลักเกณฑ
นาเช่ือถือ22    สอดคลองกับผลงานวิจัยของเกศราภรณ   วิทยไพจิตร  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง 
คุณลักษณะของผูบริหารท่ีพึงประสงคตามการรับรูของครูประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนท่ีครูพึงประสงค  7  ดาน   ในระดับมากท่ีสุด    
ไดแก    ดานผูนํา   ดานบุคลิกภาพ   ดานมนุษยสัมพันธ   ดานครอบครัว และดานสวนตัว23  
สอดคลองกับผลงานวิจัยของประสงค  ศรีบุญพิมพสวย ท่ีไดศึกษาวิจัย เร่ืองคุณลักษณะของผูชวย
ผูบริหารฝายกิจการนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา ลักษณะท่ีพึงประสงคของผูชวยผูบริหารโรงเรียนในแตละดาน
สูงสุดไดแก 1) มีความประพฤติดี  2) มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 3) มีความรูความสามารถ
ในงานวิชาการ 4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 5) มีบุคลิกท่ีดีนาเล่ือมใส และมีลักษณะเดนท่ีพึงประสงค  
ไดแก  1) มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน 2) มีความซ่ือสัตยสุจริตยุติธรรม 3) มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตดีในการปฏิบัติงาน     4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน24 
                            คุณลักษณะท่ี 2  คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ประกอบดวย (1) มีการวางตน
เหมาะสมกับกาลเทศะ (2) เปนกันเองไมถือตัว (3) มีความทะเยอทะยานที่จะนําพาองคการไปสู
ความสําเร็จ (4) มีความเช่ือม่ันในตนเองท่ีจะทํางานใหสําเร็จ (5) มีความสุขุม เยือกเย็น (6) มีความ
ออนนอม ถอมตนและรูจักการประนีประนอม   (7) มีความกระตือรือรน  และต่ืนตัวท่ีจะทํางาน

                                                 
 21ธีระ รุญเจริญ,  การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพผูบริหาร

สถานศึกษา ในเขตการศึกษา 11  (นครราชสีมา : บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวงศชวลิตกุล, 
2543), 75.  

 22สมชาย  เทพแสง,  “ผูบริหารมืออาชีพ,”  วารสารขาราชการครู 4 (เมษายน 2543):                          
25 – 30. 

 23เกศราภรณ  วิทยไพจิตร,  “คุณลักษณะของผูบริหารท่ีพึงประสงคตามการรับรูของ
ครูประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร” ใน เอกสารเผยแพรผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร  (กรุงเทพมหานคร : สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2546), 6. 
 24ประสงค  ศรีบุญพิมพสวย, “คุณลักษณะของผูชวยผูบริหารฝายกิจการนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดัอุดรธานี”  (วทิยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2541), บทคัดยอ. 
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อยูเสมอ  (8) มีความคลองตัว  ทํางานไดถูกตอง  รวดเร็ว      (9) มีความขยัน    และความมานะ     
(10) มีอารมณดี    มีชีวิตชีวา  ราเริง   ยิ้มแยมแจมใส (11) รูจักควบคุมอารมณตนเอง (12)   มีความ
อดทนอดกล้ันตอภาวะกดดัน (13) มีบุคลิกลักษณะดี  สุภาพเรียบรอย   นาเคารพ  เช่ือถือ และ
ศรัทธา   (14) แตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ    (15) มีวาจาสุภาพเรียบรอย      และ
(16) มีวาทศิลปในการพูด  สอดคลองกับแนวคิดของทีด (Tead) ท่ีกลาววาผูนําควรมีคุณสมบัติคือ 
มีความกระตือรือรนและมีความเช่ือม่ันในตนเอง25 สอดคลองกับแนวคิดของเครทอน (Kreitton) 
ท่ีกลาววา ลักษณะผูนําท่ีดี คือ  เปนผูราเริงมองโลกในแงดี มีใจเยือกเย็นเม่ือประสบปญหา  นอบ
นอม  มีอารมณม่ันคง  เสมอตนเสมอปลาย26   สอดคลองกับแนวคิดของบารนารด (Barnard) ท่ี
กลาววา คนท่ีจะเปนผูนํา มีความจําเปนท่ีจะตองมีคุณสมบัติพิเศษ ซ่ึงจะขาดเสียมิได คือ ความมี
ชีวิตชีวาและอดทน (vitality and endurence) หมายถึง ความราเริงแจมใส ความตื่นตัว   
คลองแคลววองไว  สามารถปรับตัวไดดี   ทํางานตอเน่ืองกันไดนาน ๆ  มีความอดทน  ไมทอแท27 
สอดคลองกับแนวคิดของสต็อกดิลล (Stogdill)  ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนําท่ีดี ไดแก เปนผูมี
ความกระตือรือรน ตื่นตัวอยูเสมอ ควบคุมอารมณได เปนผูท่ีสามารถรวมมือกับผูอ่ืนไดและเปนท่ี
ยอมรับของผูรวมงานและคนอ่ืน ๆ28  สอดคลองกับแนวคิดของเทรวาทรา และนิวพอรท 
(Trewatha and Newport) ท่ีกลาววาคุณลักษณะผูนําไดแก มีความเห็นอกเห็นใจ    มีความสามารถ
ในการพูด29สอดคลองกับแนวคิดของฮอย  และมิสเกล (Hoy and Miskel)    ท่ีกลาววาคุณลักษณะ
ของผูนํา คือความเปนผูมีความรับผิดชอบ    (responsibility) ไดแก   การเปนท่ีพึ่งของคนอ่ืนได มี
ความสม่ําเสมอ ม่ันคง อดทน กลาพูดกลาทํา เช่ือม่ันในตนเอง และมีความทะเยอทะยาน30 
สอดคลองกับแนวคิดของภิญโญ  สาธร   ท่ีกลาววา ผูนําจะตองมีคุณลักษณะ คือ  ใจกวาง  ใจดี  
ไมตระหนี่ตอการเล้ียงดู   และ ใหรางวัล หนักแนนไมหูเบารับฟงจากทุกฝาย  มีความยุติธรรม   
และใหความเสมอภาคแกทุกคน   มีความจริงใจในการพูดและการกระทําทุกชนิด ออนหวาน 

                                                 
 25Tead, The Art of Leadership, 83. 
 26Burton W. Kreitton, Leadership for Action in Rural Communities (Illinois : 
Interstate, 1960), 81. 
 27Chester I. Barnard, The Functions of  the Executive (Cambridge, 
Massachusetts : Harvard  University Press, 1968), 21 – 22. 
 28Stogdill, Handbook of  Leadership : A Survey of Theory and Research, 74 - 75. 

 29Trewatha and Newport, Management, 388. 
 30Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel , Educational Administration, 6th ed. 
(Singapore : McGraw – Hill, 2001), 396 – 397.  
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นอบนอม สุภาพ อดทนดวยความเยือกเย็นตอคําพูดท่ีขัดแยงหรือไมเปนมิตรทุกชนิดโดย
เหมาะสม   ใหผูนอยพบปะไดโดยงาย    กินงายอยูงายไมถือตัวเขากับคนทุกช้ันได  ชมคนเปน    
และขยันชม ไมดุดา หรือกลาวผรุสวาทใด ๆ ตอผูใตบังคับบัญชา ใหเกียรติเจาของความคิดหรือ
เจาของโครงการใหม ๆ   รูจักถนอมน้ําใจคน รูจักสรางและระวังรักษาบุคลิกลักษณะของตนอยู
เสมอ31 สอดคลองกับแนวคิดของสมพงษ  เกษมสิน  ท่ีกลาววาคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับผูนํา  
คือ ดานบุคลิกภาพและความสนใจ  (personality and interest)ไดแกมีความกระตือรือรนและความ
เต็มใจในการปฏิบัติงาน และมีความเชื่อม่ันในตนเอง32   สอดคลองกับแนวคิดของวิศิษฎ พิพัฒน
ภิญโญพงค ท่ีไดเสนอหลักและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือเปนผูบริหาร โดยเนนการสรางคุณลักษณะท่ี
สําคัญคือ มีความเสียสละและใหความชวยเหลือตอเพื่อนรวมงาน และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอ
เพื่อนรวมงาน33   สอดคลองกับแนวคิดของศิริพร พงศศรีโรจน ท่ีไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนํา
ท่ีดีไดแก คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ประกอบดวย   1)   มีบุคลิกภาพดานรางกายดี    คือ
บุคลิกลักษณะดี  แตงกายถูกตอง   มีชีวิตชีวา  วาจาดี วางตนเหมาะสม   2)   มีบุคลิกภาพดาน
จิตใจดี คือมีความเช่ือม่ัน    ศรัทธาผูอ่ืน  มีความอดทนกลาหาญ  มีเมตตาจิต มีวินัย มีใจเปนธรรม 
และมีอารมณขัน  3)มีบุคลิกภาพดานสังคมดี  คือ มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน    ชวยเหลือสังคม     
เห็นประโยชนสวนรวมเหนือประโยชนสวนตน34 สอดคลองกับแนวคิดของอภิรมย  ณ นคร ท่ีได
กลาวไววา ความเจริญของโรงเรียนตองอาศัยคุณลักษณะของผูบริหาร ดังนี้ คือ สมรรถภาพทาง
สวนตัว ไดแก มีสุขภาพสมบูรณท้ังทางกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพดี มีอารมณขัน และไมเปนคน
เจาอารมณ35  สอดคลองกับแนวคิดของนพพงษ  บุญจิตราดุลย  ท่ีไดจําแนกคุณลักษณะของ
ผูบริหารโรงเรียนไว   คือ คุณลักษณะดานบุคลิกภาพของผูบริหาร ไดแก 1) บุคลิกภาพทางดาน
รางกาย ประกอบดวยรูปรางหนาตา ความมีชีวิตชีวา  ราเริง การแตงกาย วาจา ทาทางการวางตน 
สุขภาพ   2) บุคลิกภาพทางดานจิตใจและอารมณ     ประกอบดวย    อุดมการณ     ความเช่ือม่ัน

                                                 
 31ภิญโญ  สาธร, หลักบริหารการศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช, 2523), 151 – 152.  
 32สมพงษ เกษมสิน, การบริหาร, 296-298.  
 33วิศิษฎ พพิัฒนภิญโญพงค, “จริงหรือท่ีใคร ๆ ก็กาวเขาสูความเปนผูนําได,”                    
นักบริหาร 12 (ตุลาคม – ธันวาคม 2535) : 38-39. 
 34ศิริพร  พงศศรีโรจน, องคการและการจัดการ, พิมพคร้ังท่ี 5 (กรุงเทพมหานคร :            
เอดิสันเพรส โพรดักส, 2538), 190 – 191.  

 35อภิรมย ณ นคร, หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2521), 12-13. 
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ของตนเอง    เสียสละ   ศรัทธา   ความไว  ความเห็นอกเห็นใจ  ความมีพลัง  อดทน ขยัน กลาหาญ 
กลาพูดกลาทําต่ืนตัวอยูเสมอ ความมีเมตตาจิต ยุติธรรม อารมณม่ันคง อารมณขัน และมีวินัย 3) 
บุคลิกภาพทางดานสังคมและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย ความใจกวาง บริการชวยเหลือ   
กวางขวาง   ฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร    เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน36  
สอดคลองกับแนวคิดของวิจิตร  วรุตบางกูร และสุพิชญา  ธีระกุล  ท่ีไดใหความเห็นเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผูบริหารโรงเรียนไว วา 1) มีความเปนผูนํา (leadership)  คือ มีอิทธิพลในตนเองสูง
กวาอิทธิพลอื่น ๆ ของบุคคลในกลุม และสามารถชักนําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในหนวยงานได 
คุณสมบัติดานน้ีประกอบดวยลักษณะตาง ๆ  คือ มีความราเริง แจมใส และอดทน สามารถ
ตัดสินใจและจูงใจคน มีความรับผิดชอบ  ฉลาด  และไหวพริบดี  มีความอุตสาหะวิริยะ มีความ
เสียสละ มีบุคลิกภาพดี และมีความเปนประชาธิปไตย  2) มีมนุษยสัมพันธ (human relationship) 
ผูบริหารจะตองทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนท้ังนอกและในโรงเรียน   ดังนั้น ผูบริหารจําเปนตองมี
มนุษยสัมพันธท่ีดี     ซ่ึงประกอบไปดวยลักษณะท่ีสําคัญคือ   ยิ้มแยมแจมใส  มีความเสมอตน
เสมอปลาย      ยกยองชมเชย   รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  มีความยืดหยุนเปดเผย  เปนกันเอง37    
สอดคลองกับแนวคิดของทองอินทร วงศโสธร   ท่ีไดจําแนกคุณลักษณะผูนําของครูใหญ  คือ 
คุณลักษณะเชิงคุณภาพ   หมายถึง  คุณลักษณะอันเกี่ยวของกับบุคลิกภาพ ความสามารถในการ
บริหารงาน  และทักษะทางสังคม  ไดแก ความทะเยอทะยาน ความเชื่อม่ันในตนเอง  ความ
ซ่ือสัตย   ความกลาไดกลาเสีย   ความสามารถในการใชอํานาจเหนือคนอ่ืน   ความทนอยูในความ
คับของใจ  ความสามารถในการพูด   ความเปนผูรอบรู   ความสามารถในการตัดสินใจ     
ความสามารถในการแกปญหา    ความเห็นอกเห็นใจ    ความมีมนุษยสัมพันธ      ความเฉลียว
ฉลาด  และความรับผิดชอบ38      สอดคลองกับแนวคิดของสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญของ
ฮองกงท่ีกลาววา       ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ตามสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญ  ไดแก  ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ   ภาวะผูนําในการสอน ภาวะผูนํา  
 
 

                                                 
 36นพพงษ  บุญจติราดุลย, กาวเขาลูผูบริหารการศึกษา, 39 – 40. 
 37วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา ธีระกุล, การบริหารโรงเรียนและการนเิทศการศึกษา
เบ้ืองตน, 74 – 76.  

 38ทองอินทร วงศโสธร, “ภาวะผูนําของครูใหญและความจงรักภักดีของครู : กรณีครู
ท่ีเปนนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,”   
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  5 (พฤษภาคม – สิงหาคม  2535) : 88-89. 
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ในองคการ และภาวะผูนําทางจริยธรรม39  สอดคลองกับแนวคิดของสมาคมผูนําโรงเรียนผูมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Interstate School Leaders 
Licensure Consortium : ISLLC)  ท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารงานตามดัชนีแสดงคุณลักษณะ ซ่ึงแบงออกเปน 3  ดาน  คือ  1) ดัชนีดาน
ความรู    2) ดัชนีดานทัศนคติ   และ3) ดัชนีดานการปฏิบัติหรือทักษะ40   สอดคลองกับผลงานวจิยั
ของประสงค  ศรีบุญพิมพสวย ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง  คุณลักษณะของผูชวยผูบริหารฝายกิจการ
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี 
ผลการวิจัยพบวา ลักษณะท่ีพึงประสงคของผูชวยผูบริหารโรงเรียนในแตละดานสูงสุดไดแก 1) มี
ความประพฤติดี  2) มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 3) มีความรูความสามารถในงานวิชาการ  
4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี    5) มีบุคลิกท่ีดีนาเล่ือมใส   และมีลักษณะเดนท่ีพึงประสงค  ไดแก  1) มี
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน 2) มีความซ่ือสัตยสุจริตยุติธรรม 3) มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดีในการปฏิบัติงาน  4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน41  สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของสุนีย  บุญทิม ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  ในชวงปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2550)     ตามความคาดหวังของ
ผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา    เขตการศึกษา  6  ผลการวิจัยพบวา    
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   ตามความคาดหวังของผูบริหารและ  
 
 
 
 

                                                 
 39สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, โปรแกรมการฝกอบรมภาวะผูนํา
ครูใหญของฮองกง  (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานปฏิรูปวิชาชีพครู  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2543), 23 – 27.  

 40Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC),  “Standard for School 
Leaders,”    in   The Jossey – Bass Reader on Educational Leadership,  ed.  Michael   Fullan   
(San Francisco, California : Jossey – Bass, 2000), 97 – 113. 
 41ประสงค  ศรีบุญพิมพสวย, “คุณลักษณะของผูชวยผูบริหารฝายกิจการนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดัอุดรธานี”  (วทิยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2541), บทคัดยอ.  
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ครู ในคุณลักษณะ  2    ดาน  คือ 1) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ  และ2) คุณลักษณะดานวิชาชีพ42           

สอดคลองกับผลงานวิจัยของชัยนาท  พรมมาลุน  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี  ผลการวิจัยพบวา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
อุดรธานี  ท่ีครูผูสอนและลูกจางประจําตองการโดยรวมและรายดาน  อยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานบุคลิกภาพ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน    
และดานวิชาการ    ตามลําดับ43  สอดคลองกับผลงานวิจัยของอภิวัฒน  ภูไชยแสง ท่ีไดศึกษาวิจัย
เร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่พึงประสงค ตามทัศนะของครูผูสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนโดยสวนรวม และจําแนก
ตามขนาดของโรงเรียนมีทัศนะตอคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่พึงประสงค     
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับพึงประสงคมาก ซ่ึงมีคาเฉล่ียจากสูงไปหาต่ํา คือ คุณลักษณะ
ดานวิชาการ ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และดาน
บุคลิกภาพ ตามลําดับ44 สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุชาติ  เตาสุวรรณ  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาใน
จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา  คุณลักษณะในภาพรวมของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อยูใน
ระดับมากท่ีสุดทุกดาน โดยมีคะแนนเรียงลําดับดังนี้ อันดับท่ี 1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
อันดับท่ี 2 ดานบุคลิกภาพสวนตัว อันดับท่ี 3 ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน และอันดับ
สุดทาย ดานความรูความสามารถ เม่ือพิจารณาเปนรายดานคุณลักษณะท่ีมีคะแนนสูงสุดแตละ

                                                 
 42สุนีย    บุญทิม ,  “การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในชวงปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2539 – 2550) ตามความคาดหวังของผูบริหารและครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  6” (วิทยานิพนธปริญญา 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2542), 101 - 120. 
 43ชัยนาท  พรมมาลุน, “คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี”  (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542), บทคัดยอ. 

 44อภิวัฒน  ภูไชยแสง, “คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงค 
ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย”  (วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2542), 79 - 81. 
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ระดับ ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม   คือ  มีความซ่ือสัตยตอตนเองและหนาท่ี  ดานบุคลิกภาพ
สวนตัว  ไดแก  มีความเอื้ออาทรกับผูรวมงาน ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ไดแก มี
ความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรภายนอก   และดานความรู
ความสามารถ  ไดแก  ความสามารถในการบริหารเวลา45    สอดคลองกับผลงานวิจัยของสมศรี  
สุมมาตย  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง  คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา  ท่ีเอ้ือตอการปฏิรูปการเรียนรู
ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการปฏิรูป
การเรียนรู   ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยู
ในระดับ  “มาก”   ความคิดเห็นอยูในระดับ  “มากท่ีสุด”  คือ ดานคุณธรรม  และความคิดเห็นอยู
ในระดับ “มาก” เรียงตามลําดับ คือ  ดานบุคลิกภาพ   ดานสุขภาพ    และดานสติปญญาและ
ความสามารถ46 สอดคลองกับผลงานวิจัยของวุฒิชัย  วรชิน  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะผูนํากับประสิทธิผลภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูนําท่ีมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลภาวะผูนํา ไดแก คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะทาง
แรงจูงใจ และคุณลักษณะทางทักษะ47 สอดคลองกับผลงานวิจัยของเกศราภรณ  วิทยไพจิตร  ท่ีได
ศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารท่ีพึงประสงคตามการรับรูของครูประถมศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนท่ีครูพึงประสงค  7  ดาน ใน

                                                 
 45สุชาติ  เตาสุวรรณ, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตาม
ทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545), บทคัดยอ.  
 46สมศรี   สุมมาตย, “คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการปฏิรูปการ
เรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 
กรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545), บทคัดยอ. 
 47วุฒิชัย  วรชิน,  “ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนํากับประสิทธิผลภาวะผูนาํ
ของผูบริหารสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ในกรุงเทพมหานคร” วิทยานพินธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), ง. 
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ระดับมากท่ีสุด   ไดแก   ดานผูนํา   ดานบุคลิกภาพ   ดานมนุษยสัมพันธ    ดานครอบครัว   และ
ดานสวนตัว48  
  คุณลักษณะท่ี 3  คุณลักษณะทางสังคม  ประกอบดวย   (1)มีความเห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ืน (2) เปนกัลยาณมิตรกับทุกคน     (3) เปนผูอํานวยความสะดวกท่ีเช่ียวชาญ    (4) เปนท่ี
ยอมรับและเชื่อถือของผูรวมงาน   นักเรียน   ผูปกครอง  และชุมชน   (5) มีฐานะทางเศรษฐกิจดี
พอสมควร    (6) บริการใหความชวยเหลือสังคมและชุมชนอยูเสมอ    (7) เห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาสวนตน  และ(8)มีใจกวาง มีอัธยาศัยดี และมีน้ําใจ  สอดคลองกับแนวคิดของ
สต็อกดิลล (Stogdill)  ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนําท่ีดี ไดแก เปนผูมีความกระตือรือรน ตื่นตัว
อยูเสมอ ควบคุมอารมณได เปนผูท่ีสามารถรวมมือกับผูอ่ืนไดและเปนท่ียอมรับของผูรวมงาน
และคนอ่ืน ๆ49  สอดคลองกับแนวคิดของเทรวาทรา และนิวพอรท (Trewatha and Newport) ท่ี
กลาววาคุณลักษณะผูนําไดแก มีความเห็นอกเห็นใจ    มีความสามารถในการพูด   ไดรับความ
เช่ือถือ   ความมีฐานะ  และความสามารถท่ีจะรวมงาน50 สอดคลองกับแนวคิดของฮอย  และมิ
สเกล (Hoy and Miskel)    ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนํา คือ   1) ความเปนผูเขาไปมีสวนรวม 
(participation) ในดานกิจกรรม ดานสังคม  ใหความรวมมือ รูจักปรับตัว และมีอารมณขัน 2) 
ความเปนผูมีฐานะทางสังคม (status)  มีตําแหนง ฐานะทางสังคมเปนท่ีรูจักท่ัวไป51  สอดคลองกับ
แนวคิดของกริฟฟท (Griffiths) ท่ีไดระบุคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในทฤษฎกีาร
บริหารวา 1) การเปนผูใหความชวยเหลือ  คือพรอมเสมอท่ีจะชวยแกปญหาให ผูใตบังคับบัญชา
เม่ือมีปญหาติดขัด     มีความหวงใยและกระตือรือรน   ท่ีจะใหความชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาท่ี
มีปญหาและตองการความชวยเหลือ  2)  การเปนผูเขาสังคมไดอยางดี  เปนผูท่ีไววางใจได  มี
ความม่ันคง  สุภาพ  เอ้ือเฟอ   และมีความเปนมิตร    เพื่อใหไดมาซ่ึงการสนับสนุนการทํางานของ
ตนในโรงเรียน      ท้ังนี้จะตองเปนผูท่ีใชเวลาในการสังคมไดอยางถูกตอง      และเหมาะสมดวย52     

                                                 
 48เกศราภรณ  วิทยไพจิตร,  “คุณลักษณะของผูบริหารท่ีพึงประสงคตามการรับรูของ

ครูประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร”  ใน เอกสารเผยแพรผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร  (กรุงเทพมหานคร : สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2546), 6. 
 49Stogdill, Handbook of  Leadership : A Survey of Theory and Research, 74 - 75. 

 50Trewatha and Newport, Management, 388. 
 51Hoy and Miskel, Educational Administration, 396 – 397. 
 52D.E. Griffiths, “Administration Theory,” in  Handbook of Research on 
Education (New  York : Kongman, 1956), 112 – 115. 
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สอดคลองกับแนวคิดของภิญโญ  สาธร   ท่ีกลาววา   ผูนําจะตองมีคุณลักษณะ  คือ   ใจกวาง   ใจด ี     
ไมตระหน่ีตอการเล้ียงดู และ ใหรางวัล หนักแนนไมหูเบา  รับฟงจากทุกฝาย   มีความยุติธรรม   
และใหความเสมอภาคแกทุกคน  มีความจริงใจในการพูดและการกระทําทุกชนิด ออนหวาน 
นอบนอม สุภาพ  อดทนดวยความเยือกเย็นตอคําพูดท่ีขัดแยงหรือไมเปนมิตรทุกชนิดโดย
เหมาะสม ใหผูนอยพบปะไดโดยงาย  กินงายอยูงายไมถือตัว   เขากับคนทุกช้ันได  ชมคนเปน
และขยันชม  ไมดุดาหรือกลาวผรุสวาทใด ๆ ตอผูใตบังคับบัญชา   ใหเกียรติเจาของความคิดหรือ
เจาของโครงการใหม ๆ   รูจักถนอมน้ําใจคน รูจักสรางและระวังรักษาบุคลิกลักษณะของตนอยู
เสมอ53  สอดคลองกับแนวคิดของวิศิษฎ  พิพัฒนภิญโญพงค ท่ีไดเสนอหลักและวิธีการปฏิบัติงาน
เพื่อเปนผูบริหาร โดยเนนการสรางคุณลักษณะท่ีสําคัญ  มีความเสียสละและใหความชวยเหลือตอ
เพื่อนรวมงาน  และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน54    สอดคลองกับแนวคิดของศิริพร  
พงศศรีโรจนท่ีไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนําท่ีดีไดแก คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ประกอบดวย   
1)   มีบุคลิกภาพดานรางกายดี    คือบุคลิกลักษณะดี  แตงกายถูกตอง   มีชีวิตชีวา  วาจาดี วางตน
เหมาะสม   2)   มีบุคลิกภาพดานจิตใจดี คือมีความเชื่อม่ัน    ศรัทธาผูอ่ืน  มีความอดทนกลาหาญ  
มีเมตตาจิต มีวินัย มีใจเปนธรรม และมีอารมณขัน 3)มีบุคลิกภาพดานสังคมดี คือ มีความเห็นอก
เห็นใจผูอ่ืน  ชวยเหลือสังคม    เห็นประโยชนสวนรวมเหนือประโยชนสวนตน55    สอดคลองกับ
แนวคิดของวิจิตร  วรุตบางกูร และสุพิชญา  ธีระกุล ท่ีไดใหความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ผูบริหารโรงเรียนไว   คือ มีมนุษยสัมพันธ     (human relationship)     ผูบริหารจะตองทํางาน
รวมกับบุคคลอ่ืนท้ังนอกและในโรงเรียน    ดังนั้น ผูบริหารจําเปนตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ซ่ึง
ประกอบไปดวยลักษณะท่ีสําคัญ   คือ  ยิ้มแยมแจมใส   มีความเสมอตนเสมอปลาย  ยกยองชมเชย              
รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  มีความยืดหยุน    เปดเผยเปนกันเอง56    สอดคลองกับแนวคิดของ
นพพงษ  บุญจิตราดุลย  ท่ีไดจําแนกคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนไว   คือ คุณลักษณะดาน
บุคลิกภาพของผูบริหาร ไดแก 1) บุคลิกภาพทางดานรางกาย ประกอบดวยรูปรางหนาตา   ความมี 
 
 

                                                 
 53ภิญโญ  สาธร, หลักบริหารการศึกษา, 151 – 152. 
 54วิศิษฎ  พพิัฒนภิญโญพงค, “จริงหรือท่ีใคร ๆ ก็กาวเขาสูความเปนผูนําได,”   
นักบริหาร  12  (ตุลาคม – ธันวาคม  2535) : 38 – 39. 
 55ศิริพร  พงศศรีโรจน,  องคการและการจัดการ, 190 – 191. 
 56วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา ธีระกุล, การบริหารโรงเรียนและการนเิทศการศึกษา
เบ้ืองตน, 74 – 76. 
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ชีวิตชีวา    ราเริง   การแตงกาย  วาจา  ทาทางการวางตน สุขภาพ  2) บุคลิกภาพทางดานจิตใจและ
อารมณ ประกอบดวย อุดมการณ ความเชื่อม่ันของตนเอง  เสียสละ  ศรัทธา  ความไว  ความเห็น
อกเห็นใจ  ความมีพลัง  อดทน  ขยัน  กลาหาญ  กลาพูด  กลาทํา ตื่นตัวอยูเสมอ  ความมีเมตตาจิต  
ยุติธรรม  อารมณม่ันคง อารมณขัน และมีวินัย 3) บุคลิกภาพทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
ประกอบดวย ความใจกวาง บริการชวยเหลือ   กวางขวาง   ฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร    เห็น
แกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน57  สอดคลองกับแนวคิดของทองอินทร วงศโสธร ท่ีได
จําแนกคุณลักษณะผูนําของครูใหญ คือ คุณลักษณะเชิงคุณภาพ   หมายถึง   คุณลักษณะอัน
เกี่ยวของกับบุคลิกภาพ ความสามารถในการบริหารงาน  และทักษะทางสังคม  ไดแก ความ
ทะเยอทะยาน ความเช่ือม่ันในตนเอง  ความซ่ือสัตย   ความกลาไดกลาเสีย   ความสามารถในการ
ใชอํานาจเหนือคนอ่ืน   ความทนอยูในความคับของใจ  ความสามารถในการพูด ความเปนผูรอบรู   
ความสามารถในการตัดสินใจ  ความสามารถในการแกปญหา  ความเห็นอกเห็นใจ  ความมีมนุษย
สัมพันธ  ความเฉลียวฉลาดและความรับผิดชอบ58   สอดคลองกับแนวคิดของรุง  แกวแดง  ท่ีได
กลาวถึงภาพลักษณผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันจะเปล่ียนไปโดยผูบริหารโรงเรียนยุคใหม
จะตองมีคุณลักษณะ  ดังนี้ คือ เปนผูอํานวยความสะดวกท่ีเช่ียวชาญ59   สอดคลองกับแนวคิดของ
สมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญของฮองกง  ท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารงานตามสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญ ไดแก ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ  ภาวะ
ผูนําในการสอน ภาวะผูนําในองคการ และภาวะผูนําทางจริยธรรม60        สอดคลองกับแนวคิดของ
สมาคมผูนําโรงเรียนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Interstate School Leaders Licensure Consortium : ISLLC)    ท่ีกลาววา   ผูบริหารโรงเรียนควรมี 
 
 

                                                 
 57นพพงษ  บุญจติราดุลย, กาวเขาลูผูบริหารการศึกษา, 39 – 40. 
 58ทองอินทร  วงศโสธร, “ ภาวะผูนําของครูใหญ และความจงรักภกัดีของครู : กรณ ี
ครูท่ีเปนนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,”  
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  5 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2535) : 88 – 89. 
 59รุง  แกวแดง, ปฏิวัติการศึกษาไทย, พมิพคร้ังท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 
มติชน, 2541), 278. 
 60สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, โปรแกรมการฝกอบรมภาวะผูนํา
ครูใหญของฮองกง  (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานปฏิรูปวิชาชีพครู  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2543), 23 – 27.  
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คุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานตามดัชนีแสดงคุณลักษณะ ซ่ึงแบงออกเปน 3  
ดาน  คือ 1) ดัชนีดานความรู 2) ดัชนีดานทัศนคติ และ3) ดัชนีดานการปฏิบัติหรือทักษะ61 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของประสงค  ศรีบุญพิมพสวย ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง  คุณลักษณะของ
ผูชวยผูบริหารฝายกิจการนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดอุดรธานี  ผลการวิจัยพบวา  ลักษณะท่ีพึงประสงคของผูชวยผูบริหารโรงเรียนในแตละ
ดานสูงสุด  ไดแก  1) มีความประพฤติดี  2) มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 3) มีความรู
ความสามารถในงานวิชาการ 4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 5) มีบุคลิกท่ีดีนาเล่ือมใส และมีลักษณะเดน
ท่ีพึงประสงค  ไดแก  1) มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน 2) มีความซ่ือสัตยสุจริตยุติธรรม       
3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีในการปฏิบัติงาน 4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน62  
สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุนีย  บุญทิม   ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในชวงปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2550)  ตาม
ความคาดหวังของผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา  6  
ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามความคาดหวัง
ของผูบริหารและครู ในคุณลักษณะ 2 ดาน คือ   1) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ และ2) คุณลักษณะ
ดานวิชาชีพ63 สอดคลองกับผลงานวิจัยของชัยนาท  พรมมาลุน  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะท่ี
พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดอุดรธานี  
ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ 
 

                                                 
 61Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC),  “Standard for School 
Leaders,”  in   The Jossey – Bass Reader on Educational Leadership,  ed.  Michael  Fullan   
(San Francisco, California : Jossey – Bass, 2000), 97 – 113. 
 62ประสงค  ศรีบุญพิมพสวย, “คุณลักษณะของผูชวยผูบริหารฝายกิจการนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดัอุดรธานี”  (วทิยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2541), บทคัดยอ. 

 63สุนีย   บุญทิม, “การศึกษาคุณลักษณะท่ีพงึประสงคของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในชวงปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2539 – 2550) ตามความคาดหวังของผูบริหารและครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 6”  (วิทยานิพนธปริญญา 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2542), 101 - 120.  
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ศึกษา จังหวัดอุดรธานี ท่ีครูผูสอนและลูกจางประจําตองการโดยรวมและรายดาน  อยูในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ไดดังนี้ ดานบุคลิกภาพ ดานความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และดานวิชาการ ตามลําดับ64   สอดคลองกับผลงานวิจัยของอภิวัฒน  ภูไชยแสง ท่ีได
ศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงค ตามทัศนะของ
ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนโดยสวนรวม 
และจําแนกตามขนาดของโรงเรียนมีทัศนะตอคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพงึ
ประสงค  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับพึงประสงคมาก ซ่ึงมีคาเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า คือ 
คุณลักษณะดานวิชาการ ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน      
และดานบุคลิกภาพ  ตามลําดับ65   สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุชาติ  เตาสุวรรณ  ท่ีไดศึกษาวิจัย
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาใน
จังหวัดนนทบุรี    ผลการวิจัยพบวา    คุณลักษณะในภาพรวมของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อยู
ในระดับมากท่ีสุดทุกดาน  โดยมีคะแนนเรียงลําดับดังนี้  อันดับท่ี 1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
อันดับท่ี 2 ดานบุคลิกภาพสวนตัว อันดับท่ี 3 ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน และอันดับ
สุดทาย ดานความรูความสามารถ เม่ือพิจารณาเปนรายดานคุณลักษณะท่ีมีคะแนนสูงสุดแตละ
ระดับ  ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม     คือ มีความซ่ือสัตยตอตนเองและหนาท่ี   ดานบุคลิกภาพ
สวนตัว   ไดแก    มีความเอ้ืออาทรกับผูรวมงาน    ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน   ไดแก  
มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรภายนอก    และดานความรู
ความสามารถ       ไดแก      ความสามารถในการบริหารเวลา66                สอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
 

                                                 
 64ชัยนาท  พรมมาลุน, “คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี”  (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542), บทคัดยอ. 

 65อภิวัฒน  ภูไชยแสง, “คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงค 
ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย”  (วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2542), 79 - 81. 

 66สุชาติ  เตาสุวรรณ, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตาม
ทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545), บทคัดยอ. 
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สมศรี  สุมมาตย  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง  คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการปฏิรูปการ
เรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการ
ปฏิรูปการเรียนรู   ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยภาพรวมท้ัง 4 
ดาน อยูในระดับ  “มาก”   ความคิดเห็นอยูในระดับ  “มากท่ีสุด”  คือ ดานคุณธรรม  และความ
คิดเห็นอยูในระดับ “มาก” เรียงตามลําดับ คือ  ดานบุคลิกภาพ   ดานสุขภาพ    และดานสติปญญา
และความสามารถ67  สอดคลองกับผลงานวิจัยของวุฒิชัย  วรชิน   ท่ีไดศึกษาวิจัย   เ ร่ือง  
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนํากับประสิทธิผลภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร   ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะ
ผูนําท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลภาวะผูนํา ไดแก คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะทาง
แรงจูงใจ และคุณลักษณะทางทักษะ68      สอดคลองกับผลงานวิจัยของเกศราภรณ  วิทยไพจิตร  
ท่ีไดศึกษาวิจัย เร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามการรับรูของครูประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนท่ีครูพึงประสงค  7  
ดาน   ในระดับมากท่ีสุด   ไดแก   ดานผูนํา   ดานบุคลิกภาพ   ดานมนุษยสัมพันธ   ดานครอบครัว   
และดานสวนตัว69  
 คุณลักษณะท่ี 4  คุณลักษณะสวนบุคคล  ประกอบดวย   (1)มีสติปญญาเฉียบแหลม(2) 
มีไหวพริบปฏิภาณดี    (3) มีวิจารณญาณในการวินิจฉัยเร่ืองตาง ๆ   (4) มีความรอบรู   (5) มี
ความสามารถในการพูด  (6) มีความสามารถในการทํางาน (7) มีความจริงใจ  (8) มีความเปนมิตร 
(9) มีความเสมอตนเสมอปลาย (10) มีอารมณขัน (11) มีสุขภาพจิตดี  และ(12) มีการดูแลเอาใจใส

                                                 
 67สมศรี   สุมมาตย, “คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการปฏิรูปการ

เรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 
กรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545), บทคัดยอ.  
 68วุฒิชัย  วรชิน,  “ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนํากับประสิทธิผลภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร” 
(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546), ง. 
 69เกศราภรณ  วิทยไพจิตร,  “คุณลักษณะของผูบริหารท่ีพึงประสงคตามการรับรูของ
ครูประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร” ใน เอกสารเผยแพรผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร  (กรุงเทพมหานคร : สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2546), 6. 
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สุขภาพ สอดคลองกับแนวคิดของทีด (Tead) ท่ีกลาววาผูนําควรมีคุณสมบัติคือ มีความเขมแข็งท้ัง
รางกายและจิตใจ70   สอดคลองกับแนวคิดของเครทอน  (Kreitton)   ท่ีกลาววา ลักษณะผูนําท่ีดี 
คือ  เปนผูราเริงมองโลกในแงดี มีใจเยือกเย็นเมื่อประสบปญหา  นอบนอม  มีอารมณม่ันคง  เสมอ
ตนเสมอปลาย  และมีความรูดี71  สอดคลองกับแนวคิดของบารนารด (Barnard) ท่ีกลาววา คนท่ีจะ
เปนผูนํา มีความจําเปนท่ีจะตองมีคุณสมบัติพิเศษ ซ่ึงจะขาดเสียมิได คือ ความฉลาดมีไหวพริบ  
(intellectual capacity) หมายถึง ความเฉียบแหลม มีความรูทันโลกทันเหตุการณอยูเสมอ72 
สอดคลองกับแนวคิดของสแตทและคนอ่ืน ๆ  (Stadt and others)  ท่ีกลาววา ลักษณะของผูนําท่ีดี
คือแข็งแรงและมีสุขภาพดี73  สอดคลองกับแนวคิดของสต็อกดิลล (Stogdill)   ท่ีกลาววา
คุณลักษณะของผูนําท่ีดี ไดแก มีสติปญญา และความสามารถ คือ เปนผูมีสติปญญา เฉลียวฉลาด 
มีการตัดสินใจดี74  สอดคลองกับแนวคิดของเทรวาทรา และนิวพอรท (Trewatha and Newport) ท่ี
กลาววาคุณลักษณะผูนํา ไดแก มีความรอบรู  มีความสามารถในการวินิจฉัย มีความสามารถทาง
สติปญญา มีความสามารถในการทํางาน และมีความสามารถในการพูด75   สอดคลองกับแนวคิด
ของฮอย  และมิสเกล (Hoy and Miskel)    ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนํา คือ 1) ความเปนผูเขาไป
มีสวนรวม (participation) ในดานกิจกรรมดานสังคมใหความรวมมือ รูจักปรับตัว และมีอารมณ
ขัน 2) ความเปนผูมีความรับผิดชอบ  (responsibility) ไดแก   การเปนที่พึ่งของคนอ่ืนได มีความ
สมํ่าเสมอ ม่ันคง อดทน กลาพูดกลาทํา เช่ือม่ันในตนเอง และมีความทะเยอทะยาน76  สอดคลอง
กับแนวคิดของกริฟฟท (Griffiths)    ท่ีไดระบุคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนใน
ทฤษฎีการบริหารวา 1) การเปนนักพูดท่ีมีประสิทธิภาพ คือความสามารถในการพูดชักจูง
ผูใตบังคับบัญชาใหความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกันมีความสามารถในการใชภาษาซ่ึงจะ
สรางเสนหความศรัทธาและความเชื่อถือไดบนพื้นฐานของการพูดท่ีมีความจริงใจ 2)  การเปนผู
เขาสังคมไดอยางดี  เปนผูท่ีไววางใจได  มีความมั่นคง  สุภาพ  เอ้ือเฟอและมีความเปนมิตรเพ่ือให
ไดมาซ่ึงการสนับสนุนการทํางานของตนในโรงเรียน  ท้ังนี้จะตองเปนผูท่ีใชเวลาในการสังคมได

                                                 
 70Tead, The Art of Leadership, 83.  
 71Kreitton, Leadership for Action in Rural Communities, 81. 
 72Barnard, The Functions of  the Executive, 21 – 22. 

 73Stadt  and others, Managing Career Education, 49 – 53. 
 74Stogdill, Handbook of  Leadership : A Survey of Theory and Research, 74 - 75. 
 75Trewatha and Newport, Management, 388. 
 76Hoy and Miskel , Educational Administration, 396 – 397. 
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อยางถูกตองและเหมาะสมดวย77  สอดคลองกับแนวคิดของแม็คนูสัน (Magnuson)  ท่ีกลาววา
คุณลักษณะภาวะผูนําของผูจัดการโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ   คุณลักษณะสวนตัว  
ประกอบดวย   มีวิจารณญาณ   มีความรูกวางขวาง  มีความยุติธรรม  มีความซื่อสัตย  ความ
จงรักภักดี   เปนผูมีสติไมใชอารมณ  มีความจริงใจ  มีความเปนมิตร มีอารมณขัน    มีใจกวางและ
เปดเผย  มีความเสมอตนเสมอปลาย  มีความเมตตาปรานีและเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน78 สอดคลองกับ
แนวคิดของภิญโญ  สาธร   ท่ีกลาววา ผูนําจะตองมีคุณลักษณะ คือ  ใจกวาง  ใจดี ไมตระหนี่ตอ
การเล้ียงดูและใหรางวัล   หนักแนนไมหูเบา รับฟงจากทุกฝาย  มีความยุติธรรม และใหความ
เสมอภาคแกทุกคน มีความจริงใจในการพูดและการกระทําทุกชนิด ออนหวาน นอบนอม สุภาพ  
อดทนดวยความเยือกเย็นตอคําพูดท่ีขัดแยงหรือไมเปนมิตรทุกชนิดโดยเหมาะสม ใหผูนอยพบปะ
ไดโดยงาย กินงายอยูงายไมถือตัว เขากับคนทุกช้ันได ชมคนเปน และขยันชม ไมดุดา หรือกลาว
ผรุสวาทใด ๆ ตอผูใตบังคับบัญชา   ใหเกียรติเจาของความคิดหรือ เจาของโครงการใหม ๆ   รูจัก
ถนอมน้ําใจคน รูจักสรางและระวังรักษาบุคลิกลักษณะของตนอยูเสมอ79สอดคลองกับแนวคิด
ของสมพงษ  เกษมสิน  ท่ีกลาววาคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับผูนํา  คือ 1) ดานสติปญญา และ
คุณภาพของสมอง (intellectual and mental qualities)   ไดแก  ความสามารถทางดานภาษา   
ความสามารถทางดานเหตุผล ความสามารถจดจํา   ความสามารถดานรอบรูท่ัวไป ความสามารถ
ในการใชดุลยพินิจ ความสามารถในการปรับตัวดานตาง ๆ  2) ดานคุณลักษณะทางกาย  (physical  
attributes)   ไดแก     การมีรางกายสมบูรณ แข็งแรง  และมีสุขภาพจิตท่ีดี80 สอดคลองกับแนวคิด
ของวิศิษฎ พิพัฒนภิญโญพงค ท่ีไดเสนอหลักและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเปนผูบริหาร โดยเนนการ
สรางคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือรักษาสุขภาพและออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ และมองโลกในแงดี81 
สอดคลองกับแนวคิดของศิริพร  พงศศรีโรจนท่ีไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนําท่ีดีไดแก 
คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ประกอบดวย   1)   มีบุคลิกภาพดานรางกายดี    คือบุคลิกลักษณะดี  
แตงกายถูกตอง  มีชีวิตชีวา  วาจาดี วางตนเหมาะสม   2)   มีบุคลิกภาพดานจิตใจดี คือมีความ

                                                 
 77Griffiths, “Administration Theory,” Handbook of Research on Education,  

112 – 115. 
 78W.G. Magnuson, “The Characteristic of Successful School Business Managers” 
(Doctoral dissertation, University of Southern California, Los Angeles, 1971), 74 - 75. 
 79ภิญโญ  สาธร, หลักบริหารการศึกษา, 151 – 152. 
 80สมพงษ  เกษมสิน, การบริหาร, 296 – 298. 
 81วิศิษฎ  พพิัฒนภิญโญพงค, “จริงหรือท่ีใคร ๆ ก็กาวเขาสูความเปนผูนําได,”  
นักบริหาร  12  (ตุลาคม – ธันวาคม  2535) : 38 – 39. 
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เช่ือม่ัน    ศรัทธาผูอ่ืน  มีความอดทนกลาหาญ  มีเมตตาจิต มีวินัย มีใจเปนธรรม และมีอารมณขัน 
3)มีบุคลิกภาพดานสังคมดี   คือ มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ชวยเหลือสังคม เห็นประโยชน
สวนรวมเหนือประโยชนสวนตน82   สอดคลองกับแนวคิดของอภิรมย  ณ นคร ท่ีไดกลาวไววา 
ความเจริญของโรงเรียนตองอาศัยคุณลักษณะของผูบริหาร   ดังนี้ คือ สมรรถภาพทางสวนตัว 
ไดแก มีสุขภาพสมบูรณท้ังทางกายและจิตใจ    มีความเฉลียวฉลาด     มีบุคลิกภาพดี    มีอารมณ
ขัน   และไมเปนคนเจาอารมณ83 สอดคลองกับแนวคิดของวิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา  ธีระกุล   
ท่ีไดใหความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริหารโรงเรียนไว   คือ มีความรูและประสบการณ  
(knowledge and experience)     เปนคุณสมบัติท่ีเกี่ยวกับงานในอาชีพของผูบริหาร โดยเฉพาะมี
คุณสมบัติท่ีสําคัญยิ่ง เชน มีความรูและประสบการณ  มีความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของงาน และ
รูเทาทันเหตุการณ มีสุขภาพดี (healthy) คือ มีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตใจดี สุขภาพจะ
เปนเครื่องสรางเสริมการปฏิบัติใหถูกตองและสมํ่าเสมอ84     สอดคลองกับแนวคิดของนพพงษ  
บุญจิตราดุลย  ท่ีไดจําแนกคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนไว   คือ คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ
ของผูบริหาร ไดแก 1) บุคลิกภาพทางดานรางกาย ประกอบดวยรูปรางหนาตา ความมีชีวิตชีวารา
เริง การแตงกาย วาจา ทาทางการวางตน สุขภาพ   2) บุคลิกภาพทางดานจิตใจและอารมณ 
ประกอบดวย อุดมการณ ความเช่ือม่ันของตนเอง  เสียสละ  ศรัทธา  ความไว  ความเห็นอกเห็นใจ  
ความมีพลัง  อดทน  ขยัน กลาหาญกลาพูดกลาทํา ตื่นตัวอยูเสมอ ความมีเมตตาจิต ยุติธรรม 
อารมณม่ันคง อารมณขัน และมีวินัย 3) บุคลิกภาพทางดานสังคมและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 
ความใจกวาง บริการชวยเหลือ   กวางขวาง   ฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร    เห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาสวนตน85    สอดคลองกับแนวคิดของทองอินทร  วงศโสธร      ท่ีไดจําแนก
คุณลักษณะผูนําของครูใหญ  คือ คุณลักษณะเชิงคุณภาพ   หมายถึง  คุณลักษณะอันเกี่ยวของกับ
บุคลิกภาพความสามารถในการบริหารงาน   และทักษะทางสังคม   ไดแก ความทะเยอทะยาน 
ความเช่ือม่ันในตนเอง  ความซ่ือสัตย   ความกลาไดกลาเสีย   ความสามารถในการใชอํานาจเหนือ 
 
 

                                                 
 82ศิริพร  พงศศรีโรจน, องคการและการจัดการ, 190 – 191. 

 83อภิรมย  ณ  นคร, หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2521), 12 – 13. 
 84วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา ธีระกุล, การบริหารโรงเรียนและการนเิทศการศึกษา
เบ้ืองตน, 74 – 76.  
 85นพพงษ  บุญจติราดุลย,  กาวเขาลูผูบริหารการศึกษา, 39 – 40. 
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คนอ่ืน    ความทนอยูในความคับของใจ   ความสามารถในการพูด    ความเปนผูรอบรู   
ความสามารถในการตัดสินใจ      ความสามารถในการแกปญหา  ความเห็นอกเห็นใจ  ความมี
มนุษยสัมพันธ  ความเฉลียวฉลาดและความรับผิดชอบ86  สอดคลองกับแนวคิดของสถาบันพัฒนา
ครูใหญแหงทัสมาเนีย (Tasmanian Principal Institute : TPI)  ประเทศออสเตรเลีย กําหนด
คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานข้ึน  ภายใตช่ือ
เรียกวา คุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน 1) ความสามารถเฉพาะตัวในเชิง
บริหาร (professional effectiveness)  ไดแก 1.4) การดูแลเอาใจใสสุขภาพตนเอง สรางสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพตนเองใหแข็งแรงท้ังทางดานรางกายและดานอารมณ87   สอดคลองกับแนวคิด
ของสมาคมผูนําโรงเรียนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Interstate School Leaders Licensure Consortium : ISLLC)  ท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมี
คุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานตามดัชนีแสดงคุณลักษณะ ซ่ึงแบงออกเปน 3  
ดาน  คือ  1) ดัชนีดานความรู   2) ดัชนีดานทัศนคติ   และ3) ดัชนีดานการปฏิบัติหรือทักษะ88  
สอดคลองกับผลงานวิจัยของประสงค  ศรีบุญพิมพสวย  ท่ีไดศึกษาวิจัย เร่ืองคุณลักษณะของ
ผูชวยผูบริหารฝายกิจการนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวาลักษณะท่ีพึงประสงคของผูชวยผูบริหารโรงเรียนในแตละดาน
สูงสุดไดแก  1) มีความประพฤติดี    2) มีความสามารถในการปฏิบัติงาน    3) มีความรู
ความสามารถในงานวิชาการ     4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี      5) มีบุคลิกท่ีดีนาเล่ือมใสและมีลักษณะ 
 
 

                                                 
 86ทองอินทร  วงศโสธร, “ ภาวะผูนําของครูใหญ และความจงรักภกัดีของครู : กรณี
ครูท่ีเปนนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,”  
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  5 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2535) : 88 – 89. 
 87Tasmanian Principals Institute (TPI), The Characteristics of An Effective 
Educational  Administrator (Tasmania : University of Tasmania and the Department of 
Education, 2001), 1-13.  

 88Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC),  “Standard for School 
Leaders,”  in The Jossey – Bass Reader on Educational Leadership, ed. Michael Fullan  
(San Francisco, California : Jossey – Bass, 2000), 97 – 113. 
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เดนท่ีพึงประสงค ไดแก  1) มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน  2) มีความซ่ือสัตยสุจริต
ยุติธรรม   3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีในการปฏิบัติงาน       4)   มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพื่อน
รวมงาน89   สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุนีย  บุญทิม ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในชวงปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2550)  
ตามความคาดหวังของผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา  
6  ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามความ
คาดหวังของผูบริหารและครูในคุณลักษณะ  2    ดาน   คือ  1) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ และ    
2) คุณลักษณะดานวิชาชีพ90   สอดคลองกับผลงานวิจัยของชัยนาท  พรมมาลุน  ท่ีไดศึกษาวิจัย
เร่ือง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
อุดรธานี  ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี      ท่ีครูผูสอนและลูกจางประจําตองการโดยรวมและรายดาน   อยู
ในระดับมากโดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ไดดังนี้ ดานบุคลิกภาพ ดานความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและดานวิชาการตามลําดับ91   สอดคลองกับผลงานวิจัยของอภิวัฒน  ภูไชยแสง   
ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง  คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงค ตามทัศนะของ
ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย    ผลการวิจัยพบวา    ครูผูสอนโดยสวนรวม  
 
 

                                                 
 89ประสงค  ศรีบุญพิมพสวย, “คุณลักษณะของผูชวยผูบริหารฝายกิจการนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดัอุดรธานี”  (วทิยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2541), บทคัดยอ. 
 90สุนีย    บุญทิม ,  “การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในชวงปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2539 – 2550) ตามความคาดหวังของผูบริหารและครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  6”   (วิทยานิพนธปริญญา 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2542), 101 - 120. 

 91ชัยนาท  พรมมาลุน, “คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี”  (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542), บทคัดยอ. 
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และจําแนกตามขนาดของโรงเรียนมีทัศนะตอคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพงึ
ประสงค     โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับพึงประสงคมาก ซ่ึงมีคาเฉล่ียจากสูงไปหาต่ํา คือ 
คุณลักษณะดานวิชาการ ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
และดานบุคลิกภาพ ตามลําดับ92  สอดคลองกับผลงานวิจัยของศราวุฒิ  สิทธิราช ท่ีไดศึกษาวิจัย
เร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัด
สกลนคร ผลการวิจัยพบวา กรรมการสถานศึกษาโดยสวนรวม และจําแนกสถานภาพกรรมการ
สถานศึกษา ไดแก ครูผูสอนและตัวแทนชุมชน เห็นวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมและรายดานท้ัง  4  ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงจาก
คาเฉล่ียมากไปหานอย ดังนี้ 1) ดานภาวะผูนํา เปนผูมีวิสัยทัศน การพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา 
พัฒนาองคกร รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ศรัทธาในอาชีพ   2) ดานบุคลิกภาพ  รูจักประมาณตนเอง เปน
คนเปดเผย   แตงกายสะอาด เรียบรอยและเหมาะสม    มีความหนักแนน กระตือรือรนชวยเหลือ
ผูใตบังคับบัญชา รูจักยกยองชมเชย สุขภาพจิตดี อารมณขัน พูดคุยไดทุกสถานการณ 3) ดาน
ความรูความสามารถในการบริหาร  มีความรูเร่ืองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
การมอบหมายงาน  การวางแผนงาน การกํากับติดตาม ความรูเร่ืองส่ือการสอน การบริหารงาน
แบบมีสวนรวม      มีความรูความสามารถและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทุกเร่ือง   4) 
ดานคุณธรรมจริยธรรม  มีความสุจริต    เมตตากรุณา   ตรงตอเวลา   เสียสละ  มีใจหนักแนน  มี
ความวิริยะอุตสาหะ มีความยุติธรรม  สุภาพ  พึ่งตนเอง    ปฏิบัติตนตามหลักธรรม ของศาสนา93   
สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุชาติ    เตาสุวรรณ      ท่ีไดศึกษาวิจัยคุณลักษณะท่ีพึง ประสงคของ
ผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี    ผลการวิจัย 
 

                                                 
 92อภิวัฒน  ภูไชยแสง, “คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงค 

ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย”  (วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2542), 79 - 81. 

 93ศราวุฒิ  สิทธิราช, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตามทัศนะของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), 71 - 73. 
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พบวา    คุณลักษณะในภาพรวมของผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน    
โดยมีคะแนนเรียงลําดับดังนี้    อันดับท่ี 1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม     อันดับท่ี 2  ดาน
บุคลิกภาพสวนตัว     อันดับท่ี 3 ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน   และอันดับสุดทาย ดาน
ความรูความสามารถ    เม่ือพิจารณาเปนรายดานคุณลักษณะท่ีมีคะแนนสูงสุดแตละระดับ ไดแก 
ดานคุณธรรมจริยธรรม    คือ มีความซ่ือสัตยตอตนเองและหนาท่ี     ดานบุคลิกภาพสวนตัว ไดแก 
มีความเอ้ืออาทรกับผูรวมงาน     ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน     ไดแก    มีความสามารถ
ในการประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรภายนอก และดานความรูความสามารถ   ไดแก      
ความสามารถในการบริหารเวลา94     สอดคลองกับผลงานวิจัยของสมศรี  สุมมาตย  ท่ีไดศึกษาวิจัย
เร่ืองคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่เอ้ือตอการปฏิรูปการเรียนรู  ตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ 
ผลการวิจัยพบวา  คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา   ท่ี   เอ้ือตอการปฏิรูปการเรียนรู   ตาม
แนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542    โดยภาพรวมทั้ง  4  ดาน อยูในระดับ  
“มาก”  ความคิดเห็นอยูในระดับ “มากท่ีสุด”   คือ  ดานคุณธรรม  และความคิดเห็นอยูในระดับ  
“มาก”   เรียงตามลําดับ  คือ   ดานบุคลิกภาพ  ดานสุขภาพ  และดานสติปญญา  และ
ความสามารถ95  สอดคลองกับผลงานวิจัยของวุฒิชัย  วรชิน  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะผูนํากับประสิทธิผลภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร   ผลการวิจัยพบวา  คุณลักษณะผูนําท่ีมี 
ความสัมพันธกับประสิทธิผลภาวะผูนํา  ไดแก      คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ        คุณลักษณะทาง 
 
 

                                                 
 94สุชาติ  เตาสุวรรณ, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตาม

ทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545), บทคัดยอ. 
 95สมศรี   สุมมาตย, “คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการปฏิรูปการ
เรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 
กรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545), บทคัดยอ. 
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แรงจูงใจ และคุณลักษณะทางทักษะ96  สอดคลองกับผลงานวิจัยของเกศราภรณ  วิทยไพจิตร  ท่ีได
ศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารท่ีพึงประสงคตามการรับรูของครูประถมศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนท่ีครูพึงประสงค  7  ดาน   
ในระดับมากท่ีสุด   ไดแก   ดานผูนํา   ดานบุคลิกภาพ   ดานมนุษยสัมพันธ  ดานครอบครัว และ
ดานสวนตัว97       
 คุณลักษณะท่ี 5  คุณลักษณะดานความรู ประกอบดวย (1) มีความเปนผูนําทาง
วิชาการ (2) มีความรูทางดานวิชาชีพและดานความรูท่ัว ๆ ไปเปนอยางดี  (3) มีความรูทางดาน
การบริหารการศึกษาท้ังในแงทฤษฎีและการปฏิบัติ   (4) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงขอมูล   
การรวบรวมขอมูล   และยุทธศาสตรการวิเคราะหขอมูล   (5) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบ การใช การประเมิน และการปรับปรุงหลักสูตร  (6) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
วัดผล  การประเมินผล  และยุทธศาสตรในการประเมินผล  (7)  มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษาและการบริหารจัดการในโรงเรียน  (8) มีความรูเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา  
การประเมินภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา (9) มีความรูเกี่ยวกับกรอบภารกิจของ
สถานศึกษาและการบริหารงานในสถานศึกษา (10) มีความรูความเขาใจดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และวิทยาการใหม ๆ   และ(11) เปนผูท่ีแสวงหาความรู    และพัฒนาความรูอยูเสมอ  
สอดคลองกับแนวคิดของเครทอน (Kreitton)  ท่ีกลาววาลักษณะผูนําท่ีดีตองมีความรูดี98   
สอดคลองกับแนวคิดของบารนารด (Barnard) ท่ีกลาววาคนท่ีจะเปนผูนํา มีความจําเปนท่ีจะตองมี
คุณสมบัติพิเศษ ซ่ึงจะขาดเสียมิได คือ ความฉลาดมีไหวพริบ  (intellectual capacity) หมายถึง 
ความเฉียบแหลม มีความรูทันโลก ทันเหตุการณอยูเสมอ99   สอดคลองกับแนวคิดของสต็อกดิลล 
(Stogdill)  ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนําท่ีดี ไดแก มีสติปญญาและความสามารถ คือ เปนผูมี

                                                 
 96วุฒิชัย  วรชิน, “ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนํากับประสิทธิผลภาวะผูนํา ของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน   ในกรุงเทพมหานคร” 
(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546), ง.  
 97เกศราภรณ  วทิยไพจติร, “คุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามการรับรูของ
ครูประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร” ใน   เอกสารเผยแพรผลการวิจัยท่ีเกีย่วของกับการจัด
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร  (กรุงเทพมหานคร : สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2546), 6. 
 98Kreitton, Leadership for Action in Rural Communities, 81.  
 99Barnard, The Functions of  the Executive, 21 – 22. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 73 

สติปญญา เฉลียวฉลาด มีการตัดสินใจดี100   สอดคลองกับแนวคิดของเทรวาทรา และนิวพอรท 
(Trewatha and Newport) ท่ีกลาววาคุณลักษณะผูนําไดแก มีความรอบรู  มีความสามารถในการ
วินิจฉัย มีความสามารถทางสติปญญา และมีความสามารถในการทํางาน101    สอดคลองกับ
แนวคิดของฮอย   และมิสเกล   (Hoy and Miskel)  ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนํา คือ ความเปนผู
มีความสําเร็จ   (achievement)    ประกอบดวย  ความสําเร็จทางดานวิชาการและการแสวงหา
ความรู102   สอดคลองกับแนวคิดของแม็คนูสัน (Magnuson)  ท่ีกลาววาคุณลักษณะภาวะผูนําของ
ผูจัดการโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ     คือ  1)  คุณลักษณะดานอาชีพ   ประกอบดวย  
ความสามารถในการติดตอและเขากับผูอ่ืนไดดี  มีความรูในสาขาวิชาชีพเปนอยางดี  รูจัก
มอบหมายงานใหผูรวมงาน  ใหความสนใจในบุคคลอ่ืน มีความสามารถในการวางแผนและการ
จัดระเบียบงาน  รับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและใชอํานาจหนาท่ีไดอยางเหมาะสม  2) 
คุณลักษณะสวนตัว  ประกอบดวย     มีวิจารณญาณ  มีความรูกวางขวาง  มีความยุติธรรม  มีความ
ซ่ือสัตย  ความจงรักภักดี  เปนผูมีสติไมใชอารมณ  มีความจริงใจ  มีความเปนมิตร  มีอารมณขัน  
มีใจกวางและเปดเผย  มีความเสมอตนเสมอปลาย  มีความเมตตาปรานีและเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน103     
สอดคลองกับแนวคิดของวิศิษฎ  พิพัฒนภิญโญพงค   ท่ีไดเสนอหลักและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือ
เปนผูบริหาร โดยเนนการสรางคุณลักษณะท่ีสําคัญ    คือ การเรียนรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา104  
สอดคลองกับแนวคิดของศิริพร  พงศศรีโรจน ท่ีไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนําท่ีดี ไดแก  
คุณลักษณะดานวิชาการ ประกอบดวย มีความรูดานวิชาชีพเปนอยางดี  และมีความรูดานความรู
ท่ัว ๆ ไปดี105 สอดคลองกับแนวคิดของวิจิตร  วรุตบางกูร และสุพิชญา  ธีระกุล ท่ีไดใหความเห็น
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริหารโรงเรียนไว  คือ  มีความรูและประสบการณ   (knowledge and 
experience)  เปนคุณสมบัติท่ีเกี่ยวกับงานในอาชีพของผูบริหารโดยเฉพาะมีคุณสมบัติที่สําคัญยิ่ง 

                                                 
 100Stogdill, Handbook of  Leadership : A Survey of Theory and Research, 74 - 75.  
 101Trewatha  and  Newport, Management, 388. 
 102Hoy and Miskel , Educational Administration, 396 – 397. 
 103Magnuson, The Characteristic of Successful School Business Managers,  
74 - 75 
 104วิศิษฎ  พพิัฒนภิญโญพงค, “จริงหรือท่ีใคร ๆ ก็กาวเขาสูความเปนผูนําได,”   
นักบริหาร  12  (ตุลาคม – ธันวาคม  2535) : 38 – 39. 
 105ศิริพร  พงศศรีโรจน, องคการและการจัดการ, 190 – 191. 
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เชน     มีความรูและประสบการณ  มีความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของงาน และรูเทาทันเหตุการณ106  
สอดคลองกับแนวคิดของนพพงษ  บุญจิตราดุลย    ท่ีไดจําแนกคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน
ไว   คือ  คุณลักษณะดานวิชาการ ประกอบดวย ดานการศึกษาทางวิชาชีพของผูบริหาร ดาน
ความรูท่ัวไปของผูบริหาร และดานประสบการณของผูบริหาร107    สอดคลองกับแนวคิดของรุง  
แกวแดง ท่ีไดกลาวถึงภาพลักษณผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันจะเปล่ียนไปโดยผูบริหาร
โรงเรียนยุคใหมจะตองมีคุณลักษณะ ดังนี้  คือ ความเปนผูนําทางวิชาการที่เขมแข็ง108   สอดคลอง
กับแนวคิดของสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญของฮองกงท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมี
คุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานตามสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญ   ไดแกภาวะ
ผูนําเชิงกลยุทธ    ภาวะผูนําในการสอน       ภาวะผูนําในองคการ109      สอดคลองกับแนวคิดของ
สมาคมผูนําโรงเรียนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Interstate School Leaders Licensure Consortium : ISLLC) มีจํานวนท้ังส้ิน 6 มาตรฐาน แตละ
มาตรฐานจําแนกดัชนีแสดงคุณลักษณะออกเปน 3  ดาน คือ 1) ดัชนีดานความรู 2) ดัชนีดาน
ทัศนคติ และ3) ดัชนีดานการปฏิบัติหรือทักษะ    สําหรับดัชนีดานความรู ไดแก 1) มีความรู
ทางดานการบริหารการศึกษาทั้งในแงทฤษฎีและการปฏิบัติ 2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
แหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล และยุทธศาสตรการวิเคราะหขอมูล      3) มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการออกแบบ    การใช   การประเมิน และการปรับปรุงหลักสูตร 4) มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการวัดผล การประเมินผล และยุทธศาสตรในการประเมิน 5)มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาทของเทคโนโลยีในการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนและความกาวหนาทางวิชาชีพ 6) มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา       และการบริหารจัดการใน
โรงเรียน110    สอดคลองกับผลงานวิจัย พิสุทธ์ิ  แจงคํา    ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาคุณลักษณะ 

                                                 
 106วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา ธีระกุล, การบริหารโรงเรียนและการนเิทศการศึกษา
เบ้ืองตน, 74 – 76. 
 107นพพงษ  บุญจติราดุลย, กาวเขาลูผูบริหารการศึกษา, 39 – 40. 
 108รุง  แกวแดง, ปฏิวัติการศึกษาไทย, 278. 

 109สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, โปรแกรมการฝกอบรมภาวะผูนํา
ครูใหญของฮองกง, 23 – 27. 
 110Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC),  “Standard for School 
Leaders,”  in   The Jossey – Bass Reader on Educational Leadership,  ed.  Michael  Fullan   
(San Francisco, California : Jossey – Bass, 2000), 97 – 113. 
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ท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูอาจารยสังกัด สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเลย   เกี่ยวกับคุณลักษณะ  3 ดาน คือ ดานความรู ดานทักษะ และดาน
ลักษณะนิสัย  ผลการวิจัยพบวา  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู – อาจารย โดยรวมและรายดาน คือ ดานลักษณะนิสัย ดานการเปนผูนํา และ
ดานความรูทางวิชาการ พึงประสงคอยูในระดับมาก111    สอดคลองกับผลงานวิจัยของชัยนาท  
พรมมาลุน  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี  ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี   ท่ีครูผูสอนและลูกจางประจํา
ตองการโดยรวมและรายดาน อยูในระดับมากโดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย   ไดดังนี้    
ดานบุคลิกภาพ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน และดานวิชาการ ตามลําดับ112   สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของอภิวัฒน  ภูไชยแสง ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาที่พึงประสงค ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย 
ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนโดยสวนรวม และจําแนกตามขนาดของโรงเรียนมีทัศนะตอ
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงค     โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับพึงประสงคมาก ซ่ึงมีคาเฉล่ียจากสูงไปหาต่ํา คือ คุณลักษณะดานวิชาการ ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม     ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน    และดานบุคลิกภาพ    ตามลําดับ113  
สอดคลองกับผลงานวิจัยของศราวุฒิ  สิทธิราช       ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

                                                 
 111พิสุทธ์ิ  แจงคํา, “การศึกษาคุณลักษณะท่ีพงึประสงคของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาตามทัศนะของครูอาจารยสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัเลย”  
(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวทิยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541), 85 - 86. 
 112ชัยนาท  พรมมาลุน, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธาน”ี  (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542), บทคัดยอ. 
 113อภิวัฒน  ภูไชยแสง, “คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงค 
ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย”  (วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2542), 79 - 81. 
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ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา กรรมการ
สถานศึกษาโดยสวนรวม และจําแนกสถานภาพกรรมการสถานศึกษา ไดแก ครูผูสอนและ
ตัวแทนชุมชน เห็นวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวม 
และรายดานท้ัง  4  ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ดังนี้ 1) ดานภาวะ
ผูนํา เปนผูมีวิสัยทัศน การพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา พัฒนาองคกร รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี 
ศรัทธาในอาชีพ   2) ดานบุคลิกภาพ  รูจักประมาณตนเอง เปนคนเปดเผย   แตงกายสะอาด 
เรียบรอยและเหมาะสม    มีความหนักแนน กระตือรือรนชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา รูจักยกยอง
ชมเชย สุขภาพจิตดี อารมณขัน พูดคุยไดทุกสถานการณ 3) ดานความรูความสามารถในการ
บริหาร  มีความรูเร่ืองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การมอบหมายงาน  การ
วางแผนงาน การกํากับติดตาม ความรูเร่ืองส่ือการสอน การบริหารงานแบบมีสวนรวม      มี
ความรูความสามารถและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทุกเร่ือง   4) ดานคุณธรรม
จริยธรรม  มีความสุจริต    เมตตากรุณา   ตรงตอเวลา   เสียสละ  มีใจหนักแนน มีความวิริยะ
อุตสาหะ มีความยุติธรรม  สุภาพ  พึ่งตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา114  สอดคลอง
กับผลงานวิจัยของธวัชชัย  ปุณฑริกกุล ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของผูบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังฆมลฑลนครราชสีมา ตามทัศนะของครู ในดานความรู 
ดานความสามารถ ดานการเปนผูนํา ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค ดานการปกครอง ดานมนุษย
สัมพันธ ดานการบริการสังคม และดานคุณธรรมจริยธรรม ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของผูบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังฆมลฑลนครราชสีมา ตามทัศนะของครูเปนราย
ดานอยูในระดับมาก และเม่ือเฉล่ียรวมทุกดานพบวา อยูในระดับมากเชนกัน โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญไดดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค ดานการปกครอง ดานการ
เปนผูนํา     ดานความรู    ดานความสามารถ      ดานมนุษยสัมพันธ    และดานการบริการสังคม115        

                                                 
 114ศราวุฒิ  สิทธิราช, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตามทัศนะของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานกังานการประถมศึกษา
อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), 71 - 73. 
 115ธวัชชัย ปุณฑริกกุล, “การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนเอกชน
คาทอลิกสังฆมลฑลนครราชสีมาตามทัศนะของครู” (วทิยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฎนครราชสีมา, 2544), บทคัดยอ. 
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สอดคลองกับผลงานวิจัยของธีระ  รุญเจริญ    ท่ีไดศึกษาวิจัย  เร่ือง การศึกษาผูบริหารโรงเรียนมือ
อาชีพ : สภาพปญหาและความตองการ ตามการรับรูของบุคลากรทางการศึกษาในเขตการศึกษา 
11 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารโรงเรียนไดปฏิบัติ/ดําเนินการตามแนวการปฏิรูปการบริหาร   
และการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในระดับมาก    โดยเฉพาะ
การบริหารโดยยึดประโยชนและคุณภาพของนักเรียนเปนหลัก การยึดหลักคุณธรรมและการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานและบุคคลท่ัวไป สวนท่ี
ผูบริหารปฏิบัติอยูใน 3 ลําดับสุดทาย คือ การเนนการบริหารวิชาการ การดําเนินการตาม
กระบวนการบริหาร และการตัดสินใจในประเด็นหลัก ๆ และสําคัญ 2) ผูบริหารโรงเรียนมี
คุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการบริหารในระดับมาก โดยเฉพาะความซื่อสัตยและเท่ียงธรรม ความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค  และมีวิสัยทัศนกวางไกล และความรับผิดชอบในภารกิจของโรงเรียน  เปนตน116  
สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุชาติ  เตาสุวรรณ  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี  
ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะในภาพรวมของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  อยูในระดับมากที่สุด
ทุกดาน  โดยมีคะแนนเรียงลําดับดังนี้  อันดับท่ี 1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม อันดับท่ี 2 ดาน
บุคลิกภาพสวนตัว อันดับท่ี 3 ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน และอันดับสุดทาย ดาน
ความรูความสามารถ เม่ือพิจารณาเปนรายดานคุณลักษณะท่ีมีคะแนนสูงสุดแตละระดับ ไดแก 
ดานคุณธรรมจริยธรรม คือ มีความซ่ือสัตยตอตนเองและหนาท่ี   ดานบุคลิกภาพสวนตัว  ไดแก มี
ความเอ้ืออาทรกับผูรวมงาน ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน   ไดแก มีความสามารถในการ
ประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรภายนอก    และดานความรูความสามารถ  ไดแก 
ความสามารถในการบริหารเวลา117   สอดคลองกับผลงานวิจัยของสมศรี  สุมมาตย  ท่ีได
ศึกษาวิจัยเร่ือง      คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา       ท่ีเอ้ือตอการปฏิรูปการเรียนรูตามแนว 
 

                                                 
 116ธีระ  รุญเจริญ, “รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษาผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ :  สภาพ
ปญหาและความตองการ ตามการรับรูของบุคลากรทางการศึกษา ในเขตการศึกษา 11” 
นครราชสีมา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล, 2544), บทคัดยอ. 
 117สุชาติ  เตาสุวรรณ, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา ตาม
ทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545), 
บทคัดยอ. 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการปฏิรูปการ
เรียนรู ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน อยูใน
ระดับ  “มาก”  ความคิดเห็นอยูในระดับ  “มากท่ีสุด” คือ  ดานคุณธรรม  และความคิดเห็นอยูใน
ระดับ “มาก” เรียงตามลําดับ  คือ  ดานบุคลิกภาพ  ดานสุขภาพ  และดานสติปญญาและ
ความสามารถ118  สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Reeves, Moss and Forrest ท่ีไดศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพเร่ือง  ความคาดหวังท่ีมีตอผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล โดยใหกลุมตัวอยาง
เรียงลําดับพฤติกรรมท่ีคาดหวังวาผูบริหารที่มีประสิทธิผลควรจะมีอะไรบาง ผลการวิจัยพบวา
ความคาดหวังเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ความสามารถในการแกปญหาความขัดแยง 
ความสามารถสรางแรงจูงใจ การมีมาตรฐานการทํางาน มีการเตรียมพรอมสําหรับการทํางาน มี
วิสัยทัศน กลาหาญ และสามารถตอสูกับอุปสรรค ชวยแนะนําใหผูรวมงานรูจักการพัฒนา มีการ
ประเมินการทํางานดวยความยุติธรรม โนมนาวใจคนไดดี มีความรอบรู มีความสามารถเหมาะกับ
ตําแหนงและรูจักใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด119  
 คุ ณ ลั ก ษณะ ท่ี  6    คุ ณ ลั ก ษณ ะ ด า น ค ว า มส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น             
ประกอบดวย (1) รูบทบาทของตนเอง (2) เปนคนตรงตอเวลา (3) มีความกลาหาญ กลาคิด กลา
พูด กลาทํา  และกลาตัดสินใจ (4) มีความรับผิดชอบ   (5) มีความสามารถในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได  (6)  มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาในการทํางาน (7) มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ (8) มีความสามารถในการประสานงานท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน     (9)  มี
ความสามารถในการจูงใจคน    (10) มีความสามารถในการบังคับตนเองได  (11) มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค  และ(12) มีความเด็ดขาดและมีความยืดหยุน ข้ึนอยูกับสถานการณ      สอดคลองกับ
แนวคิดของทีด (Tead)        ท่ีมีความเห็นวาคุณสมบัติท่ีจําเปนสําหรับผูนํา    คือมีความเขมแข็งท้ัง 
 

                                                 
 118สมศรี   สุมมาตย, “คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการปฏิรูปการ
เรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545), บทคัดยอ. 
 119J. Reeves, L. Moos, and J. Forrest, “The School Leader’s View,”  in  Effective 
School Leadership : Responding to Change, ed. Macbeath, J. (London : Paul Chapman 
Publishing, 1998), 32 – 58. 
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รางกายและจิตใจ มีความเขาใจในวัตถุประสงคและความมุงหมาย  มีความเขาใจในดานมนุษย
สัมพันธ มีความกระตือรือรน มีความสามารถในการตัดสินใจและตกลงใจ มีความฉลาด และมี
ความเช่ือม่ันในตนเอง120   สอดคลองกับแนวคิดของเครทอน   (Kreitton) เนนวาลักษณะผูนําท่ีดี
ตองมีลักษณะจูงใจผูพบเห็น ตัดสินปญหาทันทวงที  มีความกลาหาญ   เปนผูมีความกระตือรือรน   
สามารถคุมการประชุม   และแนะนําความคิด   มีเมตตาจิต  ซ่ือสัตยและตรงไปตรงมา    เปนกลาง
โดยไมเอนเอียง   มีศีลธรรม121  สอดคลองกับแนวคิดของซาซส (Sachs) ท่ีไดใหทัศนะเกี่ยวกับ
ลักษณะของผูบริหารที่ดีไววา ตองมีความเขาใจตนเอง   และสามารถประเมินคาตนเองไดอยาง
ถูกตอง  ตองยอมรับฟงและเคารพความคิดของผูอ่ืน ตองมีความเขาใจในสถานภาพของผูรวมงาน
เปนอยางดี  และตองมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคตองสามารถนําความคิดของผูรวมงานไปใชให
เกิดประโยชนแกหนวยงานของตน122  สอดคลองกับแนวคิดของบารนารด (Barnard)  ท่ีกลาววา  
คนท่ีจะเปนผูนํา มีความจําเปนท่ีจะตองมีคุณสมบัติพิเศษ ซ่ึงจะขาดเสียมิได คือ1) ความสามารถ
ในการตัดสินใจ (decisiveness)หมายถึงความเช่ือม่ันในการตัดสินใจไดรวดเร็ว ถูกตอง และเต็ม
ใจท่ีจะตัดสินใจโดยไมทําใหกลุมผูรวมงานยุงยากใจ 2)มีความสามารถในการจูงใจคน 
(persuasiveness) หมายถึง ความสุจริตใจแกผูรวมงาน วางตัวใหผูอ่ืนเล่ือมใส และมีความสามารถ
ในการพูดและการเขียน และ3)  ความรับผิดชอบ (responsibility)   หมายถึง    ความมีคุณธรรม     
ศีลธรรม รูจักรับผิดชอบเมื่อผิดพลาด  รับคําตําหนิโดยเต็มใจ    มีความมานะบากบ่ัน  ไมทอถอย
ในการปฏิบัติหนาท่ี123   สอดคลองกับแนวคิดของสแตทและคนอ่ืน ๆ (Stadt and others) ท่ีได
สรุปวาลักษณะของผูนําท่ีดีคือ คือ คํานึงถึงมาตรฐานในการทํางาน  เปนท่ีพึ่งของคนอ่ืน มีความ
กลา กลาท่ีจะคิด กลาท่ีจะเส่ียง มีความสามารถท่ีจะแบงงานใหผูอ่ืนชวยปฏิบัติ มีวิสัยทัศน มี
มนุษยสัมพันธดี มีความสามารถในการส่ือความคิด มีสติปญญา  มีความสามารถในการจัดรูปงาน 
และมีความสามารถในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล มีวินัยในตนเอง  มีความรับผิดชอบ124  

สอดคลองกับแนวคิดของสต็อกดิลล (Stogdill)     ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนําท่ีดี ไดแก  1) มี
พื้นฐานทางสังคม คือ เปนผูมีการศึกษา และมีสถานะทางสังคมดี มีสติปญญาและความสามารถ 
เปนผูมีสติปญญา เฉลียวฉลาด มีการตัดสินใจดี 2)บุคลิกภาพ เปนผูมีความกระตือรือรน ตื่นตัวอยู
เสมอ ควบคุมอารมณได มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีความเช่ือม่ันในตนเอง 3) คุณลักษณะท่ี

                                                 
 120Tead, The Art of Leadership, 83. 

 121Kreitton, Leadership for Action in Rural Communities, 81. 
 122Sachs, Educational Administration : A Behavioral Approach, 3 – 4.  

 123Barnard, The Functions of  the Executive, 21 – 22. 
 124Stadt  and others, Managing Career Education Programs, 49 – 53. 
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สัมพันธกับงาน เปนผูมีความต้ังใจทํางาน มีความรับผิดชอบ และมุงม่ันท่ีจะทํางานใหสําเร็จ 4) 
คุณลักษณะทางสังคมเปนผูท่ีสามารถรวมมือกับผูอ่ืนได เปนท่ียอมรับของผูรวมงานและคน
อ่ืนๆ125   สอดคลองกับแนวคิดของเทรวาทรา  และนิวพอรท  (Trewatha and Newport)  ท่ีกลาววา
คุณลักษณะผูนําไดแก   มีความสามารถที่จะรวมงาน   มีความสามารถในการวินิจฉัย  มี
ความสามารถทางสติปญญา มีความซ่ือสัตย  มีความรับผิดชอบ และมีความสําเร็จ126  สอดคลอง
กับแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนํา คือ 1) ความเปน
ผูมีความสามารถ (capacity) ประกอบดวย  ความมีไหวพริบ   การตื่นตัว ทันตอเหตุการณ   การใช
เวลา และภาษาพูด  กลาพูดกลาทํา  ความเปนผูริเร่ิม และความเปนผูตัดสินปญหาท่ีดี 2) ความเปน
ผูมีความสําเร็จ  (achievement) ประกอบดวย  ความสําเร็จทางดานวิชาการ และการแสวงหา
ความรู 3)ความเปนผูมีความรับผิดชอบ    (responsibility) ไดแก   การเปนท่ีพึ่งของคนอ่ืนได  มี
ความสม่ําเสมอ ม่ันคง อดทน   กลาพูดกลาทํา  เช่ือม่ันในตนเอง และมีความทะเยอทะยาน127    
สอดคลองกับแนวคิดของกริฟฟท (Griffiths) ท่ีไดระบุคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนในทฤษฎีการบริหารวา 1)การเปนผูริเร่ิมงานใหม ๆ ข้ึน  ซ่ึงมักจะมีแผนงานท่ีจัดระเบียบ
ข้ันตอนไวเปนอยางดี โดยการทํางานหนักอยูเสมอเพ่ือใหงานท่ีริเร่ิมใหมบรรลุผลสําเร็จ  2) การ
เปนนักพูดท่ีมีประสิทธิภาพ คือความสามารถในการพูดชักจูงผูใตบังคับบัญชาใหความรวมมือใน
การปฏิบัติงานรวมกัน มีความสามารถในการใชภาษาซ่ึงจะสรางเสนหความศรัทธาและความ
เช่ือถือไดบนพื้นฐานของการพูดท่ีมีความจริงใจ 3) การเปนผูประสานงานท่ีดี    คือ    มี
ความสามารถในการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการวางแผนงานและ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนงานของทุกฝาย  4)  การเปนผูเขาสังคม
ไดอยางดี  เปนผูท่ีไววางใจได  มีความม่ันคง  สุภาพ  เอ้ือเฟอและมีความเปนมิตรเพ่ือใหไดมาซ่ึง
การสนับสนุนการทํางานของตนในโรงเรียน  ท้ังนี้จะตองเปนผูท่ีใชเวลาในการสังคมไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมดวย128  สอดคลองกับแนวคิดของแม็คนูสัน (Magnuson)  ท่ีไดจําแนก
คุณลักษณะภาวะผูนําของผูจัดการโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ  ออกเปนคุณลักษณะดานอาชีพ
และคุณลักษณะสวนตัว    คือ 1)  คุณลักษณะดานอาชีพ  ประกอบดวย  ความสามารถในการ
ติดตอและเขากับผูอ่ืนไดดี  มีความรูในสาขาวิชาชีพเปนอยางดี  รูจักมอบหมายงานใหผูรวมงาน  

                                                 
 125Stogdill, Handbook of  Leadership : A Survey of Theory and Research, 74 - 75.   
 126Trewatha and  Newport, Management, 388. 
 127Hoy and  Miskel , Educational Administration, 396 – 397.  

 128Griffiths, “Administration Theory,” Handbook of Research on Education ,  
112 – 115. 
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ใหความสนใจในบุคคลอ่ืน มีความสามารถในการวางแผนและการจัดระเบียบงาน  รับฟงความ
คิดเห็นของบุคคลอ่ืนและใชอํานาจหนาท่ีไดอยางเหมาะสม  2) คุณลักษณะสวนตัว  ประกอบดวย     
มีวิจารณญาณ  มีความรูกวางขวาง  มีความยุติธรรม  มีความซ่ือสัตย  ความจงรักภักดี  เปนผูมีสติ
ไมใชอารมณ  มีความจริงใจ  มีความเปนมิตร  มีอารมณขัน  มีใจกวางและเปดเผย  มีความเสมอ
ตนเสมอปลาย    มีความเมตตาปรานีและเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน129   สอดคลองกับแนวคิดของภิญโญ  
สาธร    ท่ีกลาววา   ผูนําจะตองมีคุณลักษณะ คือ กลารับผิด เอาใจใสดูแลทุกขสุขของผูนอยอยู
เสมอ  รูจักเลือกใชคน ติดตามคําส่ังท่ีส่ังการไปแลวอยูเสมอ ฉลาดท่ีจะกระตุนเตือนผูนอยเม่ือ
ลาชาหรือผิดพลาด  หม่ันอบรมผูอยูใตบังคับบัญชาใหมีความสามารถและรูวิธีการปฏิบัติงานโดย
เหมาะสม รูจักใชอํานาจโดยไมใหผูอ่ืนรูสึกวาถูกบีบบังคับ ใหเกียรติเจาของความคิดหรือเจาของ
โครงการใหม ๆ เสมอ  มีความเด็ดขาด เด็ดเดี่ยว  ม่ันคง  แนนอน ส่ังงานเปน ถูกจังหวะเหมาะกับ
คนท่ีรับงานไปปฏิบัติ  รูจักถนอมน้ําใจคน ตรงตอเวลา130  สอดคลองกับแนวคิดของสมพงษ  
เกษมสิน  ท่ีกลาววาคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับผูนํา  คือ1) ดานพื้นฐานและประสบการณ   
(background and experience)    ในการปฏิบัติงานไดแก  การตัดสินใจ   การวินิจฉัยส่ังการ   การ
วางแผน    ความสามารถทางดานเทคนิคและการบริหาร  และทักษะในการทํางานดานตาง ๆ 2) 
ดานสติปญญาและคุณภาพของสมอง (intellectual and mental qualities)   ไดแก ความสามารถ
ทางดานภาษา ความสามารถทางดานเหตุผล ความสามารถจดจํา ความสามารถดานรอบรูท่ัวไป 
ความสามารถในการใชดุลยพินิจ ความสามารถในการปรับตัวดานตางๆ  3) ดานบุคลิกภาพและ
ความสนใจ (personality and interest) ไดแก มีความกระตือรือรนและความเต็มใจในการ
ปฏิบัติงาน   มีความเช่ือม่ันในตนเอง   และมีความรับผิดชอบ131    สอดคลองกับแนวคิดของวิศิษฎ 
พิพัฒนภิญโญพงค ท่ีไดเสนอหลักและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเปนผูบริหาร โดยเนนการสราง
คุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ ความตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอองคกร งาน  และลูกคา132   
สอดคลองกับแนวคิดของอํานวย  วีรวรรณ  ท่ีไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูประสบ
ความสําเร็จในชีวิตการงาน ไวดังนี้1) ความเปนผูริเร่ิมสรางสรรค เพ่ือใหเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี
ข้ึน 2) ความเปนผูมีมนุษยสัมพันธ     คือ    ตองมีความสัมพันธอันดีกับผูรวมงาน    เขากับคนอ่ืน

                                                 
 129Magnuson, The Characteristic of Successful School Business Managers,  

74 - 75. 
 130ภิญโญ  สาธร, หลักบริหารการศึกษา, 151 – 152. 
 131สมพงษ  เกษมสิน, การบริหาร, 296 – 298.  
 132วิศิษฎ  พพิัฒนภิญโญพงค, “จริงหรือท่ีใคร ๆ ก็กาวเขาสูความเปนผูนําได,”    
นักบริหาร  12  (ตุลาคม – ธันวาคม  2535) : 38 – 39. 
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ไดเปนอยางดี   รูจักใชศิลปะในการเจรจา   และรูจักสรางศรัทธา   และบํารุงขวัญเพื่อเปนกําลังใจ
ใหแกผูรวมงานดวย 3) ความเปนผูกลาตัดสินใจ  และมีความมานะพยายาม    คือ   มีความกลา
หาญในการตัดสินใจดวยความเชื่อม่ัน และยอมทุมเทสติปญญา กําลังและความสามารถในการ
ทํางาน      แมวาจะเปนงานหนักก็ตาม133   สอดคลองกับแนวคิดของ  ดนัย  เทียนพุฒ     ท่ีกลาววา     
ผูบริหารระดับสูงตองมีคุณลักษณะท่ีสําคัญคือ1) ความเปนผูนํา ไดแก กลาตัดสินใจ มีความ
อดทน มีความสามารถในการแกปญหาและสามารถโนมนาวผูอ่ืนใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
2) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ไดแก มีความคิดริเร่ิมสรางส่ิงใหม ๆ   สามารถยืดหยุนวิธีการเพื่อ
ความสําเร็จของงาน และคนควาวิธีทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 3) มีความสามารถในการเจรจาจูงใจ
ไดแก มีความสามารถในการเจรจาตอรอง และเปนนักมนุษยสัมพันธช้ันสูง 4)มีความคิดเชิงธุรกิจ
และความรับผิดชอบ ไดแก เปนนักการตลาด ไมเอาเปรียบผูอ่ืนและมีความรับผิดชอบ 5)
ประนีประนอม  ไดแก สามารถยืดหยุนวิธีการเพื่อความสําเร็จของงาน และมีความสามารถในการ
ประสานประโยชน134   สอดคลองกับแนวคิดของวีระวัฒน  ปนนิตามัย  ท่ีไดกลาวถึงคุณลักษณะ                      
พึงประสงคของการเปนผูนําท่ีดี ไวดังนี้ 1) ตองมีความกลาตัดสินใจ  (decisiveness)  2) มีความ
สนใจในการส่ือสารและเกงคน (communication  and  people skill)  จะทําใหผูนําสามารถรองขอ
ความชวยเหลือ กระตุนแรงจูงใจและใช  “คน”  ทํางานไดสําเร็จตามท่ีผูนําตองการ135     สอดคลอง
กับแนวคิดของศิริพร  พงศศรีโรจน ท่ีกลาวถึงคุณลักษณะของผูนําท่ีดีไวดังนี้ ผูนําตองมี
คุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน คือ มีสติปญญาฉลาด รูบทบาทตน รับผิดชอบ มี
ความกลา แนบเนียน เด็ดขาด กระตือรือรน บังคับตนเองได รวมท้ังมีความสามารถในดานการ
ตัดสินใจ   การจูงใจ   การประสานงาน  มีผลงานท่ีประสบผลสําเร็จ136   สอดคลองกับแนวคิดของ 
นพพงษ  บุญจิตราดุลย  ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน ไดแก คุณลักษณะทางดาน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  มีองคประกอบ ดังนี้  ความมีสติปญญาฉลาดและมีไหวพริบ 
ความรับผิดชอบตอหนาท่ี  การมีสวนรวม ความสามารถในการจูงใจคน     ความสามารถในการ
ตัดสินใจ       ความสามารถในการประสานท้ังงานและคน   และเคยประสบความสําเร็จในหนาท่ี

                                                 
 133อํานวย  วีรวรรณ, “บัญญัติเจ็ดประการในการสรางคนใหกลายเปนบุคคล ผูประสบ
ความสําเร็จในชีวิต,”  ผูจัดการ (ฉบับพิเศษ) (ม.ป.ท., 2535) : 194 – 199. 
 134ดนัย  เทียนพฒุ, มุมมองท่ีทาทายนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536), 203 – 206. 
 135วีระวัฒน  ปนนิตามัย, “วาดวยผูนํา,”  วารสารขาราชการ  39 (กันยายน – ตุลาคม 
2537) : 13 - 16. 
 136ศิริพร  พงศศรีโรจน, องคการและการจัดการ, 190 – 191. 
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การงานมากอน137   สอดคลองกับผลงานวิจัยของประสงค  ศรีบุญพิมพสวย ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง   
คุณลักษณะของผูชวยผูบริหารฝายกิจการนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา    
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดอุดรธานี   ผลการวิจัยพบวา   ลักษณะท่ีพึงประสงคของผูชวย
ผูบริหารโรงเรียนในแตละดาน สูงสุด ไดแก 1) มีความประพฤติดี  2) มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  3) มีความรูความสามารถในงานวิชาการ   4) มี มนุษยสัมพันธท่ีดี  5) มีบุคลิกท่ีดีนา
เล่ือมใสและมีลักษณะเดนท่ีพึงประสงค  ไดแก  1) มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน 2) มี
ความซ่ือสัตยสุจริตยุติธรรม 3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีในการปฏิบัติงาน  4) มีมนุษย
สัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน138  สอดคลองกับผลงานวิจัยของไพโรจน  สิงหคํา      ท่ีไดศึกษาวิจัย
เร่ือง   คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ผลการวิจัยพบวา  ตามความคิดเห็นของครูอาจารย   
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดย
รายดานเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  ดังนี้  ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานภาวะผูนํา ดาน
ทักษะความรูความสามารถในการบริหาร และดานมนุษยสัมพันธ เม่ือพิจารณาเปนรายขอท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด พบวา ดานคุณธรรมจริยธรรม  คือ ขอเปนแบบอยางท่ีดีในการครองงาน ดานภาวะ
ผูนํา คือ ขอรักเกียรติรักศักดิ์ศรี  ศรัทธาในอาชีพ ดานความรูความสามารถในการบริหาร คือ ขอ
ความสามารถในการครองตน ครองคน ครองงาน    ดานมนุษยสัมพันธ     คือ  ขอมีสัจจะพูดจริง
ทําจริง   สวนความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีเปนเพศชายและเพศหญิง     โดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน139 สอดคลองกับผลงานวิจัยของอภิวัฒน  ภูไชยแสง    ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง  
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงค ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย  ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนโดยสวนรวม และจําแนกตามขนาด
ของโรงเรียน มีทัศนะตอคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงค โดย

                                                 
 137นพพงษ  บุญจติราดุลย, กาวเขาลูผูบริหารการศึกษา, 39 – 40. 
 138ประสงค  ศรีบุญพิมพสวย, “คุณลักษณะของผูชวยผูบริหารฝายกิจการนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดัอุดรธานี”  (วทิยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2541), บทคัดยอ. 

 139ไพโรจน  สิงหคํา, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย”  (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542), 
บทคัดยอ. 
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ภาพรวมและรายดานอยูในระดับพึงประสงคมาก    ซ่ึงมีคาเฉล่ียจากสูงไปหาต่ํา  คือ คุณลักษณะ
ดานวิชาการ       ดานคุณธรรมและจริยธรรม      ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน      
และดานบุคลิกภาพตามลําดับ140   สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุชาติ  เตาสุวรรณ     ท่ีได
ศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะในภาพรวมของผูบริหารเขตพื้นท่ี
การศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน   โดยมีคะแนนเรียงลําดับดังนี้     อันดับท่ี 1     ดาน
คุณธรรมและจริยธรรม อันดับท่ี 2 ดานบุคลิกภาพสวนตัว อันดับท่ี 3 ดานการสรางความสัมพันธ
กับชุมชน และอันดับสุดทาย ดานความรูความสามารถ เม่ือพิจารณาเปนรายดานคุณลักษณะท่ีมี
คะแนนสูงสุดแตละระดับ ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม   คือ มีความซ่ือสัตยตอตนเองและหนาท่ี    
ดานบุคลิกภาพสวนตัว  ไดแก   มีความเอ้ืออาทรกับผูรวมงาน   ดานการสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน  ไดแก มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรภายนอก และดาน
ความรูความสามารถ   ไดแก ความสามารถในการบริหารเวลา141      สอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
สมศรี  สุมมาตย  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง  คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการปฏิรูปการ
เรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการ
ปฏิรูปการเรียนรู    ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยภาพรวมทั้ง 4 
ดาน อยูในระดับ  “มาก”   ความคิดเห็นอยูในระดับ  “มากท่ีสุด”  คือ ดานคุณธรรม  และความ
คิดเห็นอยูในระดับ “มาก” เรียงตามลําดับ คือ  ดานบุคลิกภาพ   ดานสุขภาพ    และดานสติปญญา 
 
 

                                                 
 140อภิวัฒน  ภูไชยแสง, “คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงค 

ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย”  (วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2542), 79 - 81. 
 

 141สุชาติ  เตาสุวรรณ, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา ตาม
ทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545), 
บทคัดยอ.  
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และความสามารถ142   สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Reeves, Moss and Forrest ท่ีไดศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพเร่ือง    ความคาดหวังท่ีมีตอผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล  โดยใหกลุมตัวอยาง
เรียงลําดับพฤติกรรมท่ีคาดหวังวาผูบริหารท่ีมีประสิทธิผลควรจะมีอะไรบาง   ผลการวิจัยพบวา
ความคาดหวังเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ความสามารถในการแกปญหาความขัดแยง 
ความสามารถสรางแรงจูงใจ   การมีมาตรฐานการทํางาน   มีการเตรียมพรอมสําหรับการทํางาน  
มีวิสัยทัศน กลาหาญ และสามารถตอสูกับอุปสรรค  ชวยแนะนําใหผูรวมงานรูจักการพัฒนา     มี
การประเมินการทํางานดวยความยุติธรรม โนมนาวใจคนไดดี มีความรอบรู มีความสามารถ
เหมาะกับตําแหนงและรูจักใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด143 
 คุณลักษณะท่ี 7  คุณลักษณะดานวิชาชีพ       ประกอบดวย    (1) มีความรูความเขาใจ
ในสาขาวิชาชีพอยางดีและชัดเจน  (2) มีความรูเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ  (3) ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา (4) มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงในศาสตรและศิลปท่ี
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา (5) มีประสบการณกอนท่ีจะรับตําแหนงอยางเพียงพอ (6) มีพื้นฐาน
การศึกษาท่ีสูงพอ (7) มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา (8) ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา       และ (9) เปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพ
การบริหารการศึกษา  สอดคลองกับแนวคิดของแม็คนูสัน (Magnuson)  ท่ีกลาววาคุณลักษณะ
ภาวะผูนําของผูจัดการโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ  ไดแก คุณลักษณะดานอาชีพ  ประกอบดวย  
ความสามารถในการติดตอและเขากับผู อ่ืนไดดี   มีความรูในสาขาวิชาชีพเปนอยางดี144   
สอดคลองกับแนวคิดของศิริพร  พงศศรีโรจน ท่ีไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนําท่ีดีไวดังนี้  ผูนํา
ตองมีคุณลักษณะดานวิชาการ   คือ   มีความรูดานวิชาชีพเปนอยางดี145    สอดคลองกับแนวคิด
ของอภิรมย  ณ นคร ท่ีไดกลาวไววา ความเจริญของโรงเรียนตองอาศัยคุณลักษณะของผูบริหาร 
ดังนี้  คือ มีสมรรถภาพทางวิชาชีพ ไดแก 1) มีพื้นฐานการศึกษาที่สูงพอ 2) มีความเขาใจอยาง

                                                 
 142สมศรี   สุมมาตย, “คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการปฏิรูปการ
เรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 
กรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545), บทคัดยอ. 
 143 J. Reeves, L. Moos, and J. Forrest, “The School Leader’s View,”   in  Effective  
School Leadership : Responding to Change, ed. Macbeath,  J. (London : Paul Chapman 
Publishing, 1998), 32 – 58. 
 144Magnuson, The Characteristic of Successful School Business Managers , 74 - 75.     
 145ศิริพร  พงศศรีโรจน, องคการและการจัดการ, 190 – 191.  
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ลึกซ้ึงในศาสตรท่ีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 3) มีประสบการณกอนท่ีจะรับตําแหนงอยาง
เพียงพอ146   สอดคลองกับแนวคิดของพนัส  หันนาคินทร   ท่ีไดกลาววาคุณลักษณะท่ีสําคัญของ
ผูบริหารการศึกษา  คือ  คุณลักษณะทางวิชาชีพ ประกอบดวย  ความรูทางวิชาการ   ไดแก  ความรู
ท่ัวไปและความรูทางวิชาชีพ147  สอดคลองกับแนวคิดของนพพงษ  บุญจิตราดุลย  ท่ีกลาววา
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน คือ คุณลักษณะทางดานวิชาการ ไดแก ดานการศึกษาทาง
วิชาชีพของผูบริหาร148   สอดคลองกับแนวคิดของคุรุสภาในฐานะท่ีเปนสภาของครูในประเทศ
ไทยไดกําหนดเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาข้ึน  เรียกวา “เกณฑมาตรฐานผูบริหาร
การศึกษาของคุรุสภา 2540” ไดแก มาตรฐานท่ี 1 คือ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา เปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา  ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา   มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา149 สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุนีย  บุญทิม  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในชวงปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2550)  
ตามความคาดหวังของผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา  
6  ประกอบดวยคุณลักษณะ   2   ดาน  คือ  1) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ  และ 2) คุณลักษณะดาน 
วิชาชีพ    ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ      ภาพรวมมีความคาดหวังสูง แยกเปน
รายกลุมผูบริหารและกลุมครูผูสอน มีความคาดหวังในเร่ือง ความรับผิดชอบ และความซ่ือสัตย
สุจริต แยกเปนรายขอมีความคาดหวังในระดับมากทุกขอท่ีเกี่ยวกับการมีสภาพทางสังคมดี   สวน
ขอตอไปนี้เปนความคาดหวังท้ังส้ิน ดังนี้    การมีสุขภาพที่แข็งแรง  สุภาพเรียบรอย  กระตือรือรน   
ยิ้มแยมแจมใส    คบงาย    มีสุขภาพจิตดี     มีอารมณขัน   เช่ือม่ันในตนเอง   กลาเส่ียง กลา
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล   ควบคุมอารมณได    มุงใหงานสําเร็จ    ปรับตัวไดดี    ฉลาดมีไหวพริบดี 
คิดสรางสรรค เปนแบบอยาง มีคุณธรรมสูง เขาสังคมเปน ผู อ่ืนยอมรับได เสียสละ เปน
ประชาธิปไตย 2) คุณลักษณะดานวิชาชีพ  2.1)  ดานความรู ครูและผูบริหารมีความคาดหวัง
โดยรวมอยูในระดับมาก รายกลุมมีขอท่ีอยูในระดับมากท่ีสุดคือ การมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาทภาระหนาท่ีของโรงเรียน และพัฒนาตนเองใหเปนคนทันสมัย ใฝรู ใฝเรียน ขวนขวายหา

                                                 
 146อภิรมย  ณ  นคร, หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา, 12 – 13.  
 147พนัส  หันนาคินทร, หลักการบริหารโรงเรียน, 63 – 67.  
 148นพพงษ  บุญจติราดุลย, กาวเขาลูผูบริหารการศึกษา, 39 – 40.  

 149สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 
2540  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา, 2542), 21 - 35. 
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ความรูใหทันตอความเปล่ียนแปลงของโลกอยูเสมอ สวนขออ่ืน ๆ สวนมากมีความคาดหวังอยูใน
ระดับมาก เกี่ยวกับเร่ืองตอไปนี้ ความรูเร่ืองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ความรู
ความเขาใจการบริหารแบบมีสวนรวม   ความรูความเขาใจเร่ืองมาตรฐานวิชาชีพผูบริหาร
โรงเรียน   การกระจายอํานาจทางการศึกษา   การประกันคุณภาพทางการศึกษา ซ่ึงเปน
คุณลักษณะใหมเปนขอคนพบจากการวิจัยคร้ังนี้   2.2)  ดานทักษะทางการบริหาร   ครูและ
ผูบริหารมีความคาดหวังโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด    รายกลุมมีความคาดหวังอยูในระดับมาก
ท่ีสุด คือ   มีมนุษยสัมพันธ สามารถประสานงานไดในการแสวงหาขอมูลมาใชในการปฏิบัติงาน 
ความสามารถในการส่ือสาร การท่ีจะเปนนักบริหารในยุคแหงการเปล่ียนแปลงไดดีจะตองมี
คุณลักษณะ    2   ประการ   คือ  1)   คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ  และมีความสามารถในการ
แกปญหาและขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึน ถาแยกเปนรายขอ พบวา สวนมากมีความคาดหวังอยูในระดับ
มากในเร่ืองตอไปนี้ ความสามารถในการตัดสินใจ  ความสามารถในการสรางขวัญกําลังใจ   การ
เปนนักบริหารและนักจัดการมืออาชีพ    และ2)  คุณลักษณะดานวิชาชีพ จึงเปนคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมสําหรับการเปนนักบริหารที่มุงไปสูความเปนเลิศในป 2550150 
 คุณลักษณะท่ี 8  คุณลักษณะทางแรงจูงใจ ประกอบดวย (1) มีแรงขับในการ
ปฏิบัติงาน (2) มีแรงกระตุนในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล (3) มีความมุงม่ันในการ
ทํางานใหสําเร็จ (4) มีความตองการในอํานาจดวยวิธีการที่ถูกตองและใชอยางมีเหตุผล (5) 
ยอมรับและช่ืนชมความสําเร็จของนักเรียนและบุคลากรทุกคน  (6) ปฏิบัติอยางยุติธรรม และให
เกียรติแกบุคลากรทุกคน (7) สนับสนุนใหบุคลากรประสบผลสําเร็จในงาน    (8) พัฒนาผูรวมงาน
ใหสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มขีดความสามารถของแตละคน  (9) ช่ืนชมและเผยแพรผลสําเร็จ
ของงานของผูรวมงานตอสาธารณะเปนประจํา และ(10) มีการเสริมแรงทางบวกแกผูท่ีปฏิบัติงาน
ดี     สอดคลองกับแนวคิดของเครทอน   (Kreitton)   ท่ีเนนวาลักษณะผูนําท่ีดีตองมีเมตตาจิต     
ซ่ือสัตยและตรงไปตรงมา    เปนกลางโดยไมเอนเอียง   มีศีลธรรม151   สอดคลองกับแนวคิดของ
บารนารด (Barnard)     ท่ีกลาววา  คนท่ีจะเปนผูนํา มีความจําเปนท่ีจะตองมีคุณสมบัติพิเศษ  ซ่ึง
จะขาดเสียมิได คือ ความสามารถในการจูงใจคน  (persuasiveness)  หมายถึง    ความสุจริตใจแก

                                                 
 150สุนีย    บุญทิม ,  “การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในชวงปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2539 – 2550) ตามความคาดหวังของผูบริหารและครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา  6”  (วิทยานิพนธปริญญา 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2542), 101 - 120. 
 151Kreitton, Leadership for Action in Rural Communities, 81. 
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ผูรวมงาน  วางตัวใหผูอ่ืนเล่ือมใส  และมีความสามารถในการพูดและการเขียน152    สอดคลองกับ
แนวคิดของสแตท   และคนอ่ืน ๆ  (Stadt and others) ท่ีไดสรุปวาลักษณะของผูนําท่ีดีคือ มีมนุษย
สัมพันธดี  มีความสามารถในการส่ือความคิด153  สอดคลองกับแนวคิดของสต็อกดิลล (Stogdill)  
ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนําท่ีดี ไดแก  1) คุณลักษณะท่ีสัมพันธกับงาน เปนผูมีความต้ังใจ
ทํางาน มีความรับผิดชอบ และมุงม่ันท่ีจะทํางานใหสําเร็จ 2) คุณลักษณะทางสังคม เปนผูท่ี
สามารถรวมมือกับผูอ่ืนได     เปนท่ียอมรับของผูรวมงานและคนอื่น ๆ154 สอดคลองกับแนวคิด
ของเทรวาทรา  และนิวพอรท (Trewatha and Newport) ท่ีกลาววาคุณลักษณะผูนําไดแก มีความ
ซ่ือสัตย มีความสามารถท่ีจะรวมงาน มีความรับผิดชอบ และมีความสําเร็จ155   สอดคลองกับ
แนวคิดของฮอย  และมิสเกล (Hoy and Miskel)  ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนํา คือ 1) ความเปนผู
มีความสําเร็จ  (achievement)      ประกอบดวย  ความสําเร็จทางดานวิชาการและการแสวงหา
ความรู   2) ความเปนผูมีความรับผิดชอบ    (responsibility) ไดแก   การเปนท่ีพึ่งของคนอ่ืนได มี
ความสม่ําเสมอ    ม่ันคง   อดทน กลาพูดกลาทํา    เช่ือม่ันในตนเอง    และมีความทะเยอทะยาน156   
สอดคลองกับแนวคิดของกริฟฟท (Griffiths) ท่ีไดระบุคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนในทฤษฎีการบริหาร คือ 1)  การเปนผูริเร่ิมงานใหม ๆ ข้ึน  ซ่ึงมักจะมีแผนงานท่ีจัด
ระเบียบข้ันตอนไวเปนอยางดี โดยการทํางานหนักอยูเสมอเพื่อใหงานท่ีริเร่ิมใหมบรรลุผลสําเร็จ  
2)  การเปนนักปรับปรุง  โดยเปนคนคอยกระตุนและใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน
และปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน   สนับสนุนสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาแสวงหา  และปรับปรุง
วิธีการทํางานท่ีดีกวาวิธีเดิมอยูเสมอ  ตลอดจนเปนผูแนะแนวทางหรือวิธีทํางานใหมๆใหกับ
ผูใตบังคับบัญชา 3)  การเปนผูใหการยอมรับผูอ่ืน  โดยดึงเอาความสามารถของผูใตบังคับบัญชา
ท่ีแฝงอยูในตัวออกมาใชใหปรากฏ    มองเห็นปญหาของผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน    ให
กําลังใจและคําชมเชย  ยอมรับในผลสําเร็จของผูใตบังคับบัญชา 4) การเปนผูใหความชวยเหลือ 
คือพรอมเสมอท่ีจะชวยแกปญหาใหผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีปญหาติดขัด มีความหวงใยและ
กระตือรือรนท่ีจะใหความชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาท่ีมีปญหาและตองการความชวยเหลือ 5) 
การเปนนักพูดท่ีมีประสิทธิภาพ คือความสามารถในการพูดชักจูงผูใตบังคับบัญชาใหความ
รวมมือในการปฏิบัติงานรวมกันมีความสามารถในการใชภาษาซ่ึงจะสรางเสนหความศรัทธาและ

                                                 
 152Barnard, The Functions of  the Executive, 21 – 22.  
 153Stadt and others, Managing Career Education Programs, 49 – 53.  
 154Stogdill, Handbook of  Leadership : A Survey of Theory and Research, 74 - 75.   
 155Trewatha and Newport, Management, 388.  
 156Hoy  and  Miskel , Educational Administration, 396 – 397. 
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ความเช่ือถือไดบนพื้นฐานของการพูดท่ีมีความจริงใจ 6) การเปนผูประสานงานท่ีดี  คือ  มี
ความสามารถในการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการวางแผนงานและ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนงานของทุกฝาย  7)  การเปนผูเขาสังคม
ไดอยางดี  เปนผูท่ีไววางใจได  มีความม่ันคง  สุภาพ  เอ้ือเฟอและมีความเปนมิตรเพ่ือใหไดมาซ่ึง
การสนับสนุนการทํางานของตนในโรงเรียน     ท้ังนี้จะตองเปนผูท่ีใชเวลาในการสังคมไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมดวย157    สอดคลองกับแนวคิดของแม็คนูสัน (Magnuson)  ท่ีไดจําแนก
คุณลักษณะภาวะผูนําของผูจัดการโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ  ออกเปนคุณลักษณะดานอาชีพ
และคุณลักษณะสวนตัว    คือ 1)  คุณลักษณะดานอาชีพ  ประกอบดวย  ความสามารถในการ
ติดตอและเขากับผูอ่ืนไดดี  มีความรูในสาขาวิชาชีพเปนอยางดี  รูจักมอบหมายงานใหผูรวมงาน  
ใหความสนใจในบุคคลอ่ืน มีความสามารถในการวางแผนและการจัดระเบียบงาน  รับฟงความ
คิดเห็นของบุคคลอ่ืนและใชอํานาจหนาท่ีไดอยางเหมาะสม  2) คุณลักษณะสวนตัว  ประกอบดวย     
มีวิจารณญาณ  มีความรูกวางขวาง  มีความยุติธรรม  มีความซ่ือสัตย   ความจงรักภักดี   เปนผูมีสติ
ไมใชอารมณ  มีความจริงใจ  มีความเปนมิตร  มีอารมณขัน  มีใจกวางและเปดเผย  มีความเสมอ
ตนเสมอปลาย  มีความเมตตาปรานีและเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน158    สอดคลองกับแนวคิดของภิญโญ  
สาธร  ท่ีกลาววา   ผูนําจะตองมีคุณลักษณะ  คือ  ใจกวาง  ใจดี  ไมตระหนี่ตอการเล้ียงดู  และ ให
รางวัล  มีพรหมวิหารส่ี คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในสถานท่ี สถานการณ และ เวลาอัน
เหมาะสม หนักแนน ไมหูเบา รับฟงจากทุกฝาย  มีความยุติธรรม และใหความเสมอภาคแกทุกคน 
รูจักใชอํานาจโดยไมใหผูอ่ืนรูสึกวาถูกบีบบังคับ ใหเกียรติเจาของความคิดหรือเจาของโครงการ
ใหม ๆ เสมอ   และรูจักถนอมน้ําใจคน159   สอดคลองกับแนวคิดของสมพงษ   เกษมสิน  ท่ีกลาววา
คุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับผูนํา  คือ ดานบุคลิกภาพและความสนใจ (personality and interest) 
ไดแกมีความกระตือรือรนและความเต็มใจในการปฏิบัติงาน   มีความเช่ือม่ันในตนเองและมีความ
รับผิดชอบ160   สอดคลองกับแนวคิดของวิศิษฎ พิพัฒนภิญโญพงค ท่ีไดเสนอหลักและวิธีการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเปนผูบริหาร    โดยเนนการสรางคุณลักษณะท่ีสําคัญ   คือ   มีความเสียสละและให 

                                                 
 157Griffiths., “Administration Theory,” Handbook of Research on Education,  
112 – 115. 

 158Magnuson, The Characteristic of Successful School Business Managers,  74 - 75.  
 159ภิญโญ  สาธร, หลักบริหารการศึกษา, 151 – 152.   
 160สมพงษ  เกษมสิน, การบริหาร, 296 – 298.  
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ความชวยเหลือตอเพื่อนรวมงาน มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพื่อนรวมงาน161  สอดคลองกับแนวคิด
ของอํานวย  วีรวรรณ  ท่ีไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูประสบความสําเร็จในชีวิตการ
งาน  คือ  1)  ความเปนผู รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา      เปนศิลปในการดําเนินงานไมให
กระทบกระเทือนตอผูรวมงานหรือผูอ่ืน 2) ความเปนผูมีมนุษยสัมพันธ คือ ตองมีความสัมพันธ
อันดีกับผูรวมงาน เขากับคนอ่ืนไดเปนอยางดี         รูจักใชศิลปะในการเจรจา       และรูจักสราง
ศรัทธา     และบํารุงขวัญเพื่อเปนกําลังใจใหแกผูรวมงานดวย 3) ความเปนผูเคารพนับถือในความ
คิดเห็นของผูอ่ืน และรูจักแสดงความคิดเห็นของตนโดยจะตองรูจักฟงและนับถือความคิดเห็น
ของผูอ่ืน162        สอดคลองกับแนวคิดของดนัย  เทียนพุฒ      ท่ีกลาววา     ผูบริหารระดับสูงตองมี
คุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ 1) มีความสามารถในการเจรจาจูงใจ     ไดแก มี ความสามารถในการ
เจรจาตอรองและเปนนักมนุษยสัมพันธช้ันสูงประนีประนอม    ไดแก   สามารถยืดหยุนวิธีการ
เพื่อความสําเร็จของงาน   และมีความสามารถในการประสานประโยชน163  สอดคลองกับแนวคิด
ของวีระวัฒน  ปนนิตามัย   ท่ี ไดกลาวถึงคุณลักษณะพึงประสงคของการเปนผูนําท่ีดี คือ สราง
ความรูสึกประทับใจเปนสวนตัว  (personal touch)   ผูนําท่ีดีตองสามารถสรางศรัทธาและ
ความสัมพันธท่ีดีกับผูใตบังคับบัญชา  รูจักการใชชองทางการส่ือสารอยางไมเปนทางการไดอยาง
ถูกกาลเทศะ  สอบถามทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชา  รูจักสรางขวัญและกําลังใจ164     สอดคลอง
กับแนวคิดของศิริพร  พงศศรีโรจน   ท่ีไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนําท่ีดี คือ  คุณลักษณะดาน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ไดแก  มีสติปญญาฉลาด รูบทบาทตน รับผิดชอบ มีความกลา 
แนบเนียน เด็ดขาด กระตือรือรน บังคับตนเองได รวมท้ังมีความสามารถในดานการตัดสินใจ การ
จูงใจ การประสานงาน มีผลงานท่ีประสบผลสําเร็จ165 สอดคลองกับแนวคิดของวิจิตร วรุตบางกูร 
และสุพิชญา  ธีระกุล ท่ีไดใหความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริหารโรงเรียนไว   คือ  1) มี
ความเปนผูนํา    (leadership)  คือ มีอิทธิพลในตนเองสูงกวาอิทธิพลอ่ืน ๆ ของบุคคลในกลุม    

                                                 
 161วิศิษฎ  พพิัฒนภิญโญพงค, “จริงหรือท่ีใคร ๆ ก็กาวเขาสูความเปนผูนําได,”  
นักบริหาร  12  (ตุลาคม – ธันวาคม  2535) : 38 – 39. 
 162อํานวย  วีรวรรณ, “บัญญัติเจ็ดประการในการสรางคนใหกลายเปนบุคคลผูประสบ
ความสําเร็จในชีวิต,”  ใน  ผูจัดการ (ฉบับพิเศษ) (ม.ป.ท., 2535) : 194 – 199. 
 163ดนัย  เทียนพฒุ, มุมมองท่ีทาทายนักบริหาร (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536), 203 – 206.  
 164วีระวัฒน  ปนนิตามัย, “วาดวยผูนํา,”  วารสารขาราชการ  39 (กันยายน – ตุลาคม 
2537) : 13 - 16. 
 165ศิริพร  พงศศรีโรจน, องคการและการจัดการ, 190 – 191. 
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และสามารถชักนําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในหนวยงานไดคุณสมบัติดานนี้ประกอบดวยลักษณะ
ตาง ๆ  คือ มีความราเริง แจมใส และอดทน สามารถตัดสินใจและจูงใจคน  มีความรับผิดชอบ  
ฉลาด  และไหวพริบดี  มีความอุตสาหะวิริยะ มีความเสียสละ มีบุคลิกภาพดี และมีความเปน
ประชาธิปไตย 2) มีมนุษยสัมพันธ    (human relationship)     ผูบริหารจะตองทํางานรวมกับบุคคล
อ่ืนท้ังนอกและในโรงเรียน  ดังนั้น    ผูบริหารจําเปนตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ซ่ึงประกอบไปดวย
ลักษณะท่ีสําคัญ คือ ยิ้มแยมแจมใส มีความเสมอตน เสมอปลาย ยกยองชมเชย รับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น  มีความยืดหยุนเปดเผย   เปนกันเอง166  สอดคลองกับแนวคิดของนพพงษ  บุญจิตราดุลย    
ท่ีไดจําแนกคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนไว    คือ คุณลักษณะทางดานความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  มีองคประกอบดังนี้ ความมีสติปญญาฉลาดและมีไหวพริบ  ความรับผิดชอบตอ
หนา ท่ี  การมีสวนรวม  ความสามารถในการจูงใจคน  ความสามารถในการตัดสินใจ   
ความสามารถในการประสานท้ังงานและคนและเคยประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงานมา
กอน167   สอดคลองกับแนวคิดของสมาคมผูนําโรงเรียนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวาง มล
รัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Interstate School Leaders Licensure Consortium : ISLLC) มีจํานวน
ท้ังส้ิน 6 มาตรฐาน แตละมาตรฐานจําแนกดัชนีแสดงคุณลักษณะออกเปน 3  ดาน คือ 1) ดัชนีดาน
ความรู 2) ดัชนีดานทัศนคติ และ3) ดัชนีดานการปฏิบัติหรือทักษะ  สําหรับดัชนีดานการปฏิบัติ 
ไดแก 1) บุคคลทุกคนไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรม ใหเกียรติ และยอมรับนับถือ 2)ยอมรับและ
ช่ืนชมความสําเร็จของนักเรียนและบุคลากร168   สอดคลองกับแนวคิดของคุรุสภาในฐานะท่ีเปน
สภาของครูในประเทศไทยไดกําหนดเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาข้ึน เรียกวา  “เกณฑ
มาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540”  ไดแก มาตรฐานท่ี 3 คือ   มุงม่ันพัฒนาผูรวมงาน
ใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ   โดยการแสดงความช่ืนชมและเผยแพรผลสําเร็จของงาน
ของผูรวมงานตอสาธารณะเปนประจํา169  สอดคลองกับผลงานวิจัยของประสงค  ศรีบุญพิมพสวย 
ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง  คุณลักษณะของผูชวยผูบริหารฝายกิจการนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพใน

                                                 
 166วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา ธีระกุล, การบริหารโรงเรียนและการนเิทศการศึกษา
เบ้ืองตน, 74 – 76. 
                   167นพพงษ  บุญจติราดุลย, กาวเขาลูผูบริหารการศึกษา, 39 – 40. 
 168Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC), “Standard for School 
Leaders,”  in The Jossey – Bass Reader on Educational Leadership ed. Michael Fullan  
(San Francisco : Jossey – Bass, 2000), 97 – 113. 

 169สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา, 2542), 21 – 35. 
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โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา ลักษณะท่ีพึง
ประสงคของผูชวยผูบริหารโรงเรียนในแตละดาน สูงสุด ไดแก  1) มีความประพฤติดี  2) มี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  3) มีความรูความสามารถในงานวิชาการ  4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี      
5) มีบุคลิกท่ีดีนาเล่ือมใส   และมีลักษณะเดนท่ีพึงประสงค    ไดแก  1) มีความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติงาน 2) มีความซ่ือสัตยสุจริตยุติธรรม    3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีในการ
ปฏิบัติงาน     4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน170  สอดคลองกับผลงานวิจัยของไพโรจน  
สิงหคํา ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ผลการวิจัยพบวา  ตามความคิดเห็นของ
ครูอาจารย   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก โดยรายดานเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  ดังนี้  ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดาน
ภาวะผูนําดานทักษะความรูความสามารถในการบริหาร และดานมนุษยสัมพันธ เม่ือพิจารณาเปน
รายขอท่ีมี คาเฉล่ียสูงสุด พบวา ดานคุณธรรมจริยธรรม  คือ ขอเปนแบบอยางท่ีดีในการครองงาน 
ดานภาวะผูนํา คือ ขอรักเกียรติรักศักดิ์ศรี  ศรัทธาในอาชีพ ดานความรูความสามารถในการ
บริหาร คือ ขอความสามารถในการครองตน ครองคน ครองงาน    ดานมนุษยสัมพันธ   คือ  ขอมี
สัจจะพูดจริงทําจริง สวนความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีเปนเพศชายและเพศหญิง โดยภาพรวมและ
รายดาน ไมแตกตางกัน171   สอดคลองกับผลงานวิจัยของอภิวัฒน  ภูไชยแสง ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงค ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนโดยสวนรวม และจําแนกตามขนาด
ของโรงเรียน มีทัศนะตอคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงคโดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับพึงประสงคมาก   ซ่ึงมีคาเฉล่ียจากสูงไปหาต่ํา     คือ คุณลักษณะ 
 
 

                                                 
 170ประสงค  ศรีบุญพิมพสวย, “คุณลักษณะของผูชวยผูบริหารฝายกิจการนักเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดัอุดรธานี”  (วทิยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2541), บทคัดยอ.  
 171ไพโรจน  สิงหคํา, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย”  (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542), 
บทคัดยอ.  
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ดานวิชาการ  ดานคุณธรรมและจริยธรรม  ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน      และ
ดานบุคลิกภาพ   ตามลําดับ172    สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุชาติ  เตาสุวรรณ   ท่ีไดศึกษาวิจัย
เ ร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา  ตามทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะในภาพรวมของผูบริหารเขตพื้นท่ี
การศึกษา อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน   โดยมีคะแนนเรียงลําดับดังนี้  อันดับท่ี 1     ดาน
คุณธรรมและจริยธรรม  อันดับท่ี 2 ดานบุคลิกภาพสวนตัว อันดับท่ี 3 ดานการสรางความสัมพันธ
กับชุมชน และอันดับสุดทาย ดานความรูความสามารถ เม่ือพิจารณาเปนรายดานคุณลักษณะท่ีมี
คะแนนสูงสุดแตละระดับ ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม คือ มีความซ่ือสัตยตอตนเองและหนาท่ี 
ดานบุคลิกภาพสวนตัว ไดแก มีความเอ้ืออาทรกับผูรวมงาน ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
ไดแก มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรภายนอก และดานความรู
ความสามารถ ไดแก  ความสามารถในการบริหารเวลา173   สอดคลองกับผลงานวิจัยของสมศรี  
สุมมาตย  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่เอ้ือตอการปฏิรูปการเรียนรู
ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการปฏิรูป
การเรียนรู ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยู
ในระดับ  “มาก”   ความคิดเห็นอยูในระดับ  “มากท่ีสุด”  คือ ดานคุณธรรม  และความคิดเห็นอยู
ในระดับ “มาก”    เรียงตามลําดับ    คือ  ดานบุคลิกภาพ       ดานสุขภาพ    และดานสติปญญาและ 
 
 

                                                 
 172อภิวัฒน  ภูไชยแสง, “คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงค 

ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย”  (วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2542), 79 - 81. 
 173สุชาติ  เตาสุวรรณ, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา ตาม
ทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545), 
บทคัดยอ. 
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ความสามารถ174  สอดคลองกับผลงานวิจัยของวุฒิชัย  วรชิน  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะผูนํากับประสิทธิผลภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะผูนําท่ีมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลภาวะผูนํา ไดแก คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ      คุณลักษณะทาง
แรงจูงใจ      และคุณลักษณะทางทักษะ175   สอดคลองกับผลงานวิจัยของวราภรณ  สายใจ ท่ีได
ศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะผูนําของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการบริหารงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของ
ผูบริหารท้ัง 8 ดาน อยูในเกณฑสูง เรียงลําดับไดดังนี้ ดานผูนําทางจริยธรรม ดานผูนําทางการ
เปล่ียนแปลง  ดานผูนําทางเทคโนโลยี ดานผูนําทางวิชาการ  ดานผูนําทางการประสาน
ความสัมพันธ ดานผูนําการสงเสริมพัฒนาครูและ บุคลากร ดานผูนําแบบมีสวนรวม และดานผูนํา
ทางการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  และประสิทธิผลของการบริหารงาน ท้ัง 4 ดาน อยู
ในเกณฑสูง เรียงลําดับไดดังนี้ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดาน
การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป176     สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Reeves, Moss 
and Forrest ท่ีไดศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเร่ือง  ความคาดหวังท่ีมีตอผูบริหารโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิผล โดยใหกลุมตัวอยางเรียงลําดับพฤติกรรมท่ีคาดหวังวาผูบริหารท่ีมีประสิทธิผลควร
จะมีอะไรบาง ผลการวิจัยพบวาความคาดหวังเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ความสามารถ
ในการแกปญหาความขัดแยง ความสามารถสรางแรงจูงใจ   การมีมาตรฐานการทํางาน   มีการ
เตรียมพรอมสําหรับการทํางาน  มีวิสัยทัศน กลาหาญ และสามารถตอสูกับอุปสรรค  ชวยแนะนํา

                                                 
 174สมศรี   สุมมาตย, “คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการปฏิรูปการ

เรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545), บทคัดยอ 
 175วุฒิชัย  วรชิน,  “ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนํากับประสิทธิผลภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร” 
(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546), ง. 

 176วราภรณ  สายใจ, “ภาวะผูนําของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการ
บริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญา               
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองคการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก, 2546), 
บทคัดยอ. 
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ใหผูรวมงานรูจักการพัฒนา     มีการประเมินการทํางานดวยความยุติธรรม โนมนาวใจคนไดดี มี
ความรอบรู มีความสามารถเหมาะกับตําแหนง  และรูจักใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน
สูงสุด177  
 คุณลักษณะท่ี 9  คุณลักษณะทางทักษะ ประกอบดวย (1) มีทักษะทางเทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน  (2) มีทักษะดานมนุษยสัมพันธ  (3) มีทักษะทางความคิดรวบยอด  (4) มทัีกษะทางการ
บริหารงาน (5) มีทักษะในการประสานงานและการจูงใจ (6) มีทักษะในการแกปญหาและขจัด
ความขัดแยง (7) มีทักษะในการส่ังการ (8) มีทักษะในการติดตาม กํากับ และประเมินผล (9) มี
ทักษะในการดําเนินการประชุม  (10) มีทักษะในการพูดและใชภาษาในการส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพ   (11) มีทักษะในเชิงคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดวิเคราะหสังเคราะห พัฒนา และ
ปรับปรุงองคกร  และ(12) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการบริหารจัดการ  
สอดคลองกับแนวคิดของทีด (Tead) ท่ีมีความเห็นวาคุณสมบัติท่ีจําเปนสําหรับผูนํา คือ มีความ
เขาใจในวัตถุประสงคและความมุงหมาย   มีความเขาใจในดานมนุษยสัมพันธ  มีความ
กระตือรือรน มีความสามารถในการตัดสินใจและตกลงใจ มีความฉลาด และมีความเช่ือม่ันใน
ตนเอง178   สอดคลองกับแนวคิดของเครทอน (Kreitton)  ท่ีเนนวาลักษณะผูนําท่ีดี ตองมีลักษณะ
จูงใจผูพบเห็น ตัดสินปญหาทันทวงที มีความกระตือรือรน สามารถคุมการประชุมและแนะนํา
ความคิด179   สอดคลองกับแนวคิดของซาซส (Sachs) ท่ีไดใหทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของผูบริหาร
ท่ีดีไววา ตองยอมรับฟงและเคารพความคิดของผู อ่ืน ตองมีความเขาใจในสถานภาพของ
ผูรวมงานเปนอยางดีและตองมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค   ตองสามารถนําความคิดของผูรวมงาน
ไปใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงานของตน180   สอดคลองกับแนวคิดของบารนารด (Barnard) ท่ี
กลาววา คนท่ีจะเปนผูนํามีความจําเปนท่ีจะตองมีคุณสมบัติพิ เศษซ่ึงจะขาดเสียมิไดคือ 
ความสามารถในการตัดสินใจ (decisiveness)หมายถึงความเช่ือม่ันในการตัดสินใจไดรวดเร็ว 
ถูกตอง และเต็มใจท่ีจะตัดสินใจโดยไมทําใหกลุมผูรวมงานยุงยากใจและความสามารถในการจูง
ใจคน (persuasiveness) หมายถึง ความสุจริตใจแกผูรวมงานวางตัวใหผู อ่ืนเล่ือมใสและมี

                                                 
 177J. Reeves, L. Moos, and J. Forrest, “The School Leader’s View,” in  Effective 
School Leadership : Responding to Change ed. Macbeath, J.  (London : Paul Chapman 
Publishing, 1998), 32 – 58.  
 178Tead, The Art  of  Leadership, 83.  
 179Kreitton, Leadership for Action in Rural Communities, 81. 
 180Sachs, Educational Administration : A Behavioral Approach, 3 – 4.  
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ความสามารถในการพูดและการเขียน181   สอดคลองกับแนวคิดของสแตท และคนอ่ืน ๆ (Stadt 
and others) ท่ีกลาววา ลักษณะของผูนําท่ีดี คือ คํานึงถึงมาตรฐานในการทํางาน  เปนท่ีพึ่งของคน
อ่ืน มีความกลา กลาท่ีจะคิด กลาท่ีจะเส่ียง มีความสามารถท่ีจะแบงงานใหผูอ่ืนชวยปฏิบัติ มี
วิสัยทัศน มีมนุษยสัมพันธดี มีความสามารถในการส่ือความคิด    มีสติปญญา      มีความสามารถ
ในการจัดรูปงาน   และมีความสามารถในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล182   สอดคลองกับแนวคิด
ของสต็อกดิลล (Stogdill)  ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนําท่ีดี ไดแก  1) มีพื้นฐานทางสังคม คือ
เปนผูมีการศึกษาและมีสถานะทางสังคมดี 2) มีสติปญญาและความสามารถ เปนผูมีสติปญญา 
เฉลียวฉลาด มีการตัดสินใจดี  3) บุคลิกภาพ เปนผูมีความกระตือรือรน ตื่นตัวอยูเสมอ ควบคุม
อารมณได มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีความเช่ือม่ันในตนเอง  4) คุณลักษณะท่ีสัมพันธกับ
งาน เปนผูมีความต้ังใจทํางาน มีความรับผิดชอบ  และมุงม่ันท่ีจะทํางานใหสําเร็จ     5) 
คุณลักษณะทางสังคม      เปนผูท่ีสามารถรวมมือกับผูอ่ืนได     เปนท่ียอมรับของผูรวมงานและ
คนอ่ืนๆ183  สอดคลองกับแนวคิดของเทรวาทราและนิวพอรท (Trewatha and Newport) ท่ีกลาววา
คุณลักษณะผูนําไดแก มีความสามารถท่ีจะรวมงาน  มีความสามารถในการวินิจฉัย   และมี
ความสามารถทางสติปญญา184  สอดคลองกับแนวคิดของฮอย  และมิสเกล (Hoy and Miskel)   ท่ี
กลาววา คุณลักษณะของผูนําไดแก ความเปนผูมีความสามารถ (capacity) ประกอบดวย  ความมี
ไหวพริบ   การต่ืนตัว ทันตอเหตุการณ   การใชเวลา และภาษาพูด  กลาพูดกลาทํา  ความเปนผู
ริเร่ิม  และความเปนผูตัดสินปญหาที่ดี185 สอดคลองกับแนวคิดของกริฟฟท (Griffiths) ท่ีไดระบุ
คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในทฤษฎีการบริหารวา คือ 1)  การเปนผูริเร่ิมงานใหม 
ๆ ข้ึน  ซ่ึงมักจะมีแผนงานท่ีจัดระเบียบข้ันตอนไวเปนอยางดี โดยการทํางานหนักอยูเสมอเพื่อให
งานท่ีริเร่ิมใหมบรรลุผลสําเร็จ  2)  การเปนนักปรับปรุง  โดยเปนคนคอยกระตุนและใหโอกาส
ผูใตบังคับบัญชาในการทํางานและปรับปรุงตนเองใหดีข้ึนสนับสนุนสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา
แสวงหาและปรับปรุงวิธีการทํางานท่ีดีกวาวิธีเดิมอยูเสมอ   ตลอดจนเปนผูแนะแนวทางหรือวิธี
ทํางานใหมๆใหกับผูใตบังคับบัญชา  3)  การเปนผูใหการยอมรับผูอ่ืน  โดยดึงเอาความสามารถ
ของผูใตบังคับบัญชาท่ีแฝงอยูในตัวออกมาใชใหปรากฏ    มองเห็นปญหาของผูใตบังคับบัญชาใน
การทํางาน    ใหกําลังใจและคําชมเชย  ยอมรับในผลสําเร็จของ ผูใตบังคับบัญชา  4)การเปนผูให 

                                                 
 181Barnard,  The Functions of  the Executive, 21 – 22.  

 182Stadt  and others, Managing Career Education Programs, 49 – 53. 
 183Stogdill, Handbook of  Leadership : A Survey of Theory and Research, 74 - 75. 
 184Trewatha  and  Newport, Management, 388. 

 185Hoy  and  Miskel, Educational Administration, 396 – 397.    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 97 

ความชวยเหลือคือพรอมเสมอท่ีจะชวยแกปญหาใหผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีปญหาติดขัด มีความ
หวงใยและกระตือรือรนท่ีจะใหความชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาท่ีมีปญหาและตองการความ
ชวยเหลือ 5) การเปนนักพูดท่ีมีประสิทธิภาพ คือความสามารถในการพูดชักจูงผูใตบังคับบัญชา
ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกัน    มีความสามารถในการใชภาษาซ่ึงจะสรางเสนหความ
ศรัทธาและความเช่ือถือไดบนพื้นฐานของการพูดท่ีมีความจริงใจ 6) การเปนผูประสานงานท่ีดี  
คือ  มีความสามารถในการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการวางแผนงาน และ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนงานของทุกฝาย  7)  การเปนผูเขาสังคม
ไดอยางดี  เปนผูท่ีไววางใจได  มีความม่ันคง  สุภาพ  เอ้ือเฟอและมีความเปนมิตรเพ่ือใหไดมาซ่ึง
การสนับสนุนการทํางานของตนในโรงเรียน  ท้ังนี้จะตองเปนผูท่ีใชเวลาในการสังคมไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมดวย186   สอดคลอง กับแนวคิดของแม็คนูสัน (Magnuson)  ท่ีกลาววา
คุณลักษณะภาวะผูนําของผูจัดการโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ  คือ 1)  คุณลักษณะดานอาชีพ  
ประกอบดวย  ความสามารถในการติดตอและเขากับผูอ่ืนไดดี  มีความรูในสาขาวิชาชีพเปนอยาง
ดี  รูจักมอบหมายงานใหผูรวมงาน  ใหความสนใจในบุคคลอื่น มีความสามารถในการวางแผน
และการจัดระเบียบงาน  รับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและใชอํานาจหนาท่ีไดอยางเหมาะสม 
2) คุณลักษณะสวนตัว ประกอบดวย มีวิจารณญาณ  มีความรูกวางขวาง  มีความยุติธรรม  มีความ
ซ่ือสัตย  ความจงรักภักดี  เปนผูมีสติไมใชอารมณ  มีความจริงใจ  มีความเปนมิตร  มีอารมณขัน  
มีใจกวางและเปดเผย  มีความเสมอตนเสมอปลาย  มีความเมตตาปรานีและเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน187  
สอดคลองกับแนวคิดของภิญโญ  สาธร ท่ีกลาววาผูนําจะตองมีคุณลักษณะ คือ กลารับผิด เอาใจ
ใสดูแลทุกขสุขของผูนอยอยูเสมอ รูจักเลือกใชคน ติดตามคําส่ังท่ีส่ังการไปแลวอยูเสมอ ฉลาดท่ี
จะกระตุนเตือนผูนอยเม่ือลาชาหรือผิดพลาด  หม่ันอบรมผูอยูใตบังคับบัญชาใหมีความสามารถ
และรูวิธีการปฏิบัติงานโดยเหมาะสม รูจักใชอํานาจโดยไมใหผูอ่ืนรูสึกวาถูกบีบบังคับ ใหเกียรติ
เจาของความคิดหรือเจาของโครงการใหม ๆ เสมอ  มีความเด็ดขาด เด็ดเดี่ยว  ม่ันคง  แนนอน 
ส่ังงานเปน    ถูกจังหวะเหมาะกับคนท่ีรับงานไปปฏิบัติ    รูจักถนอมน้ําใจคน188       สอดคลองกับ
แนวคิดของสมพงษ เกษมสิน ท่ีกลาววาคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับผูนําประกอบดวย 1) ดาน
พื้นฐานและประสบการณ (background and experience)ในการปฏิบัติงานไดแก การตัดสินใจ 

                                                 
 186Griffiths, “Administration Theory,” Handbook of Research on Education,   
112 – 115. 

 187Magnuson, The Characteristic of Successful School Business Managers, 74 - 75. 
 188ภิญโญ  สาธร, หลักบริหารการศึกษา, 151 – 152. 
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การวินิจฉัยส่ังการ การวางแผน ความสามารถทางดานเทคนิคและการบริหาร  และทักษะในการ
ทํางานดานตางๆ 2)  ดานสติปญญาและคุณภาพของสมอง (intellectual and mental qualities) 
ไดแก ความสามารถทางดานภาษา  ความสามารถทางดานเหตุผล  ความสามารถจดจํา  
ความสามารถดานรอบรูท่ัวไป  ความสามารถในการใชดุลยพินิจ ความสามารถในการปรับตัว
ดานตางๆ189   สอดคลองกับแนวคิดของวิศิษฎ พิพัฒนภิญโญพงค   ท่ีไดเสนอหลักและวิธีการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเปนผูบริหารโดยเนนการสรางคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ มีความเสียสละและใหความ
ชวยเหลือตอเพื่อนรวมงาน     มีความรับผิดชอบตอองคกร งาน และลูกคา   และมีมนุษยสัมพันธ
ท่ีดีตอเพื่อนรวมงาน190   สอดคลองกับแนวคิดของดนัย  เทียนพุฒ   ท่ีไดสรุปปจจัยใหมของ
ผูบริหารระดับสูง  โดยกลาววา ผูบริหารระดับสูงตองมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ1)การมองการณ
ไกล ไดแกความสามารถวาดภาพกฎเกณฑในอนาคตไดสมจริง   และมีการวางแผนและการ
เตรียมการสําหรับงานในอนาคตไดอยางเหมาะสม  2)  ความเปนผูนํา    ไดแก กลาตัดสินใจ   มี
ความอดทน มีความสามารถในการแกปญหาและสามารถโนมนาวผู อ่ืนใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ 3) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ไดแก มีความคิดริเร่ิมสรางส่ิงใหม ๆ  สามารถ
ยืดหยุนวิธีการเพื่อความสําเร็จของงาน และคนควาวิธีทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 4)  มีความสามารถ
ในการเจรจาจูงใจ ไดแก มีความสามารถในการเจรจาตอรอง และเปนนักมนุษยสัมพันธช้ันสูง  5)
มีความคิดเชิงธุรกิจและความรับผิดชอบ ไดแก เปนนักการตลาด ไมเอาเปรียบผูอ่ืนและ6)มีความ
รับผิดชอบ   ประนีประนอม  ไดแก สามารถยืดหยุนวิธีการเพื่อความสําเร็จของงาน  และมี
ความสามารถในการประสานประโยชน191    สอดคลองกับแนวคิดของวีระวัฒน  ปนนิตามัย     ท่ี
ไดกลาวถึงคุณลักษณะพึงประสงคของการเปนผูนําท่ีดี  คือ  1) แสดงความเปนของแท 
(authenticity) หมายถึง   ผูนําตองแสดงความเช่ือม่ันศรัทธาในสิ่งท่ีตนยึดถือตอคานิยมเชิง
สรางสรรคอยางแทจริง กระตุนและกอใหเกิดความทะเยอทะยาน สามารถเปนแบบอยางท่ีดีของ
องคการได สนับสนุนศรัทธาคําพูดของตนดวยการกระทํา   2) การมีวิสัยทัศน  (vision)   หมายถึง 
ผูนํามีความสามารถพินิจพิเคราะห สภาพแวดลอมท้ังในและนอกองคการในแงมุมของอดีตและ
ปจจุบัน คาดคะเนพยากรณ  และสรางภาพ    (image) ฉายไปในอนาคตไดวา      จะมีความ
เปล่ียนแปลงอะไรแลวทําการส่ือสาร (communication)ภาพดังกลาวใหแกผูเกี่ยวของทราบ  3)  
ตองมีความกลาตัดสินใจ  (decisiveness)   คือ    ตองทําการตัดสินใจท่ีเหมาะสม  ทันกาล  และ

                                                 
 189สมพงษ  เกษมสิน, การบริหาร, 96 – 298. 

 190วิศิษฎ  พพิัฒนภิญโญพงค, “จริงหรือท่ีใคร ๆ ก็กาวเขาสูความเปนผูนําได,”  
นักบริหาร  12  (ตุลาคม – ธันวาคม  2535) : 38 – 39. 

 191ดนัย  เทียนพฒุ, มุมมองท่ีทาทายนักบริหาร, 203 – 206.  
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ตองตัดสินใจภายใตขอมูล และทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด     นอกจากนี้ผูนําท่ีดีตองกลา
รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน     4) แสดงความใสใจ   (focus)   ผูนําตองเลือกท่ีจะ
ใสใจและสนใจในบางเรื่อง  ไมควรใสใจเสียเวลาในทุกเร่ืองหรือใหความสําคัญในบางเร่ือง
เทากันหมด   การจัดลําดับความสําคัญความเรงดวนงานที่ทําจึงมีความหมายมาก   5) สราง
ความรูสึกประทับใจเปนสวนตัว (personal touch) ผูนําท่ีดีตองสามารถสรางศรัทธาและ
ความสัมพันธท่ีดีกับผูใตบังคับบัญชา รูจักการใชชองทางการส่ือสารอยางไมเปนทางการไดอยาง
ถูกกาลเทศะ สอบถามทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชารูจักสรางขวัญและกําลังใจ 6) มีความสามารถ
ในการสื่อสารและเกงคน (communication  and  people skill) การมีเครือขายมนุษยสัมพันธท่ีดี  
จะสามารถทําใหผูนําสามารถรองขอความชวยเหลือ กระตุนแรงจูงใจและใช “คน”  ทํางานได
สําเร็จตามท่ีผูนําตองการ  และ7) การพัฒนาตนเองอยูเสมอ  (ever  forward) ผูนําจะตองพัฒนา
ลักษณะการทํางานใหดีอยูเสมอเพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งข้ึน192   สอดคลองกับแนวคิด
ของศิริพร  พงศศรีโรจน ท่ีกลาววา คุณลักษณะของผูนําท่ีดี ไดแกคุณลักษณะดานวิชาการ 
ประกอบดวยมีความรูดานวิชาชีพเปนอยางดี     มีความรูดานความรู ท่ัวๆ  ไปดี   และมี
ประสบการณในการบริหารและคุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยมี
สติปญญาฉลาด รูบทบาทตน รับผิดชอบ มีความกลา แนบเนียน เด็ดขาด กระตือรือรน บังคับ
ตนเองได รวมทั้งมีความสามารถในดานการตัดสินใจ การจูงใจ การประสานงาน มีผลงานท่ี
ประสบผลสําเร็จ193    สอดคลองกับแนวคิดของเอกชัย  กี่สุขพันธ   ท่ีไดกลาวถึง  ผูบริหารในยุคท่ี
มีการเปล่ียนแปลงอยางมากในปจจุบัน   ควรมีคุณสมบัติดังนี้  1) มองกวางไกล อยางตอเนื่อง   
และพรอมท่ีจะเปล่ียนแปลง   ตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน(vision) สามารถท่ีจะกําหนดกลยุทธในการ
บริหาร (strategic management) ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป  
ดังนั้น ผูบริหารจะตองมีทักษะท่ีสําคัญในการกําหนดเปาหมายการทํางาน  กําหนดนโยบาย  และ
วิธีการทํางานท่ีชัดเจน2)สามารถที่จะวิเคราะหสถานการณ (analyze situations)เพ่ือกําหนดแผน
เชิงกลยุทธ     และแผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายและนโยบายไดอยางเหมาะสม 3)ไวตอ
การรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน ในสังคมทั้งภายนอก    และภายในองคกรท้ังจะตองรูจัก
วิเคราะหความนาเช่ือถือของขอมูลขาวสารที่ไดรับมาอีกดวย   4) ความสามารถในการจัดระบบ
การส่ือสารใหไดผล    (effective   communication)   เพื่อเช่ือมโยงขอมูลขาวสารตาง ๆ   ใหท่ัวถึง
ทุกระดับ  ผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   (IT)    เปนอยางดี      

                                                 
 192วีระวัฒน  ปนนิตามัย, “วาดวยผูนํา,” วารสารขาราชการ 39 (กันยายน – ตุลาคม 
2537) : 13  - 16.  

 193ศิริพร  พงศศรีโรจน, องคการและการจัดการ, 190 – 191. 
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5)   ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล  (human  resource  management) ตองสามารถ
วางแผนบุคลากร สรรหาคัดเลือก กําหนดระบบคาจาง เงินเดือน   ผลตอบแทน   ความกาวหนาใน
อาชีพ    ความอึดอัดใจความไมพอใจตางๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนและนํามาเปนขอมูลในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล194    สอดคลองกับแนวคิดของอภิรมย  ณ นคร ท่ีไดกลาวไววา ความเจริญของ
โรงเรียนตองอาศัยคุณลักษณะของผูบริหารดังนี้คือ1)สมรรถภาพทางสวนตัวไดแก มีความเฉลียว
ฉลาด และ2)สมรรถภาพทางวิชาชีพ ไดแก มีพื้นฐานการศึกษาท่ีสูงพอ มีความเขาใจอยางลึกซ้ึง
ในศาสตรท่ีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา มีประสบการณกอนที่จะรับตําแหนงอยางเพียงพอ มี
ความสามารถตอการทํางานเปนกลุม195    สอดคลองกับแนวคิดของวิจิตร  วรุตบางกูร และ
สุพิชญา  ธีระกุล ท่ีไดใหความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริหารโรงเรียนไว   คือ  1) มีความ
เปนผูนํา    (leadership)  คือ มีอิทธิพลในตนเองสูงกวาอิทธิพลอ่ืน ๆ ของบุคคลในกลุม    และ
สามารถชักนําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในหนวยงานไดคุณสมบัติดานนี้ประกอบดวยลักษณะตาง 
ๆ  คือ มีความราเริง แจมใส และอดทน สามารถตัดสินใจและจูงใจคน  มีความรับผิดชอบ  ฉลาด  
และไหวพริบดี   มีความอุตสาหะวิริยะ  มีความเสียสละ  มีบุคลิกภาพดี  และมีความเปน
ประชาธิปไตย 2) มีมนุษยสัมพันธ     (human relationship)     ผูบริหารจะตองทํางานรวมกับ
บุคคลอ่ืนท้ังนอกและในโรงเรียน ดังนั้น ผูบริหารจําเปนตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ซ่ึงประกอบไป
ดวยลักษณะท่ีสําคัญ  คือ   ยิ้มแยมแจมใส   มีความเสมอตนเสมอปลาย   ยกยองชมเชย  รับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความยืดหยุน  เปดเผย เปนกันเอง196สอดคลองกับแนวคิดของนพพงษ 
บุญจิตราดุลย ท่ีไดจําแนกคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนไว  คือ คุณลักษณะทางดาน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีองคประกอบดังนี้  ความมีสติปญญาฉลาดและมีไหวพริบ   
ความรับผิดชอบตอหนาท่ี   การมีสวนรวม  ความสามารถในการจูงใจคน   ความสามารถในการ
ตัดสินใจ       ความสามารถในการประสานท้ังงานและคน   และเคยประสบความสําเร็จในหนาท่ี 
การงานมากอน197     สอดคลองกับแนวคิดของสถาบันพัฒนาครูใหญแหงทัสมาเนีย ประเทศ
ออสเตรเลีย (Tasmanian Principal Institute : TPI) ท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะที่
สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน     ไดแก   ความสามารถเฉพาะตัวในเชิงบริหาร 

                                                 
 194เอกชัย  กี่สุขพนัธ, การบริหารทักษะและการปฏิบัติ, พิมพคร้ังท่ี 3 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพมิพสุภาพใจ, 2538), 19 – 20. 
 195อภิรมย  ณ  นคร, หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา, 12 – 13. 

 196วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา ธีระกุล, การบริหารโรงเรียนและการนเิทศการศึกษา
เบ้ืองตน, 74 – 76.  
 197นพพงษ  บุญจติราดุลย, กาวเขาลูผูบริหารการศึกษา, 39 – 40.  
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(professional effectiveness) ความสามารถท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน (interpersonal relations) 
ความสามารถในดานบริหารการศึกษา (educational leadership) และความสามารถในการวาง
แผนการทํางาน (planning and accountability)198   สอดคลองกับแนวคิดของสมรรถภาพภาวะผูนํา
ครูใหญของฮองกงท่ีกลาววา   ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญ ไดแก ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ  ภาวะผูนําในการสอน 
และภาวะผูนําในองคการ199    สอดคลองกับแนวคิดของสมาคมผูนําโรงเรียนผูมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Interstate School Leaders Licensure 
Consortium : ISLLC) ท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามดัชนีแสดงคุณลักษณะ   ซ่ึงแบงออกเปน 3    ดาน  คือ  1) ดานความรู    2) ดาน
ทัศนคติ      และ3) ดานการปฏิบัติหรือทักษะ200   สอดคลองกับผลงานวิจัยของไพโรจน  สิงหคํา  
ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ผลการวิจัยพบวา  ตามความคิดเห็นของ
ครูอาจารย   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก   โดยรายดานเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย   ดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ภาวะผูนํา  ดานทักษะความรูความสามารถในการบริหาร   และดานมนุษยสัมพันธ   เม่ือพิจารณา
เปนรายขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด    พบวา    ดานคุณธรรมจริยธรรม    คือ   ขอเปนแบบอยางท่ีดีในการ
ครองงาน ดานภาวะผูนํา คือ ขอรักเกียรติรักศักดิ์ศรี  ศรัทธาในอาชีพ ดานความรูความสามารถใน
การบริหาร คือ ขอความสามารถในการครองตน ครองคน ครองงาน  ดานมนุษยสัมพันธ  คือ ขอ
มีสัจจะพูดจริง ทําจริง201 สอดคลองกับผลงานวิจัยของศราวุฒิ สิทธิราช ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง  

                                                 
 198Tasmanian Principals Institute (TPI), The Characteristics of An Effective 
Educational Administrator, 1-13.  

      199สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, โปรแกรมการฝกอบรมภาวะผูนํา
ครูใหญของฮองกง, 23 – 27. 
 200Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC), “Standard for School 
Leaders,”  in  The Jossey – Bass Reader on Educational Leadership, ed.  Michael  Fullan   
(San Francisco : Jossey – Bass, 2000), 97 – 113. 

 201ไพโรจน  สิงหคํา, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย”  (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542), 
บทคัดยอ.  
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตามทัศนะของกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัด
สกลนคร ผลการวิจัยพบวา กรรมการสถานศึกษา โดยสวนรวม และจําแนกสถานภาพกรรมการ
สถานศึกษาไดแก ครูผูสอนและตัวแทนชุมชน เห็นวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมและรายดานท้ัง  4  ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงจาก
คาเฉล่ียมากไปหานอย      ดังนี้   1)  ดานภาวะผูนํา   เปนผูมีวิสัยทัศน   การพัฒนาตนเอง  พัฒนา
การศึกษา พัฒนาองคกร รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ศรัทธาในอาชีพ 2) ดานบุคลิกภาพ รูจักประมาณ
ตนเอง เปนคนเปดเผย แตงกายสะอาดเรียบรอยและเหมาะสม มีความหนักแนน   กระตือรือรน
ชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา  รูจักยกยองชมเชย   สุขภาพจิตดี อารมณขัน พูดคุยไดทุกสถานการณ 
3) ดานความรูความสามารถในการบริหาร  มีความรูเร่ืองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 การมอบหมายงาน  การวางแผนงาน การกํากับติดตาม  มีความรูเร่ืองส่ือการสอน การ
บริหารงานแบบมีสวนรวม มีความรูความสามารถและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทุก
เร่ือง   4) ดานคุณธรรมจริยธรรม มีความสุจริต เมตตากรุณา ตรงตอเวลา  เสียสละ  มีใจหนักแนน
มีความวิริยะอุตสาหะ มีความยุติธรรม สุภาพ  พึ่งตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา202 

สอดคลองกับผลงานวิจัยของธวัชชัย ปุณฑริกกุล ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ของผูบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังฆมลฑลนครราชสีมา ตามทัศนะของครู ใน
ดานความรู ดานความสามารถ ดานการเปนผูนํา ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค ดานการปกครอง 
ดานมนุษยสัมพันธ ดานการบริการสังคมและดานคุณธรรมจริยธรรม    ผลการวิจัยพบวา     
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิก  สังฆมลฑลนครราชสีมา   ตาม
ทัศนะของครูเปนรายดานอยูในระดับมาก   และเมื่อเฉล่ียรวมทุกดานพบวา   อยูในระดับมาก
เชนกัน    โดยเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค ดาน
การปกครอง ดานการเปนผูนํา ดานความรู ดานความสามารถ  ดานมนุษยสัมพันธ   และดานการ 
 

                                                 
 202ศราวุฒิ  สิทธิราช,  “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ตามทัศนะของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), 71 - 73. 
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บริการสังคม203  สอดคลองกับผลงานวิจัยของธีระ รุญเจริญ    ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษา
ผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ : สภาพปญหาและความตองการ ตามการรับรูของบุคลากรทาง
การศึกษาในเขตการศึกษา 11 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารโรงเรียนไดปฏิบัติ/ดําเนินการตาม
แนวการปฏิรูปการบริหาร   และการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   
ในระดับมากโดยเฉพาะการบริหารโดยยึดประโยชนและคุณภาพของนักเรียนเปนหลัก การยึด
หลักคุณธรรมและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงาน
และบุคคลท่ัวไป สวนท่ีผูบริหารปฏิบัติอยูใน 3 ลําดับสุดทาย คือ การเนนการบริหารวิชาการ การ
ดําเนินการตามกระบวนการบริหาร และการตัดสินใจในประเด็นหลัก ๆ และสําคัญ    2) ผูบริหาร
โรงเรียนมีคุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการบริหารในระดับมาก โดยเฉพาะความซ่ือสัตยและเท่ียงธรรม 
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และมีวิสัยทัศนกวางไกล  และความรับผิดชอบในภารกิจของโรงเรียน  
เปนตน204  สอดคลองกับผลงานวิจัยของวุฒิชัย  วรชิน ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะผูนํากับประสิทธิผลภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา   สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูนําท่ีมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลภาวะผูนํา ไดแก คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะทาง
แรงจูงใจ    และคุณลักษณะทางทักษะ205  สอดคลองกับผลงานวิจัยของนิติมา เทียนทอง   ท่ีได
ศึกษาวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในทศวรรษหนาโดยใชเทคนิคเดลฟาย 
ผลการวิจัยจากการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารเขตพื้นท่ี
การศึกษาในทศวรรษหนาสอดคลองกับแบบจําลองความคิดในอนาคตของอูลริช คือ 1) 
คุณลักษณะสวนตนดานความนาเช่ือถือ มี 5 ประการ ไดแก เปนผูมีความฉลาดและวิสัยทัศน

                                                 
 203ธวัชชัย ปุณฑริกกุล, “การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน

เอกชนคาทอลิกสังฆมลฑลนครราชสีมาตามทัศนะของครู” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฎนครราชสีมา, 2544), 
บทคัดยอ. 
 204ธีระ  รุญเจริญ, “รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษาผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ :  สภาพ
ปญหาและความตองการตามการรับรูของบุคลากรทางการศึกษาในเขตการศึกษา  11” 
(นครราชสีมา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล, 2544), บทคัดยอ. 

 205วุฒิชัย  วรชิน,  “ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนํากับประสิทธิผลภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร” 
(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546), ง.  
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กวางไกล เปนผูมีทักษะในการส่ือสาร เปนผูท่ีเขาถึงได เปนผูมีความเช่ือม่ันในหลักการ มีคานิยม
ท่ีถูกตองและมีความจริงใจ เปนผู ท่ีมีความมั่นใจในตนเองและมุงม่ันตอความสําเร็จ  2) 
ความสามารถในการบริหารจัดการ มี 5 ประการ ไดแก ความสามารถในการวิเคราะหและ
วางแผน ความสามารถในการสรางวิสัยทัศนรวม ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร     
ความสามารถในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ  ความสามารถในการติดตามงานและ
ประเมินผล206  
 คุณลักษณะท่ี 10  คุณลักษณะดานการบริหาร    ประกอบดวย   (1) เปนผูจัดการท่ีมี
หลักการ และมีเหตุผล  (2) มีความรอบรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองคกร   (3) มี
ประสบการณในการบริหาร (4) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูง
ข้ึนเปนลําดับ  (5) มีความสามารถในการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
(6) มีความสามารถท่ีจะมอบหมายงานใหผูอ่ืนทําตามความถนัดและความสามารถ (7) มี
ความสามารถในการวางแผนและจัดระเบียบงาน (8) สามารถนําความรูความเขาใจในหลักการ
และทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษา (9) สามารถ
วิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูในการบริหารจัดการสถานศึกษา (10) สามารถกําหนด
วิสัยทัศนและเปาหมายของสถานศึกษา (11) สามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และ
กําหนดภารกิจ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม  สอดคลองกับแนวคิดของทีด 
(Tead)   ท่ีมีความเห็นวาคุณสมบัติท่ีจําเปนสําหรับผูนํา คือ มีความเขาใจในวัตถุประสงคและ
ความมุงหมาย  มีความเขาใจในดานมนุษยสัมพันธ    มีความกระตือรือรน  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจและตกลงใจ     มีความฉลาด   และมีความเชื่อม่ันในตนเอง207    สอดคลองกับแนวคิด
ของเครทอน    (Kreitton)  ท่ีเนนวาลักษณะผูนําท่ีดี ตองมีลักษณะจูงใจผูพบเห็น   ตัดสินปญหา
ทันทวงที       มีความกลาหาญ     เปนผูมีความกระตือรือรน    สามารถคุมการประชุมและแนะนํา
ความคิด208   สอดคลองกับแนวคิดของซาซส (Sachs) ท่ีไดใหทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของผูบริหาร
ท่ีดีไววา    ตองมีความเขาใจตนเอง   และสามารถประเมินคาตนเองไดอยางถูกตอง    ตองยอมรับ
ฟงและเคารพความคิดของผูอ่ืน   ตองมีความเขาใจในสถานภาพของผูรวมงานเปนอยางดี   และ
ตองมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคตองสามารถนําความคิดของผูรวมงานไปใชใหเกิดประโยชนแก

                                                 
 206นิติมา  เทียนทอง,  “ภาวะผูนาํของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศกึษาในทศวรรษหนา” 

(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    บัณฑติวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546), 89 - 104. 
 207Tead, The Art of Leadership, 83. 
 208Kreitton, Leadership for Action in Rural Communities, 81. 
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หนวยงานของตน209    สอดคลองกับแนวคิดของบารนารด (Barnard) ท่ีกลาววา คนท่ีจะเปนผูนํามี
ความจําเปนท่ีจะตองมีคุณสมบัติพิเศษซ่ึงจะขาดเสียมิได คือ ความสามารถในการตัดสินใจ 
(decisiveness)หมายถึงความเชื่อม่ันในการตัดสินใจไดรวดเร็วถูกตอง และเต็มใจท่ีจะตัดสินใจ
โดยไมทําใหกลุมผูรวมงานยุงยากใจและมีความสามารถในการจูงใจคน (persuasiveness)  
หมายถึง    ความสุจริตใจแกผูรวมงาน  วางตัวใหผูอ่ืนเล่ือมใส และมีความสามารถในการพูดและ
การเขียน210  สอดคลองกับแนวคิดของสแตท และคนอ่ืน ๆ (Stadt and others) ท่ีกลาววา ลักษณะ
ของผูนําท่ีดี คือ คํานึงถึงมาตรฐานในการทํางาน  เปนท่ีพึ่งของคนอ่ืน   มีความกลา   กลาท่ีจะคิด   
กลาท่ีจะเสี่ยง   มีความสามารถท่ีจะแบงงานใหผูอ่ืนชวยปฏิบัติ มีวิสัยทัศน มีมนุษยสัมพันธดี มี
ความสามารถในการส่ือความคิด  มีสติปญญามีความสามารถในการจัดรูปงาน    และมี
ความสามารถในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล211  สอดคลองกับแนวคิดของสต็อกดิลล (Stogdill)  ท่ี
กลาววาคุณลักษณะของผูนําท่ีดี ไดแก  1) มีพื้นฐานทางสังคม คือเปนผูมีการศึกษาและมีสถานะ
ทางสังคมดี มีสติปญญาและความสามารถ เปนผูมีสติปญญา เฉลียวฉลาด มีการตัดสินใจดี2) 
บุคลิกภาพ เปนผูมีความกระตือรือรน ตื่นตัวอยู เสมอ ควบคุมอารมณได มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค และมีความเช่ือม่ันในตนเอง  3) คุณลักษณะท่ีสัมพันธกับงาน เปนผูมีความตั้งใจ
ทํางาน มีความรับผิดชอบ และมุงม่ันท่ีจะทํางานใหสําเร็จ     4) คุณลักษณะทางสังคมเปนผูท่ี
สามารถรวมมือกับผูอ่ืนได เปนท่ียอมรับของผูรวมงานและคนอ่ืนๆ212   สอดคลองกับแนวคิดของ
เทรวาทรา และนิวพอรท (Trewatha and Newport) ท่ีกลาววาคุณลักษณะผูนําไดแก มี
ความสามารถที่จะรวมงาน  มีความสามารถในการวินิจฉัย   และมีความสามารถทางสติปญญา213    
สอดคลองกับแนวคิดของฮอย  และมิสเกล (Hoy and Miskel)   ท่ีกลาววา    คุณลักษณะของผูนํา 
ไดแก  ความเปนผูมีความสามารถ  (capacity)   ประกอบดวย  ความมีไหวพริบ   การตื่นตัว ทันตอ
เหตุการณ   การใชเวลา และภาษาพูด  กลาพูดกลาทํา  ความเปนผูริเร่ิม  และความเปนผูตัดสิน
ปญหาท่ีดี214    สอดคลองกับแนวคิดของกริฟฟท (Griffiths) ท่ีกลาววาคุณลักษณะภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนในทฤษฎีการบริหาร คือ 1) การเปนผูริเร่ิมงานใหม ๆ ข้ึน  ซ่ึงมักจะมีแผนงานท่ี
จัดระเบียบข้ันตอนไวเปนอยางดีโดยการทํางานหนักอยูเสมอเพื่อใหงานท่ีริเร่ิมใหมบรรลุผล

                                                 
 209Sachs, Educational Administration : A Behavioral Approach, 3 – 4. 
 210Barnard, The Functions of  the Executive, 21 – 22. 
 211Stadt and others, Managing Career Education Programs, 49 – 53. 
 212Stogdill, Handbook of  Leadership : A Survey of Theory and Research, 74 - 75. 
 213Trewatha and Newport, Management, 388. 
 214Hoy and Miskel , Educational Administration, 396 – 397.  
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สําเร็จ 2) การเปนนักปรับปรุง  โดยเปนคนคอยกระตุนและใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาในการ
ทํางานและปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน สนับสนุนสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาแสวงหา และปรับปรุง
วิธีการทํางานท่ีดีกวาวิธีเดิมอยูเสมอ ตลอดจนเปนผูแนะแนวทางหรือวิธีทํางานใหมๆใหกับ
ผูใตบังคับบัญชา 3)  การเปนผูใหการยอมรับผูอ่ืน  โดยดึงเอาความสามารถของผูใตบังคับบัญชา
ท่ีแฝงอยูในตัวออกมาใชใหปรากฏ      มองเห็นปญหาของผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน   ให
กําลังใจ   และคําชมเชย  ยอมรับในผลสําเร็จของผูใตบังคับบัญชา 4) การเปนผูใหความชวยเหลือ 
คือพรอมเสมอท่ีจะชวยแกปญหาใหผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีปญหาติดขัด   มีความหวงใยและ
กระตือรือรนท่ีจะใหความชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาท่ีมีปญหา      และตองการความชวยเหลือ 5) 
การเปนนักพูดท่ีมีประสิทธิภาพ คือความสามารถในการพูดชักจูงผูใตบังคับบัญชาใหความ
รวมมือในการปฏิบัติงานรวมกันมีความสามารถในการใชภาษา ซ่ึงจะสรางเสนหความศรัทธา
และความเช่ือถือไดบนพื้นฐานของการพูดท่ีมีความจริงใจ 6) การเปนผูประสานงานท่ีดี คือ  มี
ความสามารถในการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการวางแผนงานและ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนงานของทุกฝาย 7) การเปนผูเขาสังคมได
อยางดี  เปนผูท่ีไววางใจได  มีความมั่นคง  สุภาพ  เอ้ือเฟอและมีความเปนมิตรเพ่ือใหไดมาซ่ึงการ
สนับสนุนการทํางานของตนในโรงเรียนท้ังนี้จะตองเปนผูท่ีใชเวลาในการสังคมไดอยางถูกตอง
และเหมาะสมดวย215  สอดคลองกับแนวคิดของ แม็คนูสัน (Magnuson) ท่ีกลาววาผูจัดการ
โรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จควรมีคุณลักษณะดานอาชีพ   ประกอบดวย  ความสามารถในการ
ติดตอและเขากับผูอ่ืนไดดี  มีความรูในสาขาวิชาชีพเปนอยางดี รูจักมอบหมายงานใหผูรวมงาน 
ใหความสนใจในบุคคลอ่ืน มีความสามารถในการวางแผนและการจัดระเบียบงาน รับฟงความ
คิดเห็นของบุคคลอื่น และใชอํานาจหนาท่ีไดอยางเหมาะสม216   สอดคลองกับแนวคิดของภิญโญ   
สาธร   ท่ีกลาววาผูนําจะตองมีคุณลักษณะ  คือ  กลารับผิด   เอาใจใสดูแลทุกขสุขของผูนอยอยู
เสมอ  รูจักเลือกใชคน  ติดตามคําส่ังท่ีส่ังการไปแลวอยูเสมอ ฉลาดท่ีจะกระตุนเตือนผูนอย เม่ือ
ลาชาหรือผิดพลาด หม่ันอบรมผูอยูใตบังคับบัญชาใหมีความสามารถและรูวิธีการปฏิบัติงานโดย
เหมาะสม รูจักใชอํานาจโดยไมใหผูอ่ืนรูสึกวาถูกบีบบังคับ   ใหเกียรติเจาของความคิดหรือ
เจาของโครงการใหม ๆ เสมอ  มีความเด็ดขาด   เด็ดเดี่ยวม่ันคง    แนนอน  ส่ังงานเปน    ถูก
จังหวะเหมาะกับคนท่ีรับงานไปปฏิบัติ   รูจักถนอมน้ําใจคน217   สอดคลองกับแนวคิดของ

                                                 
 215Griffiths, “Administration Theory,” Handbook of Research on Education,   
112 – 115. 
 216Magnuson, The Characteristic of Successful School Business Managers, 74 - 75. 
 217ภิญโญ  สาธร, หลักบริหารการศึกษา, 151 – 152. 
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สมพงษ เกษมสิน    ท่ีกลาววา   คุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับผูนําประกอบดวย 1) ดานพ้ืนฐานและ
ประสบการณ  (background and experience) ในการปฏิบัติงานไดแก  การตัดสินใจ   การวินิจฉัย
ส่ังการ   การวางแผน    ความสามารถทางดานเทคนิคและการบริหาร  และทักษะในการทํางาน
ดานตาง ๆ 2) ดานสติปญญาและคุณภาพของสมอง (intellectual and mental qualities)ไดแก 
ความสามารถทางดานภาษา ความสามารถทางดานเหตุผล  ความสามารถจดจํา  ความสามารถ
ดานรอบรูท่ัวไป       ความสามารถในการใชดุลยพินิจ    ความสามารถในการปรับตัวดานตาง ๆ218    
สอดคลองกับแนวคิดของวิศิษฎ พิพัฒนภิญโญพงค ท่ีไดเสนอหลักและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเปน
ผูบริหารโดยเนนการสรางคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพื่อนรวมงาน  มีความ
รับผิดชอบตอองคกร งาน และลูกคา มีความเสียสละ และใหความชวยเหลือตอเพื่อนรวมงาน219  
สอดคลองกับแนวคิดของดนัย  เทียนพุฒ ท่ีไดสรุปปจจัยใหมของผูบริหารระดับสูง โดยกลาววา 
ผูบริหารระดับสูงตองมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ  1)การมองการณไกล ไดแกความสามารถวาด
ภาพกฎเกณฑในอนาคตไดสมจริง และมีการวางแผนและการเตรียมการสําหรับงานในอนาคตได
อยางเหมาะสม 2)ความเปนผูนํา ไดแก กลาตัดสินใจ มีความอดทน มีความสามารถในการ
แกปญหา  และสามารถโนมนาวผู อ่ืนใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  3) มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค ไดแก มีความคิดริเร่ิมสรางส่ิงใหม ๆ  สามารถยืดหยุนวิธีการเพ่ือความสําเร็จของงาน 
และคนควาวิธีทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 4)  มีความสามารถในการเจรจาจูงใจ   ไดแก   มี
ความสามารถในการเจรจาตอรอง และเปนนักมนุษยสัมพันธช้ันสูง  5)  มีความคิดเชิงธุรกิจ และ
ความรับผิดชอบ  ไดแก  เปนนักการตลาด    ไมเอาเปรียบผูอ่ืน  และ6)  มีความรับผิดชอบ   
ประนีประนอม    ไดแก   สามารถยืดหยุนวิธีการเพ่ือความสําเร็จของงานและมีความสามารถใน
การประสานประโยชน220  สอดคลองกับแนวคิดของอํานวย  วีรวรรณ  ท่ีกลาววาคุณลักษณะของ
ผูประสบความสําเร็จในชีวิตการงานคือ  1) ความเปนผู รู ซ้ึงถึงแกนงาน   คือ   เปนผู ท่ี มี
ความสามารถในการวิเคราะหปญหาในการปฏิบัติ นําหลักวิชามาประยุกตใชใหไดผลตาม
วัตถุประสงค และพยายามใฝหาความรูเกี่ยวกับงานท่ีตนรับผิดชอบอยูตลอดเวลา 2) ความเปนผู
ริเร่ิมสรางสรรค เพ่ือใหเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน โดยมีจิตสํานึกอยูเสมอวา วิทยาการตาง ๆ ใน
โลกกาวหนา  และเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา   ตองตื่นตัวปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหทันเหตุการณ 
และการเปล่ียนแปลงของโลก 3) ความเปนผูรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา เปนศิลปในการดําเนินงาน

                                                 
 218สมพงษ  เกษมสิน, การบริหาร, 296 – 298. 
 219วิศิษฎ  พพิัฒนภิญโญพงค, “จริงหรือท่ีใคร ๆ ก็กาวเขาสูความเปนผูนําได,”   
นักบริหาร  12  (ตุลาคม – ธันวาคม  2535) : 38 – 39. 
 220ดนัย  เทียนพฒุ, มุมมองท่ีทาทายนักบริหาร, 203 – 206.  
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ไมใหกระทบกระเทือนตอผูรวมงานหรือผู อ่ืน 4) ความเปนผูมีมนุษยสัมพันธ คือ ตองมี
ความสัมพันธอันดีกับผูรวมงาน เขากับคนอ่ืนไดเปนอยางดี   รูจักใชศิลปะในการเจรจา   และรูจัก
สรางศรัทธา   และบํารุงขวัญเพื่อเปนกําลังใจใหแกผูรวมงานดวย 5) ความเปนผูเคารพนับถือใน
ความคิดเห็นของผูอ่ืน และรูจักแสดงความคิดเห็นของตนโดยจะตองรูจักฟงและนับถือความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 6)  ความเปนผูกลาตัดสินใจ  และมีความมานะพยายาม    คือ   มีความกลาหาญ
ในการตัดสินใจดวยความเช่ือม่ัน และยอมทุมเทสติปญญา กําลังและความสามารถในการทํางาน
แมวาจะเปนงานหนักก็ตาม221    สอดคลองกับแนวคิดของวีระวัฒน  ปนนิตามัย     ท่ีไดกลาวถึง
คุณลักษณะพึงประสงคของการเปนผูนําท่ีดี  คือ  1) แสดงความเปนของแท (authenticity) 
หมายถึง   ผูนําตองแสดงความเชื่อม่ันศรัทธาในส่ิงท่ีตนยึดถือตอคานิยมเชิงสรางสรรคอยาง
แทจริง    กระตุนและกอใหเกิดความทะเยอทะยาน   สามารถเปนแบบอยางท่ีดีขององคการได    
สนับสนุนศรัทธาคําพูดของตนดวยการกระทํา  2) การมีวิสัยทัศน (vision) หมายถึง   ผูนํามี
ความสามารถพินิจพิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังในและนอกองคการในแงมุมของอดีตและปจจุบัน   
คาดคะเนพยากรณ    และสรางภาพ  (image)   ฉายไปในอนาคตได    วาจะมีความเปล่ียนแปลง
อะไร   แลวทําการส่ือสาร  (communication)  ภาพดังกลาวใหแกผูเกี่ยวของทราบ  3)  ตองมีความ
กลาตัดสินใจ (decisiveness)   คือตองทําการตัดสินใจท่ีเหมาะสม  ทันกาล  และตองตัดสินใจ
ภายใตขอมูล และทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด     นอกจากน้ีผูนําท่ีดีตองกลารับผิดชอบตอผลการ
ตัดสินใจใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน     4) แสดงความใสใจ   (focus)     ผูนําตองเลือกท่ีจะใสใจและสนใจใน
บางเร่ือง        ไมควรใสใจเสียเวลาในทุกเร่ือง     หรือใหความสําคัญในบางเรื่องเทากันหมด     
การจัดลําดับความสําคัญความเรงดวนของงานที่ทําจึงมีความหมายมาก  5) สรางความรูสึก
ประทับใจเปนสวนตัว (personal touch) ผูนําท่ีดีตองสามารถสรางศรัทธาและความสัมพันธท่ีดีกับ
ผูใตบังคับบัญชา รูจักการใชชองทางการส่ือสารอยางไมเปนทางการไดอยางถูกกาลเทศะ 
สอบถามทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชารูจักสรางขวัญและกําลังใจ 6) มีความสามารถในการ
ส่ือสารและเกงคน (communication  and  people skill) การมีเครือขายมนุษยสัมพันธท่ีดี  จะทําให
ผูนําสามารถรองขอความชวยเหลือ กระตุนแรงจูงใจและใช“คน” ทํางานไดสําเร็จตามท่ีผูนํา
ตองการ   และ7) การพัฒนาตนเองอยูเสมอ  (ever  forward)   ผูนําจะตองพัฒนาลักษณะการ
ทํางานใหดีอยูเสมอเพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งข้ึน222             สอดคลองกับแนวคิดของ

                                                 
 221อํานวย  วีรวรรณ, “บัญญัติเจ็ดประการในการสรางคนใหกลายเปนบุคคลผูประสบ
ความสําเร็จในชีวิต,”  ใน  ผูจัดการ (ฉบับพิเศษ) (2535) : 194 – 199. 
 222วีระวัฒน  ปนนิตามัย, “วาดวยผูนํา,”  วารสารขาราชการ  39 (กันยายน – ตุลาคม 
2537) : 13 - 16.  
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ศิริพร   พงศศรีโรจน  ท่ีกลาววา  คุณลักษณะของผูนํา ท่ีดี  ไดแกคุณลักษณะดานวิชาการ 
ประกอบดวยมีความรูดานวิชาชีพเปนอยางดี     มีความรูดานความรู ท่ัวๆ  ไปดี   และมี
ประสบการณในการบริหารและคุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยมี
สติปญญาฉลาด รูบทบาทตน รับผิดชอบ มีความกลา แนบเนียน เด็ดขาด กระตือรือรน บังคับ
ตนเองได รวมท้ังมีความสามารถในดานการตัดสินใจ การจูงใจ การประสานงาน มีผลงานท่ี
ประสบผลสําเร็จ223สอดคลองกับแนวคิดของเอกชัย  กี่สุขพันธ   ท่ีไดกลาวถึง   ผูบริหารในยุคท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยางมากในปจจุบัน   ควรมีคุณสมบัติดังนี้  1) มองกวางไกล อยางตอเนื่อง   และ
พรอมท่ีจะเปล่ียนแปลง   ตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน (vision)  สามารถท่ีจะกําหนดกลยุทธในการ
บริหาร (strategic management) ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป   
ดังนั้น ผูบริหารจะตองมีทักษะท่ีสําคัญในการกําหนดเปาหมายการทํางาน  กําหนดนโยบาย  และ
วิธีการทํางานท่ีชัดเจน  2)สามารถท่ีจะวิเคราะหสถานการณ  (analyze situations) เพื่อกําหนด
แผนเชิงกลยุทธ   และแผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายและนโยบายได อยางเหมาะสม     3)
ไวตอการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ   ท่ีเกิดข้ึนในสังคมท้ังภายนอกและภายในองคกร    ท้ังจะตอง
รูจักวิเคราะหความนาเช่ือถือของขอมูลขาวสารที่ไดรับมาอีกดวย   4) ความสามารถในการ
จัดระบบการส่ือสารใหไดผล    (effective   communication)   เพื่อเช่ือมโยงขอมูลขาวสารตาง ๆ 
ใหทั่วถึงทุกระดับ           ผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
เปนอยางดี 5)ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล  (human resource  management) ตอง
สามารถวางแผนบุคลากร สรรหาคัดเลือก  กําหนดระบบคาจาง เงินเดือน    ผลตอบแทน 
ความกาวหนาในอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิจัยเกี่ยวกับบุคลากรในองคการเพื่อให
ทราบถึงแนวคิด ทัศนคติ ความอึดอัดใจความไมพอใจตาง ๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึน และนํามาเปน
ขอมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคล224   สอดคลองกับแนวคิดของอภิรมย  ณ นคร ท่ีไดกลาวไว
วา ความเจริญของโรงเรียนตองอาศัยคุณลักษณะของผูบริหาร ดังนี้ คือ 1)สมรรถภาพทางสวนตัว 
ไดแก มีความเฉลียวฉลาด และ2)สมรรถภาพทางวิชาชีพ ไดแก มีพื้นฐานการศึกษาท่ีสูงพอ มี
ความเขาใจอยางลึกซ้ึง ในศาสตรท่ีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา มีประสบการณกอนท่ีจะรับ
ตําแหนงอยางเพียงพอ มีความสามารถตอการทํางานเปนกลุม225    สอดคลองกับแนวคิดของวิจิตร  
วรุตบางกูร และสุพิชญา  ธีระกุล ท่ีไดใหความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริหารโรงเรียนไว   
คือ  1) มีความเปนผูนํา    (leadership)     คือ   มีอิทธิพลในตนเองสูงกวาอิทธิพลอ่ืน ๆ    ของ

                                                 
 223ศิริพร  พงศศรีโรจน, องคการและการจัดการ, 190 – 191. 

 224เอกชัย  กี่สุขพนัธ, การบริหารทักษะและการปฏิบัติ, 19 – 20. 
 225อภิรมย  ณ  นคร, หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา, 12 – 13. 
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บุคคลในกลุม และสามารถชักนําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในหนวยงานได  คุณสมบัติดานนี้
ประกอบดวยลักษณะตาง ๆ  คือ  มีความราเริง   แจมใส   และอดทน   สามารถตัดสินใจและจูงใจ
คน    มีความรับผิดชอบ  ฉลาด  และไหวพริบดี  มีความอุตสาหะวิริยะ มีความเสียสละ มี
บุคลิกภาพดีและมีความเปนประชาธิปไตย 2) มีมนุษยสัมพันธ   (human relationship)   ผูบริหาร
จะตองทํางานรวมกับบุคคลอื่นท้ังนอกและในโรงเรียน  ดังนั้น    ผูบริหารจําเปนตองมีมนุษย
สัมพันธท่ีดี  ซ่ึงประกอบไปดวยลักษณะท่ีสําคัญ   คือ  ยิ้มแยมแจมใส มีความเสมอตนเสมอปลาย    
ยกยองชมเชย   รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  มีความยืดหยุน  เปดเผย   เปนกันเอง226    สอดคลอง
กับแนวคิดของนพพงษ  บุญจิตราดุลย  ท่ีไดจําแนกคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนไว    คือ  
คุณลักษณะทางดานความสามารถในการปฏิบัติงาน  มีองคประกอบดังนี้  ความมีสติปญญาฉลาด
และมีไหวพริบ      ความรับผิดชอบตอหนาท่ี     การมีสวนรวม      ความสามารถในการจูงใจคน   
ความสามารถในการตัดสินใจ   ความสามารถในการประสานท้ังงานและคน   และเคยประสบ
ความสําเร็จในหนาท่ีการงานมากอน227  สอดคลองกับแนวคิดของรุง แกวแดง ท่ีกลาววาผูบริหาร
โรงเรียนยุคใหมจะตองมีคุณลักษณะคือ  เปนผูจัดการที่เฉียบแหลม และเปนผูมีวิสัยทัศน
กวางไกล   มองอนาคตของโรงเรียนในทางสรางสรรค228    สอดคลองกับแนวคิดของสถาบัน
พัฒนาครูใหญแหงทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย (Tasmanian Principal Institute : TPI) ท่ีกลาว
วา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน ไดแก 1) 
ความสามารถเฉพาะตัวในเชิงบริหาร (professional effectiveness)  ประกอบดวย  1.1) การรับรู
ดวยตนเอง คานิยม ความเช่ือ และการเชื่อมโยงความคิดทฤษฎี สามารถวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง
และขอจํากัดของตนเองในการเช่ือมโยงทฤษฎีการบริหารไปสูระดับการปฏิบัติ  1.2) การประเมิน
ศักยภาพตนเอง ประเมินเปาหมายการทํางาน วิธีการทํางาน การดําเนินงานตลอดจนวิธีการ
บริหารงานท่ีนําไปสูความสําเร็จ 1.3) ตั้งปณิธานท่ีจะพัฒนาตนเองอยูเสมอ วางเปาหมายระยะยาว
ในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 1.4) การจัดระบบตนเอง มีการลําดับความสําคัญของภาระงาน 
มีเปาหมายในการทํางาน   และพยายามทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว      2) ความสามารถท่ีจะ 
 
 

                                                 
 226วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา ธีระกุล, การบริหารโรงเรียนและการนเิทศการศึกษา
เบ้ืองตน, 74 – 76. 
 227นพพงษ  บุญจติราดุลย, กาวเขาลูผูบริหารการศึกษา,39 – 40. 
 228รุง  แกวแดง, ปฏิวัติการศึกษาไทย, 278. 
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ทํางานรวมกับผูอ่ืน (interpersonal relations) ประกอบดวย  2.1)  ความสามารถในการส่ือสาร มี
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพกับผูรวมงาน นักเรียน ผูปกครอง  และ ชุมชน   2.2) การบริหารความ
ขัดแยง สามารถแกปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียน 2.3)  ประเมินการทํางานเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพ ประเมินผลการทํางานเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาบุคลากร    3) 
ความสามารถในดานบริหารการศึกษา (educational leadership) ประกอบดวย    3.1)  การสราง
วิสัยทัศน   กระตุนผูรวมงานใหเกิดความรูสึกอยากมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 3.2) 
ความสามารถดานการจัดการเรียนการสอน เขาใจแนวคิดในดานการจัดการเรียนการสอนอยาง
ชัดเจนรวมทั้งการนําไปใชในช้ันเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียน 3.3) การ
กระจายอํานาจความรับผิดชอบ มีการกระจายอํานาจการบริหารและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม
กับความสามารถของแตละบุคคลใหกับผูรวมงาน   3.4) ใชกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ   ใน
การพัฒนาการเปล่ียนแปลง ใชแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
อยางตอเนื่อง229   สอดคลองกับแนวคิดของสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญของฮองกง  ท่ีกลาววา 
ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานตามสมรรถภาพภาวะ
ผูนําครูใหญ    ไดแก  1) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ  ประกอบดวย  1.1) สนับสนุนใหมีการสราง
วิสัยทัศนรวมกัน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน 1.2)  สรางและสงเสริม
วัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรูข้ึนในโรงเรียน 1.3) ส่ือสารเก่ียวกับวิสัยทัศนและเปาหมายของ
โรงเรียนใหทุกฝายเขาใจ    1.4) ปฏิบัติตามแผนกลยุทธเพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน และเปาหมาย
ของโรงเรียน  1.5) ปรับระบบการบริหารงานโรงเรียนใหสนับสนุนวิสัยทัศน และเปาหมายของ
โรงเรียน 1.6) รวมมือกับทุกฝายจัดทําวิสัยทัศนและเปาหมายของโรงเรียน และนําไปสูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพ 1.7) ติดตาม ประเมิน และตรวจสอบวิสัยทัศนของโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
1.8)  นําขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาใชในการวางแผนกลยุทธ  2)ภาวะผูนําในองคการ 
ประกอบดวย  2.1) จัดทําแผนปฏิบัติการ และกระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ
โรงเรียน  2.2) ประยุกตใชทักษะการจัดการ และกระบวนการกลุมเพื่อกําหนดบทบาทมอบหมาย
อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได    2.3) ส่ือสารอยางมีทักษะเพื่อสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล การตัดสินใจ การแกปญหา การแสวงหาฉันทามติ และแกขอขัดแยง 
2.4) ติดตามประเมินความกาวหนาในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ และกระบวนการดําเนินงาน 
 

                                                 
 229Tasmanian Principals Institute (TPI), The Characteristics of An Effective 

Educational  Administrator, 1-13.  
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ทําการปรับแผนเม่ือจําเปน  2.5) บริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ     เพ่ือบรรลุเปาหมายของ
โรงเรียน 2.6) ระบุและวิเคราะหแหลงทรัพยากรทางการเงินของโรงเรียน 2.7)  วางแผน
งบประมาณ ติดตาม และรายงานภารกิจของโรงเรียนตอผูเกี่ยวของอยางโปรงใสและรับผิดชอบ 
2.8) ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน นิเทศ ประเมินผล และบริหารจัดการโรงเรียนอยางมี
ความรับผิดชอบ  2.9)  จัดการเกี่ ยวกับอาคารสถานท่ี  และอุปกรณตาง  ๆ    เพื่อให เกิด
สภาพแวดลอมท่ีสวยงาม  ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรู     2.10) ใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงเรียน 2.11) บริหารโรงเรียนโดยยึดตามกรอบของระเบียบ 
กฎหมาย นโยบายระดับตาง ๆ 2.12) สรางระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ230   สอดคลองกับแนวคิดของสมาคมผูนําโรงเรียนผูมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา   (Interstate School Leaders Licensure 
Consortium : ISLLC)  ท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามมาตรฐานผูนําในโรงเรียนของสมาคมผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวางมล
รัฐสหรัฐอเมริกา มีจํานวนท้ังส้ิน 6 มาตรฐาน แตละมาตรฐานจําแนกดัชนีแสดงคุณลักษณะ
ออกเปน 3 ดาน คือ 1) ดัชนีดานความรู 2) ดัชนีดานทัศนคติ และ3) ดัชนีดานการปฏิบัติหรือ
ทักษะ     มาตรฐานท่ี 3  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาท่ีสงเสริมความสําเร็จของ
นักเรียนทุกคนโดยสรางความม่ันใจวาจะบริหารองคการ ปฏิบัติการ และใชทรัพยากรเพื่อจัด
ส่ิงแวดลอมของการเรียนรูอยางปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 3.3 ดัชนีดานการ
ปฏิบัติ  ผูบริหารอํานวยความสะดวกดานกระบวนการ และรวมในกิจกรรมเพ่ือใหม่ันใจวา 1) 
ความรูเกี่ยวกับการเรียนรู การสอน และพัฒนาการของนักเรียนเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการ
ตัดสินใจทางการบริหาร 2) มีการออกแบบวิธีปฏิบัติงานและจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสใหการเรียนรู
ประสบผลสําเร็จ 3) มีการตระหนัก ศึกษา และประยุกตแนวโนมตาง ๆ อยางเหมาะสม 4) 
แผนปฏิบัติการ และวิธีทํางานเพื่อบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายมีความเหมาะสม 5) การรวมเจรจา
ตอรอง และขอตกลงตามสัญญาตาง ๆ ของโรงเรียนไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิผล 6) มีการ
ใชเคร่ืองจักร   เคร่ืองมือ   และระบบสนับสนุนอยางปลอดภัย   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
7) บริหารเวลา      เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายมากท่ีสุด       8) มีการนําท้ังปญหาและโอกาสมา 
 
 

                                                 
 230สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, โปรแกรมการฝกอบรมภาวะผูนํา
ครูใหญของฮองกง, 23 – 27. 
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พิจารณา 9) สามารถเผชิญปญหา และแกไขอยางทันทวงที 10) จัดทรัพยากรทางการเงิน 
ทรัพยากรมนุษยและวัสดุเพื่อบรรลุเปาหมายโรงเรียน 11) มีการตรวจสอบระบบของโรงเรียน
อยางสม่ําเสมอ และปรับใหตรงตามความตองการ 12) ผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามามีสวน
เกี่ยวของกับการตัดสินใจที่มีผลตอโรงเรียน 13) มีการแบงความรับผิดชอบ      เพื่อเพิ่มความเปน
เจาของ      และความสามารถในการตรวจสอบ 14) ใชทักษะการกําหนดกรอบของปญหาและ
แกปญหาอยางมีประสิทธิผล 15) ใชทักษะการแกไขความขัดแยงอยางมีประสิทธิผล231   และ
สอดคลองกับแนวคิดของคุรุสภาในฐานะท่ีเปนสภาของครูในประเทศไทยไดกําหนดเกณฑ
มาตรฐานผูบริหารการศึกษาข้ึน  เรียกวา  “เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540” 
ไดแก มาตรฐานท่ี 5)   พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปน
ลําดับ232    สอดคลองกับผลงานวิจัยของไพโรจน  สิงหคํา  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง    คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา    สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย  ผลการวิจัยพบวา  ตามความคิดเห็นของครูอาจารย   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาตามรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย  ดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานภาวะผูนํา ดานทักษะความรูความสามารถใน
การบริหาร และดานมนุษยสัมพันธ เม่ือพิจารณาเปนรายขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด พบวา ดานคุณธรรม
จริยธรรม   คือ ขอเปนแบบอยางท่ีดีในการครองงาน ดานภาวะผูนํา คือ ขอรักเกียรติรักศักดิ์ศรี  
ศรัทธาในอาชีพ ดานความรูความสามารถในการบริหาร คือ ขอความสามารถในการครองตน 
ครองคน ครองงาน  ดานมนุษยสัมพันธ  คือ   ขอมีสัจจะพูดจริง   ทําจริง233     สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของศราวุฒิ สิทธิราช ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา     อําเภอนิคมน้ําอูน   จังหวัดสกลนคร   ผลการวิจัยพบวา  กรรมการ

                                                 
 231Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC),  “Standard for School 
Leaders,”  in  The Jossey – Bass Reader on Educational Leadership,  ed.  Michael  Fullan          
(San Francisco, California : Jossey – Bass, 2000), 97 – 113. 
 232สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540,                    
21 - 35. 
 233ไพโรจน  สิงหคํา, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย”  (วิทยานิพนธปริญญา 
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2542), บทคัดยอ. 
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สถานศึกษาโดยสวนรวม และจําแนกสถานภาพกรรมการสถานศึกษาไดแก ครูผูสอนและตัวแทน
ชุมชน เห็นวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมและราย
ดานท้ัง  4  ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย      ดังนี้   1) ดานภาวะผูนํา   
เปนผูมีวิสัยทัศน   การพัฒนาตนเอง  พัฒนาการศึกษา พัฒนาองคกร รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ศรัทธา
ในอาชีพ 2) ดานบุคลิกภาพ รูจักประมาณตนเอง เปนคนเปดเผย แตงกายสะอาดเรียบรอยและ
เหมาะสม มีความหนักแนน   กระตือรือรนชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา  รูจักยกยองชมเชย   
สุขภาพจิตดี อารมณขัน พูดคุยไดทุกสถานการณ 3) ดานความรูความสามารถในการบริหาร  มี
ความรูเร่ืองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การมอบหมายงาน  การวางแผนงาน 
การกํากับติดตาม ความรูเร่ืองส่ือการสอน การบริหารงานแบบมีสวนรวม มีความรูความสามารถ
และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทุกเร่ือง   4) ดานคุณธรรมจริยธรรมมีความสุจริต เมตตา
กรุณา ตรงตอเวลา   เสียสละ มีใจหนักแนน มีความวิริยะอุตสาหะ มีความยุติธรรม สุภาพ  
พึ่งตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา234       สอดคลองกับผลงานวิจัยของธวัชชัย 
ปุณฑริกกุล  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนเอกชน
คาทอลิกสังฆมลฑลนครราชสีมา ตามทัศนะของครู ในดานความรู ดานความสามารถ ดานการ
เปนผูนํา ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค ดานการปกครอง ดานมนุษยสัมพันธ ดานการบริการ
สังคม และดานคุณธรรมจริยธรรม ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังฆมลฑลนครราชสีมา   ตามทัศนะของครูเปนรายดานอยูในระดับมาก   
และเม่ือเฉล่ียรวมทุกดานพบวา   อยูในระดับมากเชนกัน    โดยเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้   
ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานความคิดสรางสรรค  ดานการปกครอง  ดานการเปนผูนํา    ดาน
ความรู     ดานความสามารถ   ดานมนุษยสัมพันธ      และดานการบริการสังคม235    สอดคลองกับ 
 

                                                 
 234ศราวุฒิ  สิทธิราช, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ตามทัศนะของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), 71 - 73. 
 235ธวัชชัย ปุณฑริกกุล, “การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนคาทอลิกสังฆมลฑลนครราชสีมาตามทัศนะของครู” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฎนครราชสีมา, 2544), 
บทคัดยอ. 
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ผลงานวิจัยของธีระ รุญเจริญ  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ : สภาพ
ปญหาและความตองการ ตามการรับรูของบุคลากรทางการศึกษาในเขตการศึกษา 11 ผลการวิจัย
พบวา 1) ผูบริหารโรงเรียนไดปฏิบัติ/ดําเนินการตามแนวการปฏิรูปการบริหาร และการจัด
การศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   ในระดับมากโดยเฉพาะการบริหาร
โดยยึดประโยชนและคุณภาพของนักเรียนเปนหลัก การยึดหลักคุณธรรมและการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานและบุคคลท่ัวไป สวนท่ีผูบริหาร
ปฏิบัติอยูใน 3 ลําดับสุดทาย คือ การเนนการบริหารวิชาการ การดําเนินการตามกระบวนการ
บริหาร และการตัดสินใจในประเด็นหลัก ๆ และสําคัญ       2) ผูบริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะท่ี
เอ้ือตอการบริหารในระดับมาก โดยเฉพาะความซ่ือสัตยและเท่ียงธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
และมีวิสัยทัศนกวางไกล   และความรับผิดชอบ ในภารกิจของโรงเรียน  เปนตน236   สอดคลองกบั
ผลงานวิจัยของนิติมา  เทียนทอง   ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ในทศวรรษหนาโดยใชเทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัยจากการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในทศวรรษหนาสอดคลองกับแบบจําลอง
ความคิดในอนาคตของอูลริช คือ 1) คุณลักษณะสวนตนดานความนาเช่ือถือ   มี   5   ประการ   
ไดแก   เปนผูมีความฉลาดและวิสัยทัศนกวางไกล    เปนผูมีทักษะในการส่ือสาร    เปนผูท่ีเขาถึง
ได    เปนผูมีความเช่ือม่ันในหลักการ มีคานิยมท่ีถูกตองและมีความจริงใจ    เปนผูท่ีมีความม่ันใจ
ในตนเองและมุงม่ันตอความสําเร็จ   2) ความสามารถในการบริหารจัดการ  มี  5   ประการ  ไดแก  
ความสามารถในการวิเคราะหและวางแผน    ความสามารถในการสรางวิสัยทัศนรวม    
ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร  ความสามารถในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ 
ความสามารถในการติดตามงานและประเมินผล237  สอดคลองกับผลงานวิจัยของจามจุรี  จําเมือง  
ท่ีได ศึกษาวิจัย เ ร่ือง    รูปแบบภาวะผูนํ า ท่ี มีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเ รียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร      ผลการวิจัยพบวา      รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียน  
 

                                                 
 236ธีระ รุญเจริญ, “รายงานการวจิัยเร่ืองการศึกษาผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ :  สภาพ
ปญหาและความตองการ ตามการรับรูของบุคลากรทางการศึกษา ในเขตการศึกษา 11” 
(นครราชสีมา : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกลุ, 2544), บทคัดยอ. 
 237นิติมา  เทียนทอง,  “ภาวะผูนาํของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศกึษาในทศวรรษหนา” 
(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    บัณฑติวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546), 89 - 104. 
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สังกัดกรุงเทพมหานคร  มี   6  ดาน คือ 1) ดานวิสัยทัศน ควรมีการสรางวิสัยทัศน กําหนด
วิสัยทัศน ปฏิบัติตามวิสัยทัศน ปรับวิสัยทัศน และเสนอวิสัยทัศน 2) ดานการเรียนการสอน ควรมี
การวางแนวปฏิบัติของโรงเรียน จัดส่ือ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 
และออกแบบพัฒนาการเรียนการสอน 3) ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน ควรมีการจัดองคการ 
จัดระเบียบการปฏิบัติงานและจัดทรัพยากร 4) ดานชุมชน ควรมีการประสานงานกับผูปกครอง
และชุมชน สนองความสนใจและความตองการของชุมชน ระดมทรัพยากรตาง ๆ จากชุมชนมาใช
ประโยชน    5) ดานคุณธรรม     ควรมีการปฏิบัติตามคุณธรรม    ปฏิบัติอยางยุติธรรมและปฏิบัติ
ตามจริยธรรม 6) ดานพัฒนาสังคม ควรมีการเขาใจบริบทของโรงเรียน ตอบสนองตอบริบทท่ี
ชัดเจนและนําศักยภาพจากบริบทมาพัฒนาโรงเรียนและสังคม238    สอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
Reeves, Moss and Forrest ท่ีไดศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเร่ืองความคาดหวังท่ีมีตอผูบริหารโรงเรียนท่ี
มีประสิทธิผล โดยใหกลุมตัวอยางเรียงลําดับพฤติกรรมท่ีคาดหวังวาผูบริหารท่ีมีประสิทธิผลควร
จะมีอะไรบาง    ผลการวิจัยพบความคาดหวังเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย     คือ     
ความสามารถในการแกปญหาความขัดแยง ความสามารถสรางแรงจูงใจ การมีมาตรฐานการ
ทํางาน มีการเตรียมพรอมสําหรับการทํางาน   มีวิสัยทัศน  กลาหาญ   และสามารถตอสูกับ
อุปสรรค   ชวยแนะนําใหผูรวมงานรูจักการพัฒนา      มีการประเมินการทํางานดวยความยุติธรรม     
โนมนาวใจคนไดดี      มีความรอบรู      มีความสามารถเหมาะกับตําแหนง และรูจักใชทรัพยากร
ท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด239   สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Meneses – Trejo ท่ีไดศึกษาวิจัย
เร่ือง ลักษณะภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลกับความสําเร็จของงาน โดยเฉพาะผูนําทางการศึกษาใน
การพัฒนาโรงเรียน   กลุมตัวอยางเปนผูกําหนดนโยบายและผูบริหารโรงเรียนในรัฐแคลิฟอรเนีย 
(California) เพื่อศึกษาทัศนะเกี่ยวกับผูบริหารท่ีมีศักยภาพการทํางานสูง กับผูบริหารท่ีมีศักยภาพ
การทํางานตํ่า ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารท่ีมีศักยภาพการทํางานตํ่ามักขาดความรอบคอบ ไม
สามารถแกปญหาความขัดแยง     ขาดมนุษยสัมพันธ    และละเลยตอเทคโนโลยี สวนผูบริหารที่มี 
 

                                                 
 238จามจุรี  จําเมือง,  “รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร”   (วิทยานพินธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548), บทคัดยอ. 
 239J. Reeves,  L. Moos, and J. Forrest, “The School Leader’s View,” in Effective 
School Leadership : Responding to Change, ed. Macbeath, J.  (London : Paul Chapman 
Publishing, 1998), 32 – 58. 
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ศักยภาพการทํางานสูง จะมีลักษณะตรงกันขาม ผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงลักษณะภาวะผูนําท่ีมี
ประสิทธิผลวาสงผลตอความสําเร็จของงาน     โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําทางการศึกษาในการพัฒนา
โรงเรียนใหมีความกาวหนา240  สอดคลองกับผลงานวิจัยของ    Sweatt     ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง   
ศิลปะภาวะผูนําอันนําไปสูความสําเร็จของผูนําทางการศึกษา     โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ีเปน
นักการศึกษา 6 คน ท่ีประสบความสําเร็จในการเปนผูนําทางการศึกษา  เพื่อดูศิลปะภาวะผูนําท่ี
บุคคลดังกลาวแสดงออก  การเก็บขอมูลใชการสัมภาษณ สังเกต วิเคราะหเอกสารและหาขอสรุป
จากผูท่ีเกี่ยวของ   แนวทางการวิเคราะหเบ้ืองตนใชการจัดกลุมขอมูลแบงเปนประเภทตาง ๆ  ตาม
หัวขอหลัก 3  ประเภทคือ   บุคคล  ความสัมพันธ  และองคการ  ผลการวิจัยพบวา  ผูนําแสดงออก
ถึงการมีภาวะผูนําอยางสรางสรรคตามความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ จากการสังเคราะหขอ
คนพบจากเอกสารพบวาผูนําทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล  ตองมีวิธีการ  มีเคร่ืองมือ  มีกรอบการ
ทํางานท่ีชัดเจน  และเปนประโยชนจึงทําใหเกิดภาวะผูนําทางการศึกษา241 สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ  Youngs and King ท่ีไดศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเร่ืองภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ท่ีสงผลตอการพัฒนาโรงเรียน โดยศึกษาการใชภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 4 คน ทางดาน
การสงเสริมใหครูเกิดความรู ทักษะการบริหารและการจัดการ ผลการวิจัยพบวา  ภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลสามารถทําใหโรงเรียนพัฒนาเพิ่มข้ึนไดจริง ทําใหครูเกิดการ
เรียนรูอยางสรางสรรค ครูสามารถนําความรูจากภายนอกโรงเรียนนํามาประยุกตใชในโรงเรียน
ได สําหรับผูบริหารท่ีมีประสิทธิผลจะตองมีความสามารถในการจัดหลักสูตรใหม จัดหาส่ือการ
เรียนการสอน และมีการจัดการท่ีดีในโรงเรียน242      สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  Marley    ท่ีได 
 

                                                 
 240M. J. Meneses – Trejo, A Comparison of Effective Leadership Characteristics 
and Policy Implementation : The Role of Educational Leaders in Developing and Maintaining 
an Environment that Improves Efficiency in Schools [Online], accessed 4 June 2004. Available 
from http ://lib:umi.com/dissertations /fullcit/ Item : 3062340. 
 241B. O. Sweatt, The Leadership Mosaic : Emergent Theories and Perceptions of 
Successful Educational Leaders [Online], accessed 4 June 2004. Available from  http :// 
lib:umi.com/dissertations /fullcit/ Item : 3075155.  

 242P. Youngs, and M.B. King, “Principal Leadership for Professional 
Development to Build School Capacity”,  Educational Administration Quarterly, 38, 5 (2002) 
: 643 – 670.  
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ศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมท่ีแสดงถึงภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผล เฉพาะกรณีผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 คน ท่ีประสบความสําเร็จ ซ่ึงโรงเรียนต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงใตของรัฐ  
Idaho เพื่อดูวาผูนําดังกลาวแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลอยางไรจึงทําใหการ
บริหารงานในโรงเรียนประสบความสําเร็จ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารทั้งสองคนใชการวาง
เง่ือนไขท่ีสรางสรรคกับผูรวมงาน ผูบริหารและคณะครู  การเก็บขอมูลใชหลายวิธี ท้ังการสํารวจ 
การสังเกตการปฏิบัติงาน และการสัมภาษณจากผูท่ีเกี่ยวของ มีการตรวจสอบความนาเช่ือถือของ
ขอมูลแบบสามเสาและปรึกษาผูเช่ียวชาญขณะทําการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยยังพบอีกวา 
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลนั้นเกิดข้ึน เพราะไดรับความรวมมือจากบุคลากร
ในการสรางวิสัยทัศนและการดําเนินการตามวิสัยทัศน โดยผูบริหารรูจักการใชพลังอํานาจ
ขับเคล่ือนโรงเรียนจนมุงไปสูความสําเร็จ243 
              คุณลักษณะท่ี 11  คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม ประกอบดวย  (1) เปนผูนําเชิง
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี (2) สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมี
คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม (3) มีความเสียสละ  อุทิศตนและเวลาใหกับการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง (4) มี ความซ่ือสัตยสุจริต (5) มีความโปรงใส (6) มีความเมตตากรุณา เอ้ืออาทรตอ
ผูอ่ืน (7) มีความอดทนตอความยากลําบาก (8) มีใจเปนธรรม และมีความยุติธรรม (9) มีความ
หนักแนน และมีสัจจะ (10) มีวินัยในตนเอง (11) ยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
(12) นําหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาประยุกตใชในการบริหาร      และ(13) ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการทํางาน   สอดคลองกับแนวคิดของเครทอน (Kreitton) ท่ีเนนวาลักษณะผูนําท่ีดี
ตองมีเมตตาจิต  ซ่ือสัตยและตรงไปตรงมา เปนกลางโดยไมเอนเอียง   มีศีลธรรม244     สอดคลอง
กับแนวคิดของบารนารด (Barnard)  ท่ีกลาววา  คนท่ีจะเปนผูนํา มีความจําเปนท่ีจะตองมี
คุณสมบัติพิเศษ ซ่ึงจะขาดเสียมิได คือความรับผิดชอบ (responsibility)   หมายถึง    ความมี
คุณธรรม   ศีลธรรม    รูจักรับผิดชอบเม่ือผิดพลาด   รับคําตําหนิโดยเต็มใจ   มีความมานะบากบ่ัน
ไมทอถอยในการปฏิบัติหนาท่ี245   สอดคลองกับแนวคิดของสแตท  และคนอ่ืน ๆ  (Stadt and 
others) ท่ีไดสรุปวาลักษณะของผูนําท่ีดีคือ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ246   สอดคลองกับ

                                                 
 243L. W. Marley,  Effective Leadership  Behaviors of Two Selected High School 
Principals with Successful Professional – Technical Programs : A Case Study  [Online], 
accessed 4 June 2004. Available from http ://lib:umi.com/dissertations /fullcit/ Item : 3075155. 
 244Kreitton, Leadership for Action in Rural Communities, 81. 

 245Barnard, The Functions of  the Executive, 21 – 22. 
 246Stadt and others, Managing Career Education Programs, 49 – 53.  
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แนวคิดของสต็อกดิลล (Stogdill)  ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนําท่ีดี ไดแก  มีความรับผิดชอบ 
และมุงม่ันท่ีจะทํางานใหสําเร็จ    เปนผูท่ีสามารถรวมมือกับผูอ่ืนได  และเปนท่ียอมรับของ
ผูรวมงานและคนอ่ืน ๆ247   สอดคลองกับแนวคิดของเทรวาทรา  และนิวพอรท   (Trewatha and 
Newport) ท่ีกลาววาคุณลักษณะผูนําไดแก มีความซ่ือสัตย มีความสามารถท่ีจะรวมงาน มีความ
รับผิดชอบ และมีความสําเร็จ248  สอดคลองกับแนวคิดของฮอย  และมิสเกล (Hoy and Miskel)  ท่ี
กลาววาคุณลักษณะของผูนํา คือ ความเปนผูมีความสําเร็จ  (achievement)     ประกอบดวย     
ความสําเร็จทางดานวิชาการและการแสวงหาความรู ความเปนผูมีความรับผิดชอบ  
(responsibility) ไดแก   การเปนที่พึ่งของคนอ่ืนได มีความสม่ําเสมอ ม่ันคง อดทน กลาพูดกลาทํา 
เช่ือม่ันในตนเอง และมีความทะเยอทะยาน249   สอดคลองกับแนวคิดของกริฟฟท (Griffiths) ท่ี
กลาววาคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน คือ 1) การเปนนักปรับปรุง  โดยเปนคนคอย
กระตุนและใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาในการทํางานและปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน     สนับสนุน
สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาแสวงหา  และปรับปรุงวิธีการทํางานท่ีดีกวาวิธีเดิมอยู เสมอ      
ตลอดจนเปนผูแนะแนวทางหรือวิธีทํางานใหมๆใหกับผูใตบังคับบัญชา  2) การเปนผูใหการ
ยอมรับผูอ่ืน  โดยดึงเอาความสามารถของผูใตบังคับบัญชาที่แฝงอยูในตัวออกมาใชใหปรากฏ    
มองเห็นปญหาของผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน  ใหกําลังใจและคําชมเชย  ยอมรับในผลสําเร็จ
ของผูใตบังคับบัญชา 3) การเปนผูใหความชวยเหลือ คือพรอมเสมอท่ีจะชวยแกปญหาให
ผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีปญหาติดขัด มีความหวงใยและกระตือรือรนท่ีจะใหความชวยเหลือ
ผูใตบังคับบัญชาที่มีปญหาและตองการความชวยเหลือ 4)การเปนผูเขาสังคมไดอยางดี  เปนผูท่ี
ไววางใจได   มีความมั่นคง  สุภาพ  เอ้ือเฟอและมีความเปนมิตรเพ่ือใหไดมาซ่ึงการสนับสนุนการ
ทํางานของตนในโรงเรียน  ท้ังนี้จะตองเปนผูท่ีใชเวลาในการสังคมไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ดวย250  สอดคลองกับแนวคิดของแม็คนูสัน (Magnuson)  ท่ีกลาววา คุณลักษณะภาวะผูนําของ
ผูจัดการโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ     คือ คุณลักษณะสวนตัว  ประกอบดวย  คือ  มี
วิจารณญาณ  มีความรูกวางขวาง  มีความยุติธรรม  มีความซ่ือสัตย  ความจงรักภักดี  เปนผูมีสติไม
ใชอารมณ  มีความจริงใจ  มีความเปนมิตร  มีอารมณขัน  มีใจกวางและเปดเผย  มีความเสมอตน

                                                 
 247Stogdill, Handbook of  Leadership : A Survey of Theory and Research, 74 - 75. 

 248Trewatha and Newport, Management, 388. 
 249Hoy and Miskel , Educational Administration, 396 – 397. 
 250Griffiths, “Administration Theory,” Handbook of Research on Education,  
112 – 115. 
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เสมอปลาย  มีความเมตตาปรานีและเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน251  สอดคลองกับแนวคิดของภิญโญ  สาธร 
ท่ีกลาววา     ผูนําจะตองมีคุณลักษณะ คือ ใจกวาง  ใจดี  ไมตระหนี่ตอการเล้ียงดู  และ ใหรางวัล 
มีพรหมวิหารส่ี คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในสถานท่ี สถานการณ และ เวลาอันเหมาะสม 
หนักแนน  ไมหูเบา   รับฟงจากทุกฝาย    มีความยุติธรรม   และใหความเสมอภาคแกทุกคน 
ซ่ือสัตยและสุจริต  ตรงตอเวลา   ขยันและอุทิศเวลาใหแกงาน  เปนตัวอยางท่ีดีทุกดานของผูนอย   
รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติงานตามขอบังคับและกฎหมายโดยเครงครัดทุกโอกาส ละเวนจากการ
ประพฤติช่ัวซ่ึงจะทําใหสังคมรังเกียจตามสภาพของวัฒนธรรมไทย252    สอดคลองกับแนวคิดของ
สมพงษ  เกษมสิน  ท่ีกลาววาคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับผูนํา  คือ ดานบุคลิกภาพและความสนใจ 
(personality and interest) ไดแกมีความกระตือรือรนและความเต็มใจในการปฏิบัติงาน   มีความ
เช่ือม่ันในตนเอง   และมีความรับผิดชอบ253   สอดคลองกับแนวคิดของวิศิษฎ พิพัฒนภิญโญพงค 
ท่ีไดเสนอหลักและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเปนผูบริหาร โดยเนนการสรางคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ
การรักษาระเบียบวินัย มีความเสียสละและใหความชวยเหลือตอเพื่อนรวมงาน   ยึดมั่นในความ
ซ่ือสัตยสุจริต   มีความตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอองคกร งาน  และลูกคา   และประหยัด
ใหองคกรอยางสมเหตุสมผล254   สอดคลองกับแนวคิดของเอกชัย  กี่สุขพันธ  ท่ีไดกลาวถึง
ผูบริหารในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางมากในปจจุบันควรมีคุณสมบัติดังนี้  คือ    มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการบริหาร  สามารถที่จะเปนแบบอยางท่ีดีในการประพฤติเพื่อใหผูใตบังคับบัญชา
ใชเปนแบบอยาง ไมใชตําแหนงหนาท่ีการงานแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองไมวาจะเปน
ทางตรงและทางออม255 สอดคลองกับแนวคิดของอภิรมย ณ นคร ท่ีไดกลาวไววา ความเจริญของ
โรงเรียนตองอาศัยคุณลักษณะของผูบริหาร ดังนี้ คือ  สมรรถภาพทางสวนตัว ไดแก  มีศีลธรรม
จรรยา ซ่ือสัตยและมั่นคง มีเหตุผล และมีความยุติธรรม256        สอดคลองกับแนวคิดของวิจิตร 
วรุตบางกูร    และสุพิชญา  ธีระกุล  ท่ีไดใหความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริหารโรงเรียนไว   
คือ  มีคุณธรรมสูง   (virtue)  คุณธรรมเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจของผูบริหารใหมีพฤติกรรมแตส่ิง

                                                 
 251Magnuson, The Characteristic of Successful School Business Managers,  74 - 75. 
 252ภิญโญ  สาธร, หลักบริหารการศึกษา, 151 – 152. 
 253สมพงษ  เกษมสิน, การบริหาร, 296 – 298.  
 254วิศิษฎ  พพิัฒนภิญโญพงค, “จริงหรือท่ีใคร ๆ ก็กาวเขาสูความเปนผูนําได,”  
นักบริหาร  12  (ตุลาคม – ธันวาคม  2535) : 38 – 39. 
 255เอกชัย  กี่สุขพนัธ, การบริหารทักษะและการปฏิบัติ, 19 – 20. 
 256อภิรมย  ณ  นคร, หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา, 12 – 13. 
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ท่ีดีงาม  ไดแก    มีความยุติธรรม   มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความจงรักภักดี  และมีศีลธรรม257  
สอดคลองกับแนวคิดของบุญชัย  พิทักษดํารงกิจ  ท่ีไดกลาวถึงผูนําในยุคโลกาภิวัตนวา ผูนําท่ีดี
ตองมีคุณลักษณะการเปนผูนํา 9 ประการ คือ  1)  ความซ่ือสัตย  คือ  ความต้ังใจดําเนินงานท่ีไดรับ
มอบหมายดวยความซ่ือสัตยสุจริต  ใชความอุตสาหะวิริยะ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการท่ี
กําหนดไว 2) ความนาเช่ือถือ  เปนความรูสึกอยางหนึ่งท่ีมีตอบุคคลหรือตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ความ
นาเช่ือถือท่ีมีตอตัวผูนําเกิดจากความรู  ความสามารถ  ความมีศีลธรรม  การปรับตัว  ความสุขุม
รอบคอบ  และความเปนมิตรของผูนํา  ฯลฯ 3) ความยุติธรรม  เปนส่ิงท่ีผูนําตองคํานึงเสมอวาทุก
คนสามารถเปล่ียนแปลงได  คนท่ีมีปญหาไมวาจะอยูในระดับใดสามารถแกไขและปรับ
พฤติกรรมใหเปนไปในทางท่ีเหมาะสมได  คนจะทํางานไดดีหรือไมดีอยูท่ีการสอนงาน การ
ช้ีแนะ และการจูงใจใหยอมรับหลักการเปล่ียนแปลงข้ันพื้นฐานกอน  การมองคนในแงดีทําใหคน
มีกําลังใจและสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคคล 4) ความมีเหตุผล  ผูนําตองเปนคนรอบรูท่ีเกิด
จากการคิด วิเคราะหขอมูลท่ีรับมาจากการฟง การอาน และตรวจสอบแหลงขาวขอมูลอยางเปน
กระบวนการเพื่อใหความคิดเกิดจากเหตุโยงไปหาผลและการคิดจากผลสาวกลับไปหาเหตุ  ผูนํา
เปนผูรูเทาทันเหตุการณ  เม่ือจะส่ังการแตละคร้ังตองคาดไดวาจะเกิดผลอะไรตามมา หรือเม่ือเห็น
ความผิดปกติเกิดข้ึนในองคการตองสามารถบอกไดวามาจากสาเหตุอะไร 5)ความรับผิดชอบ  
แนวคิดในปจจุบัน   ถือวาความเปนผูนําเกิดจากการพัฒนาบุคคล     มิใชเกิดจากคุณสมบัติ
สวนตัวของผูนําเอง  พฤติกรรมท่ีกอใหเกิดความเปนผูนําคือปฏิสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา  ตัวอยางท่ีเห็นไดชัด คือ คําพูดและการกระทําเปนพฤติกรรมที่สําคัญของผูท่ี
แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบของผูนํา    หากผูนําขาดพฤติกรรมนี้  จะทําใหผูรวมงานหรือ
ผูใตบังคับบัญชาไมอุทิศตนเองใหกับงานอยางเต็มท่ีหรือไมใชขีดความสามารถในตัวเองท้ังหมด
ใหกับการทํางาน  6) ความสามารถท่ีพึ่งพาได เปนความสามารถมาทํางานในองคการและ
ความสามารถในการกอใหเกิดความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนในองคการ งานท่ีสําเร็จลงได
มิใชดวยความสามารถหรือความเกงของคนใดคนหน่ึง แตตองอาศัยคนทุกคน  ผูนําจึงตองทํา
หนาท่ีเปนศูนยรวมของความสามารถของทุกคนในองคการ คือ ทําใหผูรวมงานทุกคนมีความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันในการทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางดี  7) ความเปดเผย   จะ
สะทอนถึงความไววางใจซ่ึงกันและกัน  ผูนําตองแสดงใหผูรวมงานเห็นความจริงใจ และในฐานะ
ท่ีปรึกษาแนะนํา เพื่อใหผูรวมงานมีอิสระท่ีจะพูดดวยความรูสึกท่ีแทจริง   ความเปดเผยจึงมี
ความสําคัญตอผูนําและผูรวมงาน   ท่ีตั้งใจจะแกไขปญหารวมกัน  8) ความคิดสรางสรรค   จะ

                                                 
 257วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา ธีระกุล, การบริหารโรงเรียนและการนเิทศการศึกษา
เบ้ืองตน, 74 – 76. 
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พิจารณาส่ิงตาง ๆ ในแงความเปนไปไดและมองโลกในแงดี  ผูนําจะแสดงใหเห็นไดวาส่ิงตาง ๆ 
มีความเปนไปไดอยางเปนจริง  ไมใชอยางเพอฝนและสามารถแยกแยะความแตกตางของส่ิงตาง 
ๆ  ไดชัดเจน 9)  ความสามารถในดานการทํางานของตนเอง ผูนําตองมีความรูอยางแทจริงในงาน
ท่ีทํานั้น258   สอดคลองกับแนวคิดของศิริพร พงศศรีโรจน  ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนําท่ีดีคือ    
มีบุคลิกภาพดานจิตใจดี   ประกอบดวย      มีความเช่ือม่ันศรัทธาผูอ่ืน  มีความอดทน  กลาหาญ  มี
เมตตาจิต มีวินัย มีใจเปนธรรม และมีอารมณขัน259  สอดคลองกับแนวคิดของธีระ รุญเจริญ ได
เสนอลักษณะนักบริหารการศึกษามืออาชีพท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการบริหารและการจัด
การศึกษา ตามแนวทางท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  คือ 1) มี
บุคลิกภาพนาเช่ือถือ  เปนบุคคลท่ีมีน้ําเสียงการพูดนาฟง  เขาใจงาย  มีอารมณม่ันคง (Emotional  
Quotient : EQ)  มีความเขมแข็งแตถอมตน  มีกิริยามารยาทเปนท่ียอมรับของสังคม  มีการแตงกาย
สอดคลองกับกาลเทศะ 2) ดานคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศนกาวหนาทันการเปล่ียนแปลง ยึด
ระบบคุณธรรมเปนท่ีตั้ง  มีความโปรงใส  ยุติธรรม ซ่ือสัตย  ไมคอรรัปช่ัน  อดทน  อดกล้ัน  รับ
ท้ังผิดและชอบเสียสละ  เปนคนดีของสังคม260   สอดคลองกับแนวคิดของนพพงษ  บุญจิตราดุลย    
ท่ีกลาววา   คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน คือคุณลักษณะดานบุคลิกภาพทางดานจิตใจและ
อารมณ ประกอบดวย อุดมการณ ความเชื่อม่ันของตนเอง  เสียสละ  ศรัทธา  ความไว  ความเห็น
อกเห็นใจ  ความมีพลังอดทน  ขยัน กลาหาญ กลาพูด กลาทํา ตื่นตัวอยูเสมอ  ความมีเมตตาจิต 
ยุติธรรม อารมณม่ันคง อารมณขัน มีวินัย261   สอดคลองกับแนวคิดของทองอินทร  วงศโสธร  ท่ี 
ไดจําแนกคุณลักษณะผูนําของครูใหญ  ออกเปน  2   ดาน  คือคุณลักษณะเชิงคุณภาพ  หมายถึง 
คุณลักษณะอันเกี่ยวของกับบุคลิกภาพ ความสามารถในการบริหารงาน  และทักษะทางสังคม  
ไดแก ความทะเยอทะยาน ความเชื่อม่ันในตนเอง  ความซ่ือสัตย   ความกลาไดกลาเสีย         
ความสามารถในการใชอํานาจเหนือคนอ่ืน   ความทนอยูในความคับของใจ    ความสามารถใน
การพูด   ความเปนผูรอบรู   ความสามารถในการตัดสินใจ  ความสามารถในการแกปญหา  

                                                 
 258บุญชัย  พิทักษดํารงกิจ, “ผูนําในยุคโลกาภวิัตน,”  วารสารสามิตสาร   
53  (มกราคม – กุมภาพนัธ  2540) :  28 – 30. 
 259ศิริพร  พงศศรีโรจน, องคการและการจัดการ, 190 – 191.   
 260ธีระ รุญเจริญ, การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษา ในเขตการศึกษา 11, 75. 
 261นพพงษ  บุญจติราดุลย, กาวเขาลูผูบริหารการศึกษา, 39 – 40. 
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ความเห็นอกเห็นใจ  ความมีมนุษยสัมพันธ  ความเฉลียวฉลาดและความรับผิดชอบ262   สอดคลอง
กับแนวคิดของสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญของฮองกงท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมี
คุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานตามสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญ ไดแก ภาวะ
ผูนําทางจริยธรรม ประกอบดวย 1) เปนตัวแบบในทางจริยธรรม โดยเฉพาะความซ่ือสัตยท้ังใน
เร่ืองงานและเรื่องสวนตัว 2) สงเสริมพฤติกรรมความมีจริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริตภายใน
โรงเรียน263    สอดคลองกับแนวคิดของสมาคมผูนําโรงเรียนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ระหวางมลรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Interstate School Leaders Licensure Consortium : ISLLC) 
มีจํานวนท้ังส้ิน 6 มาตรฐาน แตละมาตรฐานจําแนกดัชนีแสดงคุณลักษณะออกเปน 3  ดาน คือ 1) 
ดัชนีดานความรู 2) ดัชนีดานทัศนคติ และ3) ดัชนีดานการปฏิบัติหรือทักษะ  สําหรับดัชนีดานการ
ปฏิบัติหรือทักษะ  ไดแก   1) บุคคลทุกคนไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรม ใหเกียรติ และยอมรับ
นับถือ   2)ยอมรับและช่ืนชมความสําเร็จของนักเรียนและบุคลากร264     สอดคลองกับแนวคิดของ 
คุรุสภาในฐานะท่ีเปนสภาของครูในประเทศไทย ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา
ข้ึน  เรียกวา   “เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540”    ไดแก มาตรฐานท่ี 8) ปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางท่ีดี265  สอดคลองกับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดช ท่ีพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยเม่ือวันท่ี 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ความวา “ใหยึด
หลักเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกิน อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง ความพอเพียงนี้
ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับ
ครอบครัว อยางนั้นมันเกินไป  แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ  จะตองมีความพอเพียงพอสมควร 
บางส่ิงบางอยางท่ีผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายไดแตขายในท่ีไมหางไกลเทาไรไมตองเสีย

                                                 
 262ทองอินทร  วงศโสธร, “ ภาวะผูนําของครูใหญและความจงรักภกัดีของครู : กรณี
ครูท่ีเปนนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,”  
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  5 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2535) : 88 – 89. 
 263สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, โปรแกรมการฝกอบรมภาวะผูนํา
ครูใหญของฮองกง, 23 – 27. 
 264Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC),  “Standard for School 
Leaders,”  in  The Jossey – Bass Reader on Educational Leadership, ed.  Michael  Fullan   
(San Francisco, California : Jossey – Bass, 2000), 97 – 113. 

 265สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540, 
21-35. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 124 

คาขนสงมากนัก”266 และสอดคลองกับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดช ท่ีพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยเม่ือวันท่ี 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 ความวา “คนเรา
ถาพอใจในความตองการก็มีความโลภนอย     เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย  ถาทุก
ประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก 
คนเราก็อยูเปนสุข”267  สอดคลองกับแนวคิดของพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  ท่ีไดกลาวถึง
คุณลักษณะของผูบริหารไววา ผูเปนใหญในแผนดิน  ผูนํา   และผูปกครองรัฐ ตั้งแตพระเจา
จักรพรรดิ พระมหากษัตริย  ตลอดจนนักปกครองท่ัวไป มีหลักธรรมที่เปนคุณสมบัติ และเปนขอ
ปฏิบัติ ดังนี้ ก) ทรงทศพิธราชธรรม  คือ  มีคุณธรรมของผูปกครอง  หรือ  ราชธรรม     (ธรรม
ของพระราชา)  10  ประการ ดังนี้ 1) ทาน ใหปนชวยประชา คือ บําเพ็ญตนเปนผูให โดยมุง
ปกครองหรือทํางานเพ่ือใหเขาได  มิใชเพ่ือจะเอาจากเขา    เอาใจใสอํานวยบริการ  จัดสรรความ
สงเคราะห    อนุเคราะห ใหประชาราษฎรไดรับประโยชนสุข     ความสะดวกปลอดภัย    
ตลอดจนไดความชวยเหลือแกผูเดือดรอนประสบทุกขและใหความสนับสนุนแกคนทําความดี 2) 
ศีล รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงาม สํารวมกายและวจีทวาร ประกอบแตการสุจริต  รักษา
กิตติคุณ  ประพฤติใหควรเปนตัวอยาง   และเปนท่ีเคารพนับถือของประชาราษฎร มิใหมีขอท่ีผูใด
จะดูแคลน 3) ปริจจาคะ   บําเพ็ญกิจดวยเสียสละ   คือ  สามารถเสียสละความสุขสําราญ เปนตน  
ตลอดจนชีวิตของตนได   เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และความสงบเรียบรอยของบานเมือง   
4) อาชชวะ ปฏิบัติภาระโดยซ่ือตรง คือ ซ่ือตรงทรงสัตยไรมารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความ
จริงใจ ไมหลอกลวงประชาชน 5) มัททวะ  ทรงความออนโยนเขาถึงคน คือ มีอัธยาศัย ไมเยอหยิ่ง  
หยาบคาย กระดางถือองค มีความงามสงาเกิดแตทวงทีกริยาสุภาพนุมนวล   ละมุนละไม   ควรได
ความรักภักดีแตมิขาดยําเกรง 6) ตปะ พนมัวเมาดวยเผากิเลส  คือ แผดเผากิเลสตัณหามิใหเขามา
ครอบงําจิต   ระงับยับยั้งขมใจได   ไมหลงใหลหมกมุนในความสุขสําราญ  และการปรนเปรอ   มี
ความเปนอยูสมํ่าเสมอหรืออยูอยางงาย ๆ  สามัญ มุงม่ันแตจะบําเพ็ญเพียรทํากิจในหนาท่ีให
บริบูรณ 7) อักโกธะ ถือเหตุผลไมโกรธา  คือ ไมเกร้ียวกราด ไมวินิจฉัยความและกระทําการดวย
อํานาจความโกรธ มีเมตตาประจําใจไวระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความ  และกระทําการดวยจิต
อันสุขุมราบเรียบตามธรรม   8)  อวิหิงสา มีอหิงสานํารมเย็น  คือ   ไมหลงระเริง   ไมบีบค้ันกดข่ี    
มีความกรุณา  ไมหาเหตุเบียดเบียน  ลงโทษอาชญาแกประชาราษฎรผูใด ดวยอาศัยความอาฆาต

                                                 
 266คนชายคลอง, รูจักพอเพยีงรูจักความสุข (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพกูดมอรนิ่ง, 

2549), 20. 
 267เร่ืองเดียวกัน, 186. 
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เกลียดชัง 9) ขันติ  ชํานะเข็ญดวยขันติ   คือ   อดทนตองานท่ีตรากตรํา  อดทนตอความเหนื่อยยาก    
ถึงจะลําบากกายนาเหนื่อยหนายเพียงไร    ก็ไมทอถอย    ถึงจะถูกหยันดวยถอยคําเสียดสีถากถาง
อยางใด  ก็ไมหมดกําลังใจ  ไมยอมละท้ิงกิจกรณียท่ีบําเพ็ญโดยชอบธรรม    10) อวิโรธนะ มิ
ปฏิบัติคลาดจากธรรม   คือ  ประพฤติมิใหผิดจากประศาสนธรรม อันถือประโยชนสุขความดีงาม
ของรัฐและราษฎรเปนท่ีตั้ง อันใดประชาราษฎรปรารถนาโดยชอบธรรม   ก็ไมขัดขืน    การใดจะ
เปนไปโดยชอบธรรม    เพื่อประโยชนสุขของประชาชนก็ไมขัดขวาง  วางองคเปนหลักหนักแนน
ในธรรม  คงท่ีไมมีความเอนเอียงหวั่นไหว เพราะถอยคําดีราย  ลาภสักการะ  หรืออิฏฐารมณ  
อนิฏฐารมณใด ๆ สถิตม่ันในธรรม  ท้ังสวนยุติธรรม   คือ ความเท่ียงธรรม ก็ดี นิติธรรม  คือ 
ระเบียบแบบแผน  หลักการปกครอง   ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก็ดี ไม
ประพฤติใหเคล่ือนคลาดวิบัติไป ข) บําเพ็ญกรณียของจักรพรรดิ  คือ  ปฏิบัติหนาท่ีของนัก
ปกครองผูยิ่งใหญ  ท่ีเรียกวา  จักรวรรดิวัตร  (ธรรมเนียมหรือหนาท่ีประจําของจักรพรรดิ)  5  
ประการ  คือ 1) ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ  คือ ยึดถือความจริง ความถูกตอง ความดีงาม  
เหตุผล  หลักการ  กฎกติกาท่ีชอบธรรม  เปนบรรทัดฐาน  เคารพธรรม   เชิดชูธรรม นิยมธรรม ตั้ง
ตนอยูในธรรม ประพฤติธรรมดวยตนเอง 2) ธรรมิการักขา ใหความคุมครองโดยธรรม  คือ จัด
อํานวยการรักษาคุมครองปองกันอันชอบธรรมแกชนทุกหมูเหลาในแผนดิน  คือ  คนภายใน    
ขาราชการฝายทหาร  ขาราชการฝายปกครอง   ขาราชการพลเรือน   นักวิชาการ   และคนตาง
อาชีพ  เชน  พอคาและเกษตรกร   ชาวนิคมชนบทและชนชายแดน พระสงฆและบรรพชิตผูทรง
ศีลทรงคุณธรรม ตลอดจนสัตวเทาสัตวปก  อันควรสงวนพันธุท้ังหลาย 3) มา อธรรมการ  หาม
กั้นการอาธรรม  คือ จัดการปองกันแกไข มิใหการกระทําท่ีไมเปนธรรม การเบียดเบียนขมเหง  
และความผิดความชั่วรายเดือดรอน  เกิดมีข้ึนในบานเมือง  ชักนําประชาชนใหตั้งม่ันในสุจริตและ
นิยมธรรม     รวมท้ังจัดวางระบบที่กันคนราย ใหโอกาสคนดี 4) ธนานุประทาน ปนทรัพยแกชน
ผูยากไร   มิใหมีคนขัดสนยากไรในแผนดิน  เชน จัดใหราษฎรทั้งปวงมีทางหาเล้ียงชีพ ทํามาหา
กินไดโดยสุจริต 5)  ปริปุจฉา ไมขาดการสอบถามปรึกษา แสวงปญญาและความดีงามยิ่งข้ึนไป     
โดยมีท่ีปรึกษาท่ีทรงวิชาการทรงคุณธรรม    ผูประพฤติดี    ประพฤติชอบ     ผูไมประมาทมัวเมา 
ท่ีจะชวยใหเจริญปญญาและกุศลธรรม หม่ันพบปะพระสงฆและนักปราชญ   ไถถามหาความรูหา
ความดีงามหาความจริง      และถกขอปญหาตาง ๆ    อยูโดยสมํ่าเสมอตามกาลอันควร   เพื่อ
ซักซอมตรวจสอบตนใหเจริญกาวหนาและดําเนินกิจการในทางท่ีถูกตองชอบธรรม  ดีงาม  และ
เปนไปเพื่อประโยชนสุขอยางแทจริง ค) ประกอบราชสังคหะ  คือ  ทํานุบํารุงทวยราษฎรให
ประชาชาติดํารงอยูในเอกภาพและสามัคคี   ดวยหลักธรรมท่ีเรียกวา    ราชสังคหวัตถุ   (หลัก
สงเคราะหประชาชนของพระราชา)  4 ประการ คือ 1) สัสสเมธะ ฉลาดบํารุงธัญญาหาร คือ ปรีชา
สามารถในนโยบายท่ีจะบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร สงเสริมการเกษตรใหอุดมสมบูรณ 2) ปุริสเมธะ 
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ฉลาดบํารุงขาราชการ คือ  ปรีชาสามารถในนโยบายท่ีจะบํารุงขาราชการ ดวยการสงเสริมคนดีมี
ความสามารถ และจัดสวัสดิการใหดี เปนตน 3) สัมมาปาสะ   ผูกประสานปวงประชา  คือ  ผดุง
ผสานประชาชนไวดวยนโยบายสงเสริมอาชีพ  เชน   จัดทุนใหคนยากจนยืมไปสรางตนในพาณิช
ยกรรม     หรือดําเนินกิจการตาง ๆ ไมใหฐานะเหล่ือมลํ้าหางเหินจนแตกแยกกัน 4) วาชไปยะ   มี
วาทะดูดดื่มใจ   คือ  รูจักพูด   รูจักช้ีแจงแนะนํา   รูจักทักทายไถถามทุกขสุขราษฎรทุกช้ัน   แม
ปราศรัยก็ไพเราะนาฟง   ท้ังประกอบดวยเหตุผล  เปนหลักฐาน  มีประโยชน  เปนทางแหงการ
สรางสรรค  แกไขปญหา  เสริมความสามัคคี ทําใหเกิดความเขาใจดี ความเชื่อถือ และความนิยม
นับถือ ง) ละเวนอคติ นักปกครอง เม่ือปฏิบัติหนาท่ี พึงเวนความลําเอียง หรือความประพฤติท่ี
คลาดเคล่ือนจากธรรม 4 ประการ 1) ฉันทาคติ  ลําเอียงเพราะชอบ 2)โทสาคติ  ลําเอียงเพราะชัง   
3) โมหาคติ  ลําเอียงเพราะหลงหรือเขลา   4) ภยาคติ     ลําเอียงเพราะขลาดกลัว268   สอดคลองกับ
แนวคิดของเลาจื้อ    แหงลัทธิเตา   ท่ีไดกลาวถึง คุณสมบัติความเปนผูนําสามประการตอไปนี้  มี
คายิ่งสําหรับผูนํา    คือ 1) ความเมตตากรุณาสําหรับสัตวโลกท้ังมวล    2) ความเรียบงายและ
มัธยัสถทางวัตถุ  หรือความกระเหม็ดกระแหม     และ3) ความรูสึกเสมอภาคหรือความออนนอม
ถอมตน269   สอดคลองกับผลงานวิจัยของประสงค  ศรีบุญพิมพสวย ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง
คุณลักษณะของผูชวยผูบริหารฝายกิจการนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา     
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา ลักษณะท่ีพึงประสงคของผูชวย
ผูบริหารโรงเรียนในแตละดานสูงสุด   ไดแก 1) มีความประพฤติดี  2) มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน   3) มีความรูความสามารถในงานวิชาการ   4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 5) มีบุคลิกท่ีดีนา
เล่ือมใส   และมีลักษณะเดนท่ีพึงประสงค   ไดแก     1) มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน   2) 
มีความซ่ือสัตยสุจริตยุติธรรม 3) มีสุขภาพกาย     และสุขภาพจิตดีในการปฏิบัติงาน      4) มี
มนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน270  สอดคลองกับผลงานวิจัย ของไพโรจน  สิงหคํา ท่ีได
ศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ

                                                 
 268พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรม เพื่อชีวิตท่ีดีงาม,  
พิมพคร้ังท่ี 14 (กรุงเทพมหานคร : กองทุนอริยมรรค, 2545), 27 – 30. 
 269บุญมาก  พรหมพวย, ผูเรียบเรียง,  การบริหารงานแบบเตา : มรรควิธี สูความเปน
ผูนํา สําหรับผูจัดการยุคใหม (กรุงเทพมหานคร : ราชดําริพับลิเกช่ัน, 2529), 146 – 148.  
 270ประสงค  ศรีบุญพิมพสวย, “คุณลักษณะของผูชวยผูบริหารฝายกิจการนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดัอุดรธานี”  (วทิยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2541), บทคัดยอ. 
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ประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ผลการวิจัยพบวา  ตามความคิดเห็นของครูอาจารย   
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   เม่ือพิจารณาตามรายดาน  พบวา   มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
โดยรายดานเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  ดังนี้   ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานภาวะผูนํา
ดานทักษะความรูความสามารถในการบริหาร    และดานมนุษยสัมพันธ  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด พบวา ดานคุณธรรมจริยธรรม  คือ ขอเปนแบบอยางท่ีดีในการครองงาน ดาน
ภาวะผูนํา คือ ขอรักเกียรติรักศักดิ์ศรี  ศรัทธาในอาชีพ ดานความรูความสามารถในการบริหาร คือ 
ขอความสามารถในการครองตน ครองคน ครองงาน ดานมนุษยสัมพันธ คือ  ขอมีสัจจะพูดจริง
ทําจริง    สวนความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีเปนเพศชาย และเพศหญิง      โดยภาพรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน271   สอดคลองกับผลงานวิจัยของอภิวัฒน  ภูไชยแสง   ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน ประถมศึกษาท่ีพึงประสงค ตามทัศนะของครูผูสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนโดยสวนรวม และจําแนก
ตามขนาดของโรงเรียน มีทัศนะตอคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงค 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับพึงประสงคมาก ซ่ึงมีคาเฉล่ียจากสูงไปหาต่ํา คือ คุณลักษณะ
ดานวิชาการ ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และดาน
บุคลิกภาพ ตามลําดับ272  สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุชาติ  เตาสุวรรณ   ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาใน
จังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะในภาพรวมของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อยูใน
ระดับมากท่ีสุดทุกดาน   โดยมีคะแนนเรียงลําดับดังนี้     อันดับท่ี 1   ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
อันดับท่ี 2 ดานบุคลิกภาพสวนตัว อันดับท่ี 3 ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน และอันดับ
สุดทาย ดานความรูความสามารถ เม่ือพิจารณาเปนรายดานคุณลักษณะท่ีมีคะแนนสูงสุดแตละ
ระดับ ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม คือ มีความซ่ือสัตยตอตนเองและหนาท่ี ดานบุคลิกภาพ
สวนตัว ไดแก มีความเอื้ออาทรกับผูรวมงาน ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน   ไดแก     มี

                                                 
 271ไพโรจน  สิงหคํา, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย”  (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542), 
บทคัดยอ. 
 272อภิวัฒน  ภูไชยแสง, “คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงค 
ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย”  (วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2542), 79 - 81. 
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ความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรภายนอก   และดานความรู
ความสามารถ ไดแก ความสามารถในการบริหารเวลา273    สอดคลองกับผลงานวิจัยของสมศรี  
สุมมาตย   ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการปฏิรูปการเรียนรู
ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการปฏิรูป
การเรียนรู ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยู
ในระดับ  “มาก”   ความคิดเห็นอยูในระดับ  “มากท่ีสุด”  คือ ดานคุณธรรม  และความคิดเห็นอยู
ในระดับ “มาก” เรียงตามลําดับ คือ  ดานบุคลิกภาพ   ดานสุขภาพ    และดานสติปญญาและ
ความสามารถ274  สอดคลองกับผลงานวิจัยของวราภรณ  สายใจ  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะผูนําของ
ผูบริหารท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารท้ัง 8 ดาน อยูในเกณฑสูง 
เรียงลําดับไดดังนี้  ดานผูนําทางจริยธรรม  ดานผูนําทางการเปล่ียนแปลง ดานผูนําทางเทคโนโลยี 
ดานผูนําทางวิชาการ  ดานผูนําทางการประสานความสัมพันธ ดานผูนําการสงเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากร ดานผูนําแบบมีสวนรวม และดานผูนําทางการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
และประสิทธิผลของการบริหารงาน ท้ัง 4 ดาน อยูในเกณฑสูง เรียงลําดับไดดังนี้ ดานการ
บริหารงานวิชาการ   ดานการบริหารงานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล   และดานการ
บริหารท่ัวไป275  สอดคลองกับผลงานวิจัยของจามจุรี  จําเมือง  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบภาวะ
ผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา รูปแบบภาวะ

                                                 
 273สุชาติ  เตาสุวรรณ, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา ตาม
ทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545), 
บทคัดยอ. 
 274สมศรี   สุมมาตย, “คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการปฏิรูปการ
เรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 
กรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545), บทคัดยอ. 
 275วราภรณ  สายใจ, “ภาวะผูนําของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการ
บริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญา               
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองคการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก, 2546), 
บทคัดยอ. 
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ผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มี 6 ดาน คือ 1) ดานวิสัยทัศน 
ควรมีการสรางวิสัยทัศน กําหนดวิสัยทัศน ปฏิบัติตามวิสัยทัศน ปรับวิสัยทัศน และเสนอ
วิสัยทัศน 2)  ดานการเรียนการสอน ควรมีการวางแนวปฏิบัติของโรงเรียน จัดส่ือ เทคโนโลยีและ
แหลงเรียนรู พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน และออกแบบพัฒนาการเรียนการสอน 3) ดาน
สภาพแวดลอมทางการเรียน ควรมีการจัดองคการ จัดระเบียบการปฏิบัติงานและจัดทรัพยากร   4) 
ดานชุมชน ควรมีการประสานงานกับผูปกครองและชุมชน  สนองความสนใจและความตองการ
ของชุมชน ระดมทรัพยากรตาง ๆ จากชุมชนมาใชประโยชน  5) ดานคุณธรรม  ควรมีการปฏิบัติ
ตามคุณธรรม    ปฏิบัติอยางยุติธรรมและ ปฏิบัติตามจริยธรรม     6) ดานพัฒนาสังคม    ควรมีการ
เขาใจบริบทของโรงเรียน ตอบสนองตอบริบทท่ีชัดเจนและนําศักยภาพจากบริบทมาพัฒนา
โรงเรียนและสังคม276    สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Reeves, Moss and Forrest ท่ีไดศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพเร่ืองความคาดหวังท่ีมีตอผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล โดยใหกลุมตัวอยางเรียงลําดับ
พฤติกรรมท่ีคาดหวังวาผูบริหารที่มีประสิทธิผลควรจะมีอะไรบาง ผลการวิจัยพบวาความคาดหวงั
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ความสามารถในการแกปญหาความขัดแยง ความสามารถ
สรางแรงจูงใจ   การมีมาตรฐานการทํางาน   มีการเตรียมพรอมสําหรับการทํางาน  มีวิสัยทัศน 
กลาหาญ และสามารถตอสูกับอุปสรรค  ชวยแนะนําใหผูรวมงานรูจักการพัฒนา     มีการประเมิน
การทํางานดวยความยุติธรรม โนมนาวใจคนไดดี มีความรอบรู มีความสามารถเหมาะกับตําแหนง  
และรูจักใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด277 
 คุณลักษณะท่ี  12  คุณลักษณะดานภาวะผูนํา       ประกอบดวย    (1)  เปนผูมีบารมี     
(2) เปนผูนําและสรางผูนํา  (3) เปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และเปนท่ียอมรับของผูรวมงานทุกคน 
(4) มีวิสัยทัศนและมองการณไกล  (5) มีความสามารถในการแกปญหาในแตละสถานการณอยาง
เหมาะสม  (6) มีความสามารถในการกระจายอํานาจการบริหารและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม
กับบุคลากร  (7) มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา (8) มีความสามารถในการแสดง
บทบาทผูนําตามสถานการณไดอยางเหมาะสม และ(9) มีความสามารถในการช้ีนําและแนะ
แนวทางในการดําเนินงานใหกับผูใตบังคับบัญชา สอดคลองกับแนวคิดของทีด  (Tead)    ท่ีมี

                                                 
 276จามจุรี  จําเมือง,  “รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548), บทคัดยอ. 
 277 J. Reeves, L. Moos, and J. Forrest, “The School Leader’s View,”  in Effective 
School Leadership : Responding to Change, ed. Macbeath, J.  (London : Paul Chapman 
Publishing, 1998), 32 – 58. 
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ความเห็นวาคุณสมบัติท่ีจําเปนสําหรับผูนํา คือมีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ  มีความเขาใจ
ในวัตถุประสงคและความมุงหมาย    มีความเขาใจในดานมนุษยสัมพันธ มีความกระตือรือรน มี
ความสามารถในการตัดสินใจและตกลงใจ มีความฉลาด และมีความเช่ือม่ันในตนเอง278   
สอดคลองกับแนวคิดของเครทอน    (Kreitton)   ท่ีเนนวาลักษณะผูนําท่ีดี        ตองมีลักษณะจูงใจ 
ผูพบเห็น   ตัดสินปญหาทันทวงที    มีความกลาหาญ    เปนผูมีความกระตือรือรน    สามารถคุม
การประชุมและแนะนําความคิด279   สอดคลองกับแนวคิดของซาซส (Sachs) ท่ีไดใหทัศนะ
เกี่ยวกับลักษณะของผูบริหารท่ีดีไววา ตองมีความเขาใจตนเอง และสามารถประเมินคาตนเองได
อยางถูกตอง  ตองยอมรับฟงและเคารพความคิดของผูอ่ืน  ตองมีความเขาใจในสถานภาพของ
ผูรวมงานเปนอยางดี   และตองมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ตองสามารถนําความคิดของผูรวมงาน
ไปใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงานของตน280   สอดคลองกับแนวคิดของบารนารด (Barnard) ท่ี
กลาววา คนท่ีจะเปนผูนํามีความจําเปนท่ีจะตองมีคุณสมบัติพิเศษซ่ึงจะขาดเสียมิได คือ 
ความสามารถในการตัดสินใจ (decisiveness)หมายถึงความเช่ือม่ันในการตัดสินใจไดรวดเร็ว 
ถูกตอง และเต็มใจท่ีจะตัดสินใจโดยไมทําใหกลุมผูรวมงานยุงยากใจและมีความสามารถในการ
จูงใจคน (persuasiveness)  หมายถึง    ความสุจริตใจแกผูรวมงานวางตัวใหผูอ่ืนเล่ือมใส และมี
ความสามารถในการพูดและการเขียน281 สอดคลองกับแนวคิดของ สแตท และคนอ่ืน ๆ (Stadt 
and others) ท่ีกลาววา ลักษณะของผูนําท่ีดี คือ คํานึงถึงมาตรฐานในการทํางาน  เปนท่ีพึ่งของคน
อ่ืน มีความกลา กลาท่ีจะคิด กลาท่ีจะเส่ียง มีความสามารถท่ีจะแบงงานใหผูอ่ืนชวยปฏิบัติ มี
วิสัยทัศน มีมนุษยสัมพันธดี มีความสามารถในการส่ือความคิด มีสติปญญามีความสามารถในการ
จัดรูปงาน และมีความสามารถในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล282      สอดคลองกับแนวคิดของ
สต็อกดิลล (Stogdill)  ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนําท่ีดี ไดแก  มีพื้นฐานทางสังคม คือ  เปนผูมี
การศึกษาและมีสถานะทางสังคมดี มีสติปญญาและความสามารถ เปนผูมีสติปญญา เฉลียวฉลาด 
มีการตัดสินใจดี  บุคลิกภาพ เปนผูมีความกระตือรือรน ตื่นตัวอยูเสมอ ควบคุมอารมณได มี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีความเช่ือม่ันในตนเอง  คุณลักษณะท่ีสัมพันธกับงาน เปนผูมีความ
ตั้งใจทํางาน มีความรับผิดชอบ และมุงม่ันท่ีจะทํางานใหสําเร็จ     คุณลักษณะทางสังคมเปนผูท่ี

                                                 
 278Tead, The Art of Leadership, 83.  
 279Kreitton, Leadership for Action in Rural Communities, 81.  
 280Sachs, Educational Administration : A Behavioral Approach, 3 – 4. 
 281Barnard, The Functions of  the Executive, 21 – 22. 
 282Stadt and others, Managing Career Education Programs, 49 – 53. 
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สามารถรวมมือกับผูอ่ืนได เปนท่ียอมรับของผูรวมงานและคนอ่ืนๆ283  สอดคลองกับแนวคิดของ
เทรวาทรา และนิวพอรท (Trewatha and Newport) ท่ีกลาววา  คุณลักษณะผูนํา  ไดแก มี
ความสามารถท่ีจะรวมงาน  มีความสามารถในการวินิจฉัย    และมีความสามารถทางสติปญญา284            
สอดคลองกับแนวคิดของฮอย  และมิสเกล (Hoy and Miskel)   ท่ีกลาววา คุณลักษณะของผูนํา
ไดแก ความเปนผูมีความสามารถ (capacity) ประกอบดวย  ความมีไหวพริบ   การตื่นตัว  ทันตอ
เหตุการณ   การใชเวลา และภาษาพูด  กลาพูดกลาทํา  ความเปนผูริเร่ิม  และความเปนผูตัดสิน
ปญหาท่ีดี285   สอดคลองกับแนวคิดของกริฟฟท (Griffiths) ท่ีไดระบุคุณลักษณะภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนในทฤษฎีการบริหาร   คือ 1)  การเปนผูริเร่ิมงานใหม ๆ ข้ึน  ซ่ึงมักจะมีแผนงาน
ท่ีจัดระเบียบข้ันตอนไวเปนอยางดี   โดยการทํางานหนักอยูเสมอเพ่ือใหงานท่ีริเร่ิมใหมบรรลุผล
สําเร็จ   2)  การเปนนักปรับปรุง  โดยเปนคนคอยกระตุนและใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาในการ
ทํางานและปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน    สนับสนุนสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาแสวงหาและปรับปรุง
วิธีการทํางานท่ีดีกวาวิธีเดิมอยูเสมอตลอดจนเปนผูแนะแนวทางหรือวิธีทํางานใหมๆใหกับ
ผูใตบังคับบัญชา 3) การเปนผูใหการยอมรับผูอ่ืน  โดยดึงเอาความสามารถของผูใตบังคับบัญชาท่ี
แฝงอยูในตัวออกมาใชใหปรากฏ    มองเห็นปญหาของผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน    ให
กําลังใจและคําชมเชย  ยอมรับในผลสําเร็จของผูใตบังคับบัญชา 4) การเปนผูใหความชวยเหลือ 
คือพรอมเสมอท่ีจะชวยแกปญหาใหผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีปญหาติดขัด มีความหวงใยและ
กระตือรือรนท่ีจะใหความชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาท่ีมีปญหาและตองการความชวยเหลือ 5) 
การเปนนักพูดท่ีมีประสิทธิภาพ คือความสามารถในการพูดชักจูงผูใตบังคับบัญชาใหความ
รวมมือในการปฏิบัติงานรวมกันมีความสามารถในการใชภาษาซ่ึงจะสรางเสนหความศรัทธาและ
ความเช่ือถือไดบนพื้นฐานของการพูดท่ีมีความจริงใจ 6) การเปนผูประสานงานท่ีดี  คือ  มี
ความสามารถในการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการวางแผนงานและ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนงานของทุกฝาย  7)การเปนผูเขาสังคมได
อยางดี  เปนผูท่ีไววางใจได  มีความมั่นคง  สุภาพ  เอ้ือเฟอและมีความเปนมิตรเพ่ือใหไดมาซ่ึงการ
สนับสนุนการทํางานของตนในโรงเรียน  ท้ังนี้จะตองเปนผูท่ีใชเวลาในการสังคมไดอยางถูกตอง
และเหมาะสมดวย 286  สอดคลองกับแนวคิดของแม็คนูสัน (Magnuson)  ท่ีกลาววาคุณลักษณะ

                                                 
 283Stogdill, Handbook of  Leadership : A Survey of Theory and Research, 74 - 75. 

 284Trewatha and Newport, Management, 388. 
 285Hoy and Miskel, Educational Administration, 396 – 397. 
 286Griffiths, “Administration Theory,” Handbook of Research on Education,  
112 – 115.  
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ภาวะผูนําของผูจัดการโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จควรมีคุณลักษณะดานอาชีพ  ประกอบดวย  
ความสามารถในการติดตอและเขากับผูอ่ืนไดดี  มีความรูในสาขาวิชาชีพเปนอยางดี  รูจัก
มอบหมายงานใหผูรวมงาน  ใหความสนใจในบุคคลอ่ืน มีความสามารถในการวางแผนและการ
จัดระเบียบงาน  รับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและใชอํานาจหนาท่ีไดอยางเหมาะสม287  
สอดคลองกับแนวคิดของ  เซอรจิโอวานนี  (Sergiovanni) ไดเสนอยุทธวิธีและยุทธศาสตรสําหรับ
ผูนําท่ีมีคุณภาพ  คือ 1) การมองการณไกล (perspective) ไดแก ความสามารถของผูนําท่ีสามารถ
จะมองเห็นความแตกตางระหวางยุทธศาสตรและยุทธวิธี และเขาใจท่ีจะนํามาสัมพันธกันไดอยาง
ดี 2) มีหลักการ (principle) ไดแก  ผูนําจะตองมีแนวความคิดหรือหลักการในการท่ีจะปฏิบัติงาน
นั้น ๆ  3) หลักในการทํางาน (platform) ไดแก การที่จะนําเอาหลักการในขอขางตนไปใชในการ
ปฏิบัติงาน และวางเกณฑหรือมาตรฐานในการทํางาน 4) หลักการปกครอง  (politics)  ไดแก ผูนํา
ท่ีดีควรมีลักษณะของการเปนนักปกครอง  คือ มีความสามารถในการใชอิทธิพลตอบุคคลหรือ
กลุมได ชวยทํางานเพ่ือใหงานบรรลุตามเปาหมาย288 สอดคลองกับแนวคิดของภิญโญ   สาธร   ท่ี
กลาววาผูนําจะตองมีคุณลักษณะ คือ กลารับผิด    เอาใจใสดูแลทุกขสุขของผูนอยอยูเสมอ    รูจัก
เลือกใชคน    ติดตามคําส่ังท่ีส่ังการไปแลวอยูเสมอ ฉลาดท่ีจะกระตุนเตือนผูนอยเมื่อลาชาหรือ
ผิดพลาด  หม่ันอบรมผูอยูใตบังคับบัญชาใหมีความสามารถและรูวิธีการปฏิบัติงานโดยเหมาะสม 
รูจักใชอํานาจโดยไมใหผูอ่ืนรูสึกวาถูกบีบบังคับ ใหเกียรติเจาของความคิดหรือเจาของโครงการ
ใหม ๆ เสมอ  มีความเด็ดขาด เด็ดเดี่ยว  ม่ันคง  แนนอน ส่ังงานเปน ถูกจังหวะเหมาะกับคนท่ีรับ
งานไปปฏิบัติ  รูจักถนอมน้ําใจคน289 สอดคลองกับแนวคิดของสมพงษ เกษมสิน ท่ีกลาววา
คุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับผูนําประกอบดวย 1) ดานพ้ืนฐานและประสบการณ   (background 
and experience) ในการปฏิบัติงานไดแก  การตัดสินใจ   การวินิจฉัยส่ังการ   การวางแผน    
ความสามารถทางดานเทคนิคและการบริหาร  และทักษะในการทํางานดานตาง ๆ 2) ดาน
สติปญญาและคุณภาพของสมอง (intellectual and mental qualities)   ไดแก ความสามารถ
ทางดานภาษา ความสามารถทางดานเหตุผล ความสามารถจดจํา ความสามารถดานรอบรูท่ัวไป 
ความสามารถในการใชดุลยพินิจ    ความสามารถในการปรับตัวดานตาง ๆ290    สอดคลองกับ
แนวคิดของวิศิษฎ พิพัฒนภิญโญพงค   ท่ีไดเสนอหลักและวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนผูบริหาร

                                                 
 287Magnuson, The Characteristic of Successful School Business Managers, 74 - 75.  
 288Sergiovanni, “Ten Principles of Quality Leadership,” Educational Leadership  39, 
5 (1982) : 331 – 336. 
 289ภิญโญ  สาธร, หลักบริหารการศึกษา, 151 – 152. 

 290สมพงษ  เกษมสิน, การบริหาร, 296 – 298. 
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โดยเนนการสรางคุณลักษณะท่ีสําคัญคือ มีความเสียสละและใหความชวยเหลือตอเพื่อนรวมงาน 
และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน291   สอดคลองกับแนวคิดของดนัย  เทียนพุฒ   ท่ีไดสรุป
ปจจัยใหมของผูบริหารระดับสูง  โดยกลาววา  ผูบริหารระดับสูงตองมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ  คือ  
1)  การมองการณไกล  ไดแกความสามารถวาดภาพกฎเกณฑในอนาคตไดสมจริง  และมีการ
วางแผนและการเตรียมการสําหรับงานในอนาคตไดอยางเหมาะสม  2)  ความเปนผูนํา    ไดแก 
กลาตัดสินใจ   มีความอดทน มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถโนมนาวผูอ่ืนให
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 3) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ไดแก มีความคิดริเร่ิมสรางส่ิงใหม ๆ  
สามารถยืดหยุนวิธีการเพื่อความสําเร็จของงาน และคนควาวิธีทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 4)  มี
ความสามารถในการเจรจาจูงใจ ไดแก มีความสามารถในการเจรจาตอรอง และเปนนักมนุษย
สัมพันธช้ันสูง  5) มีความคิดเชิงธุรกิจและความรับผิดชอบ ไดแก เปนนักการตลาด ไมเอาเปรียบ
ผูอ่ืน       และ6)มีความรับผิดชอบ   ประนีประนอม  ไดแก สามารถยืดหยุนวิธีการ เพื่อ
ความสําเร็จของงาน    และมีความสามารถในการประสานประโยชน292   สอดคลองกับแนวคิด
ของวีระวัฒน  ปนนิตามัย   ท่ีไดกลาวถึงคุณลักษณะพึงประสงคของการเปนผูนําท่ีดี   คือ  1) 
แสดงความเปนของแท (authenticity)    หมายถึง    ผูนําตองแสดงความเช่ือม่ันศรัทธาในส่ิงท่ีตน
ยึดถือตอคานิยมเชิงสรางสรรคอยางแทจริง    กระตุนและกอใหเกิดความทะเยอทะยาน  สามารถ
เปนแบบอยางท่ีดีขององคการได  สนับสนุนศรัทธาคําพูดของตนดวยการกระทํา  2) การมี
วิสัยทัศน (vision) หมายถึง   ผูนํามีความสามารถพินิจพิเคราะห สภาพแวดลอมท้ังในและนอก
องคการในแงมุมของอดีตและปจจุบัน คาดคะเนพยากรณ และสรางภาพ (image) ฉายไปใน
อนาคตได วาจะมีความเปล่ียนแปลงอะไร   แลวทําการส่ือสาร (communication)  ภาพดังกลาว
ใหแกผูเกี่ยวของทราบ  3)  ตองมีความกลาตัดสินใจ  (decisiveness)   คือ    ตองทําการตัดสินใจท่ี
เหมาะสม  ทันกาล  และตองตัดสินใจภายใตขอมูล และทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด     นอกจากนี้
ผูนําท่ีดีตองกลารับผิดชอบตอผลการตัดสินใจใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน    4) แสดงความใสใจ   (focus)   
ผูนําตองเลือกท่ีจะใสใจและสนใจในบางเร่ือง ไมควรใสใจเสียเวลาในทุกเร่ืองหรือใหความสําคัญ
ในบางเร่ืองเทากันหมด    การจัดลําดับความสําคัญความเรงดวนของงานท่ีทําจึงมีความหมายมาก   
5) สรางความรูสึกประทับใจเปนสวนตัว (personal touch) ผูนําท่ีดีตองสามารถสรางศรัทธาและ
ความสัมพันธท่ีดีกับผูใตบังคับบัญชา รูจักการใชชองทางการส่ือสารอยางไมเปนทางการไดอยาง
ถูกกาลเทศะ  สอบถามทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชา   รูจักสรางขวัญและกําลังใจ   6)  มี

                                                 
 291วิศิษฎ  พพิัฒนภิญโญพงค, “จริงหรือท่ีใคร ๆ ก็กาวเขาสูความเปนผูนําได,”  
นักบริหาร  12  (ตุลาคม – ธันวาคม  2535) : 38 – 39. 
 292ดนัย  เทียนพฒุ, มุมมองท่ีทาทายนักบริหาร, 203 – 206. 
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ความสามารถในการส่ือสารและเกงคน     (communication  and  people skill)      การมีเครือขาย 
มนุษยสัมพันธท่ีดี  จะทําใหผูนําสามารถรองขอความชวยเหลือ กระตุนแรงจูงใจและใช  “คน” 
ทํางานไดสําเร็จตามท่ีผูนําตองการ และ7) การพัฒนาตนเองอยูเสมอ  (ever  forward) ผูนําจะตอง
พัฒนาลักษณะการทํางานใหดีอยูเสมอ  เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งข้ึน293  สอดคลองกับ             
แนวคิดของศิริพร  พงศศรีโรจน   ท่ีกลาววา คุณลักษณะของผูนําท่ีดี    ไดแกคุณลักษณะดาน
วิชาการ ประกอบดวยมีความรูดานวิชาชีพเปนอยางดี    มีความรูดานความรูท่ัว ๆ ไปดี  และมี
ประสบการณในการบริหารและคุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยมี
สติปญญาฉลาด รูบทบาทตน รับผิดชอบ มีความกลา แนบเนียน เด็ดขาด กระตือรือรน บังคับ
ตนเองได รวมทั้งมีความสามารถในดานการตัดสินใจ การจูงใจ การประสานงาน มีผลงานท่ี
ประสบผลสําเร็จ294   สอดคลองกับแนวคิดของเอกชัย  กี่สุขพันธ   ท่ีไดกลาวถึง   ผูบริหารในยุคท่ี
มีการเปล่ียนแปลงอยางมากในปจจุบัน   ควรมีคุณสมบัติดังนี้  1) มองกวางไกลอยางตอเนื่อง   
และพรอมท่ีจะเปล่ียนแปลง   ตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน(vision) สามารถท่ีจะกําหนดกลยุทธในการ
บริหาร (strategic management) ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ดังนั้น ผูบริหารจะตองมีทักษะท่ีสําคัญในการกําหนดเปาหมายการทํางาน  กําหนดนโยบายและ
วิธีการทํางานท่ีชัดเจน  2)สามารถท่ีจะวิเคราะหสถานการณ (analyze situations)  เพื่อกําหนด
แผนเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายและนโยบายไดอยางเหมาะสม  3)ไว
ตอการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในสังคมท้ังภายนอกและภายในองคกร  ท้ังจะตองรูจัก
วิเคราะหความนาเช่ือถือของขอมูลขาวสารที่ไดรับมาอีกดวย   4) ความสามารถในการจัดระบบ
การส่ือสารใหไดผล    (effective   communication)   เพื่อเช่ือมโยงขอมูลขาวสารตาง ๆ   ใหท่ัวถึง
ทุกระดับ   ผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เปนอยางดี 5)
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล  (human resource  management) ตองสามารถ
วางแผนบุคลากร สรรหาคัดเลือก  กําหนดระบบคาจาง เงินเดือน    ผลตอบแทน  ความกาวหนา
ในอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิจัยเกี่ยวกับบุคลากรในองคการ   เพื่อใหทราบถึง
แนวคิด    ทัศนคติ ความอึดอัดใจความไมพอใจตาง ๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึน และนํามาเปนขอมูลใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล295สอดคลองกับแนวคิดของอภิรมย  ณ นคร ท่ีไดกลาวไววาความ
เจริญของโรงเรียนตองอาศัยคุณลักษณะของผูบริหาร ดังนี้ คือ 1) สมรรถภาพทางสวนตัว ไดแก มี

                                                 
 293วีระวัฒน  ปนนิตามัย, “วาดวยผูนํา,”  วารสารขาราชการ  39 (กันยายน – ตุลาคม 
2537) : 13 - 16. 
 294ศิริพร  พงศศรีโรจน, องคการและการจัดการ, 190 – 191. 
 295เอกชัย  กี่สุขพนัธ, การบริหารทักษะและการปฏิบัติ, 19 – 20.  
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ความเฉลียวฉลาด และ2) สมรรถภาพทางวิชาชีพ ไดแก มีพื้นฐานการศึกษาท่ีสูงพอ มีความเขาใจ
อยางลึกซ้ึงในศาสตรท่ีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา มีประสบการณกอนท่ีจะรับตําแหนงอยาง
เพียงพอ มีความสามารถตอการทํางานเปนกลุม296สอดคลองกับแนวคิดของวิจิตร  วรุตบางกูร 
และสุพิชญา  ธีระกุล ท่ีไดใหความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริหารโรงเรียนไว   คือ  1) มี
ความเปนผูนํา    (leadership)  คือ มีอิทธิพลในตนเองสูงกวาอิทธิพลอ่ืน ๆ ของบุคคลในกลุม    
และสามารถชักนําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในหนวยงานไดคุณสมบัติดานนี้ประกอบดวยลักษณะ
ตาง ๆ  คือ มีความราเริง แจมใส และอดทน สามารถตัดสินใจและจูงใจคน  มีความรับผิดชอบ  
ฉลาด  และไหวพริบดี  มีความอุตสาหะวิริยะ มีความเสียสละ มีบุคลิกภาพดี และมีความเปน
ประชาธิปไตย 2) มีมนุษยสัมพันธ     (human relationship)     ผูบริหารจะตองทํางานรวมกับ
บุคคลอ่ืนท้ังนอกและในโรงเรียน    ดังนั้น ผูบริหารจําเปนตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ซ่ึงประกอบ
ไปดวยลักษณะท่ีสําคัญ   คือ  ยิ้มแยมแจมใส มีความเสมอตนเสมอปลาย ยกยองชมเชย รับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความยืดหยุน เปดเผย เปนกันเอง297 สอดคลองกับแนวคิดของอํานวย  
วีรวรรณ  ท่ีไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูประสบความสําเร็จในชีวิตการงาน คือ 1) 
ความเปนผูริเร่ิมสรางสรรค เพื่อใหเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนโดยมีจิตสํานึกอยูเสมอวาวิทยาการ
ตาง ๆ ในโลกกาวหนา และเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา   ตองต่ืนตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหทัน
เหตุการณ และการเปล่ียนแปลงของโลก 2) ความเปนผูรูจักเอาใจเขามาใสใจเราเปนศิลปในการ
ดําเนินงานไมใหกระทบกระเทือนตอผูรวมงานหรือผูอ่ืน 3) ความเปนผูมีมนุษยสัมพันธ   คือ ตอง
มีความสัมพันธอันดีกับผูรวมงาน เขากับคนอ่ืนไดเปนอยางดี   รูจักใชศิลปะในการเจรจา   และ
รูจักสรางศรัทธา   และบํารุงขวัญเพื่อเปนกําลังใจใหแกผูรวมงานดวย 4) ความเปนผูเคารพนับถือ
ในความคิดเห็นของผูอ่ืนและรูจักแสดงความคิดเห็นของตนโดยจะตองรูจักฟงและนับถือความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 5) ความเปนผูกลาตัดสินใจและมีความมานะพยายาม    คือ   มีความกลาหาญใน
การตัดสินใจดวยความเชื่อมั่น และยอมทุมเทสติปญญา กําลังและความสามารถในการทํางาน
แมวาจะเปนงานหนักก็ตาม298   สอดคลองกับแนวคิดของนพพงษ  บุญจิตราดุลย  ท่ีไดจําแนก
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนไวคือ       คุณลักษณะทางดานความสามารถในการปฏิบัติงานมี 
 

                                                 
 296อภิรมย  ณ  นคร, หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา, 12 – 13. 
 297วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา ธีระกุล, การบริหารโรงเรียนและการนเิทศการศึกษา
เบ้ืองตน, 74 – 76.  
 298อํานวย  วีรวรรณ, “บัญญัติเจ็ดประการในการสรางคนใหกลายเปนบุคคลผูประสบ
ความสําเร็จในชีวิต,”  ผูจัดการ (ฉบับพิเศษ) (ม.ป.ท., 2535) : 194 – 199. 
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องคประกอบดังนี้  ความมีสติปญญาฉลาดและมีไหวพริบ ความรับผิดชอบตอหนาท่ี การมีสวน
รวม  ความสามารถในการจูงใจคน   ความสามารถในการตัดสินใจ   ความสามารถในการ
ประสานท้ังงานและคนและเคยประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงานมากอน299   สอดคลองกับ
แนวคิดของรุง  แกวแดง  ท่ีกลาววาผูบริหารโรงเรียนยุคใหมจะตองมีคุณลักษณะ คือเปนผูมี
วิสัยทัศนกวางไกล มองอนาคตของโรงเรียนในทางสรางสรรค300   สอดคลองกับแนวคิดของ
สมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญของฮองกงท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารงานตามสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญ ไดแก ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 
ประกอบดวย 1) สนับสนุนใหมีการสรางวิสัยทัศนรวมกัน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ใหสูงข้ึน 2) สรางและสงเสริมวัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรูข้ึนในโรงเรียน 3) ส่ือสารเก่ียวกับ
วิสัยทัศนและเปาหมายของโรงเรียนใหทุกฝายเขาใจ 4) ปฏิบัติตามแผนกลยุทธเพ่ือใหบรรลุตาม
วิสัยทัศน และเปาหมายของโรงเรียน  5) ปรับระบบการบริหารงานโรงเรียนใหสนับสนุน
วิสัยทัศน และเปาหมายของโรงเรียน  6) รวมมือกับทุกฝายจัดทําวิสัยทัศนและเปาหมายของ
โรงเรียน และนําไปสูการ ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 7) ติดตาม ประเมิน และตรวจสอบวิสัยทัศน
ของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ  และ8) นําขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาใชในการวางแผน
กลยุทธ301  สอดคลองกับแนวคิดของสถาบันพัฒนาครูใหญแหงทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย 
(Tasmanian Principal Institute : TPI) ท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ไดแก ความสามารถในดานบริหารการศึกษา (educational 
leadership)   ประกอบดวย  1) การสรางวิสัยทัศน กระตุนผูรวมงานใหเกิดความรูสึกอยากมีสวน
รวมในการพัฒนาโรงเรียน 2) มีการกระจายอํานาจการบริหารและความรับผิดชอบ ท่ีเหมาะสม
กับความสามารถของแตละบุคคลใหกับผูรวมงาน302   สอดคลองกับแนวคิดของสมาคมผูนํา
โรงเรียนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Interstate School 
Leaders Licensure Consortium : ISLLC) มีจํานวนท้ังส้ิน 6 มาตรฐาน แตละมาตรฐานจําแนก
ดัชนีแสดงคุณลักษณะออกเปน  3   ดาน   คือ  1) ดัชนีดานความรู   2) ดัชนีดานทัศนคติ   และ3)  

                                                 
 299นพพงษ  บุญจติราดุลย, กาวเขาลูผูบริหารการศึกษา, 39 – 40. 
 300รุง  แกวแดง, ปฏิวัติการศึกษาไทย, 278. 
 301สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, โปรแกรมการฝกอบรมภาวะผูนํา
ครูใหญของฮองกง, 23 – 27. 
 302Tasmanian Principals Institute (TPI), The Characteristics of An Effective 
Educational  Administrator, 1-13.   
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ดัชนีดานการปฏิบัติหรือทักษะ   สําหรับมาตรฐานท่ี 1)   คือผูบริหารโรงเรียน  เปนผูนําทาง
การศึกษาท่ีสงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคนโดยการอํานวยความสะดวกตอการพัฒนา เปน
ผูท่ีมีความชัดเจนในบทบาท และพรอมท่ีจะปฏิบัติใหบรรลุตามวิสัยทัศนของการเรียนรูท่ีเกิดจาก
การรวมคิดโดยประชาคมโรงเรียน (1)ดัชนีดานการปฏิบัติ ผูบริหารอํานวยความสะดวกดาน
กระบวนการ และรวมในกิจกรรมเพ่ือใหม่ันใจวา 1) มีการส่ือสารวิสัยทัศน และภารกิจของ
โรงเรียนกับผูรวมงาน ผูปกครอง นักเรียน และชุมชนอยางมีประสิทธิผล 2) มีการใชประเพณี 
เร่ืองราว และกิจกรรมในการส่ือสารวิสัยทัศน และภารกิจของโรงเรียน 3) แนวคิดของวิสัยทัศน
ของโรงเรียนเปนแนวคิดรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน 4) การสรางวิสัยทัศน เปนการสราง
โดยผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน 5) มีการสนับสนุนใหวิสัยทัศนเปนจริง โดยอาศัยการสนับสนุน
จากทุกฝาย 6) ส่ือสารความกาวหนาของวิสัยทัศน และภารกิจ ใหผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบ 7) 
ในการพัฒนาโรงเรียนตองใหทุกคนในโรงเรียนมีสวนรวมทุกข้ันตอน 8)ใชวิสัยทัศนในการ
กําหนดขอบขายโปรแกรมหรือหลักสูตร แผน และการปฏิบัติงาน และ 9) วางแผนปฏิบัติการ
อยางชัดเจนโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคและยุทธศาสตรท่ีจะทําใหบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมาย303              

สอดคลองกับแนวคิดของคุรุสภาในฐานะท่ีเปนสภาของครูในประเทศไทย     ไดกําหนดเกณฑ
มาตรฐานผูบริหารการศึกษาข้ึน    เรียกวา    “เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 
2540”    ไดแก มาตรฐานท่ี 11)  เปนผูนําและสรางผูนํา304     สอดคลองกับผลงานวิจัยของไพโรจน  
สิงหคํา  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ผลการวิจัยพบวา  ตามความคิดเห็นของ
ครูอาจารย   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก โดยรายดานเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  ดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ภาวะผูนํา ดานทักษะความรูความสามารถในการบริหาร และดานมนุษยสัมพันธ เม่ือพิจารณาเปน
รายขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด พบวา ดานคุณธรรมจริยธรรม คือ   ขอเปนแบบอยางท่ีดีในการครองงาน    
ดานภาวะผูนํา   คือ   ขอรักเกียรติรักศักดิ์ศรี     ศรัทธาในอาชีพ    ดานความรูความสามารถในการ 
 
 

                                                 
 303Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC),  “Standard for School 
Leaders,” in   The Jossey – Bass Reader on Educational Leadership,  ed.  Michael   Fullan   
(San Francisco, California : Jossey – Bass, 2000), 97 – 113. 
 304สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540,  
21 - 35.   
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บริหาร คือขอความสามารถในการครองตน ครองคน ครองงาน  ดานมนุษยสัมพันธ  คือ ขอมี
สัจจะพูดจริง ทําจริง305   สอดคลองกับผลงานวิจัยของศราวุฒิ สิทธิราช ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตามทัศนะของกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัด
สกลนคร ผลการวิจัยพบวา กรรมการสถานศึกษาโดยสวนรวม และจําแนกสถานภาพกรรมการ
สถานศึกษาไดแก ครูผูสอนและตัวแทนชุมชน เห็นวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมและรายดานท้ัง  4  ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงจาก
คาเฉล่ียมากไปหานอย      ดังนี้   1) ดานภาวะผูนํา   เปนผูมีวิสัยทัศน   การพัฒนาตนเอง  พัฒนา
การศึกษา พัฒนาองคกร รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ศรัทธาในอาชีพ  2)ดานบุคลิกภาพ รูจักประมาณ
ตนเอง เปนคนเปดเผย แตงกายสะอาดเรียบรอยและเหมาะสม มีความหนักแนน กระตือรือรน
ชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา รูจักยกยองชมเชย สุขภาพจิตดี  อารมณขัน พูดคุยไดทุกสถานการณ 3) 
ดานความรูความสามารถในการบริหาร  มีความรูเร่ืองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 การมอบหมายงาน  การวางแผนงาน การกํากับติดตาม มีความรูเร่ืองส่ือการสอน การ
บริหารงานแบบมีสวนรวม มีความรูความสามารถและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทุก
เร่ือง    4) ดานคุณธรรมจริยธรรม   มีความสุจริต เมตตากรุณา ตรงตอเวลา   เสียสละ มีใจหนัก
แนน มีความวิริยะอุตสาหะ มีความยุติธรรม สุภาพ     พึ่งตนเอง       ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนา306       สอดคลองกับผลงานวิจัยของธวัชชัย ปุณฑริกกุล ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังฆมลฑลนครราชสีมา ตาม
ทัศนะของครู ในดานความรู ดานความสามารถ ดานการเปนผูนํา ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ดานการปกครอง ดานมนุษยสัมพันธ ดานการบริการสังคม และดานคุณธรรมจริยธรรม  
ผลการวิจัยพบวา         คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังฆมลฑล  
 

                                                 
 305ไพโรจน  สิงหคํา, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย”  (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542), 
บทคัดยอ. 

 306ศราวุฒิ  สิทธิราช,     “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตามทัศนะของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), 71 - 73.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 139 

นครราชสีมา ตามทัศนะของครูเปนรายดานอยูในระดับมาก และเม่ือเฉล่ียรวมทุกดาน  พบวา  อยู
ในระดับมากเชนกัน  โดยเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้  ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานความคิด
สรางสรรค      ดานการปกครอง    ดานการเปนผูนํา    ดานความรู  ดานความสามารถ  ดานมนุษย
สัมพันธ   และดานการบริการสังคม307 สอดคลองกับผลงานวิจัยของธีระ รุญเจริญ  ท่ีไดศึกษาวิจัย
เร่ือง  การศึกษาผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ : สภาพปญหาและความตองการ ตามการรับรูของ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตการศึกษา 11 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหาร โรงเรียนไดปฏิบัติ/
ดําเนินการตามแนวการปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ในระดับมากโดยเฉพาะการบริหารโดย  ยึดประโยชนและคุณภาพของ
นักเรียนเปนหลัก การยึดหลักคุณธรรมและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีมนุษย
สัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานและบุคคลท่ัวไป สวนท่ีผูบริหารปฏิบัติอยูใน 3 ลําดับสุดทาย คือ การ
เนนการบริหารวิชาการ การดําเนินการตามกระบวนการบริหาร และการตัดสินใจในประเด็นหลัก 
ๆ และสําคัญ 2) ผูบริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการบริหารในระดับมาก โดยเฉพาะความ
ซ่ือสัตยและเท่ียงธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และมีวิสัยทัศนกวางไกล และความรับผิดชอบ 
ในภารกิจของโรงเรียน เปนตน308  สอดคลองกับผลงานวิจัยของนิติมา  เทียนทอง   ท่ีไดศึกษาวิจัย
เร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในทศวรรษหนาโดยใชเทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใน
ทศวรรษหนาสอดคลองกับแบบจําลองความคิดในอนาคตของอูลริช คือ 1) คุณลักษณะสวนตน
ดานความนาเช่ือถือ มี 5 ประการ ไดแก เปนผูมีความฉลาดและวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีทักษะ
ในการส่ือสาร เปนผูท่ีเขาถึงได เปนผูมีความเช่ือม่ันในหลักการ มีคานิยมท่ีถูกตองและมีความ
จริงใจ เปนผูท่ีมีความมั่นใจในตนเองและมุงม่ันตอความสําเร็จ 2) ความสามารถในการบริหาร
จัดการ มี 5 ประการ ไดแก ความสามารถในการวิเคราะหและวางแผน ความสามารถในการสราง 
 
 

                                                 
 307ธวัชชัย  ปุณฑริกกุล, “การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนคาทอลิกสังฆมลฑลนครราชสีมาตามทัศนะของครู” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฎนครราชสีมา, 2544), 
บทคัดยอ. 
 308ธีระ  รุญเจริญ, “รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษาผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ :  สภาพ
ปญหาและความตองการตามการรับรูของบุคลากรทางการศึกษาในเขตการศึกษา 11” 
(นครราชสีมา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกลุ, 2544), บทคัดยอ. 
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วิสัยทัศนรวม    ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร  ความสามารถในการเสริมสราง
ขวัญและกําลังใจ  ความสามารถในการติดตามงานและประเมินผล309  สอดคลองกับผลงานวิจัย
ของจามจุรี  จําเมือง  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร   มี   6  ดาน คือ 1) ดานวิสัยทัศน ควรมีการสรางวิสัยทัศน กําหนด
วิสัยทัศน ปฏิบัติตามวิสัยทัศน ปรับวิสัยทัศน และเสนอวิสัยทัศน 2) ดานการเรียนการสอน ควรมี
การวางแนวปฏิบัติของโรงเรียน   จัดส่ือ   เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู   พัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียน   และออกแบบพัฒนาการเรียนการสอน 3) ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน ควรมีการ
จัดองคการ จัดระเบียบการปฏิบัติงานและจัดทรัพยากร 4) ดานชุมชน ควรมีการประสานงานกับ
ผูปกครองและชุมชน สนองความสนใจและความตองการของชุมชน ระดมทรัพยากรตาง ๆ จาก
ชุมชนมาใชประโยชน    5) ดานคุณธรรม     ควรมีการปฏิบัติตามคุณธรรม    ปฏิบัติอยางยุติธรรม
และปฏิบัติตามจริยธรรม 6) ดานพัฒนาสังคม ควรมีการเขาใจบริบทของโรงเรียน ตอบสนองตอ
บริบทท่ีชัดเจนและนําศักยภาพจากบริบทมาพัฒนาโรงเรียนและสังคม310  สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ Reeves, Moss and Forrest ท่ีไดศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเร่ืองความคาดหวังท่ีมีตอ
ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล โดยใหกลุมตัวอยางเรียงลําดับพฤติกรรมท่ีคาดหวังวาผูบริหาร
ท่ีมีประสิทธิผลควรจะมีอะไรบาง ผลการวิจัยพบวาความคาดหวังเรียงตามลําดับจากมากไปหา
นอย  คือ  ความสามารถในการแกปญหาความขัดแยง ความสามารถสรางแรงจูงใจ การมี
มาตรฐานการทํางาน มีการเตรียมพรอมสําหรับการทํางาน มีวิสัยทัศน กลาหาญ และสามารถตอสู
กับอุปสรรค ชวยแนะนําใหผูรวมงานรูจักการพัฒนา มีการประเมินการทํางานดวยความยุติธรรม 
โนมนาวใจคนไดดี   มีความรอบรู   มีความสามารถเหมาะกับตําแหนง    และรูจักใชทรัพยากรท่ีมี
อยูใหเกิดประโยชนสูงสุด311    สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Meneses – Trejo    ท่ีไดศึกษาวิจัย

                                                 
 309นิติมา  เทียนทอง,  “ภาวะผูนาํของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศกึษาในทศวรรษหนา”  
(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    บัณฑติวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546), 89 - 104. 
 310จามจุรี  จําเมือง,  “รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร”   (วิทยานพินธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548), บทคัดยอ. 
 311J. Reeves, L. Moos, and J. Forrest, “The School Leader’s View,”   in  Effective 
School Leadership : Responding to Change,  ed. Macbeath, J.   (London : Paul Chapman 
Publishing, 1998),   32 – 58. 
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เร่ือง ลักษณะภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลกับความสําเร็จของงาน โดยเฉพาะผูนําทางการศึกษาใน
การพัฒนาโรงเรียน      กลุมตัวอยางเปนผูกําหนดนโยบายและผูบริหารโรงเรียนในรัฐ
แคลิฟอรเนีย   (California)    เพื่อศึกษาทัศนะเกี่ยวกับผูบริหารที่มีศักยภาพการทํางานสูง           
กับผูบริหารที่มีศักยภาพการทํางานตํ่า  ผลการวิจัยพบวา   ผูบริหารท่ีมีศักยภาพการทํางานตํ่ามัก
ขาดความรอบคอบ     ไมสามารถแกปญหาความขัดแยง   ขาดมนุษยสัมพันธ  และละเลยตอ
เทคโนโลยี   สวนผูบริหารท่ีมีศักยภาพการทํางานสูง จะมีลักษณะตรงกันขาม  ผลการวิจัยแสดง
ใหเห็นถึง ลักษณะภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลวาสงผลตอความสําเร็จของงาน    โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูนําทางการศึกษาในการพัฒนาโรงเรียนใหมีความกาวหนา312  และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  
Sweatt ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองศิลปะภาวะผูนําอันนําไปสูความสําเร็จของผูนําทางการศึกษา โดย
ศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ีเปนนักการศึกษา 6 คน ท่ีประสบความสําเร็จในการเปนผูนําทาง
การศึกษา เพื่อดูศิลปะภาวะผูนําท่ีบุคคลดังกลาวแสดงออก การเก็บขอมูลใชการสัมภาษณ สังเกต 
วิเคราะหเอกสารและหาขอสรุปจากผูท่ีเกี่ยวของ   แนวทางการวิเคราะหเบ้ืองตนใชการจัดกลุม
ขอมูลแบงเปนประเภทตาง ๆ  ตามหัวขอหลัก 3  ประเภทคือ บุคคล ความสัมพันธ และองคการ  
ผลการวิจัยพบวา  ผูนําแสดงออกถึงการมีภาวะผูนําอยางสรางสรรคตามความคิดเห็นของผูมีสวน
เกี่ยวของ จากการสังเคราะหขอคนพบจากเอกสารพบวาผูนําทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล ตองมี
วิธีการ มีเคร่ืองมือ มีกรอบการทํางานท่ีชัดเจน และเปนประโยชนจึงทําใหเกิดภาวะผูนําทาง
การศึกษา313 
 คุณลักษณะท่ี 13  คุณลักษณะดานความสามารถท่ีจะทํางานรวมกับผูอื่น 
ประกอบดวย (1) มีความสามารถในการติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ (2) มีความสามารถในการ
บริหารความขัดแยง  (3) มีความสามารถในการทํางานเปนทีม สรางและพัฒนาทีมงานใหเขมแข็ง 
(4) รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของทุกฝาย (5) มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานให
สามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ (6) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (7) สราง
โอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ (8) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อ

                                                 
 312M. J. Meneses – Trejo, A Comparison of Effective Leadership Characteristics 
and Policy Implementation : The Role of Educational Leaders in Developing and Maintaining 
an Environment that Improves Efficiency in Schools [Online], accessed 4 June 2004.  
Available from http ://lib:umi.com/dissertations /fullcit/ Item : 3062340. 
 313B. O. Sweatt, The Leadership Mosaic : Emergent Theories and Perceptions of 
Successful Educational Leaders [Online], accessed 4 June 2004. Available from http :// 
lib:umi.com/dissertations /fullcit/ Item : 3075155. 
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ปรับปรุง    และพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน      (9) ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร และ(10) มี
ความสามารถในการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ สอดคลองกับ
แนวคิดของทีด (Tead)    ท่ีมีความเห็นวาคุณสมบัติท่ีจําเปนสําหรับผูนํา คือ มีความเขาใจใน
วัตถุประสงคและความมุงหมาย  มีความเขาใจในดานมนุษยสัมพันธ มีความกระตือรือรน มี
ความสามารถในการตัดสินใจและตกลงใจ มีความฉลาด และมีความเช่ือม่ันในตนเอง314   
สอดคลอง กับแนวคิดของเครทอน    (Kreitton)  ท่ีเนนวาลักษณะผูนําท่ีดี ตองมีลักษณะจูงใจผู
พบเห็น   ตัดสินปญหาทันทวงที    มีความกลาหาญ    เปนผูมีความกระตือรือรน    สามารถคุมการ
ประชุมและแนะนําความคิด315  สอดคลองกับแนวคิดของซาซส (Sachs) ท่ีไดใหทัศนะเกี่ยวกับ
ลักษณะของผูบริหารท่ีดีไววา    ตองมีความเขาใจตนเอง   และสามารถประเมินคาตนเองไดอยาง
ถูกตอง  ตองยอมรับฟงและเคารพความคิดของผูอ่ืน  ตองมีความเขาใจในสถานภาพของ
ผูรวมงานเปนอยางดี   และตองมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคตองสามารถนําความคิดของผูรวมงาน
ไปใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงานของตน316สอดคลองกับแนวคิดของบารนารด (Barnard) ท่ี
กลาววา คนท่ีจะเปนผูนํามีความจําเปนท่ีจะตองมีคุณสมบัติพิเศษซ่ึงจะขาดเสียมิได คือ 
ความสามารถในการตัดสินใจ (decisiveness)หมายถึงความเช่ือม่ันในการตัดสินใจไดรวดเร็ว 
ถูกตอง และเต็มใจท่ีจะตัดสินใจโดยไมทําใหกลุมผูรวมงานยุงยากใจและมีความสามารถในการ
จูงใจคน (persuasiveness)  หมายถึง    ความสุจริตใจแกผูรวมงานวางตัวให ผูอ่ืนเล่ือมใส และมี
ความสามารถในการพูดและการเขียน317   สอดคลองกับแนวคิดของสแตท และคนอ่ืน ๆ (Stadt 
and others) ท่ีกลาววา  ลักษณะของผูนําท่ีดี  คือ  คํานึงถึงมาตรฐานในการทํางาน  เปนท่ีพึ่งของ
คนอื่น มีความกลา กลาท่ีจะคิด กลาท่ีจะเส่ียง มีความสามารถที่จะแบงงานใหผูอ่ืนชวยปฏิบัติ มี
วิสัยทัศน มีมนุษยสัมพันธดี มีความสามารถในการส่ือความคิด มีสติปญญามีความสามารถในการ
จัดรูปงาน       และมีความสามารถในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล318  สอดคลองกับแนวคิดของ
สต็อกดิลล (Stogdill)     ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนําท่ีดี    ไดแก  มีพื้นฐานทางสังคม    คือเปน
ผูมีการศึกษาและมีสถานะทางสังคมดี มีสติปญญาและความสามารถ เปนผูมีสติปญญา เฉลียว
ฉลาด มีการตัดสินใจดีบุคลิกภาพ เปนผูมีความกระตือรือรน ตื่นตัวอยูเสมอ ควบคุมอารมณได มี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีความเช่ือม่ันในตนเอง  คุณลักษณะท่ีสัมพันธกับงาน เปนผูมีความ

                                                 
 314Tead, The Art of Leadership, 83. 
 315Kreitton, Leadership for Action in Rural Communities, 81.  
 316Sachs, Educational Administration : A Behavioral Approach, 3 – 4.  
 317Barnard, The Functions of  the Executive, 21 – 22. 
 318Stadt and others, Managing Career Education Programs, 49 – 53. 
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ตั้งใจทํางาน มีความรับผิดชอบ และมุงม่ันท่ีจะทํางานใหสําเร็จ     คุณลักษณะทางสังคมเปนผูท่ี
สามารถรวมมือกับผูอ่ืนได      เปนท่ียอมรับของผูรวมงานและคนอ่ืนๆ319  สอดคลองกับแนวคิด
ของเทรวาทรา และนิวพอรท (Trewatha and Newport) ท่ีกลาววาคุณลักษณะผูนําไดแก มี
ความสามารถที่จะรวมงาน  มีความสามารถในการวินิจฉัย   และมีความสามารถทางสติปญญา320  
สอดคลองกับแนวคิดของฮอย  และมิสเกล (Hoy and Miskel)  ท่ีกลาววา คุณลักษณะของผูนํา
ไดแก ความเปนผูมีความสามารถ (capacity) ประกอบดวย  ความมีไหวพริบ   การตื่นตัว  ทันตอ
เหตุการณ   การใชเวลา และภาษาพูด  กลาพูดกลาทํา  ความเปนผูริเร่ิม และความเปนผูตัดสิน
ปญหาท่ีดี321   สอดคลองกับแนวคิดของกริฟฟท (Griffiths) ท่ีไดระบุคุณลักษณะภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนในทฤษฎีการบริหาร คือ 1) การเปนผูริเร่ิมงานใหม ๆ ข้ึน  ซ่ึงมักจะมีแผนงานท่ี
จัดระเบียบข้ันตอนไวเปนอยางดี โดยการทํางานหนักอยูเสมอเพ่ือใหงานท่ีริเร่ิมใหมบรรลุผล
สําเร็จ 2) การเปนนักปรับปรุง  โดยเปนคนคอยกระตุน และใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาในการ
ทํางาน และปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน  สนับสนุนสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาแสวงหา   และ
ปรับปรุงวิธีการทํางานท่ีดีกวาวิธีเดิมอยูเสมอ  ตลอดจนเปนผูแนะแนวทางหรือวิธีทํางานใหมๆ
ใหกับผูใตบังคับบัญชา  3) การเปนผูใหการยอมรับผู อ่ืน  โดยดึงเอาความสามารถของ
ผูใตบังคับบัญชา ท่ีแฝงอยูในตัวออกมาใชใหปรากฏ มองเห็นปญหาของผูใตบังคับบัญชาในการ
ทํางาน ใหกําลังใจและคําชมเชย ยอมรับในผลสําเร็จของผูใตบังคับบัญชา 4) การเปนผูใหความ
ชวยเหลือ คือพรอมเสมอท่ีจะชวยแกปญหาใหผูใตบังคับบัญชา เม่ือมีปญหาติดขัดมีความหวงใย 
และกระตือรือรนท่ีจะใหความชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาท่ีมีปญหาและตองการความชวยเหลือ 5) 
การเปนนักพูดท่ีมีประสิทธิภาพ คือความสามารถในการพูดชักจูงผูใตบังคับบัญชา ใหความ
รวมมือในการปฏิบัติงานรวมกัน มีความสามารถในการใชภาษา ซ่ึงจะสรางเสนหความศรัทธา
และความเช่ือถือไดบนพื้นฐานของการพูดที่มีความจริงใจ    6) การเปนผูประสานงานท่ีดี    คือ  มี
ความสามารถในการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการวางแผนงาน และ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนงานของทุกฝาย 7) การเปนผูเขาสังคมได
อยางดี  เปนผูท่ีไววางใจได  มีความม่ันคง  สุภาพ  เอ้ือเฟอและมีความเปนมิตรเพ่ือใหไดมาซ่ึง
สนับสนุนการทํางานของตนในโรงเรียน  ท้ังนี้จะตองเปนผูท่ีใชเวลาในการสังคมไดอยางถูกตอง 
 

                                                 
 319Stogdill, Handbook of  Leadership : A Survey of Theory and Research, 74 - 75. 

 320Trewatha and Newport, Management, 388. 
 321Hoy and Miskel , Educational Administration, 396 – 397. 
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และเหมาะสมดวย322   สอดคลองกับแนวคิดของ แม็คนูสัน (Magnuson) ท่ีกลาววาผูจัดการ
โรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จควรมีคุณลักษณะดานอาชีพ  ประกอบดวย  ความสามารถในการ
ติดตอและเขากับผูอ่ืนไดดี  มีความรูในสาขาวิชาชีพเปนอยางดีรูจักมอบหมายงานใหผูรวมงาน 
ใหความสนใจในบุคคลอ่ืน มีความสามารถในการวางแผนและการจัดระเบียบงาน รับฟงความ
คิดเห็นของบุคคลอ่ืน และใชอํานาจหนาท่ีไดอยางเหมาะสม323    สอดคลองกับแนวคิดของภิญโญ  
สาธร      ท่ีกลาววาผูนําจะตองมีคุณลักษณะ คือ กลารับผิด เอาใจใสดูแลทุกขสุขของผูนอยอยู
เสมอ  รูจักเลือกใชคน ติดตามคําส่ังท่ีส่ังการไปแลวอยูเสมอ ฉลาดท่ีจะกระตุนเตือนผูนอยเม่ือ
ลาชาหรือผิดพลาด  หม่ันอบรมผูใตบังคับบัญชาใหมีความสามารถและรูวิธีการปฏิบัติงานโดย
เหมาะสม รูจักใชอํานาจโดยไมใหผูอ่ืนรูสึกวาถูกบีบบังคับ ใหเกียรติเจาของความคิดหรือเจาของ
โครงการใหม ๆ เสมอ  มีความเด็ดขาด เด็ดเดี่ยว  มั่นคง  แนนอน ส่ังงานเปน ถูกจังหวะเหมาะกับ
คนท่ีรับงานไปปฏิบัติ  รูจักถนอมน้ําใจคน324    สอดคลองกับแนวคิดของสมพงษ เกษมสิน ท่ี
กลาววาคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับผูนําประกอบดวย 1) ดานพื้นฐานและประสบการณ   
(background and experience)    ในการปฏิบัติงานไดแก  การตัดสินใจ   การวินิจฉัยส่ังการ   การ
วางแผน    ความสามารถทางดานเทคนิคและการบริหาร  และทักษะในการทํางานดานตาง ๆ 2) 
ดานสติปญญาและคุณภาพของสมอง (intellectual and mental qualities)   ไดแก ความสามารถ
ทางดานภาษา ความสามารถทางดานเหตุผล ความสามารถจดจํา ความสามารถดานรอบรูท่ัวไป 
ความสามารถในการใชดุลยพินิจ ความสามารถในการปรับตัวดานตางๆ325   สอดคลองกับแนวคิด
ของวิศิษฎ พิพัฒนภิญโญพงค ท่ีไดเสนอหลักและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเปนผูบริหารโดยเนนการ
สรางคุณลักษณะท่ีสําคัญคือ มีความเสียสละและใหความชวยเหลือตอเพ่ือนรวมงาน มีมนุษย
สัมพันธท่ีดีตอเพื่อนรวมงาน326   สอดคลองกับแนวคิดของดนัย  เทียนพุฒ   ท่ีไดสรุปปจจัยใหม
ของผูบริหารระดับสูง  โดยกลาววา     ผูบริหารระดับสูงตองมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ1)การมอง
การณไกล ไดแกความสามารถวาดภาพกฎเกณฑในอนาคตไดสมจริง   และมีการวางแผนและการ
เตรียมการสําหรับงานในอนาคตไดอยางเหมาะสม 2)  ความเปนผูนํา ไดแก กลาตัดสินใจ  มีความ

                                                 
 322Griffiths, “Administration Theory,” Handbook of Research on Education,   
112 – 115. 
 323Magnuson, The Characteristic of Successful School Business Managers, 74 - 75.   
 324 ภิญโญ สาธร, หลักบริหารการศึกษา, 151 – 152. 
 325สมพงษ  เกษมสิน, การบริหาร, 296 – 298.  
 326วิศิษฎ  พพิัฒนภิญโญพงค, “จริงหรือท่ีใคร ๆ ก็กาวเขาสูความเปนผูนําได,”   
นักบริหาร  12  (ตุลาคม – ธันวาคม  2535) : 38 – 39.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 145 

อดทน มีความสามารถในการแกปญหา      และสามารถโนมนาวผู อ่ืนใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ  3) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ไดแก มีความคิดริเร่ิมสรางส่ิงใหม ๆ  สามารถ
ยืดหยุนวิธีการเพื่อความสําเร็จของงาน   และคนควาวิธีทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ     4)  มี
ความสามารถในการเจรจาจูงใจ   ไดแก     มีความสามารถในการเจรจาตอรอง   และเปนนัก
มนุษยสัมพันธช้ันสูง  5) มีความคิดเชิงธุรกิจและความรับผิดชอบ ไดแก เปนนักการตลาด ไมเอา
เปรียบผูอ่ืน  และ 6) มีความรับผิดชอบ   ประนีประนอม  ไดแก สามารถยืดหยุนวิธีการเพื่อ
ความสําเร็จของงาน  และมีความสามารถในการประสานประโยชน327  สอดคลองกับแนวคิดของ
วีระวัฒน  ปนนิตามัย     ท่ีไดกลาวถึงคุณลักษณะพึงประสงคของการเปนผูนําท่ีดี คือ 1) แสดง
ความเปนของแท (authenticity) หมายถึง   ผูนําตองแสดงความเช่ือม่ันศรัทธาในส่ิงท่ีตนยึดถือตอ
คานิยมเชิงสรางสรรคอยางแทจริง    กระตุนและกอใหเกิดความทะเยอทะยาน  สามารถเปน
แบบอยางท่ีดีขององคการได    สนับสนุนศรัทธาคําพูดของตนดวยการกระทํา   2) การมีวิสัยทัศน 
(vision) หมายถึง   ผูนํามีความสามารถพินิจพิเคราะห สภาพแวดลอมท้ังในและนอกองคการใน
แงมุมของอดีตและปจจุบัน   คาดคะเนพยากรณ    และสรางภาพ  (image)  ฉายไปในอนาคตได    
วาจะมีความเปล่ียนแปลงอะไร   แลวทําการส่ือสาร (communication)ภาพดังกลาวใหแก
ผูเกี่ยวของทราบ  3)  ตองมีความกลาตัดสินใจ  (decisiveness)   คือ    ตองทําการตัดสินใจท่ี
เหมาะสม  ทันกาล  และตองตัดสินใจภายใตขอมูล และทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด     นอกจากนี้
ผูนําท่ีดีตองกลารับผิดชอบตอผลการตัดสินใจใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน    4) แสดงความใสใจ   (focus)   
ผูนําตองเลือกท่ีจะใสใจ    และสนใจในบางเร่ืองไมควรใสใจเสียเวลาในทุกเร่ืองหรือให
ความสําคัญในบางเร่ืองเทากันหมด  การจัดลําดับความสําคัญความเรงดวนของงานท่ีทําจึงมี
ความหมายมาก 5) สรางความรูสึกประทับใจเปนสวนตัว (personal touch) ผูนําท่ีดีตองสามารถ
สรางศรัทธาและความสัมพันธท่ีดีกับผูใตบังคับบัญชา รูจักการใชชองทางการส่ือสารอยางไมเปน
ทางการไดอยางถูกกาลเทศะสอบถามทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชารูจักสรางขวัญและกําลังใจ 6)มี
ความสามารถในการส่ือสารและเกงคน (communication  and  people skill) การมีเครือขายมนุษย
สัมพันธท่ีดี  จะทําใหผูนําสามารถรองขอความชวยเหลือ กระตุนแรงจูงใจและใช“คน” ทํางานได
สําเร็จตามท่ีผูนําตองการ  และ7) การพัฒนาตนเองอยูเสมอ (ever  forward)  ผูนําจะตองพัฒนา
ลักษณะการทํางานใหดีอยูเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งข้ึน328  สอดคลองกับแนวคิด 
 

                                                 
 327ดนัย  เทียนพุฒ, มุมมองท่ีทาทายนักบริหาร, 203 – 206. 
 328วีระวัฒน  ปนนิตามัย, “วาดวยผูนํา,”  วารสารขาราชการ  39 (กันยายน – ตุลาคม 
2537) : 13 - 16. 
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ของศิริพร  พงศศรีโรจน    ท่ีกลาววา     คุณลักษณะของผูนําท่ีดี ไดแก คุณลักษณะดานวิชาการ
ประกอบดวยมีความรูดานวิชาชีพเปนอยางดี     มีความรูดานความรู ท่ัวๆ  ไปดี   และมี
ประสบการณในการบริหาร  และคุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน    ประกอบดวย
มีสติปญญาฉลาด    รูบทบาทตน  รับผิดชอบ    มีความกลา  แนบเนียน  เด็ดขาด   กระตือรือรน    
บังคับตนเองได      รวมท้ังมีความสามารถในดานการตัดสินใจ การจูงใจ การประสานงาน มี
ผลงานท่ีประสบผลสําเร็จ329  สอดคลองกับแนวคิดของเอกชัย  กี่สุขพันธ   ท่ีไดกลาวถึง  ผูบริหาร
ในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางมากในปจจุบัน   ควรมีคุณสมบัติดังนี้  1) มองกวางไกลอยาง
ตอเนื่อง   และพรอมท่ีจะเปล่ียนแปลง   ตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน (vision) สามารถที่จะกําหนดกล
ยุทธในการบริหาร (strategic management) ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ท่ี
เปล่ียนแปลงไป ดังนั้น ผูบริหารจะตองมีทักษะที่สําคัญในการกําหนดเปาหมายการทํางาน  
กําหนดนโยบาย  และวิธีการทํางานท่ีชัดเจน  2) สามารถท่ีจะวิเคราะหสถานการณ (analyze 
situations)  เพื่อกําหนดแผนเชิงกลยุทธ     และแผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายและนโยบาย
ไดอยางเหมาะสม 3)ไวตอการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในสังคมท้ังภายนอกและภายใน
องคกร  ท้ังจะตองรูจักวิเคราะหความนาเช่ือถือของขอมูลขาวสารท่ีไดรับมาอีกดวย   4) 
ความสามารถในการจัดระบบการส่ือสารใหไดผล (effective   communication)   เพื่อเช่ือมโยง
ขอมูลขาวสารตาง ๆ   ใหท่ัวถึงทุกระดับ   ผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) เปนอยางดี 5) ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล  (human resource  
management) ตองสามารถวางแผนบุคลากร สรรหาคัดเลือก  กําหนดระบบคาจาง เงินเดือน    
ผลตอบแทน ความกาวหนาในอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิจัยเกี่ยวกับบุคลากรใน
องคการเพื่อใหทราบถึงแนวคิด ทัศนคติ ความอึดอัดใจความไมพอใจตาง ๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึน และ
นํามาเปนขอมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคล330  สอดคลองกับแนวคิดของอภิรมย  ณ นคร ท่ีได
กลาวไววา ความเจริญของโรงเรียนตองอาศัยคุณลักษณะของผูบริหาร ดังนี้ คือ 1)สมรรถภาพทาง
สวนตัว ไดแก มีความเฉลียวฉลาด และ2)สมรรถภาพทางวิชาชีพ ไดแก มีพื้นฐานการศึกษาท่ีสูง
พอ มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงในศาสตรท่ีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา มีประสบการณกอนท่ีจะรับ
ตําแหนงอยางเพียงพอ      มีความสามารถตอการทํางานเปนกลุม331      สอดคลองกับแนวคิดของ
วิจิตร วรุตบางกูรและสุพิชญา ธีระกุล  ท่ีไดใหความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริหารโรงเรียน
ไว   คือ  1) มีความเปนผูนํา (leadership)  คือ มีอิทธิพลในตนเองสูงกวาอิทธิพลอ่ืน ๆ ของบุคคล

                                                 
 329ศิริพร  พงศศรีโรจน, องคการและการจัดการ, 190 – 191. 

 330เอกชัย  กี่สุขพนัธ, การบริหารทักษะและการปฏิบัติ, 19 – 20.   
 331อภิรมย  ณ  นคร, หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา, 12 – 13.  
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ในกลุม     และสามารถชักนําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในหนวยงานได  คุณสมบัติดานนี้
ประกอบดวยลักษณะตาง ๆ  คือ มีความราเริง แจมใส และอดทน สามารถตัดสินใจและจูงใจคน  
มีความรับผิดชอบ  ฉลาดและไหวพริบดี  มีความอุตสาหะวิริยะ มีความเสียสละ มีบุคลิกภาพดี 
และมีความเปนประชาธิปไตย  2) มีมนุษยสัมพันธ (human relationship)  ผูบริหารจะตองทํางาน
รวมกับบุคคลอ่ืนท้ังนอกและในโรงเรียน ดังนั้น ผูบริหารจําเปนตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ซ่ึง
ประกอบไปดวยลักษณะท่ีสําคัญ คือ ยิ้มแยมแจมใส มีความเสมอตนเสมอปลาย ยกยองชมเชย รับ
ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน     มีความยืดหยุน   เปดเผย เปนกันเอง332    สอดคลองกับแนวคิดของ
นพพงษ  บุญจิตราดุลย  ท่ีไดจําแนกคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนไว    คือ คุณลักษณะ
ทางดานความสามารถในการปฏิบัติงาน     มีองคประกอบดังนี้  ความมีสติปญญาฉลาดและมีไหว
พริบ   ความรับผิดชอบตอหนาท่ี   การมีสวนรวม  ความสามารถในการจูงใจคน   ความสามารถ
ในการตัดสินใจ ความสามารถในการประสานทั้งงานและคน และเคยประสบความสําเร็จใน
หนาท่ีการงานมากอน333  สอดคลองกับแนวคิดของสถาบันพัฒนาครูใหญแหงทัสมาเนีย ประเทศ
ออสเตรเลีย (Tasmanian Principal Institute : TPI) ท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะที่
ส ง เสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน  ไดแก   ความสามารถท่ีจะทํางานรวมกับผู อ่ืน  
(interpersonal  relations) 1) ความสามารถในการส่ือสาร มีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพกับ
ผูรวมงาน นักเรียน ผูปกครองและชุมชน 2) การบริหารความขัดแยง สามารถแกปญหาความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียน 3) ประเมินการทํางานเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประเมินผลการ
ทํางานเพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาบุคลากร334  สอดคลองกับแนวคิดของสมรรถภาพภาวะผูนํา
ครูใหญของฮองกงท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญ  ไดแก  ภาวะผูนําในองคการ  1) ประยุกตใชทักษะ
การจัดการ   และกระบวนการกลุม เพื่อกําหนดบทบาทมอบหมายอํานาจหนาท่ี และความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 2)ส่ือสารอยางมีทักษะเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล    การ
ตัดสินใจ   การแกปญหา   การแสวงหาฉันทามติ    และแกขอขัดแยง 3) บริหารเวลาอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเปาหมายของโรงเรียน 4) ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน นิเทศ 
ประเมินผล และบริหารจัดการโรงเรียนอยางมีความรับผิดชอบ 5) ใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริม

                                                 
 332วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา ธีระกุล, การบริหารโรงเรียนและการนเิทศการศึกษา
เบ้ืองตน, 74 – 76. 
 333นพพงษ  บุญจติราดุลย, กาวเขาลูผูบริหารการศึกษา, 39 – 40. 
 334Tasmanian Principals Institute (TPI), The Characteristics of An Effective 
Educational  Administrator, 1-13.   
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ประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงเรียน 6) สรางระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ335   สอดคลองกับแนวคิดของสมาคมผูนําโรงเรียนผูมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Interstate School Leaders 
Licensure Consortium : ISLLC) มีจํานวนท้ังส้ิน 6 มาตรฐาน แตละมาตรฐานจําแนกดัชนีแสดง
คุณลักษณะออกเปน 3  ดาน คือ 1) ดัชนีดานความรู 2) ดัชนีดานทัศนคติ และ3) ดัชนีดานการ
ปฏิบัติหรือทักษะ  มาตรฐานท่ี 3)  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาท่ีสงเสริมความสําเร็จ
ของนักเรียนทุกคนโดย สรางความม่ันใจวาจะบริหารองคการ ปฏิบัติการ และใชทรัพยากรเพื่อจัด
ส่ิงแวดลอมของการเรียนรูอยางปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 3) ดัชนีดานการปฏิบัติ
หรือทักษะ    ผูบริหารอํานวยความสะดวกดานกระบวนการ    และรวมในกิจกรรมเพื่อใหม่ันใจวา     
1) มีความรูเกี่ยวกับการเรียนรู การสอน และพัฒนาการของนักเรียนเพื่อเปนขอมูลสําหรับการ
ตัดสินใจทางการบริหาร   2) มีการออกแบบวิธีปฏิบัติงานและจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสใหการเรียนรู
ประสบผลสําเร็จ 3) บริหารเวลาเพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายมากท่ีสุด  4 ) มีการนําท้ังปญหา
และโอกาสมาพิจารณา    5) สามารถเผชิญปญหา และแกไขอยางทันทวงที 6) มีการแบงความ
รับผิดชอบ เพื่อเพ่ิมความเปนเจาของ และความสามารถในการตรวจสอบ 7) ใชทักษะการกําหนด
กรอบของปญหา และแกปญหาอยางมีประสิทธิผล 8) ใชทักษะการแกไขความขัดแยงอยางมี
ประสิทธิผล 9) ใชทักษะกระบวนการกลุม และการหาฉันทามติอยางมีประสิทธิผล 10) ใชทักษะ
การสื่อสารอยางมีประสิทธิผล336      สอดคลองกับแนวคิดของคุรุสภาในฐานะที่เปนสภาของครู
ในประเทศไทย   ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาขึ้น   เรียกวา  “เกณฑมาตรฐาน
ผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540”        ไดแก มาตรฐานท่ี 3) มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ    มาตรฐานท่ี 6)  ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร  มาตรฐานท่ี 
7)    รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีระบบ   มาตรฐานท่ี 10) แสวงหาและใช
ขอมูลขาวสารในการพัฒนา  และมาตรฐานท่ี 12) สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ337   
สอดคลองกับผลงานวิจัยของไพโรจน  สิงหคํา   ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค

                                                 
 335สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, โปรแกรมการฝกอบรมภาวะผูนํา
ครูใหญของฮองกง, 23 – 27.  
 336Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC),  “Standard for School 
Leaders,”  in   The Jossey – Bass Reader on Educational Leadership, ed.  Michael  Fullan   
(San Francisco, California : Jossey – Bass, 2000), 97 – 113. 
 337สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540,                 
21 - 35.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 149 

ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
ผลการวิจัยพบวา  ตามความคิดเห็นของครูอาจารย   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   เม่ือพิจารณา
ตามรายดาน   พบวา  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก     โดยรายดานเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไป
หานอย  ดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานภาวะผูนํา ดานทักษะความรูความสามารถในการ
บริหาร และดานมนุษยสัมพันธ เม่ือพิจารณาเปนรายขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด พบวา ดานคุณธรรม
จริยธรรม   คือ ขอเปนแบบอยางท่ีดีในการครองงาน ดานภาวะผูนํา คือ ขอรักเกียรติรักศักดิ์ศรี  
ศรัทธาในอาชีพ ดานความรูความสามารถในการบริหาร คือ ขอความสามารถในการครองตน 
ครองคน ครองงาน  ดานมนุษยสัมพันธ  คือ ขอมีสัจจะพูดจริง ทําจริง338   สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของศราวุฒิ สิทธิราช ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา กรรมการ
สถานศึกษาโดยสวนรวม และจําแนกสถานภาพกรรมการสถานศึกษาไดแก ครูผูสอนและตัวแทน
ชุมชน เห็นวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมและราย
ดานท้ัง  4  ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย  ดังนี้   1) ดานภาวะผูนํา   
เปนผูมีวิสัยทัศน   การพัฒนาตนเอง  พัฒนาการศึกษา พัฒนาองคกร รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ศรัทธา
ในอาชีพ 2) ดานบุคลิกภาพ รูจักประมาณตนเอง เปนคนเปดเผย แตงกายสะอาดเรียบรอยและ
เหมาะสม มีความหนักแนน   กระตือรือรนชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา  รูจักยกยองชมเชย   
สุขภาพจิตดี อารมณขัน   พูดคุยไดทุกสถานการณ      3) ดานความรูความสามารถในการบริหาร     
มีความรูเร่ืองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   การมอบหมายงาน  การวางแผนงาน 
การกํากับติดตาม  มีความรู เ ร่ืองส่ือการสอน  การบริหารงานแบบมีสวนรวม  มีความรู
ความสามารถและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทุกเร่ือง  4) ดานคุณธรรมจริยธรรม  มี
ความสุจริต  เมตตากรุณา ตรงตอเวลา    เสียสละ    มีใจหนักแนน   มีความวิริยะอุตสาหะ  มีความ 
 
 

                                                 
 338ไพโรจน  สิงหคํา, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย”  (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542), 
บทคัดยอ. 
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ยุติธรรม สุภาพ  พึ่งตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา339    สอดคลองกับผลงานวิจัย
ของธีระ รุญเจริญ    ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ : สภาพปญหาและ
ความตองการ ตามการรับรูของบุคลากรทางการศึกษาในเขตการศึกษา 11      ผลการวิจัยพบวา    
1) ผูบริหารโรงเรียนไดปฏิบัติ/ดําเนินการตามแนวการปฏิรูปการบริหาร   และการจัดการศึกษาใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   ในระดับมากโดยเฉพาะการบริหารโดยยึด
ประโยชนและคุณภาพของนักเรียนเปนหลัก    การยึดหลักคุณธรรมและการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานและบุคคลท่ัวไป สวนท่ีผูบริหาร
ปฏิบัติอยูใน 3 ลําดับสุดทาย คือ การเนนการบริหารวิชาการ การ ดําเนินการตามกระบวนการ
บริหาร และการตัดสินใจในประเด็นหลัก ๆ และสําคัญ  2) ผูบริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะท่ีเอ้ือ
ตอการบริหารในระดับมาก โดยเฉพาะความซ่ือสัตยและเท่ียงธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
และมีวิสัยทัศนกวางไกล   และความรับผิดชอบในภารกิจของโรงเรียน  เปนตน340  สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของนิติมา  เทียนทอง   ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ในทศวรรษหนาโดยใชเทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัยจากการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในทศวรรษหนาสอดคลองกับแบบจําลอง
ความคิดในอนาคตของอูลริช  คือ 1) คุณลักษณะสวนตนดานความนาเช่ือถือ  มี  5  ประการ  
ไดแก  เปนผูมีความฉลาดและวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีทักษะในการส่ือสาร     เปนผูท่ีเขาถึงได     
เปนผูมีความเชื่อม่ันในหลักการ   มีคานิยมท่ีถูกตอง     และมีความจริงใจ  เปนผูท่ีมีความมั่นใจใน
ตนเอง  และมุงม่ันตอความสําเร็จ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการ มี 5 ประการ ไดแก 
ความสามารถในการวิเคราะหและวางแผน  ความสามารถในการสรางวิ สัยทัศนรวม     
ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร   ความสามารถในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ    

                                                 
 339ศราวุฒิ  สิทธิราช, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ตามทัศนะของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานกังานการประถมศึกษา
อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), 71 - 73.  
 340ธีระ  รุญเจริญ, “รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษาผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ :  สภาพ
ปญหาและความตองการ ตามการรับรูของบุคลากรทางการศึกษา ในเขตการศึกษา 11” 
(นครราชสีมา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกลุ, 2544), บทคัดยอ. 
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ความสามารถในการติดตามงานและประเมินผล341  สอดคลองกับผลงานวิจัยของจามจุรี  จําเมือง  
ท่ีได ศึกษาวิ จั ย เ ร่ือง  รูปแบบภาวะผูนํ า ท่ี มีประสิทธิผลของผูบ ริหารโรง เ รียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร   มี   6  ดาน คือ 1) ดานวิสัยทัศน ควรมีการสรางวิสัยทัศน กําหนดวิสัยทัศน 
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน ปรับวิสัยทัศน และเสนอวิสัยทัศน 2) ดานการเรียนการสอน ควรมีการวาง
แนวปฏิบัติของโรงเรียน   จัดส่ือ    เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู    พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน    
และออกแบบพัฒนาการเรียนการสอน 3) ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน ควรมีการจัดองคการ 
จัดระเบียบการปฏิบัติงานและจัดทรัพยากร 4) ดานชุมชน ควรมีการประสานงานกับผูปกครอง
และชุมชน สนองความสนใจและความตองการของชุมชน ระดมทรัพยากรตาง ๆ จากชุมชนมาใช
ประโยชน    5) ดานคุณธรรม     ควรมีการปฏิบัติตามคุณธรรม    ปฏิบัติอยางยุติธรรม   และ
ปฏิบัติตามจริยธรรม 6) ดานพัฒนาสังคม ควรมีการเขาใจบริบทของโรงเรียน ตอบสนองตอ
บริบทท่ีชัดเจนและนําศักยภาพจากบริบทมาพัฒนาโรงเรียนและสังคม342   
 คุณลักษณะท่ี14 คุณลักษณะดานความสามารถในการวางแผนการทํางาน 
ประกอบดวย       (1) มีความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ    และการนําแผนไปสู
การปฏิบัติ        (2) มีการวางแผนการทํางานรวมกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว (3) มีการ
พัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (4) มีการกระตุนสงเสริมใหผูรวมงาน
ปฏิบัติตามแผนดวยความเต็มใจ (5) มีการระดมและจัดสรรทรัพยากรทุกดาน  เพื่อประโยชนใน
การดําเนินงานตามที่วางแผนไวใหบรรลุตามเปาหมาย และเพ่ือประโยชนในการดําเนินงานการ
จัดการศึกษา    (6) มีการเก็บหลักฐานการทํางานอยางเปนระบบและมีคุณภาพ เพื่อใชในการ
ประเมินผลการพัฒนาโรงเรียน (7) สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํานโยบายการศึกษาระดับ
สถานศึกษา (8) สามารถกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา (9) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา สังคม และ
ส่ิงแวดลอม  (10) สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ และ(11) สามารถติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน  สอดคลองกับแนวคิดของ กริฟฟท (Griffiths) ท่ีไดกลาว

                                                 
 341นิติมา  เทียนทอง,  “ภาวะผูนําของผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาในทศวรรษหนา” 

(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546), 89 - 104.  
 342จามจุรี  จําเมือง,  “รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร”   (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548), บทคัดยอ.  
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วาคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน  คือ 1)  การเปนผูริเร่ิมงานใหม ๆ ข้ึน  ซ่ึงมักจะมี
แผนงานท่ีจัดระเบียบข้ันตอนไวเปนอยางดี โดยการทํางานหนักอยูเสมอเพ่ือใหงานท่ีริเร่ิมใหม
บรรลุผลสําเร็จ   2) การเปนผูประสานงานที่ดี    คือ   มีความสามารถในการกระตุนให
ผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการวางแผนงาน และสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานของทุกฝาย343  สอดคลองกับแนวคิดของแม็คนูสัน (Magnuson) ท่ีกลาววา
คุณลักษณะภาวะผูนําของผูจัดการโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ คือ คุณลักษณะดานอาชีพ  
ประกอบดวย  ความสามารถในการติดตอและเขากับผูอ่ืนไดดี  มีความรูในสาขาวิชาชีพเปนอยาง
ดี  รูจักมอบหมายงานใหผูรวมงาน  ใหความสนใจในบุคคลอื่น มีความสามารถในการวางแผน
และการจัดระเบียบงาน รับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและใชอํานาจหนาท่ีไดอยางเหมาะสม344  
สอดคลองกับแนวคิดของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni)    ท่ีไดเสนอยุทธวิธี     และยุทธศาสตร
สําหรับผูนําท่ีมีคุณภาพ    คือ1) การมองการณไกล (perspective) ไดแก ความสามารถของผูนําท่ี
สามารถจะมองเห็นความแตกตางระหวางยุทธศาสตรและยุทธวิธี และเขาใจท่ีจะนํามาสัมพันธกัน
ไดอยางดี 2) มีหลักการ (principle) ไดแก ผูนําจะตองมีแนวความคิดหรือหลักการในการท่ีจะ
ปฏิบัติงานน้ันๆ หลักการกอใหเกิดบูรณาการ และมีความหมายตอผูนําอยางมาก 3) หลักในการ
ทํางาน (platform) ไดแก การท่ีจะนําเอาหลักการในขอขางตนไปใชในการปฏิบัติงาน และวาง
เกณฑหรือมาตรฐานในการทํางาน 4) การวางแผน (planning) การวางแผนเปนการเช่ือมโยงความ
มุงหมายและโครงการปฏิบัติงานระยะยาวใหเปนเชิงประจักษ การวางแผนเปนส่ิงท่ีผูนําไมควร
ขาดในการบริหารงาน เพราะการวางแผนจะชวยใหโครงสรางใหญของงานออกมาในรูปของการ
นําไปปฏิบัติ และจะไดทราบวาอะไรควรทํา  เปนข้ันตอนท่ีจะชวยใหเกิดความสําเร็จ การวางแผน
คลาย ๆ  กับขอกําหนดทางยุทธศาสตรของผูบริหาร        ซ่ึงจะออกมาเปนวิธีการบริหารโดยยึด
วัตถุประสงคในแงของยุทธวิธี เชน ผลผลิตเฉพาะในระยะส้ันหรือตารางการทํางานตาง ๆ ในรูป
ของ Gantt Chart หรือ PERT เปนตน345 สอดคลองกับแนวคิดของ สมชาย  เทพแสง  ท่ีไดกลาววา
ผูบริหารมืออาชีพมีลักษณะ คือ plan  หมายถึง งานท่ีทําตองมีการวางแผนอยางรอบคอบ  และพึง

                                                 
 343Griffiths, “Administration Theory,” Handbook of Research on Education,   

112 – 115. 
 344Magnuson, The Characteristic of Successful School Business Managers,   
74 - 75. 
 345Sergiovanni, “Ten Principles of Quality Leadership,”  Educational Leadership 39, 
5 (1982) : 331 – 336. 
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ระลึกอยู เสมอวา  “งานใดก็ตามถามีการวางแผนงาน  งานนั้นสําเร็จไปแลวคร่ึงทาง”346   
สอดคลองกับแนวคิดของสมพงษ  เกษมสิน  ท่ีกลาววาคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับผูนํา
ประกอบดวย 1) ดานพื้นฐานและประสบการณ   (background and experience) ในการปฏิบัติงาน
ไดแก  การตัดสินใจ  การวินิจฉัยส่ังการ   การวางแผน    ความสามารถทางดานเทคนิคและการ
บริหาร  และทักษะในการทํางานดานตาง ๆ 2) ดานสติปญญาและคุณภาพของสมอง (intellectual 
and mental qualities)   ไดแก ความสามารถทางดานภาษา ความสามารถทางดานเหตุผล 
ความสามารถจดจํา  ความสามารถดานรอบรู ท่ัวไป  ความสามารถในการใชดุลยพินิจ 
ความสามารถในการปรับตัวดานตางๆ347  สอดคลองกับแนวคิดของดนัย  เทียนพุฒ   ท่ีไดสรุป
ปจจัยใหมของผูบริหารระดับสูง  โดยกลาววา     ผูบริหารระดับสูงตองมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ   คือ 
1)  การมองการณไกล  ไดแก ความสามารถวาดภาพกฎเกณฑในอนาคตไดสมจริง    และมีการ
วางแผนและการเตรียมการสําหรับงานในอนาคตไดอยางเหมาะสม 2)  ความเปนผูนํา  ไดแก กลา
ตัดสินใจ   มีความอดทน มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถโนมนาวผูอ่ืนใหทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ 3) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ไดแก มีความคิดริเร่ิมสรางส่ิงใหม ๆ  สามารถ
ยืดหยุนวิธีการเพื่อความสําเร็จของงาน และคนควาวิธีทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 4)  มีความสามารถ
ในการเจรจาจูงใจ ไดแก มีความสามารถในการเจรจาตอรอง และเปนนักมนุษยสัมพันธช้ันสูง  5)
มีความคิดเชิงธุรกิจและความรับผิดชอบ ไดแก เปนนักการตลาด ไมเอาเปรียบผูอ่ืน และ 6) มี
ความรับผิดชอบ   ประนีประนอม  ไดแก สามารถยืดหยุนวิธีการเพ่ือความสําเร็จของงาน  และมี
ความสามารถในการประสานประโยชน348  สอดคลองกับแนวคิด ของเอกชัย  กี่สุขพันธ   ท่ีได
กลาวถึง   ผูบริหารในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางมากในปจจุบัน   ควรมีคุณสมบัติดังนี้  1)  มอง
กวางไกลอยางตอเนื่อง   และพรอมท่ีจะเปล่ียนแปลง    ตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน   (vision)    
สามารถท่ีจะกําหนดกลยุทธในการบริหาร  (strategic management) ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ
สถานการณตาง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังนั้น ผูบริหารจะตองมีทักษะท่ีสําคัญในการกําหนด
เปาหมายการทํางาน  กําหนดนโยบาย  และวิธีการทํางานท่ีชัดเจน  2)  สามารถท่ีจะวิเคราะห
สถานการณ (analyze situations) เพื่อกําหนดแผนเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานใหบรรลุตาม
เปาหมายและนโยบายไดอยางเหมาะสม  3)ไวตอการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในสังคม
ท้ังภายนอกและภายในองคกร  ท้ังจะตองรูจักวิเคราะหความนาเช่ือถือของขอมูลขาวสารที่ไดรับ

                                                 
 346สมชาย  เทพแสง, “ผูบริหารมืออาชีพ,”  วารสารขาราชการครู 4 (เมษายน 2543) :                        
25 – 30. 
 347สมพงษ  เกษมสิน, การบริหาร, 296 – 298.  

 348ดนัย  เทียนพฒุ, มุมมองท่ีทาทายนักบริหาร, 203 – 206. 
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มาอีกดวย 4) ความสามารถในการจัดระบบการส่ือสารใหไดผล    (effective   communication)   
เพื่อเช่ือมโยงขอมูลขาวสารตาง ๆ   ใหท่ัวถึงทุกระดับ   ผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เปนอยางดี 5) ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
(human resource  management) ตองสามารถวางแผนบุคลากร สรรหาคัดเลือก  กําหนดระบบ
คาจาง เงินเดือน    ผลตอบแทน ความกาวหนาในอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิจัย
เกี่ยวกับบุคลากรในองคการเพื่อใหทราบถึงแนวคิด ทัศนคติ ความอึดอัดใจ  ความไมพอใจตาง ๆ  
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน และนํามาเปนขอมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคล349 สอดคลองกับแนวคิดของ
อภิรมย ณ นคร ท่ีไดกลาวไววาความเจริญของโรงเรียนตองอาศัยคุณลักษณะของผูบริหาร ดังนี้ 
คือ 1) สมรรถภาพทางสวนตัว ไดแก มีความเฉลียวฉลาด และ2)สมรรถภาพทางวิชาชีพ ไดแก มี
พื้นฐานการศึกษาท่ีสูงพอ มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงในศาสตรท่ีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา มี
ประสบการณกอนที่จะรับตําแหนงอยางเพียงพอ มีความสามารถตอการทํางานเปนกลุม350   
สอดคลองกับแนวคิดของสถาบันพัฒนาครูใหญแหงทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย (Tasmanian 
Principal Institute : TPI) ท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารงาน     ไดแก   ความสามารถในการวางแผนการทํางาน (planning and accountability) 
ประกอบดวย 1) การจัดเก็บหลักฐานการทํางาน มีการจัดเก็บหลักฐานการทํางานเพ่ือใชในการ
ประเมินผลการพัฒนาโรงเรียน 2) การวางแผนการทํางานรวมกัน วางแผนการทํางานเพ่ือให
บรรลุเปาหมายท่ีวางไว 3) การจัดสรรทรัพยากร ระดมทรัพยากรทุกดานต้ังแตทรัพยากรบุคคล 
วัสดุ อุปกรณ งบประมาณ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานการจัดการศึกษา351  สอดคลองกับ
แนวคิดของสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญของฮองกงท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมี
คุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน ตามสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญ ไดแก   1) 
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ   คือ  ปฏิบัติตามแผนกลยุทธเพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน และเปาหมายของ
โรงเรียน 2)ภาวะผูนําในการสอน 2.1) รวมวางแผนการสอนกับครู โดยคํานึงถึงความตองการของ
นักเรียน แนวโนมปจจุบัน และนโยบายสาธารณะ 2.2) วางแผนรวมกับครูในการทํากิจกรรมและ
การใหบริการนักเรียนเพื่อสนองความตองการดานสังคม วัฒนธรรม และพัฒนาการของนักเรียน 
3) ภาวะผูนําในองคการ 3.1) จัดทําแผนปฏิบัติการ และกระบวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของโรงเรียน 3.2) ติดตามประเมินความกาวหนาในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ และ

                                                 
 349เอกชัย  กี่สุขพนัธ, การบริหารทักษะและการปฏิบัติ, 19 – 20.  
 350อภิรมย  ณ  นคร, หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา, 12 – 13. 
 351Tasmanian Principals Institute (TPI), The Characteristics of An Effective 
Educational  Administrator, 1-13. 
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กระบวนการดําเนินงาน ทําการปรับแผนเม่ือจําเปน 3.3) วางแผนงบประมาณ ติดตาม และ
รายงานภารกิจของโรงเรียนตอผูเกี่ยวของอยางโปรงใสและรับผิดชอบ352     สอดคลองกับแนวคิด
ของสมาคมผูนําโรงเรียนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Interstate School Leaders Licensure Consortium : ISLLC) มีจํานวนท้ังส้ิน 6 มาตรฐาน แตละ
มาตรฐานจําแนกดัชนีแสดงคุณลักษณะออกเปน 3  ดาน คือ 1) ดัชนีดานความรู 2) ดัชนีดาน
ทัศนคติ และ 3) ดัชนีดานการปฏิบัติหรือทักษะ ไดแก  มาตรฐานท่ี 1)  ผูบริหารโรงเรียน    เปน
ผูนําทางการศึกษาที่สงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคน โดยการอํานวยความสะดวกตอการ
พัฒนา เปนผูท่ีมีความชัดเจนในบทบาท และพรอมท่ีจะปฏิบัติใหบรรลุตามวิสัยทัศนของการ
เรียนรูท่ีเกิดจากการรวมคิดโดยประชาคมโรงเรียน ประกอบดวย 1) ดัชนีดานความรู ผูบริหารมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนกลยุทธ และการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 2) ดัชนีดาน
การปฏิบัติ   หรือทักษะ  ผูบริหารอํานวยความสะดวกดานกระบวนการ   และรวมในกิจกรรม
เพื่อใหม่ันใจวา 1) วางแผนปฏิบัติการอยางชัดเจน โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคและยุทธศาสตรท่ีจะ
ทําใหบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมาย 2) มีการตรวจ ประเมิน และทบทวนวิสัยทัศน ภารกิจ และการ
ปฏิบัติงานตามแผน353   สอดคลองกับแนวคิดของคุรุสภาในฐานะท่ีเปนสภาของครูในประเทศ
ไทย ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาข้ึน    เรียกวา    “เกณฑมาตรฐานผูบริหาร
การศึกษาของคุรุสภา 2540”        ไดแก มาตรฐานท่ี 4) พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติ
ไดเกิดผลจริง354    สอดคลองกับผลงานวิจัยของไพโรจน  สิงหคํา   ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ผลการวิจัยพบวา  ตามความคิดเห็นของครูอาจารย   โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  โดยรายดาน
เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย   ดังนี้  ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานภาวะผูนํา   ดานทักษะ
ความรูความสามารถในการบริหาร  และดานมนุษยสัมพันธ   เม่ือพิจารณาเปนรายขอท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด พบวา ดานคุณธรรมจริยธรรม   คือ ขอเปนแบบอยางท่ีดีในการครองงาน ดานภาวะผูนํา 

                                                 
 352สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, โปรแกรมการฝกอบรมภาวะผูนํา
ครูใหญของฮองกง, 23 – 27.  
 353Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC),  “Standard for School 
Leaders,” in The Jossey – Bass Reader on Educational Leadership, ed. Michael Fullan  
(San Francisco, California : Jossey – Bass, 2000), 97 – 113. 

 354 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540,                       
21 - 35. 
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คือ ขอรักเกียรติรักศักดิ์ศรี  ศรัทธาในอาชีพ ดานความรูความสามารถในการบริหาร คือ ขอ
ความสามารถในการครองตน  ครองคน  ครองงาน ดานมนุษยสัมพันธ  คือขอมีสัจจะพูดจริง ทํา
จริง355  สอดคลองกับผลงานวิจัยของศราวุฒิ สิทธิราช ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอนิคมน้ําอูน   จังหวัดสกลนคร   ผลการวิจัย
พบวา    กรรมการสถานศึกษาโดยสวนรวม และจําแนกสถานภาพกรรมการสถานศึกษาไดแก 
ครูผูสอนและตัวแทนชุมชน เห็นวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
โดยภาพรวมและรายดานท้ัง  4  ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  ดังนี้   
1) ดานภาวะผูนํา   เปนผูมีวิสัยทัศน   การพัฒนาตนเอง  พัฒนาการศึกษา พัฒนาองคกร รักเกียรติ 
รักศักดิ์ศรี ศรัทธาในอาชีพ 2) ดานบุคลิกภาพ  รูจักประมาณตนเอง เปนคนเปดเผย แตงกาย
สะอาดเรียบรอยและเหมาะสม มีความหนักแนน   กระตือรือรนชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา  รูจัก
ยกยองชมเชย   สุขภาพจิตดี อารมณขัน พูดคุยไดทุกสถานการณ 3) ดานความรูความสามารถใน
การบริหาร  มีความรูเร่ืองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การมอบหมายงาน  การ
วางแผนงาน การกํากับติดตาม มีความรูเร่ืองส่ือการสอน การบริหารงานแบบมีสวนรวม มีความรู
ความสามารถและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทุกเร่ือง 4) ดานคุณธรรมจริยธรรม  มี
ความสุจริต เมตตากรุณา ตรงตอเวลา   เสียสละ มีใจหนักแนน มีความวิริยะอุตสาหะ   มีความ
ยุติธรรม   สุภาพ   พึ่งตนเอง   ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา356  สอดคลองกับผลงานวิจัย
ของธีระ  รุญเจริญ  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ : สภาพปญหาและ
ความตองการ ตามการรับรูของบุคลากรทางการศึกษาในเขตการศึกษา 11 ผลการวิจัยพบวา 1) 
ผูบริหารโรงเรียนไดปฏิบัติ/ดําเนินการตามแนวการปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   ในระดับมาก  โดยเฉพาะการบริหารโดยยึด
ประโยชนและคุณภาพของนักเรียนเปนหลัก   การยึดหลักคุณธรรม     และการปฏิบัติตาม

                                                 
 355ไพโรจน  สิงหคํา, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย”  (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542), 
บทคัดยอ. 
 356ศราวุฒิ  สิทธิราช, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตาม ทัศนะของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), 71 – 73.  
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จรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานและบุคคลท่ัวไป สวนท่ีผูบริหาร
ปฏิบัติอยูใน 3 ลําดับสุดทาย คือ การเนนการบริหารวิชาการ การดําเนินการตามกระบวนการ
บริหาร และการตัดสินใจในประเด็นหลัก ๆ และสําคัญ     2) ผูบริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะท่ีเอ้ือ
ตอการบริหารในระดับมาก โดยเฉพาะความซ่ือสัตยและเท่ียงธรรม  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
และมีวิสัยทัศนกวางไกล   และความรับผิดชอบ ในภารกิจของโรงเรียน  เปนตน357  สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของนิติมา  เทียนทอง   ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ในทศวรรษหนาโดยใชเทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัยจากการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในทศวรรษหนาสอดคลองกับแบบจําลอง
ความคิดในอนาคตของอูลริช คือ 1) คุณลักษณะสวนตนดานความนาเช่ือถือ มี 5 ประการ ไดแก 
เปนผูมีความฉลาดและวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีทักษะในการส่ือสาร เปนผูท่ีเขาถึงได เปนผูมี
ความเช่ือม่ันในหลักการ มีคานิยมที่ถูกตองและมีความจริงใจ เปนผูท่ีมีความมั่นใจในตนเองและ
มุงม่ันตอความสําเร็จ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการ มี 5 ประการ ไดแก ความสามารถใน
การวิเคราะหและวางแผน ความสามารถในการสรางวิสัยทัศนรวม ความสามารถในการบริหาร
จัดการทรัพยากร   ความสามารถในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ  ความสามารถในการติดตาม
งานและประเมินผล358   
 คุณลักษณะท่ี 15  คุณลักษณะดานความสามารถในการทํางานรวมกับชุมชน 
ประกอบดวย   (1) มีการติดตอส่ือสารกับผูแทนของแตละกลุมในชุมชนอยางสมํ่าเสมอ (2) 
สงเสริมความสัมพันธกับผูนําชุมชน และสรางความยอมรับเช่ือถือของชุมชน (3) สรางพันธมิตร
กับองคกรภายนอก    ท้ังระดับบุคคล     และระดับกลุม   เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
โรงเรียน    (4) ขอความรวมมือจากฝายตาง ๆ ท้ังจากชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อใหเขามา
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน (5) เปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน (6) ศึกษาพื้นฐานความเปนอยูของ
ชุมชน เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน (7) สามารถ
สรางกิจกรรมความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยมี

                                                 
 357ธีระ  รุญเจริญ, “รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษาผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ :  สภาพ
ปญหาและความตองการ ตามการรับรูของบุคลากรทางการศึกษา ในเขตการศึกษา 11” 
(นครราชสีมา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล, 2544), บทคัดยอ. 
 358นิติมา  เทียนทอง,  “ภาวะผูนําของผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาในทศวรรษหนา” 
(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546), 89 – 104. 
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เปาหมายในการเขาไปชวยเหลือชุมชน  (8) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะ
เกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียนและชุมชน (9) สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา และ(10) รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยาง
สรางสรรค สอดคลองกับแนวคิดของ เทรวาทราและนิวพอรท (Trewatha and Newport) ท่ีกลาว
วาคุณลักษณะผูนํา ไดแกความเช่ือถือ   ความมีฐานะ  และความสามารถท่ีจะรวมงาน359  
สอดคลองกับแนวคิดของฮอย   และมิสเกล (Hoy and Miskel)  ท่ีกลาววา คุณลักษณะของผูนํา 
ไดแก ความเปนผูเขาไปมีสวนรวม (participation) ในดานกิจกรรมดานสังคม  ใหความรวมมือ 
รูจักปรับตัว และมีอารมณขัน ความเปนผูมีฐานะทางสังคม (status)  มีตําแหนงฐานะทางสังคม
เปนท่ีรูจักท่ัวไป360    สอดคลองกับแนวคิดของรุง  แกวแดง   ท่ีกลาววาผูบริหารโรงเรียนยุคใหม
จะตองมีคุณลักษณะ   คือเปนผูประสานชุมชนที่ดี361    สอดคลองกับแนวคิดของสถาบันพัฒนา
ครูใหญแหงทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย (Tasmanian Principal Institute : TPI)   ท่ีกลาววา 
ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน 1) ดานความสามารถ
ในการบริหารการศึกษา  ไดแก   ชุมชนสัมพันธ สรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนโดยใชกิจกรรม
ความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ 2) ดานความสามารถในการทํางานรวมกับชุมชน  (community 
leadership)ไดแก 1) สรางพันธมิตรกับองคการภายนอกท้ังระดับบุคคลและระดับกลุม  เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน  2) ขอความรวมมือจากฝายตาง ๆ ท้ังจากชุมชนและ
ภาคเอกชนเพื่อใหเขามาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและนักเรียน    3) เปดโอกาสใหสมาชิกใน
ชุมชนเขามามีสวนรวม     ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน    4) ตระหนักใน
พื้นฐานความคิดของชุมชน     ศึกษาพื้นฐานความเปนอยูของชุมชน เพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน362          สอดคลองกับแนวคิดของสมรรถภาพ 
ภาวะผูนําครูใหญของฮองกง   ท่ีกลาววา  ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารงานตามสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญ  ไดแก ภาวะผูนําทางจริยธรรม  

คือ แสดงความรับผิดชอบตอนักเรียน ผูปกครอง ครู เขตพื้นท่ี และสาธารณะในการจัดการศึกษา

                                                 
 359Trewatha and Newport, Management, 388.  

 360Hoy and Miskel , Educational Administration, 396 – 397.  
 361รุง  แกวแดง, ปฏิวัติการศึกษาไทย, 278. 
 362Tasmanian Principals Institute (TPI), The Characteristics of An Effective 
Educational  Administrator, 1-13. 
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ใหมีความเสมอภาค ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล363   สอดคลองกับแนวคิดของสมาคมผูนํา
โรงเรียนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐประเทศสหรัฐอเมริกา (Interstate School 
Leaders Licensure Consortium : ISLLC) มีจํานวนท้ังส้ิน 6 มาตรฐาน แตละมาตรฐานจําแนก
ดัชนีแสดงคุณลักษณะออกเปน 3  ดาน คือ 1) ดัชนีดานความรู 2) ดัชนีดานทัศนคติ และ3) ดัชนี
ดานการปฏิบัติหรือทักษะ  ไดแก  มาตรฐานท่ี 4)  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาท่ี
สงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคนโดยรวมมือกับครอบครัวและสมาชิกในชุมชน   
ตอบสนองตอความตองการ   และความสนใจท่ีแตกตางกันของชุมชน และระดมทรัพยากรจาก
ชุมชน 1) ดัชนีดานความรู ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 1.1) เร่ืองราวและแนวโนมตาง ๆ 
ท่ีจะสงผลกระทบตอโรงเรียน 1.2) เง่ือนไข และพลวัตรของความแตกตางของโรงเรียน 1.3) 
ทรัพยากรในชุมชน 1.4) ความสัมพันธของชุมชนกับกลยุทธการตลาด 1.5) ตัวแบบท่ีประสบ
ความสําเร็จของโรงเรียน  ครอบครัว  ธุรกิจ ชุมชน   รัฐบาล และมหาวิทยาลัยท่ีเปนเครือขาย 2) 
ดัชนีดานทัศนคติ  ผูบริหารมีทัศนคติท่ีดี ในเร่ืองตอไปนี้ 2.1) โรงเรียนมีการปฏิบัติงานอยางเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชน 2.2) การรวมมือและการส่ือสารกับผูปกครองหรือครอบครัว 2.3) 
การมีสวนรวมในการตัดสินใจของครอบครัวและผูมีสวนไดสวนเสีย 2.4) ความแตกตาง
หลากหลาย มีประโยชนตอโรงเรียน 2.5) ผูปกครองหรือครอบครัวมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ใหแกบุตรหลาน 2.6) เชื่อวาผูปกครองหรือครอบครัวรักและปรารถนาดีตอบุตรหลานของเขามาก
ท่ีสุด 2.7) ทรัพยากรของผูปกครองหรือครอบครัว และชุมชนตองนํามาสนับสนุนการศึกษา 2.8) 
การไดรับขอมูลขาวสารจากโรงเรียนของชุมชน 3) ดัชนีดานการปฏิบัติหรือทักษะ ผูบริหาร
อํานวยความสะดวกแกกระบวนการ และรวมในกิจกรรมเพ่ือใหม่ันใจวา 3.1) การส่ือสารอยาง
ชัดเจนกับชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยู และการมีสวนรวมอยางกระตือรือรน มีความสําคัญเปนลําดับ
แรก 3.2) มีการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน 3.3) มีการใชขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเอาใจใส 
ความคาดหวัง และความตองการของครอบครัว ชุมชนอยางสมํ่าเสมอ  3.4) ภาคธุรกิจ ภาคศาสนา 
ภาคการเมือง ภาคการบริการ และองคการตาง ๆ ลวนมีบริบทเฉพาะ  3.5) มีความเช่ือถือตอบุคคล    
หรือกลุมคนท่ีอาจมีความขัดแยงกัน   3.6) โรงเรียนและชุมชนตางเปนทรัพยากรของกันและกัน 
3.7) ทรัพยากรที่ไดรับจากชุมชน ชวยแกปญหาของโรงเรียนและชวยใหบรรลุเปาหมาย  3.8) มี
การสรางความมีสวนรวมกับภาคธุรกิจในพื้นท่ี สถาบันอุดมศึกษา ชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็ง
แกโปรแกรมการเรียนการสอน และสนับสนุนเปาหมายของโรงเรียน 3.9) นําบริการของ

                                                 
 363สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, โปรแกรมการฝกอบรมภาวะผูนํา
ครูใหญของฮองกง, 23 – 27. 
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ครอบครัวมาบูรณาการเขากับโปรแกรมของโรงเรียน    3.10) ผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนไดรับ
การปฏิบัติอยางเสมอภาค 3.11) มีการยอมรับและเห็นคุณคาในความแตกตาง 3.12) มีการสงเสริม
และรักษาความสัมพันธท่ีมีประสิทธิผลกับส่ือตาง ๆ 3.13) มีโปรแกรมสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนที่กวางขวาง 3.14) มีการใชทรัพยากร และงบประมาณอยางเหมาะสม และชาญฉลาด 3.15) 
สรางความรวมมือกับชุมชนเปนตัวอยางแกบุคลากร และ3.16) ใหโอกาสบุคลากรในการพัฒนา
ทักษะการรวมมือ364     สอดคลองกับแนวคิดของคุรุสภา ในฐานะท่ีเปนสภาของครูในประเทศ
ไทย ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาข้ึน    เรียกวา    “เกณฑมาตรฐานผูบริหาร
การศึกษาของคุรุสภา 2540”   ไดแก  มาตรฐานท่ี 9) คือ รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยาง
สรางสรรค มีระดับคุณภาพ 3 ระดับ  ดังนี้ ระดับ (1) ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ รวมกับองคกรอ่ืน ๆ 
และชุมชน ตามท่ีไดรับมอบหมายไดครบถวน บรรลุวัตถุประสงคของงาน โดยพิจารณาจาก 1.1) 
การรวมประชุมปรึกษากับชุมชนหรือหนวยงานอ่ืน    1.2) การเสนอแนะขอคิดเห็น แนวทาง
ปฏิบัติในโอกาสอื่น ๆ 1.3) การเขารวมกิจกรรมและผลสําเร็จของกิจกรรม ระดับ (2) อาสาเขา
รวมปฏิบัติงานในชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของตามความสามารถและความถนัด โดย
พิจารณาจาก  2.1) การเขารวมประชุมวางแผน  แบงงานกันทํา 2.2) การปฏิบัติอยางเต็ม
ความสามารถ และผลดีท่ีเกิดกับชุมชน 2.3) การรวมมือกับหนวยงานอ่ืนจัดกิจกรรมในโอกาสตาง 
ๆ ระดับ (3)  เปนผูนําในการพัฒนาชุมชน และรวมมือกับหนวยงานอ่ืนพัฒนาการศึกษาอยางเปน
ระบบ โดยพิจารณาจาก 3.1) ภาระหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติในฐานะผูนําในการพัฒนา   3.2) การ
ปรับปรุงงานดวยตนเอง    และชักจูงผูอ่ืนใหเขารวมงานพัฒนา    3.3) การเปดโอกาสใหชุมชน
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเสนอความตองการในการพัฒนา   และตอบสนองความตองการของ
ชุมชนและหนวยงานอ่ืน    3.4) ความศรัทธา    และความไววางใจจากชุมชน  และหนวยงานอ่ืน365    
สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุชาติ เตาสุวรรณ       ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี  
ผลการวิจัยพบวา  คุณลักษณะในภาพรวมของผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา  อยูในระดับมากท่ีสุด
ทุกดาน   โดยมีคะแนนเรียงลําดับดังนี้   อันดับท่ี 1  ดานคุณธรรมและจริยธรรม อันดับท่ี 2 ดาน
บุคลิกภาพสวนตัว อันดับท่ี 3 ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน     และอันดับสุดทายดาน
                                                 
  364 Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC),  “Standard for School 
Leaders,” in The Jossey – Bass Reader on Educational Leadership, ed. Michael Fullan  
(San Francisco, California : Jossey – Bass, 2000), 97 – 113.  
 

 365 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540,                        
21 - 35. 
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ความรูความสามารถ เม่ือพิจารณาเปนรายดานคุณลักษณะท่ีมีคะแนนสูงสุดแตละระดับ    ไดแก 
ดานคุณธรรมจริยธรรม คือ มีความซ่ือสัตยตอตนเองและหนาท่ี   ดานบุคลิกภาพสวนตัว ไดแก มี
ความเอ้ืออาทรกับผูรวมงาน ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ไดแก มีความสามารถในการ
ประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรภายนอก  และดานความรูความสามารถ  ไดแก 
ความสามารถในการบริหารเวลา366  สอดคลองกับผลงานวิจัยของศราวุฒิ  สิทธิราช ท่ีได
ศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของ
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอนิคมน้ําอูน    
จังหวัดสกลนคร  ผลการวิจัยพบวา   กรรมการสถานศึกษาโดยสวนรวม และจําแนกสถานภาพ
กรรมการสถานศึกษา ไดแก ครูผูสอนและตัวแทนชุมชน เห็นวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมและรายดานท้ัง  4  ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียง
จากคาเฉล่ียมากไปหานอย ดังนี้ 1) ดานภาวะผูนํา เปนผูมีวิสัยทัศน การพัฒนาตนเอง พัฒนา
การศึกษา พัฒนาองคกร รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ศรัทธาในอาชีพ   2) ดานบุคลิกภาพ  รูจักประมาณ
ตนเอง เปนคนเปดเผย   แตงกายสะอาด เรียบรอยและเหมาะสม    มีความหนักแนน กระตือรือรน
ชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา รูจักยกยองชมเชย สุขภาพจิตดี อารมณขัน พูดคุยไดทุกสถานการณ 3) 
ดานความรูความสามารถในการบริหาร  มีความรูเร่ืองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 การมอบหมายงาน  การวางแผนงาน การกํากับติดตาม มีความรูเร่ืองส่ือการสอน การ
บริหารงานแบบมีสวนรวม      มีความรูความสามารถและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
ทุกเร่ือง   4) ดานคุณธรรมจริยธรรม  มีความสุจริต    เมตตากรุณา   ตรงตอเวลา   เสียสละ  มีใจ
หนักแนน มีความวิริยะอุตสาหะ มีความยุติธรรม  สุภาพ  พึ่งตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนา367 สอดคลองกับผลงานวิจัยของธวัชชัย  ปุณฑริกกุล  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิก สังฆมลฑลนครราชสีมา ตาม
ทัศนะของครู ในดานความรู ดานความสามารถ ดานการเปนผูนํา ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

                                                 
 366สุชาติ  เตาสุวรรณ, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตาม
ทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545), 
บทคัดยอ. 
 367ศราวุฒิ  สิทธิราช, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตามทัศนะของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), 71 - 73. 
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ดานการปกครอง ดานมนุษยสัมพันธ ดานการบริการสังคม และดานคุณธรรมจริยธรรม 
ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิก สังฆมลฑลนคร
ราชสีมา ตามทัศนะของครูเปนรายดานอยูในระดับมาก และเม่ือเฉล่ียรวมทุกดานพบวา อยูใน
ระดับมากเชนกัน โดยเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิด
สรางสรรค     ดานการปกครอง     ดานการเปนผูนํา     ดานความรู     ดานความสามารถ ดาน
มนุษยสัมพันธ    และดานการบริการสังคม368   สอดคลองกับผลงานวิจัยของวราภรณ  สายใจ  ท่ี
ไดศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะผูนําของผูบริหารท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการบริหารงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของ
ผูบริหารท้ัง 8 ดาน อยูในเกณฑสูง เรียงลําดับไดดังนี้ ดานผูนําทางจริยธรรม ดานผูนําทางการ
เปล่ียนแปลง  ดานผูนําทางเทคโนโลยี  ดานผูนําทางวิชาการ  ดานผูนําทางการประสาน
ความสัมพันธ ดานผูนําการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ดานผูนําแบบมีสวนรวม และดานผูนํา
ทางการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และประสิทธิผลของการบริหารงาน  ท้ัง  4  ดาน  
อยูในเกณฑสูง   เรียงลําดับไดดังนี้  ดานการบริหารงาน วิชาการ   ดานการบริหารงาน
งบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป369   สอดคลองกับผลงานวิจัย
ของจามจุรี  จําเมือง  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร มี 6 ดาน คือ 1) ดานวิสัยทัศน ควรมีการสรางวิสัยทัศน กําหนดวิสัยทัศน 
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน ปรับวิสัยทัศน และเสนอวิสัยทัศน 2) ดานการเรียนการสอน ควรมีการวาง
แนวปฏิบัติของโรงเรียน จัดส่ือ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน และ
ออกแบบพัฒนาการเรียนการสอน    3) ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน   ควรมีการจัดองคการ  
จัดระเบียบการปฏิบัติงานและจัดทรัพยากร  4) ดานชุมชน ควรมีการประสานงานกับผูปกครอง
และชุมชน สนองความสนใจและความตองการของชุมชน ระดมทรัพยากรตาง ๆ จากชุมชนมาใช

                                                 
 368ธวัชชัย ปุณฑริกกุล, “การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนคาทอลิกสังฆมลฑลนครราชสีมาตามทัศนะของครู” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฎนครราชสีมา, 2544), 
บทคัดยอ.  

 369วราภรณ  สายใจ, “ภาวะผูนําของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการ
บริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดันนทบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญา            
ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารองคการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก, 2546), 
บทคัดยอ.  
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ประโยชน    5) ดานคุณธรรม     ควรมีการปฏิบัติตามคุณธรรม    ปฏิบัติอยางยุติธรรมและ ปฏิบัติ
ตามจริยธรรม 6) ดานพัฒนาสังคม ควรมีการเขาใจบริบทของโรงเรียน ตอบสนองตอบริบทท่ี
ชัดเจน     และนําศักยภาพจากบริบทมาพัฒนาโรงเรียนและสังคม370    
                  คุณลักษณะท่ี 16  คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา วฒันธรรม และ
จริยธรรม ประกอบดวย  (1) สรางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมและเอ้ือตอการพัฒนาองคการดาน
ศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม (2) ดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ ท่ีสอดรับกับความเช่ือและ
ประเพณีปฏิบัติในสังคมอยางตอเนื่อง (3) สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา (4) มีการสงเสริม
จรรยาบรรณที่ดีเกี่ยวกับวิชาชีพ (5) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของทองถ่ินและของ
สังคมในภาพรวม เพื่อนําวัฒนธรรมมาประกอบในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากข้ึน (6) 
สามารถเปนตัวอยางและเปนผูนําในงานดานศาสนาวัฒนธรรมและจริยธรรม  (7) ใหการ
สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม (8) ฝกฝน
อบรมผูใตบังคับบัญชาดานคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม (9) มีการจัด
สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหองเรียนใหสงเสริมกิจกรรมทางดานศาสนา วัฒนธรรม
และจริยธรรม  (10) สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินตลอดจนประเพณีตาง ๆ ในทองถ่ิน
อยางตอเนื่อง (11) นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมท้ังทางดานศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม  และ
(12) คํานึงถึงปญหาส่ิงแวดลอมดานศาสนา   วัฒนธรรม และจริยธรรม      สอดคลองกับแนวคิด
ของเทรวาทรา   และนิวพอรท (Trewatha and Newport) ท่ีกลาววาคุณลักษณะผูนํา ไดแกความ
เช่ือถือ     ความมีฐานะ      และความสามารถท่ีจะรวมงาน371     สอดคลองกับแนวคิดของฮอย   
และมิสเกล (Hoy and Miskel)  ท่ีกลาววา คุณลักษณะของผูนํา ไดแก ความเปนผูเขาไปมีสวนรวม 
(participation) ในดานกิจกรรมดานสังคมใหความรวมมือ รูจักปรับตัว และมีอารมณขัน ความ
เปนผูมีฐานะทางสังคม (status)  มีตําแหนงฐานะทางสังคมเปนท่ีรูจักท่ัวไป372  สอดคลองกับ
แนวคิดของสถาบันพัฒนาครูใหญแหงทัสมาเนีย   ประเทศออสเตรเลีย (Tasmanian Principal 
Institute : TPI)  ท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงาน ไดแก ความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม  (religious, 
cultural, and ethical leadership)  ประกอบดวย  1)  สรางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมและเอ้ือตอการ

                                                 
 370จามจุรี  จําเมือง,  “รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานพินธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548), บทคัดยอ. 
 371Trewatha and Newport, Management, 388.  
 372Hoy and Miskel , Educational Administration, 396 – 397. 
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พัฒนาองคการดานศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม 2) ดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ ท่ีสอดรับกับ
ความเช่ือ ประเพณีปฏิบัติในสังคม   3)สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา       4) สงเสริมจรรยาบรรณที่
ดีเกี่ยวกับวิชาชีพ373     สอดคลองกับแนวคิดของสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญของฮองกง ท่ีกลาว
วา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานตามสมรรถภาพ
ภาวะผูนําครูใหญ  ไดแก ภาวะผูนําทางจริยธรรม ประกอบดวย  1) เปนตัวแบบในทางจริยธรรม 
โดยเฉพาะความซ่ือสัตยท้ังในเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัว 2) สงเสริมพฤติกรรมความมีจริยธรรม
และความซ่ือสัตยสุจริตภายในโรงเรียน 3) แสดงความช่ืนชอบและเอาใจใสตอความแตกตาง
ระหวางบุคคลของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 4) แสดงความรับผิดชอบตอนักเรียน 
ผูปกครอง ครู เขตพ้ืนท่ี และสาธารณะในการจัดการศึกษาใหมีความเสมอภาค ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล374 สอดคลองกับแนวคิดของสมาคมผูนําโรงเรียนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ระหวางมลรัฐประเทศสหรัฐอเมริกา (Interstate School Leaders Licensure Consortium : ISLLC) 
มีจํานวนท้ังส้ิน 6 มาตรฐาน แตละมาตรฐานจําแนกดัชนีแสดงคุณลักษณะออกเปน 3  ดาน คือ 1) 
ดัชนีดานความรู 2) ดัชนีดานทัศนคติ และ3) ดัชนีดานการปฏิบัติหรือทักษะ ไดแก  มาตรฐานท่ี 5)  
คือ ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาที่สงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคนโดยการ
แสดงออกอยางซ่ือตรง ม่ันคง ยุติธรรม และมีจริยธรรม   ประกอบดวย  1) ดัชนีดานความรู 
ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 1.1)   เปาหมายของการศึกษา และบทบาทของภาวะผูนําใน
สังคมสมัยใหม 1.2) มุมมองและกรอบความคิดตาง ๆ ทางดานจริยธรรม 1.3) คุณคาของความ
แตกตางในโรงเรียน 1.4) ปรัชญา และประวัติศาสตรการศึกษา 2) ดัชนีดานทัศนคติ ผูบริหารมี
ทัศนคติท่ีดี ในเรื่องตอไปน้ี 2.1) อุดมคติเกี่ยวกับความดีงาม 2.2) หลักการในกฎหมายท่ีวาดวย
สิทธิและเสรีภาพ 2.3) สิทธิของนักเรียนทุกคนท่ีพึงไดรับการศึกษาแบบใหเปลาท่ีมีคุณภาพ       
2.4) นําหลักจริยธรรมมาใชในกระบวนการตัดสินใจ       2.5) ใหความสําคัญตอผลประโยชนของ
โรงเรียนมากกวาผลประโยชนของบุคคล   2.6) ยอมรับผลที่จะเกิดข้ึนตามมาจากการสงเสริม
หลักการและการกระทําของบุคคล   2.7) ใชอิทธิพลของตําแหนงในการใหบริการนักเรียนและ
ครอบครัวอยางมีผลิตภาพและสรางสรรค   2.8) เอาใจใสตอโรงเรียน  3) ดัชนีดานการปฏิบัติหรือ
ทักษะ ผูบริหารอํานวยความสะดวกดานกระบวนการ และรวมในกิจกรรมเพื่อใหม่ันใจวา 3.1) มี

                                                 
 373Tasmanian Principals Institute (TPI), The Characteristics of An Effective 
Educational  Administrator, 1-13. 
 374สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, โปรแกรมการฝกอบรมภาวะผูนํา
ครูใหญของฮองกง, 23 – 27. 
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การศึกษา คานิยมของบุคคลและคานิยมในวิชาชีพ 3.2) แสดงใหเห็นถึงความมีจริยธรรมสวนตน
และจริยธรรมทางวิชาชีพ 3.3) แสดงใหเห็นถึงความมีคุณคา ความเชื่อ ทัศนคติ เพื่อกระตุนให
ผูอ่ืนทํางานใหมีผล 3.4) แสดงบทบาทการเปนแบบอยาง 3.5) ยอมรับภาระหนาท่ีในการบริหาร
โรงเรียน  3.6) ตระหนักในการปฏิบัติงานของตนท่ีจะสงผลกระทบตอผูอ่ืน 3.7) มีการใชอิทธิพล
ของตําแหนงเพ่ือสนับสนุนโปรแกรมการศึกษามากกวาเพ่ือประโยชนสวนบุคคล 3.8) มีการ
ปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางเปนธรรม เสมอภาค ใหเกียรติ และเคารพ 3.9) มีการรักษาความลับ และ
พิทักษสิทธิของนักเรียนและบุคลากร 3.10) เปนผูท่ีไวตอความแตกตาง แสดงความพึงพอใจตอ
ความแตกตางในโรงเรียน 3.11) ยอมรับ และนับถือการมีอํานาจตามกฎหมายของบุคคลอ่ืน 3.12) 
มีการศึกษาและพิจารณาคานิยมท่ีดีงามท่ีอาจแตกตางกันของชุมชน3.13) มีการคาดหวังให
บุคลากรในโรงเรียนแสดงความซ่ือสัตย และมีพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม 3.14) มีการนําโรงเรียน
ไปสูการตรวจสอบของชุมชน     3.15) มีการปฏิบัติตามกฎ  ขอบังคับ   และขอตกลงในสัญญา
ตาง ๆ ท่ีโรงเรียนเกี่ยวของ375   สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุชาติ  เตาสุวรรณ  ท่ีไดศึกษาวิจัย
เ ร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา  ตามทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะในภาพรวมของผูบริหารเขตพื้นท่ี
การศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน  โดยมีคะแนนเรียงลําดับดังนี้  อันดับท่ี 1 ดานคุณธรรม
และจริยธรรม อันดับท่ี 2 ดานบุคลิกภาพสวนตัว     อันดับท่ี 3 ดานการสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน และอันดับสุดทายดานความรูความสามารถ เม่ือพิจารณาเปนรายดานคุณลักษณะท่ีมี
คะแนนสูงสุดแตละระดับไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม คือ มีความซ่ือสัตยตอตนเองและหนาท่ี      
ดานบุคลิกภาพสวนตัว    ไดแก    มีความเอ้ืออาทรกับผูรวมงาน   ดานการสรางความสัมพันธกับ 
ชุมชน  ไดแก    มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรภายนอก      และ
ดานความรูความสามารถ ไดแก ความสามารถในการบริหารเวลา376    สอดคลองกับผลงานวิจัย
ของอภิวัฒน  ภูไชยแสง ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่พึง
ประสงค ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา  

                                                 
 375Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC),  “Standard for School 
Leaders,”  in  The Jossey – Bass Reader on Educational Leadership,  ed.  Michael Fullan   
(San Francisco, California : Jossey – Bass, 2000), 97 – 113. 
 376สุชาติ  เตาสุวรรณ, “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา ตาม
ทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545), 
บทคัดยอ.  
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ครูผูสอนโดยสวนรวม และจําแนกตามขนาดของโรงเรียน    มีทัศนะตอคุณลักษณะของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงคโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับพึงประสงคมาก ซ่ึงมี
คาเฉล่ียจากสูงไปหาต่ํา คือ คุณลักษณะดานวิชาการ ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และดานบุคลิกภาพ ตามลําดับ377    สอดคลองกับผลงานวิจัย
ของศราวุฒิ  สิทธิราช ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามทัศนะของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา กรรมการสถานศึกษาโดย
สวนรวม และจําแนกสถานภาพกรรมการสถานศึกษา ไดแก ครูผูสอนและตัวแทนชุมชน เห็นวา 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมและรายดาน  ท้ัง  4  
ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ดังนี้ 1) ดานภาวะผูนํา เปนผูมีวิสัยทัศน 
การพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา พัฒนาองคกร รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ศรัทธาในอาชีพ   2) ดาน
บุคลิกภาพ  รูจักประมาณตนเอง เปนคนเปดเผย   แตงกายสะอาด เรียบรอยและเหมาะสม    มี
ความหนักแนน กระตือรือรน     ชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา รูจักยกยองชมเชย สุขภาพจิตดี 
อารมณขัน พูดคุยไดทุกสถานการณ 3) ดานความรูความสามารถในการบริหาร  มีความรูเร่ือง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การมอบหมายงาน  การวางแผนงาน การกํากับ
ติดตาม มีความรูเร่ืองส่ือการสอน การบริหารงานแบบมีสวนรวม  มีความรูความสามารถและ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทุกเร่ือง   4) ดานคุณธรรมจริยธรรม  มีความสุจริต    เมตตา
กรุณา ตรงตอเวลา เสียสละ มีใจหนักแนน มีความวิริยะอุตสาหะ มีความยุติธรรม สุภาพ  
พึ่งตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา378  สอดคลองกับผลงานวิจัยของธวัชชัย        
ปุณฑริกกุล ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนเอกชน
คาทอลิก สังฆมลฑลนครราชสีมา ตามทัศนะของครู ในดานความรู ดานความสามารถ ดานการ
เปนผูนํา ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค ดานการปกครอง ดานมนุษยสัมพันธ ดานการบริการ

                                                 
 377อภิวัฒน  ภูไชยแสง, “คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงค 

ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย”  (วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2542), 79 - 81. 

 378ศราวุฒิ  สิทธิราช,     “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตามทัศนะของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอนิคม น้ําอูน จังหวัดสกลนคร” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), 71 - 73. 
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สังคม และดานคุณธรรมจริยธรรม ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนคาทอลิก สังฆมลฑลนครราชสีมา ตามทัศนะของครูเปนรายดานอยูในระดับมาก 
และเม่ือเฉล่ียรวมทุกดานพบวา อยูในระดับมากเชนกัน โดยเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ ดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค ดานการปกครอง ดานการเปนผูนํา ดานความรู ดาน
ความสามารถ ดานมนุษยสัมพันธ และดานการบริการสังคม379   สอดคลองกับผลงานวิจัยของธีระ 
รุญเจริญ ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ : สภาพปญหาและความ
ตองการ ตามการรับรูของบุคลากรทางการศึกษาในเขตการศึกษา 11 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหาร
โรงเรียนไดปฏิบัติ /ดําเนินการตามแนวการปฏิรูปการบริหาร  และการจัดการศึกษาใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในระดับมาก โดยเฉพาะการบริหารโดยยึด
ประโยชนและคุณภาพของนักเรียนเปนหลัก  การยึดหลักคุณธรรมและการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานและบุคคลท่ัวไป   สวนท่ีผูบริหาร
ปฏิบัติอยูใน  3  ลําดับสุดทาย     คือ การเนนการบริหารวิชาการ   การดําเนินการตามกระบวนการ
บริหาร  และการตัดสินใจในประเด็นหลัก ๆ  และสําคัญ 2) ผูบริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะท่ีเอ้ือ
ตอการบริหารในระดับมาก  โดยเฉพาะความซ่ือสัตย     และเท่ียงธรรม   ความคิดริเร่ิมสรางสรรค   
และมีวิสัยทัศนกวางไกล   และความรับผิดชอบในภารกิจของโรงเรียน เปนตน380  สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของสมศรี  สุมมาตย  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอ
การปฏิรูปการเรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการปฏิรูปการเรียนรู ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับ  “มาก”   ความคิดเห็นอยูในระดับ  “มากท่ีสุด”  คือ ดาน
คุณธรรม  และความคิดเห็นอยูในระดับ “มาก” เรียงตามลําดับ คือ  ดานบุคลิกภาพ   ดานสุขภาพ    

                                                 
 379ธวัชชัย ปุณฑริกกุล, “การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน

เอกชนคาทอลิกสังฆมลฑลนครราชสีมาตามทัศนะของครู” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฎนครราชสีมา, 2544), 
บทคัดยอ. 

 380ธีระ  รุญเจริญ, “รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษาผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ :  สภาพ
ปญหาและความตองการ ตามการรับรูของบุคลากรทางการศึกษา ในเขตการศึกษา 11” 
(นครราชสีมา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล, 2544), บทคัดยอ. 
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และดานสติปญญาและความสามารถ381    สอดคลองกับผลงานวิจัยของวราภรณ  สายใจ  ท่ีได
ศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะผูนําของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการบริหารงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของ
ผูบริหารท้ัง 8 ดาน อยูในเกณฑสูง เรียงลําดับไดดังนี้ ดานผูนําทางจริยธรรม ดานผูนําทางการ
เปล่ียนแปลง  ดานผูนําทางเทคโนโลยี  ดานผูนําทางวิชาการ  ดานผูนําทางการประสาน
ความสัมพันธ ดานผูนําการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ดานผูนําแบบมีสวนรวม    และดาน
ผูนําทางการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา   และประสิทธิผลของการบริหารงาน   ท้ัง   4   
ดาน  อยูในเกณฑสูง   เรียงลําดับไดดังนี้   ดานการบริหารงาน วิชาการ  ดานการบริหารงาน
งบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป382   สอดคลองกับผลงานวิจัย
ของจามจุรี  จําเมือง  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร มี 6 ดาน  คือ 1) ดานวิสัยทัศน ควรมีการสรางวิสัยทัศน กําหนดวิสัยทัศน 
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน ปรับวิสัยทัศน และเสนอวิสัยทัศน 2) ดานการเรียนการสอน ควรมีการวาง
แนวปฏิบัติของโรงเรียน จัดส่ือ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน และ
ออกแบบพัฒนาการเรียนการสอน 3) ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน ควรมีการจัดองคการ จัด
ระเบียบการปฏิบัติงานและจัดทรัพยากร 4) ดานชุมชน ควรมีการประสานงานกับผูปกครองและ
ชุมชน สนองความสนใจและความตองการของชุมชน ระดมทรัพยากรตาง ๆ จากชุมชนมาใช
ประโยชน    5) ดานคุณธรรม     ควรมีการปฏิบัติตามคุณธรรม    ปฏิบัติอยางยุติธรรมและ ปฏิบัติ
ตามจริยธรรม    6) ดานพัฒนาสังคม   ควรมีการเขาใจบริบทของโรงเรียน   ตอบสนองตอบริบทท่ี 

                                                 
 381สมศรี   สุมมาตย, “คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการปฏิรูปการ
เรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545), บทคัดยอ. 

 382วราภรณ  สายใจ, “ภาวะผูนําของผูบริหารที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการ
บริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญา               
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองคการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก, 2546), 
บทคัดยอ. 
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ชัดเจนและนําศักยภาพจากบริบทมาพัฒนาโรงเรียนและสังคม383   สอดคลองกับผลงานวิจัยของ
เวสต    (West)      ท่ีไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรูของครูท่ีมีตอการมีภาวะผูนําของครูใหญจาก
กรณีศึกษาท่ีเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนกลางท่ีเขารวมโครงการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
2 โรงเรียนโดยมุงศึกษาภาวะผูนําทางการสอนของครูใหญในโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานและตามการรับรูของครู  การรวบรวมขอมูลอาศัยการสํารวจ  การสัมภาษณ  และการ
สังเกตจากการศึกษาทําใหคนพบปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน  โรงเรียนท้ัง 2 แหงมีท้ังปจจัยท่ีคลายกันและปจจัยท่ีแตกตางกัน  ข้ึนอยูกับส่ิงแวดลอมแตละ
แหง  ผลการวิจัยพบวา    1)  ปจจัยดานโครงสราง  กับปจจัยดานวัฒนธรรมมีอิทธิพลสูงสุด       
และอาจเปนอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาโรงเรียน หากมิไดนํามาศึกษาวิเคราะหอยางเปดเผย
ตรงไปตรงมา   และไมบรรจุเขาไวเปนสวนหนึ่งของกลยุทธการปฏิรูปโรงเรียน 2)  ครู  ผูบริหาร  
และผูปกครองเขารวมในโครงการนี้ 3 ป  แตมีครูจํานวนเล็กนอยท่ีเห็นวาตนเองไดเขาไปมีสวน
รวมในการตัดสินใจ  ครูสวนใหญเห็นวาตนไมคอยมีสวนเกี่ยวของ  และเห็นวาการบริหาร  หรือ
การใชภาวะผูนําโดยใชโรงเรียนเปนฐานมิไดชวยใหโรงเรียนประสบความสําเร็จแตประการใด    
3)  บุคลากรทางการศึกษาเช่ือวาผูบริหารโรงเรียนแหงท่ี 1  พยายามท่ีจะใหโอกาส ในการออก
ความเห็น         และการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน     มิไดทําใหกลุมบุคลากรทางการศึกษามี 
โอกาสออกความคิดเห็นเพิ่มข้ึน384   สอดคลองกับผลงานวิจัยของคิม  (Kim)  ท่ีไดศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับโครงสรางภาวะผูนําและวัฒนธรรมในโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน    โดย
กลาวนําวา    โรงเรียนท้ังหลายตางก็ประสบปญหานักเรียนมีผลการเรียนตกตํ่า      และคุณภาพ
ของโรงเรียนลดลง    ส่ิงเหลานี้นําไปสูการกระจายอํานาจการศึกษา  โดยใชการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานซ่ึงมุงถายโอนอํานาจการตัดสินใจ     จากเขตพื้นท่ีมายังโรงเรียน  และสราง
ระบบการตัดสินใจรวมกันระหวางผูเกี่ยวของ  ผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดเสนอแนวทางการจัดการ
กับส่ิงท่ีมักถูกจําแนกออกจากกัน คือ ภาวะผูนํากับโครงสรางองคการ  โดยใหใชภาวะผูนําเปนตัว
ชวยเช่ือมโยง การปรับโครงสรางอยางเปนทางการเขากับวัฒนธรรมของโรงเรียน  และให

                                                 
 383จามจุรี  จําเมือง,  “รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานพินธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548), บทคัดยอ. 

 384Alan C. West, “Perceived Leadership among Teachers : Two Case Study 
Investigation into the Impact of School-Based Management and Shared Decision – Making on 
Faculty Perception of Instructional Leadership in Middle Schools” (Dissertation, University of 
Kansas, 1994), 115 – 116.  
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เช่ือมโยงองคประกอบ 4 ประการตอไปนี้ท้ังโดยตรงและโดยผสมผสานซ่ึงแบงได   3    คู  คือ   1) 
เช่ือมโยงโครงสรางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเขากับภาวะผูนําทางการพัฒนาโรงเรียน     
2)   เช่ือมโยงภาวะผูนําเขากับวัฒนธรรมของโรงเรียน     3)  เช่ือมโยงวัฒนธรรมของโรงเรียนเขา
กับความสําเร็จของการปฏิรูปโรงเรียน การวิจัยนี้เก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูเกี่ยวของจํานวน 
35 คน จาก 10 เขตพื้นท่ีการศึกษาของสหรัฐอเมริกา   แคนาดา  และ1 แควนในออสเตรเลีย  
ผลการวิจัยไดสนับสนุนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานวา เปนการบริหารท่ีดีรูปแบบหนึ่งแต
มีผลตอภาวะผูนําของโรงเรียนไมมากนัก     สวนภาวะผูนําของผูบริหารเขตพื้นท่ีพบวามีความ
เช่ือมโยงกับภาวะผูนําของโรงเรียน  ภาวะผูนําของโรงเรียนมีบทบาทสูงตอวัฒนธรรมของ
โรงเรียน   วัฒนธรรมของโรงเรียนมีอิทธิพลสูงตอความสําเร็จของโรงเรียน  ความสอดคลองกัน
ระหวางโครงสรางท่ีเปนทางการของภาวะผูนํา และองคประกอบอ่ืนๆ   ของการปรับโครงสรางมี
ความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมของโรงเรียนสูง  ความสําเร็จของการปฏิรูปเปนผลลัพธของการมี
ปฏิสัมพันธอยางเปนพลวัตรระหวางโครงสรางท่ีเปนทางการ ภาวะผูนํา และวัฒนธรรม   ส่ิงท่ี
ตองคํานึงมากท่ีสุดในการใชการบริหารรูปแบบนี้คือตองพยายามประสานและเช่ือมโยงภาวะผูนํา
ของโรงเรียนเขากับวัฒนธรรมของโรงเรียน385 
 คุณลักษณะท่ี 17  คุณลักษณะดานทัศนคติ  ประกอบดวย (1) มีทัศนคติวามนุษยทุก
คนสามารถเรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพของตนเอง       (2) มีทัศนคติวาใหเด็กเกง   ดี   มีสุข   
โดยการบูรณาการท้ังโรงเรียน (3) มีทัศนคติวาการพัฒนาโรงเรียนเปนกระบวนการท่ีตองกระทํา
อยางตอเนื่อง (4) มีทัศนคติวาวิสัยทัศนของโรงเรียนเปนวิสัยทัศนท่ีมีมาตรฐานสูงและปฏิบัติได
จริง (5) มีทัศนคติวาการเรียนรูของนักเรียนเปนเปาประสงคพื้นฐานของการจัดการศึกษา (6) มี
ทัศนคติวานักเรียนตองมีความรู ทักษะ และคานิยมท่ีจําเปน เพื่อท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
(7) มีทัศนคติวาการเรียนรูตลอดชีวิตเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับตนเอง และผูอ่ืน (8) มีทัศนคติวา
ความแตกตางของบุคคลเปนประโยชนตอโรงเรียน (9) มีทัศนคติวาโรงเรียนตองมีส่ิงแวดลอม
ทางการเรียนท่ีหลากหลาย  ปลอดภัย และนาเรียน (10) มีทัศนคติวาการมีใจรักในงานและการมี
ความรู ทําใหทุกอยางสามารถแกปญหาได (11) มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพของตนเอง  ตอเพื่อน
รวมงาน   ตอสังคม   และตอชุมชนแวดลอมโรงเรียน และ(12) มีทัศนคติท่ีดีตอโลก  สอดคลอง
กับแนวคิดของสมาคมผูนําโรงเรียนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Interstate School Leaders Licensure Consortium : ISLLC) มีจํานวนท้ังส้ิน 6 

                                                 
 385Heung – Hoi Kim, “Structure Leadership : A Culture in School-Based 
Management” (Dissertation, University of Southern University, 1998), 121 – 122. 
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มาตรฐาน แตละมาตรฐานจําแนกดัชนีแสดงคุณลักษณะออกเปน 3  ดาน คือ 1) ดัชนีดานความรู 
2) ดัชนีดานทัศนคติ และ3) ดัชนีดานการปฏิบัติหรือทักษะ ไดแก  มาตรฐานท่ี 1) คือ ผูบริหาร
โรงเรียน เปนผูนําทางการศึกษาท่ีสงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคน    โดยการอํานวยความ
สะดวกตอการพัฒนา เปนผูท่ีมีความชัดเจนในบทบาท และพรอมท่ีจะปฏิบัติใหบรรลุตาม
วิสัยทัศนของการเรียนรูท่ีเกิดจากการรวมคิดโดยประชาคมโรงเรียน ประกอบดวย  1) ดัชนีดาน
ทัศนคติ ผูบริหารมีทัศนคติท่ีดี  ในเร่ืองตอไปน้ี  1) มนุษยทุกคนสามารถเรียนรูได 2) วิสัยทัศน
ของโรงเรียนเปนวิสัยทัศนท่ีมีมาตรฐานสูง 3) การพัฒนาโรงเรียนตองทําอยางตอเนื่อง 4)  ยอมรับ
การรวมตัวกันของมวลสมาชิกในโรงเรียน 5) นักเรียนตองมีความรู ทักษะ และคานิยมท่ีจําเปน
เพื่อท่ีจะเปนผูใหญท่ีประสบความสําเร็จ 6) มีความมุงม่ันท่ีจะพิสูจนความเช่ือ และการปฏิบัติงาน
ของตนเองอยางตอเนื่อง 7) ทํางานท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพสูง  และ
มาตรฐานท่ี 2) คือผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาที่สงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุก
คนโดยการสนับสนุน บํารุง สงเสริมวัฒนธรรมและโปรแกรมการศึกษา (หลักสูตร) ของโรงเรียน
เพื่อการเรียนรูของนักเรียนและการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร ประกอบดวย 1) ดัชนีดานทัศนคติ 
ผูบริหารมีทัศนคติท่ีดี ในเร่ืองตอไปนี้1) การเรียนรูของนักเรียน เปนเปาประสงคพื้นฐานของการ
จัดการศึกษา  2) นักเรียนทุกคนสามารถที่จะเรียนรูได  3) การเรียนรูของนักเรียนมีวิธีการท่ี
หลากหลาย 4) การเรียนรูตลอดชีวิตเปนส่ิงจําเปนสําหรับตนเองและผูอ่ืน 5) การพัฒนาวิชาชีพ 
ทําไดพรอมกับการพัฒนาโรงเรียน 6) ความแตกตางของบุคคล เปนประโยชนตอโรงเรียน 7) 
ส่ิงแวดลอมทางการเรียนปลอดภัย และนาเรียน และ8) การเตรียมนักเรียนใหเปนสมาชิกท่ีมีคุณคา
ของสังคม386  สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุมาลี  ขุนจันดี  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองการวิเคราะห
องคประกอบคุณลักษณะของผูนําการเปล่ียนแปลงเพ่ือการเสริมสรางพลังครูในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูนําการเปล่ียนแปลงเพื่อการเสริมสรางพลังครู 
ประกอบดวย 9 ดาน ไดแก 1) ดานความสามารถในการวางแผนงาน 2) ดานความปราดเปร่ืองใน
เชิงความคิด 3) ดานความเปนประชาธิปไตยในการทํางาน/การบริหารงาน 4) ดานการมองผูอ่ืนใน
แงดี 5) ดานจริยธรรมและคุณธรรมในการทํางาน 6) ดานความสามารถในการบริหารคนและ

                                                 
 386Interstate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC),  “Standard for School 
Leaders,”  in  The Jossey – Bass Reader on Educational Leadership, ed.  Michael  Fullan   
(San Francisco, California : Jossey – Bass, 2000), 97 – 113. 
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บริหารงาน 7) ดานการมีทัศนคติท่ีดีตอตนเองและตองาน      8) ดานความประพฤติท่ีเปน
แบบอยางท่ีดี   และ9) ดานความสามารถในการช้ีนําผูอ่ืน387         

ตอนท่ี 3  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัด 
 ความหมายของเครื่องมือ 
 ศิริชัย  กาญจนวาสี   ไดกลาวถึงความหมายของเคร่ืองมือวา    เปนตัวประกอบ  ตัว
แปร  หรือคาท่ีสังเกตได  ซ่ึงใชในการประเมินคุณภาพ   เพ่ือสะทอนลักษณะการดําเนินงานหรือ
ผลการดําเนินงาน   เคร่ืองมือเปนส่ิงท่ีมีความผูกพันกับเกณฑมาตรฐาน  ซ่ึงใชเปนตัวตัดสิน
ความสําเร็จหรือคุณคาของการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานท่ีไดรับ388 พรพันธุ  บุณยรัตน
พันธุ ไดกลาวถึงความหมายของเคร่ืองมือวา  หมายถึง ตัวแปรหรือกลุมของตัวแปรตาง ๆ ท่ีสราง
ข้ึน   เพื่อท่ีจะวัดสภาวะอยางหนึ่งออกมา  และเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานอยางใดอยาง
หนึ่ง เพื่อใหทราบถึงระดับ ขนาดความรุนแรงของปญหา หรือสถานภาพท่ีตองการใชเคร่ืองมือ
ในการวัด389  
 จากความหมายขางตน     สามารถสรุปความหมายของเคร่ืองมือไดวา      เปนตัวแปร
และตัวประกอบที่สรางข้ึนเพื่อใชในการประเมินคุณภาพเพ่ือทราบคุณลักษณะของการดําเนินงาน
และสภาพปจจุบันขององคกรและเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญในการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 387สุมาลี  ขุนจันดี, “การวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะของผูนําการเปล่ียนแปลง
เพื่อการเสริมสรางพลังครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา”  (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวชิาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), บทคัดยอ. 
 388ศิริชัย  กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2540), 67 – 68. 
 389พรพันธุ บุณยรัตนพันธุ, คูมือการสรางและการใชเคร่ืองชี้วัดสถานภาพอนามัย
ชุมชนสําหรับเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตําบล (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2542), 54 – 55. 
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      ความหมายของตัวชี้วัดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 ตัวช้ีวัด เปนคําท่ีตรงกับภาษาอังกฤษวา “Indicator”   ซ่ึงตามพจนานุกรมออกซฟอรด 
(Oxford dictionary)  ไดใหความหมายของ  Indicator  ไววา   หมายถึง  ส่ิงบงช้ีส่ิงใดส่ิงหนึ่ง            
หรือส่ิงท่ีใชบงช้ีทิศทางในการทําบางส่ิงบางอยาง390  สวนพจนานุกรมเวสเตอร  (Webster 
dictionary) ไดใหความหมายไววาหมายถึง ส่ิงท่ีบงช้ีหรือส่ิงท่ีช้ีบอกส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีอาจจะ
มากกวาหรือนอยกวาความเปนจริงไดบาง391   พันธุทิพย  ธรรมสโรชและคณะ  ไดใหความหมาย
ตัวช้ีวัดวา  หมายถึง  ตัวแปรท่ีกําหนดข้ึนเพื่อใชวัดความเปล่ียนแปลง   หรือใชบงบอกสถานภาพ   
หรือสะทอนลักษณะการดําเนินงาน       เปนส่ิงท่ีมีความสัมพันธกับเกณฑมาตรฐาน      สามารถ
ใชวัดความสําเร็จ     หรือผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน  เปนเคร่ืองมือท่ีชวยในการระบุปญหา  การ
วางแผน  และการประเมินผล  ใชประเมินวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไววาบรรลุความสําเร็จ
เพียงใด  ตัวช้ีวัดมิไดเปนเปาหมายของการพัฒนาเปนเพียงเคร่ืองมือท่ีใชในการตรวจสอบ
ความสําเร็จวาผลเปนอยางไร392  ฟาริดา  อิบราฮิม  กลาววา  การกําหนดตัวช้ีวัดจะบอกลักษณะ
สําคัญในการดูแลและการบริการในสัดสวนท่ีจัดไว  และกําหนดใหชัดเจนท้ังในดานโครงสราง  
กระบวนการและผลลัพธตัวช้ีวัดจะมีความเปนปรนัย  วัดไดและชวยช้ีแนะใหเกิดความสนใจใน
ปญหาหรือโอกาสในการปรับปรุงคุณภาพ393   จิรุตม  ศรีรัตนบัลล  และคณะ  ไดใหความหมาย
ตัวช้ีวัดวา  หมายถึง เคร่ืองมือในการวัดหรือประเมินคุณภาพวิธีหนึ่ง  สามารถเปนเคร่ืองมือ
ประเมินไดท้ังผลลัพธ  กระบวนการที่ใหการดูแล   และกระบวนการยอย ๆ  หรือผลลัพธยอย ๆ  
ท่ีเกิดข้ึนในระหวางกระบวนการหลัก      อาจกลาวไดวา    เปนวิธีการในการประเมินคุณภาพท่ี
จุดใดจุดหนึ่งของการเช่ือมโยงกระบวนการของการใหบริการกับผลลัพธท่ีเกิดข้ึน394    บุญใจ    
ศรีสถิตยนรากูร   ใหความหมายของตัวช้ีวัดวา    หมายถึง     ตัวประกอบ   ตัวแปร หรือคาท่ี
สังเกตได ซ่ึงใชบงช้ีบอกสถานภาพหรือสะทอนลักษณะการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงาน  

                                                 
 390J.N. Johnstone, Indicators of Education Systems (London : Kogan Page, 1981), 2.  
 391Ibid. 
 392พันธุทิพย  ธรรมสโรชและคณะ, เคร่ืองช้ีวดัการประเมินผลการพัฒนาดาน
สาธารณสุขในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2541), 32 – 33. 
 393ฟาริดา  อิบราฮิม, สาระการบริหารการพยาบาล,  พิมพคร้ังท่ี 2  (กรุงเทพฯ :   
โรงพิมพสามเจริญพาณิชย, 2542), 21 – 22. 
 394จิรุตม  ศรีรัตนบัลลังก และคนอ่ืน ๆ , เคร่ืองช้ีวัดคุณภาพโรงพยาบาล : Hospital 
Quality Indicators  (กรุงเทพมหานคร : ดีไชร, 2543), 14 – 15.  
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ตัวช้ีวัดสามารถใชเปนตัวประเมินสถานการณหรือเปนเคร่ืองมืออยางหนึ่ง  ท่ีสามารถบอก
สถานการณท่ีเปนอยูหรือท่ีเกิดข้ึนในแตละชวงเวลาท่ีเราศึกษา  เพื่อใหทราบวาสถานการณนั้น ๆ 
อยูในระดับใด  มีภาวะความเปนอยูอยางไร  โดยจะเปนการประมาณสถานการณในเชิงปริมาณ
และกําหนดเปนคาตัวเลขในลักษณะท่ีมีความใกลเคียงกับความเปนจริงของสถานการณนั้น ๆ ท้ัง
สถานการณท่ีไดประมาณในเชิงปริมาณและกําหนดคาตัวเลขในลักษณะท่ีมีความใกลเคียงกับ
ความเปนจริงของสถานการณนั้น ๆ395 

  สรุป  จากการรวบรวมความหมายของคําวา  “ตัวช้ีวัด”  “ดัชนี”  “ตัวบงช้ี”  
หมายถึง  ตัวประกอบ  ตัวแปรหรือกลุมของตัวแปรตาง ๆ หรือคาท่ีสังเกตไดและเปรียบเทียบกับ
เกณฑมาตรฐานอยางใดอยางหนึ่ง  ซ่ึงใชบงช้ี และกํากับแนวทางในการปฏิบัติงาน บงบอก
สถานภาพหรือสะทอนลักษณะการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงาน เปนเคร่ืองมือวัดการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเปนแนวทางในการติดตามประเมินคุณภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
สุชญา  คุปติยานุวัฒน  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองดัชนีวัดผลการดําเนินงาน กรณีศึกษาการปโตรเลียม
แหงประเทศไทย โดยศึกษาลักษณะข้ันตอนการพัฒนาดัชนีวัดผลการดําเนินงานและแนวทางการ
นําไปใชในการบริหารงานของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย  รวมท้ังเปรียบเทียบแนวความคิด
ตามทฤษฎี  และศึกษาความรูและความคิดเห็นของผูบริหารหนวยงานผูใชท่ีมีตอดัชนีวัดผลการ
ดําเนินงาน โดยสัมภาษณผูเกี่ยวของและใชแบบสอบถามถามผูบริหารหนวยงานผูใช  รวมท้ัง
ศึกษาจากเอกสาร  ผลการวิจัยสรุปวาการปโตรเลียมแหงประเทศไทยพัฒนาดัชนีวัดผลการ
ดําเนินงานตามแนวคิดระบบวัดผลดุลยภาพแบงได  3  กลุม  คือ 1.  กลุมการเงิน  2.  กลุม
การตลาด  3.  กลุมปฏิบัติการ  ซ่ึงครอบคลุมหนวยงานสําคัญท่ัวท้ังองคการ  รายงานผลคาดัชนี
เปนรายป  รายไตรมาส  และรายเดือน  ข้ึนอยูกับประเภทของดัชนี  และพบวาความรูและความ
คิดเห็นของผูบริหารหนวยงานผูใชตอดัชนี ผลการดําเนินงานพบวาผูบริหารหนวยงานผูใชมี
ความรูในระดับดี และมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย    สวนสมมติฐานเกี่ยวกับเพศ    อายุ ระดับ
การศึกษา  ตําแหนงงาน  และลักษณะงาน ไมมีผลตอความคิดเห็นของผูบริหารหนวยงาน และ
ความรูเกี่ยวกับดัชนีวัดผลการดําเนินงานไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นของผูบริหาร

                                                 
 395บุญใจ  ศรีสถิตนรากูร, “การพัฒนาดัชนีรวมของคุณภาพการจัดการศึกษา สําหรับ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ”  (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑติ   สาขาการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543), 24 – 25.  
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หนวยงานผูใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ396  สอดคลองกับงานวิจัยของสุจิตรา วัชรจิตติภัณฑ  ท่ีได
จัดทําโครงการประเมินผลการสงเสริมประสิทธิภาพ กรมท่ีดินดวยตัวช้ีวัดของระบบวัดผล
ปฏิบัติงานดุลยภาพของกรมที่ดิน โดยศึกษาในสํานักงานท่ีดินท้ังขนาดใหญ  กลาง  และเล็ก 
ประเภทละ 5 แหง โดยเปรียบเทียบกระบวนงานแบบเกาและแบบใหม  อยางละ  15  แหง  ผล
การศึกษาจากการเปรียบเทียบ พบความพึงพอใจของประชาชนผูมารับบริการจากกรมท่ีดินแบบ
กระบวนงานแบบใหมเพิ่มข้ึน  นอกจากนี้ยังไดตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการให
ผลตอบแทนแกบุคลากร  ท่ีสะทอนการวัดผลปฏิบัติงานแบบดุลยภาพอยางเปนธรรมอีกดวย397  
สอดคลองกับผลงานวิจัยของประภัสสร  เสง่ียมกุลถาวร  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาตัวช้ีวัด
สมรรถนะการบริหารงานคุณภาพท่ัวท้ังองคการของหัวหนาหอผูปวย  กลุมตัวอยางคือหัวหนาหอ
ผูปวยโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีสมัครขอตรวจประเมินจากสถาบันพัฒนา และ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล ผลการวิจัยพบวา ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของสมรรถนะการบริหารคุณภาพ
ท่ัวท้ังองคการของหัวหนาหอผูปวย 8 ตัวช้ีวัด คือ 1) การสงเสริมความรูทางวิชาการ และทักษะ
การปฏิบัติการพยาบาล 2) การบริหารงาน 3) การบริการโดยทีมการพยาบาลตามความตองการ 
และความคาดหวังของผูใชบริการ 4) การใชภาวะผูนํา 5) การเสริมสรางพลังอํานาจ  6) การ
ทํางานเปนทีม  7) การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล  8) การเสริมแรงจูงใจ โดยอธิบายความ
แปรปรวนเทากับ 59.6   คิดเปนรอยละ 65.5398   สอดคลองกับผลงานวิจัยของสมหญิง  ลมูลพักตร   

 

 

 

                                                 
 396 สุชญา  คุปติยานุวัฒน, “ดัชนีวัดผลการดําเนินงาน กรณีศึกษาการปโตรเลียมแหง

ประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
2543), ง.   
 397สุจิตรา  วัชรจิตติภัณฑ, “โครงการประเมินผลการสงเสริมประสิทธิภาพกรมท่ีดิน
ดวยตัวช้ีวัดของระบบวัดผลปฏิบัติงานดุลยภาพของกรมที่ดิน,” จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน 23, 87  
(มีนาคม  2544) : 34.   
 398ประภัสสร เสง่ียมกุลถาวร, “การศึกษาตัวช้ีวัดสมรรถนะการบริหารงานคุณภาพท่ัว
ท้ังองคการของหัวหนาหอผูปวย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
พยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), ง. 
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ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง ตัวช้ีวัดวัฒนธรรมคุณภาพกลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย  ผลการวิจัย
พบวา ตัวช้ีวัดวัฒนธรรมคุณภาพกลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย     ประกอบดวย 5  
องคประกอบ   สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 65.97     โดยประกอบดวยตัวช้ีวัด ดังนี้ 
(1) การพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงคุณภาพงาน ประกอบดวยตัวช้ีวัดยอย 25 ตัวช้ีวัด อธิบาย
ความแปรปรวนไดรอยละ 20.22 (2)  ความมุงม่ันของผูนํา ประกอบดวยตัวช้ีวัดยอย 13 ตัวช้ีวัด 
อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 16.18 (3) การมุงเนนผูใชบริการ ประกอบดวยตัวช้ีวัดยอย 10 
ตัวช้ีวัด อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 10.16 (4) การวางแผนกลยุทธคุณภาพ ประกอบดวย
ตัวช้ีวัดยอย 8 ตัวช้ีวัด อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 9.96 (5) การทํางานเปนทีม ประกอบดวย
ตัวช้ีวัดยอย 9 ตัวช้ีวัด อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 9.45399    สอดคลองกับผลงานวิจัยของ
ชลธิรา  กองจริต       ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง      ตัวช้ีวัดคุณภาพการบริหารการพยาบาลหอผูปวย
วิกฤต โรงพยาบาลศูนย    ผลการวิจัยพบวา ตัวช้ีวัดคุณภาพการบริหารการพยาบาลหอผูปวย
วิกฤต โรงพยาบาลศูนย   ประกอบดวย  7  องคประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอย
ละ 67.67 โดยมีตัวช้ีวัด ดังนี้ (1) การนิเทศ ประกอบดวยตัวช้ีวัดยอย 11 ตัวช้ีวัด อธิบายความ
แปรปรวนได 16.68 % (2) การบริหารพัสดุและพ้ืนท่ี ประกอบดวยตัวช้ีวัดยอย 11 ตัวช้ีวัด อธิบาย
ความแปรปรวนได 12.09 %      (3) ทีมสหสาขาและการศึกษาตอเนื่อง ประกอบดวย  ตัวช้ีวัดยอย 
7 ตัวช้ีวัด อธิบายความแปรปรวนได 9.51 % (4) การจัดการเคล่ือนยายผูปวย ประกอบดวยตัวช้ีวัด
ยอย 7 ตัวช้ีวัด อธิบายความแปรปรวนได 8.79 %  (5) การจัดระบบงาน ประกอบดวยตัวช้ีวัดยอย 
4   ตัวช้ีวัด   อธิบายความแปรปรวนได 8.67 %       (6) การควบคุมการติดเช้ือประกอบดวย
ตัวช้ีวัดยอย  6  ตัวช้ีวัด   อธิบายความแปรปรวนได 6.58 %   (7) การพัฒนาบุคลากร  เกี่ยวกับการ
ดูแลผูปวยวิกฤต    ประกอบดวยตัวช้ีวัดยอย    4    ตัวช้ีวัด    อธิบายความแปรปรวนได 5.328 %400   

 

 

 
                                                 
 399สมหญิง  ลมูลพักตร, “ตัวช้ีวดัวัฒนธรรมคุณภาพกลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาล
ศูนย” (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), ง.  
 400ชลธิรา  กองจริต, “ตัวช้ีวัดคุณภาพการบริหารการพยาบาลหอผูปวยวิกฤต 
โรงพยาบาลศูนย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  
บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), ง.  
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สอดคลองกับผลงานวิจัยของบุญใจ  ศรีสถิตนรากูร ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาดัชนีรวมของ
คุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ผลการวิจัยพบวา 1) 
สมรรถนะมหาบัณฑิตพยาบาลที่ สําเ ร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
ประกอบดวยสมรรถนะหลัก 4 ดาน ไดแก 1) ดานการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2) ดานการ
บริหารจัดการ 3) ดานการวิจัย 4) ดานการสอนและการใหคําปรึกษาทางวิชาการ 2) องคประกอบ
คุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบดวย 6 องคประกอบ     
เรียงตามรอยละน้ําหนักความสําคัญ ดังนี้ 1) อาจารย (21.65) 2) นิสิต/นักศึกษาและมหาบัณฑิต 
(19.70) 3) การเรียนการสอนและการประเมินผล (17.55) 4) หลักสูตร (15.40) 5) ส่ือการศึกษา
และบริการหองสมุด (13.25) 6) บริหารองคการ (12.45) 3) ดัชนีของคุณภาพการจัดการศึกษา
สําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบดวยดัชนีจํานวน 57 ดัชนี  จําแนกเปน  1) 
อาจารย  11  ดัชนี 2) นิสิต/นักศึกษาและมหาบัณฑิต  8  ดัชนี  3) การเรียนการสอนและการ
ประเมินผล  11  ดัชนี  4) หลักสูตร 8 ดัชนี 5) ส่ือการศึกษาและบริการหองสมุด 7 ดัชนี 6) บริหาร
องคการ 12 ดัชนี 4) ดัชนีท้ัง 57 ดัชนี มีความเปนไปไดในการนําไปกําหนดเกณฑประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต401 สอดคลองกับผลงานวิจัยของ
สุทธิธัช  คนกาญจน ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาตัวบงช้ีคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ผลการวิจัยพบวา สามารถสรางและพัฒนาตัวบงช้ีคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไดตัวบงช้ี 
7 องคประกอบ 16 ตัวบงช้ี คือ องคประกอบดานคุณภาพ 3 ตัวบงช้ี องคประกอบดานความเสมอ
ภาคในการเขาสูสถาบันอุดมศึกษา  3  ตัวบงช้ี    องคประกอบดานประสิทธิภาพการบริหาร
อุดมศึกษา  กลุมท่ีหนึ่ง 2 ตัวบงช้ี องคประกอบดานประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา กลุมท่ี
สอง 2 ตัวบงช้ี องคประกอบดานการผลิตบัณฑิตตามความตองการของสังคม   1   ตัวบงช้ี     
องคประกอบดานความเปนสากล  2  ตัวบงช้ี   และองคประกอบดานการบริหารจัดการศึกษา
รวมกับภาคเอกชน    และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   3   ตัวบงช้ี402   สอดคลองกับผลงานวิจัย 

 

                                                 
 401บุญใจ  ศรีสถิตนรากูร, “การพัฒนาดัชนีรวมของคุณภาพการจัดการศึกษา สําหรับ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ”  (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑติ   สาขาการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543), บทคัดยอ. 
 402สุทธิธัช  คนกาญจน, “การพฒันาตัวบงช้ีคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”  
(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการทดสอบและวัดผลการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), บทคัดยอ.  
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ของ อเล็กซานเดอร และ ครอพอสกี (Alexander and Kroposki ) ท่ีไดศึกษารายการตัวช้ีวัด
ผลลัพธการฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค  คือ  อะไรคือผลลัพธท่ีไว
ตอการใหการพยาบาลของสุขภาพชุมชนเพ่ือพยาบาลมีรายการท่ีกระชับท่ีจะวัดคาผลลัพธโดยใช
เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย  โดยวิธี focus group  ทีมพยาบาลในชุมชน 22  แหงในรัฐ  
Southeastern  ใน 4 กลุม จํานวน 152  คน  ตอบคําถามรอบแรกจํานวน 68  คน  ตอบกลับรอบท่ี2 
จํานวน 48 คน  ตอบกลับรอบท่ี 3 จํานวน 18 คน ผลการวิจัยพบวา  แบงกลุมผลลัพธการฝก
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชนได 4 มิติ คือ ดานจิตใจสังคมของผูปวย  ดานรางกายของผูปวย  
ดานการใหการพยาบาล  และดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม รวมรายการผลลัพธท้ังหมด 48 
รายการ403   สอดคลองกับผลงานวิจัยของกิลเบอรท และพารฮิการิ  (Gilbert and Parhizgari)  ท่ีได
ศึกษาตัวช้ีวัดประสิทธิผลองคการที่สนับสนุนคุณภาพการบริการ     โดยพัฒนาการวัดโครงสราง
ภายใน  และกระบวนการเพ่ือชวยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ การวัดนี้เปนการศึกษาจากการ
พัฒนามาจากการปฏิบัติงานของพนักงานขององคการเอกชน  และรัฐบาลท่ีไดรับรองคุณภาพ
จํานวน 8,924  คน  จาก  100  องคการ  ซ่ึงประกอบดวย 9 วิธี ไดแก 1) ความสําคัญของพันธกิจวัด
ความรับรูท่ีชัดเจนขององคการในจุดประสงค    และระดับของลูกจางในการมองความสําคัญของ
จุดประสงคองคการเปนสําคัญ   2) การสนับสนุนนโยบายเพื่อเปนแรงในการทํางาน  ระดับของ
ลูกจางมีความยึดม่ันผูกพันตอองคการ  3) ความเหมาะสมของการออกแบบ องคการ  4) เง่ือนไข
ในการทํางาน5)รายไดและผลประโยชน 6)ไดรับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 7) การทํางานท่ี
ซ่ือสัตยและภูมิใจ  8)ประสิทธิภาพการทํางาน  9) เนนลูกคา404  

 วิธีการพัฒนาตัวชี้วัด 
 จอหนสโตน (Johnstone)   อธิบายถึงวิธีการสรางหรือพัฒนาตัวช้ีวัด ซ่ึงประกอบดวย  
3  วิธีการหลัก  ดังนี้ 
 1. การพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อการนําผลไปใช (pragmatic reduction)  การพัฒนาตัวช้ีวัด
เพื่อการนําผลไปใช ทําได 2 แนวทางดวยกัน คือ 

                                                 
 403J. Alexander  and M. Kroposki, “Outcomes for Community Health Nursing 
Practice,”  Journal of Nursing Administration (1999) :  27 – 28. 
 404Gilbert and Parhizgari, “Organization Life Cycle and Shifting Criteria of 
Effectiveness : Some Preliminary Evidence,”  Management Science (1983) : 52 – 53. 
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     1.1 การคัดเลือกตัวแปรมาจํานวนหนึ่ง ท่ีผูพัฒนาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม
ท่ีจะนํามาใชกําหนดตัวช้ีวัด  ซ่ึงการพัฒนาตัวบงช้ีแนวทางนี้   จะไดตัวช้ีวัดท่ีเปนตัวแทน  
(representative indication) 
     1 .2  การคัด เ ลือกตัวแปรท่ี มีความสัมพันธกัน  มาทําการรวมเข าดวยกัน 
(combination)    เพ่ือลดจํานวนตัวแปรลง     ซ่ึงการพัฒนาตัวช้ีวัดแนวทางน้ี     จะไดตัวช้ีวัดท่ีมี
ความชัดเจนในการบงช้ีถึงคุณลักษณะของสถานการณนั้น ๆ 
            จุดออนของวิธีการพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อการนําผลไปใชคือ การคัดเลือกตัวแปร
โดยอาศัยดุลยพินิจของผูเลือกหรือผูศึกษาตัวช้ีวัด  ซ่ึงอาจเกิดความลําเอียงในการคัดเลือกตัวแปร
ได  วิธีการพัฒนาตัวช้ีวัดจึงไมไดรับการยอมรับเทาท่ีควร 

 2. การพัฒนาตัวช้ีวดัโดยยึดหลักทฤษฎี (theoretical method) การพัฒนาตัวช้ีวดัโดย
ยึดหลักทฤษฎี    เปนวิธีการนําตัวแปรจํานวนหนึ่งท่ีไดมาจากการคัดเลือกตามหลักทฤษฎี    มา
พิจารณากําหนดน้ําหนักตวัแปรตามความสําคัญของตัวแปร        จากนั้นนํามาคํานวณคาตัวช้ีวดั
รวมดวยวิธีการตามหลักคณติศาสตร   ในการพัฒนาตัวช้ีวัดโดยยดึหลักทฤษฎี  เพือ่ใหไดตัวชีว้ัด
ท่ีดี และถูกตองตามหลักทฤษฎี    จําเปนตองอาศัยหลักการสําคัญ  2  ประการ ไดแก 

     2.1 หลักการท่ี 1 คัดเลือกตัวแปรองคประกอบ (selecting the component 
variables)      เพื่อใหตัวแปรองคประกอบท่ีคัดเลือกมามีความเหมาะสมในการนํามากําหนด
ตัวช้ีวัดประการแรกที่ตองศึกษา คือ ผูวิจัยจําเปนตองศึกษาคุณลักษณะของสภาวการณท่ีตองการ
นําตัวช้ีวัดท่ีพัฒนาไดมาบงช้ี ความมีคุณภาพการทํางาน    ซ่ึงอาจใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร  
(document) ขอเสนอเชิงทฤษฎี      (theoretical  proposition)  หรือความคิดเห็นท่ีสอดคลองของ
ผูเช่ียวชาญ (expert  consensus)  ซ่ึงขอมูลท่ีไดในข้ันตอนนี้จะนํามาใชประโยชนในการคัดเลือก
ตัวแปรองคประกอบที่จะนํามากําหนดตัวช้ีวัด  ในกรณีท่ีตัวแปรองคประกอบมีจํานวนมาก  
ผูวิจัยควรตองทําการลดจํานวนตัวแปรใหเหลือนอยตัว        เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดปญหาความ
เกี่ยวพันของตัวแปร(confounding)ซ่ึงจะทําใหเกิดความยุงยากในการแปลความหมายของผลท่ีได     
การลดจํานวนตัวแปรทําไดโดยการยุบรวมตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันเขาดวยกัน     หรือโดยการ
คัดเลือกตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันสูงมาเพียงตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง        ท้ังนี้ในการพิจารณาวา
ตัวแปรใดมีความสัมพันธกับตัวใดสูงนั้น   ทําไดโดยใชความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญหรือหาคา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร 

 2.2 หลักการที่ 2      หลักการกําหนดน้ําหนักตัวแปร (defining the weights)   การ
กําหนดน้ําหนักใหกับตัวแปรที่นํามาศึกษา กระทําได 3 วิธีการ ดังนี้ 
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            วิธีการท่ี 1 การกําหนดน้ําหนักตัวแปรโดยใชความคิดเห็น ในกรณีนี้สามารถ
ทําการกําหนดนํ้าหนักตัวแปรแตละตัวใหมีน้ําหนักเทา ๆ กัน หรือกําหนดน้ําหนักตัวแปรแตละ
ตัวใหแตกตางกันก็ได     ข้ึนอยูกับวาตัวแปรท่ีนํามาศึกษามีความสําคัญเทาเทียมกันหรือไม      ใน
การกําหนดน้ําหนักตัวแปรอาจกําหนดจากชวงระดับตาง ๆ กัน  เชน กําหนดจากชวงระดับ 1 – 5  
หรือกําหนดจากชวงระดับ 1 – 7  หรือ  1 – 10 เปนตน  สําหรับการพิจารณานํ้าหนักของตัวแปร 
อาจใชความคิดเห็นของผูวิจัยหรือใชความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญก็ได         แตโดยท่ัวไปแลวการ
กําหนดน้ําหนักตัวแปรโดยผูเช่ียวชาญ จะไดรับการยอมรับมากกวาการกําหนดน้ําหนักโดยผูวิจัย   
โดยเฉพาะการกําหนดน้ําหนักตัวแปรท่ีมีความซับซอน นอกจากนี้การกําหนดน้ําหนักตัวแปรโดย
ผูเช่ียวชาญ  โดยใชเดลฟายเทคนิคก็เปนท่ีนิยมกัน 

    วิธีการท่ี 2   การกําหนดน้ําหนักตัวแปร โดยพิจารณาจากระยะเวลา และ
คาใชจายท่ีใชในการไดมาซ่ึงการผลิตคาของตัวแปรนั้น ๆ  เชน  การกําหนดคาน้ําหนักตัวแปร  
วุฒิปริญญาเอกมากกวาตัวแปรวุฒิปริญญาตรี   เนื่องจากระยะเวลา  และคาใชจายท่ีใชใน
การศึกษาของวุฒิปริญญาเอกมากกวาปริญญาตรี  เปนตน 

   วิธีการที่ 3  การกําหนดน้ําหนักตัวแปรโดยใชเกณฑมาตรฐานท่ีไดมีผู
ทําการศึกษา และกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรแลว 

3. การพัฒนาตัวช้ีวัดโดยวิธีเชิงประจักษ (empirical method) 
     การศึกษาตัวช้ีวัดโดยวิธีเชิงประจักษ เปนวิธีการศึกษาตัวช้ีวัดท่ีมีความใกลเคียงกับ
วิธีการพัฒนาตัวช้ีวัดโดยยึดทฤษฎี      ตางกันแตเพียงการกําหนดน้ําหนักตัวแปรของวิธีการศึกษา
ตัวช้ีวัดโดยยึดหลักทฤษฎี เปนการกําหนดน้ําหนักตามความสําคัญของตัวแปร ซ่ึงอาจใชความ
คิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีกลาวไวแลว    สวนการกําหนดน้ําหนักตัวแปรของ
วิธีการพัฒนาตัวช้ีวัดโดยเชิงประจักษ เปนการใชวิธีการทางหลักสถิติ ไดแก   การวิเคราะห
องคประกอบ (Factor  Analysis) 

    ปญหาที่อาจพบไดจากวิธีการศึกษาตัวช้ีวัดโดยวิธีเชิงประจักษคือปญหาเกี่ยวกับ
การขาดซ่ึงความชัดเจนของขอมูลท่ีนํามาใชกําหนดคุณลักษณะของตัวช้ีวัดและปญหาความ
ลําเอียงในการคัดเลือกตัวแปรองคประกอบ  นอกจากนี้แลว  การวิเคราะหดวยเทคนิคการ
วิเคราะหองคประกอบอาจพบปญหาเกี่ยวกับความไมเพียงพอของขนาดกลุมตัวอยางท่ีนาํมาศึกษา  
โดยเฉพาะในกรณีท่ีตัวแปรท่ีนํามาศึกษามีจํานวนมาก  เนื่องจากตองใชขนาดกลุมตัวอยางท่ีนํามา
ศึกษา  10  เทาของจํานวนตัวแปรเปนอยางนอย 
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 ลักษณะสําคัญของตัวชี้วัด  มีดังนี้ 
 1.  ตัวช้ีวัดไมจําเปนตองช้ีบอกส่ิงตาง ๆ หรือบงบอกธรรมชาติของส่ิงตาง ๆ ไดอยาง
แมนยํา  ตัวช้ีวัดเปนเพียงตัวบอกหรือตัวบงช้ีส่ิงตาง ๆ ในลักษณะการประมาณ  อาจจะมากกวา
หรือนอยกวาเปนจริงบาง 
 2. ตัวช้ีวัดจะประกอบดวยตัวแปรหลาย ๆ ตัวแปรท่ีมีความเก่ียวของกัน  เพ่ือท่ีจะบง
บอกหรือบงช้ีใหเห็นถึงลักษณะกวาง ๆ ของสภาพการณระบบนั้นๆ 
 3. ตัวช้ีวัดท่ีใชบงช้ีปริมาณของส่ิงใด  ควรกําหนดในลักษณะปริมาณหรือคิดเปนคา
ตัวเลขได  ไมใชกําหนดในลักษณะการบรรยายขอความลวน ๆ 
 4. ตัวช้ีวัดสามารถเปล่ียนแปลงไปไดตามกาลเวลาหน่ึงหรือระยะเวลาหนึ่ง  ซ่ึงอาจจะ
เปนชวงระยะเวลาใดก็ได ข้ึนอยูกับความไวของการผันแปรของระบบท่ีนํามากําหนดตัวช้ีวัด 
 5. ตัวช้ีวัดควรตองพัฒนามาจากการรวบรวมอยางเปนระบบ  ดวยวิธีการศึกษาวิจัย  
เพราะจะทําใหตัวช้ีวัดท่ีศึกษาข้ึนมีความนาเช่ือถือ 
  
 ลักษณะท่ีดีของตัวชี้วัด  มีลักษณะดังนี้ 
 1.  มีความสอดคลองกับพันธกิจขององคการ  ครอบคลุมบทบาทหลักขององคการ
รวมท้ังครอบคลุมองคประกอบคุณภาพการทํางานท้ังในดานปจจัยตัวปอน  ปจจัยกระบวนการ
และปจจัยผลผลิต 
 2.  สามารถนํามาใชควบคุมและประเมินการทํางาน  หรือเปนการประเมินตนเอง  เพ่ือ
นําผลการประเมินท่ีไดมาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานในองคการ  รวมท้ังนํามาใช
ในการวางแผนและการตัดสินใจในการจัดการพัฒนาองคการ 
 3.  มีความตรง  มีความนาเช่ือถือ  และเปนท่ียอมรับของบุคลากรท่ีเกี่ยวของใน
องคการ 
 4.  มีความชัดเจน  ไมคลุมเครือ  และไมผันแปรงายนัก405 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวชี้วัด 
 จอหนสโตน (Johnstone)  ไดอธิบายถึงวิธีการใหคํานิยามของตัวช้ีวัดซ่ึงนําไปสู
การสรางหรือพัฒนาตัวช้ีวัดดังนี้คือ   

                                                 
 405J.N.  Johnstone, Indicators of Education Systems , 33 – 38, 71 – 77. 
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 1.  ตัวช้ีวัดเพื่อการนําไปใช  (pragmatic definition of an indicator)    เปนการเลือกตัว
แปรจํานวนหนึ่งท่ีหาไดหรือท่ีมีอยู  นําตัวแปรท่ีมีความเกี่ยวของสัมพันธกันจัดเปนกลุมซ่ึงข้ึนกับ
บุคคลท่ีเลือก  หรือจัดกลุมตัวแปรซ่ึงอาจเกิดการลําเอียง และมีจุดออนได 
 2.  ตัวช้ีวัดท่ีสรางจากทฤษฎี (theoretical definition of an indicator) เปนการรวบรวม
กลุมตัวแปรโดยวิธีทางคณิตศาสตรตัวแปรแตละตัวจะถูกกําหนดคาน้ําหนักโดยคาน้ําหนักจะ
เปนไปตามทฤษฎี  ซ่ึงมีขอพึงระวัง 3 ประการคือ  การเลือกตัวแปร  การสังเคราะหตัวช้ีวัด  การ
กําหนดคาน้ําหนักตัวแปร 
 3.  ตัวช้ีวัดท่ีสรางจากขอมูลเชิงประจักษ (empirical definition of an indicator) วิธีนี้
คลายกับการสรางตัวช้ีวัดจากทฤษฎี  แตมีขอแตกตางกันคือ การกําหนดคาน้ําหนักของตัวแปร
กําหนดตามขอมูลจริงจากการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคสนาม โดยใชสถิติในการวิเคราะหคือ  
Factor  Analysis, Cluster Analysis , Guttman  Scaling406 
 เมเยอร – โอค และ บารน (Mayer-Oakes and Barnes) ไดกลาวถึงการพัฒนาตัวช้ีวัด
ไวดังนี้ คือ 
 1.  ขอมูลสนับสนุนจากการทบทวนวรรณกรรมในวารสารวิชาการ      เพื่อการพัฒนา
เคร่ืองช้ีวัด   สวนใหญมาจากการศึกษาท่ีเปนความสามารถมากกวาการศึกษาประสิทธิผล    ทําให 
อาจไมสามารถนํามาใชในสถานการณจริง   
 2.  การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของระดับ       และองคประกอบตาง ๆ  ของการดูแล
รักษาดวยวิธีการบางอยาง  ทําใหตัวช้ีวัดอาจตองมีความยืดหยุนในการนําไปใชงาน407   
 นอกจากนี้การศึกษาของจิรุตม  ศรีรัตนบัลลังก  พบปญหาในการพัฒนาตัวช้ีวัด  คือ 
 1.  ปญหาระดับแนวคิด  เกี่ยวกับความเขาใจในเร่ืองตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 2.  ปญหาเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการใชตัวช้ีวัด  และการใชประโยชน 
 3.  ปญหาดานการดําเนินงานและการสนับสนุน  ตั้งแตข้ันตอนการสราง  การเก็บ
รวบรวมขอมูล  ระบบเอกสาร  ตลอดจนการสนับสนุนดานทรัพยากร  คน และเวลา  
 
 

                                                 
 406Ibid., 78 – 80. 
 407S.A. Mayer – Oakes and C. Barns, “Developing Indicators for the Medicare 
Quality Indicator System : Challenges and Lessons Learned,” Joint Commission Journal on  
Quality Improvement (1997) : 42 – 43.   
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 4.  ปญหาเกี่ยวกับเจตคติของบุคลากร  หมายถึง  ความเขาใจตอความสําคัญในการ
เก็บขอมูลท่ีถูกตองนาเช่ือถือ  การรายงานตนเอง  หรือความเขาใจวาเปนการจับผิด408 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือ 
 สมชาติ  โตรักษา ไดกลาวถึงการพัฒนาและประโยชนของเคร่ืองมือไวดังนี้คือ 
 1.  เปนส่ิงท่ีจําเปนตองมีในการทํางาน 
 2.  เปนส่ิงท่ีชวยกําหนดเปาหมายของการทํางานใหชัดเจน 
 3.  เปนพื้นฐานของการพัฒนางาน 
 4.ชวยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของงานอยางตอเนื่อง ชวยในการวางแผนควบคุม  
ประเมินผลการดําเนินงาน  และปรับเปล่ียนการดําเนินงานใหเหมาะสม409 

 
สมเกียรติ  โพธิสัตย ไดกลาวเพิ่มเติมถึงประโยชนและการพัฒนาเคร่ืองมือไวดังนี้ 

 1. เปนเครื่องมือในการติดตามคุณภาพ จึงชวยใหสามารถธํารงรักษาระบบใหมี
ความสม่ําเสมอไมแปรปรวน 
 2.  ใชเปนตัวบงบอกใหปรับปรุง  เปล่ียนแปลง  โดยการวิเคราะหคาของตัวช้ีวัดวา
มีความเหมาะสม  สอดคลองกับทรัพยากรกระบวนการที่ใชหรือไม  และมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค  พันธกิจ  วิสัยทัศนขององคการหรือไม  สมควรที่จะปรับปรุงเปล่ียนแปลง
อยางไร 
 3.  ทําใหรูจักตนเองและสามารถประเมินสถานการณปจจุบันได 
 4.  แสดงใหเห็นถึงผลการพัฒนาคุณภาพอยางเปนรูปธรรม  และเปนเคร่ืองมือใน
การติดตามการปฏิบัติงาน 
 5. เปนการคนหาโอกาสพัฒนา วางแผนการฝกอบรมใหแกบุคลากรและจัดสรร
ทรัพยากรบนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงาน 
  
 
 

                                                 
 408จิรุตม  ศรีรัตนบัลลังก และคนอ่ืน ๆ , เคร่ืองช้ีวัดคุณภาพโรงพยาบาล : Hospital 
Quality Indicators  (กรุงเทพมหานคร : ดีไซร, 2543), 81 – 82.  
 409สมชาติ  โตรักษา, หลักการบริหารโรงพยาบาล, พิมพคร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : พี.เอ็น.
การพิมพ, 2543), 34 – 35. 
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6. เปนการสรางโอกาสในการเรียนรูรวมกัน และเปนเคร่ืองมือในการเปรียบเทียบ
ผลงาน410 
 ความตรงภายใน และความเชื่อม่ันของตัวชี้วัด 

 1. ความตรงภายใน (internal validity) ความตรงภายในของตัวช้ีวัดท่ีพัฒนาขึ้น  
แปรผันตามปจจัยหลัก ๆ ดังนี้ 
  1.1 ความชัดเจนของคํานิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรท่ีนํามากําหนดตัวช้ีวัด  
เนื่องจากตัวแปรท่ีนํามากําหนดตัวช้ีวัดนั้น   โดยปกติแลวไมสามารถทําการวัดไดโดยตรง  จึง
จําเปนตองใหนิยามตัวแปร    ในลักษณะท่ีเปนเชิงปฏิบัติการท่ีสามารถวัดคาได     ซ่ึงหากคํา
นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรท่ีนํามากําหนดตัวช้ีวัดมีความชัดเจน    และครอบคลุมมโนทัศนท่ี
ศึกษามากเทาใด        รวมท้ังผูวิจัยทําการพัฒนาตัวช้ีวัดท่ีครอบคลุม   และตรงตามคํานิยามเชิง
ปฏิบัติการของตัวแปรดวย   ก็จะทําใหเพิ่มความตรงภายในของตัวช้ีวัดท่ีพัฒนาขึ้น แตหากคํา
นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรท่ีนํามากําหนดตัวช้ีวัดขาดความชัดเจน  และไมครอบคลุมมโน
ทัศนท่ีศึกษา  หรือกลาวไดวาเปนการวัดตัวแปรเพียงบางสวน    (fractional measurement)   ซ่ึง
เปนการลดความตรงภายในของตัวช้ีวัดท่ีพัฒนาข้ึน 
                  1.2 ความผันแปรของมโนทัศนท่ีศึกษา  (variability of concept) หากมโนทัศนท่ี
ศึกษามีการผันแปรไปตามบริบทตาง ๆ    ตลอดเวลาแลว    แมวาผูวิจัยไดทําการกําหนดคํานิยาม
เชิงปฏิบัติการของตัวแปรท่ีนํามากําหนดตัวช้ีวัดอยางชัดเจนและครอบคลุมแลวก็ตาม  ก็ยากท่ีจะ
ทําใหตีความหมายตัวช้ีวัดท่ีพัฒนาข้ึนไดตรงกับบริบทของมโนทัศนท่ีศึกษาซ่ึงเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา ทําใหเปนการลดความตรงภายในของตัวช้ีวัดท่ีพัฒนาข้ึน 
   1.3 ตัวช้ีวัดมีความเปนตัวแทนของมโนทัศนท่ีศึกษา (represent  of  variables)   
ในการคัดเลือกตัวช้ีวัด   หากไดตัวช้ีวัดท่ีมีความเปนตัวแทนของมโนทัศนท่ีศึกษาแลวก็จะทําให
ตัวช้ีวัดท่ีพัฒนาข้ึนมีความตรงภายใน  แตหากตัวช้ีวัดขาดความเปนตัวแทนของมโนทัศนท่ีศึกษา    
ก็จะเปนการลดความตรงภายในของตัวช้ีวัดท่ีพัฒนาข้ึน 
 2.  ความเช่ือม่ัน  (reliability)  ความเช่ือม่ันของตัวช้ีวัดท่ีพัฒนาข้ึน ข้ึนอยูกับ 
  2.1 ความสอดคลองของการประยุกตคํานิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรจากท่ี
ไดกําหนดไวมาใชในการศึกษาตัวช้ีวัด 
  2.2 กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล 

                                                 
 410สมเกียรติ  โพธิสัตย, “ตัวช้ีวดั,”  ใน เอกสารประกอบการประชุมแลกเปล่ียน
ประสบการณระหวางโรงพยาบาลในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital  
Accreditation) (กรุงเทพมหานคร : โรงพยาบาลบํารุงราษฎร, 2541), 22 – 27. 
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  2.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ เพื่อให
ไดคาตัวแปรท่ีมีความนาเชื่อถือสูง 
  2.4 กระบวนการวิเคราะหขอมูล411 
 ชนิดของตัวชี้วัด 
 การพิจารณาชนิดของตัวช้ีวัดแบงเปน 3 แบบ ดังนี้คือ 
 1. ตัวช้ีวดัเชิงโครงสราง (structure indicator) 
     เปนตัวช้ีวัดดานคุณภาพของทรัพยากรที่ใชในองคการ เพื่อใหเกิดการบริการของ
องคการ อาจจะเปนดานบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ อาคารสถานท่ี ฯลฯ 
 2. ตัวช้ีวดัเชิงกระบวนการ (process  indicator) 
      เปนตัวช้ีวัดท่ีเปนตัวกํากับ  หรือเปนแนวทางในการปฏิบัติ   ซ่ึงในการพัฒนา
คุณภาพจะมุงเนนความสําคัญท่ีกระบวนการเปนสําคัญ    ถาตัวช้ีวัดเชิงกระบวนการดีก็จะสงผล
ใหตัวช้ีวัดเชิงผลลัพธดี 
 3. ตัวช้ีวดัเชิงผลลัพธ (outcome  indicator) 
      เปนการวัดผลการทํางานขององคการ หรือผลลัพธจากกระบวนการใหบริการ412 

ประโยชนของตัวชี้วัด 
 1. เปนเคร่ืองมือในการติดตาม (monitor) 
     ตัวช้ีวัดเปนเพียงหนทางหนึ่งท่ีจะติดตาม (monitor) คุณภาพของการบริการ แต
ไมใชเปนการบงบอกคุณภาพไดโดยตรง  เพราะคุณภาพมีหลายมิติไมสามารถแสดงไดโดย
ตัวช้ีวัดตัวใดตัวหนึ่ง          การติดตามทําใหสามารถธํารงรักษาระบบใหมีความสม่ําเสมอไม
แปรปรวน 
 2. ใชเปนตัวบงบอกใหปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
     โดยการวิเคราะหคาของตัวช้ีวัดวามีความเหมาะสมสอดคลองกับทรัพยากร
กระบวนการที่ใชแลวหรือไม สอดคลองกับวัตถุประสงค พันธกิจ วิสัยทัศนหรือไม  สมควรจะ
พัฒนา ปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือไม413 

                                                 
 411J.N. Johnstone, Indicators of Education Systems, 55 - 68. 
 412อนุวัฒน  ศุภชุติกุล และคนอ่ืน ๆ , กาวแรกของ TQM/CQI  ในโรงพยาบาล
(กรุงเทพมหานคร : ดีไซร, 2541), 67 – 68.  
 413สมเกียรติ  โพธิสัตย, “ตัวช้ีวดั,” ใน เอกสารประกอบการประชุมแลกเปล่ียน
ประสบการณระหวางโรงพยาบาลในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital  
Accreditation), 22 – 27.  
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สรุป 
 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาเครื่องมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา
ท่ีมีประสิทธิภาพ” นี้ มีวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยเพื่อทราบ 1) คุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  2) ตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
และ3) พัฒนาเครื่องมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  จาก
การศึกษาวิเคราะหจาก (1) แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
ของนักวิชาการตางประเทศ (2) แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพของนักวิชาการในประเทศ   (3) แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของสถาบันหรือสมาคมตางประเทศ   (4) แนวคิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพของสถาบันหรือสมาคมในประเทศ  และ
(5) แนวคิดทางศาสนาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทําใหสรุป
ไดวาคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย คุณลักษณะท่ีสําคัญ 17 
คุณลักษณะ คือ 1) คุณลักษณะทางกาย  2) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 3) คุณลักษณะทางสังคม    
4) คุณลักษณะสวนบุคคล  5) คุณลักษณะดานความรู  6) คุณลักษณะดานความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน   7) คุณลักษณะดานวิชาชีพ     8) คุณลักษณะทางแรงจูงใจ   9) คุณลักษณะทางทักษะ   
10) คุณลักษณะดานการบริหาร  11) คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม  12)  คุณลักษณะดาน
ภาวะผูนํา  13) คุณลักษณะดานความสามารถท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน  14) คุณลักษณะดาน
ความสามารถในการวางแผนการทํางาน  15) คุณลักษณะดานความสามารถในการทํางานรวมกับ
ชุมชน 16) คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม  และ
17) คุณลักษณะดานทัศนคติ   
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บทท่ี 3 
 

การดําเนินการวิจัย 
 
                     ในการศึกษาวิจัยเร่ือง  “การพัฒนาเครื่องมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ”    มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ   1) คุณลักษณะของผูบริหารสถาน                 
ศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  2) ตัวชี้วัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ                   
และ3)พัฒนาเครื่องมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สําหรับ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา   การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินการ
วิจัย  และระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
 

   เพื่อใหการวิจัยดําเนินเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจัยที่กําหนดไว  ผูวิจัยจึงไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไว  3  ข้ันตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี  1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  เปนขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการตาม
ระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย  โดยการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
จากเอกสารตํารา ขอมูล สถิติ การวิจัย ของหนวยงานตาง ๆ และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือจัดทําโครงการการวิจัยโดยขอคําแนะนํา
ความเห็นในการจัดทําโครงรางการวิจัยจากอาจารยท่ีปรึกษา และนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ือเสนอขอ
อนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 
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 ขั้นตอนท่ี  2   การดําเนินการวิจัย  เปนขั้นตอนการศึกษาวิเคราะหกําหนดกรอบ              
แนวคิดเพื่อสรางและพัฒนาเครื่องมือ นําไปทดลองใช ปรับปรุงคุณภาพ นําเครื่องมือที่สรางและ
พัฒนาแลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง และนําขอมูลที่ไดมาทดสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูล 
และแปลผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาเปนเคร่ืองมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดของข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี  
   ข้ันท่ี 1 กําหนดปญหาของการวิจัย และกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย  โดย
การศึกษาสภาพปญหาและความตองการ และศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผลที่ไดจากการดําเนินการในข้ันที่ 1 คือ 
ปญหาของการวิจัย และกรอบแนวคิดของการวิจัย 
   ข้ันที่ 2 กําหนดเปาหมายของการวิจัยและออกแบบการวิจัย โดยการกําหนด
วัตถุประสงคของการวิจัย  ขอคําถามของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง และ
กาํหนดนิยามศัพทเฉพาะ ผลท่ีไดจากการดําเนินการในข้ันที่ 2 คือ รายละเอียดโครงรางงานวิจัย 
   ข้ันที่ 3 ดําเนินการสรางเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ  โดยการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ  สัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ และสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ผลท่ีไดจากการดําเนินการในข้ันที่ 3 คือ 
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
   ข้ันที่  4  ดําเนินการพัฒนาเคร่ืองมือและตัว ช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังที่ 1 กับกลุมตัวอยาง จํานวน 228 
โรงเรียน  ผูใหขอมูลไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา  จํานวน 228  คน และครูผูปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาเดียวกัน จํานวน  228  คน ผูใหขอมูลรวมท้ังส้ิน 456 คน และการวิเคราะหขอมูลดวย
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ัง
ท่ี 1 เพ่ือสกัดปจจัยที่ไมสําคัญออก ผลท่ีไดจากการดําเนินการในข้ันท่ี 4 คือ ตัวช้ีวัด (Indicators) 
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
   ข้ันท่ี 5 ดําเนินการพัฒนาเครื่องมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งท่ี 2 กับกลุมตัวอยางกลุมเดิม จํานวน 228 โรงเรียน 
ผูใหขอมูลไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 228  คน และครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
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เดียวกัน จํานวน  228  คน ผูใหขอมูลรวมท้ังส้ิน 456 คน   และการวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  เพื่อยืนยันตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   จากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางกลุมเดิม และเพื่อยืนยันความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสราง (confirmed construct validity)   หลังจากน้ันนําขอมูลที่ไดจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลครั้งที่ 2 ไปหาคาความเช่ือมั่นชนิดความคงที่ภายใน (internal consistency reliability) 
ดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s alpha coefficient) ผลที่ไดจากการ
ดําเนินการในขั้นที่  5 คือ   เคร่ืองมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
   ข้ันท่ี 6  ดําเนินการสรุปผลการวิจัยและจัดทํารายงานการวิจัย โดยการสรุปการ
วิเคราะหขอมูลครั้งที่ 1 และคร้ังท่ี 2 ในข้ันที่ 4 และข้ันท่ี 5 พรอมทั้งอภิปรายผลประกอบการ
วิเคราะหขอมูล และจัดทํารายงานการวิจัยตามขั้นที่ 1 – 5  ผลที่ไดจากการดําเนินการในข้ันที่ 6 คือ 
เครื่องมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ    รายละเอียดดัง
แผนภูมิที่ 4  ตอไปนี้ 

 ขั้นตอนที่ 3   การรายงานผลการวิจัย         เปนข้ันตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัย 
เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ ตรวจสอบความถูกตองปรับปรุงแกไข
ขอบกพรอง ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธเสนอแนะ พิมพ และสงรายงานผลการวิจัย
ฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอจบการศึกษา   
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       ขั้นตอนการดําเนินการ       กระบวนการ                           ผลท่ีได 

 
 
แผนภูมิที่ 4   สรุปข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  
 

 ขั้นที่ 1   
(1) กําหนดปญหาของการวิจัย 
(2) กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย 

  ข้ันท่ี 1 
(1)  ปญหาของการวิจัย 
(2)  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

  ขั้นท่ี 2  
(1) กําหนดเปาหมายการวิจัย 
(2) ออกแบบการวิจัย 

 ข้ันท่ี 2 
(1) กําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย/ 
ขอคําถามของการวิจัย 
(2) กําหนดขอบเขตของการวิจัย/ประชากร/กลุมตัวอยาง
(3) กําหนดนยิามศัพทเฉพาะ 

  ข้ันท่ี 1  
 (1) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการ  
(2) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัเก่ียวกับคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ข้ันท่ี 2  
รายละเอียดโครงรางงานวิจยั 

  ขั้นท่ี 3   
ดําเนินการวิจัย  (1) 
- การสรางเครื่องมือวัดคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ข้ันท่ี 3  
(1) รวมรวมแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
(2) สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
(3) สรางแบบสอบถาม 

 ข้ันท่ี 3 
(1) คุณลักษณะของผูบริหาร 
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
(2) แบบสอบถามความคดิเห็น
เกี่ยวกบัคุณลกัษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 ข้ันท่ี 4 
(1) เก็บรวมรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง  (228 โรงเรียน) 
(2) วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลครั้งท่ี 1 เพ่ือสกัดปจจยัท่ีไมสําคัญออก 

 ข้ันท่ี 4 
ตัวชี้วัด (Indicators) 
คุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

 ข้ันท่ี 5  (1) เกบ็รวบรวมขอมลูกบักลุมตัวอยางกลุมเดิม 
(2)  วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis) ในการเก็บรวบรวมขอมลู 
ครั้งที2่  (3)  หาคาความเช่ือมั่นชนิดความคงที่ภายใน (internal  
consistency  reliability) ดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha  coefficient) 

 ข้ันท่ี 6  
(1)สรุปผลการวิเคราะหขอมูล จากข้ันท่ี 4, 5 
(2) อภิปรายผลประกอบขอมูล  
(3) จัดทํารายงานการวิจยัตามข้ันท่ี 1 - 5 

 ข้ันท่ี 6  
เคร่ืองมือและตัวชี้วัด
คุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

  ข้ันท่ี 4 
ดําเนินการวิจยั  (2) 
- การพัฒนาเคร่ืองมือและตัวชี้วัดคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ข้ันท่ี 5   
ดําเนินการวิจยั (3)  - นําตัวแปรที่คงอยู หลังจาก
การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)  ในการ
เกบ็รวบรวมขอมลูครั้งที่ 1 มาสรางแบบสอบถาม 

ข้ันท่ี 6  
สรุปผลการวิจัยและจดัทํารายงานการวิจัย 

 ข้ันท่ี 5 
เคร่ืองมือและตัวชี้วัด
คุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
  
   เพื่อใหการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึง
กําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบดวยแผนแบบการวิจัย ประชากร และ
กลุมตัวอยาง  ตัวแปรท่ีศึกษา  การสรางเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
ตามรายละเอียดดังนี้ 

 แผนแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา     (descriptive research)       โดยศึกษา
กลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the  one-shot,  non-experimental, case study 
design)    

    แผนผังของแผนแบบการวิจัย 
                    ในการศึกษาตามข้ันตอนของการวิจัยท้ัง  3  ข้ันตอน    ผูวิจัยไดกําหนดแผนผังของ
แผนแบบการวิจัยตามลักษณะของการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ดังนี้  
                    1.  การเก็บรวบรวมขอมูลในข้ันตอนของการศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดเปนกรอบ
แนวคิด ทฤษฎีใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และการสัมภาษณความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิดวยแบบสัมภาษณที่มีโครงสราง (structured interview) เพื่อสรางเปน
ตัวแปรที่เปนคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเปนข้ันตอนท่ี 1 ของข้ันตอน
การวิจัย 
                     2.  การเก็บรวบรวมขอมูลในข้ันตอนของการพัฒนาเครื่องมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เปนการนําเอาตัวแปรท่ีไดมาสรางเปนแบบสอบถาม   
เพื่อถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ โดยไมมีการทดลอง  (the  one-shot, 
non-experimental, case study design) เปนจํานวน 2 คร้ัง คือ คร้ังที่ 1 สอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของกลุมตัวอยาง  ครั้งที่ 2 สอบถามความคิดเห็น
เพื่อยืนยันความคิดเห็นที่มีตอคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ จากกลุมตัวอยาง
กลุมเดิม ซ่ึงสามารถสรุปเปนแผนผัง (diagram)   ของแผนแบบการวิจัยได   ดังรายละเอียดใน
แผนภูมิที่ 5  ตอไปนี้  
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  แผนภูมิที่ 5       แผนแบบการวิจัย 
 
 R  หมายถึง    ตัวอยางที่ไดจากการสุม 
 X  หมายถึง    ตัวแปรที่ศึกษา 
 O      หมายถึง    ขอมูลท่ีไดจากการศึกษา 
 
 ประชากร 
 ประชากร ท่ี ศึกษา  ประกอบด วย  โรง เรี ยน สังกัด เทศบาลและ เ มืองพัทยา                        
ท่ัวประเทศ  ในปการศึกษา 2549  จํานวนทั้งส้ิน  540  โรงเรียน1   
 
 
 
 
 
 

                                                 

                 1กระทรวงมหาดไทย,  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, สวนแผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาทองถ่ิน    สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน,  สถิติขอมูลการศึกษา
ทองถ่ิน โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปการศึกษา 2549 (กรุงเทพมหานคร :  กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, 2550), 1. 
 

                                                            O 
 
 
 
  R____________________X                              
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   กลุมตัวอยาง  
                   ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ใชโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  เปนหนวยของการ
วิเคราะห  (unit of analysis)    ผูวิจัยไดคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของยามาเน 
(Yamane)2    ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%      และใหความคลาดเคล่ือนของผลการสุมไมเกินรอยละ 5 
( +  5%)  ซ่ึงเปนที่ยอมรับ ไดขนาดกลุมตัวอยางท่ีเปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา   
จํานวน    228    โรงเรียน 
 
 การเลือกโรงเรียนกลุมตัวอยาง     

     ใชเทคนิคการเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงประเภท    (Stratified Random Sampling)     
เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา    ตามเปาหมายท่ีกําหนด   มี
วิธีดําเนินการ  ดังนี้ 
  1.จําแนกจังหวัดตาง ๆ ท่ัวประเทศ  ตามภาคภูมิศาสตร    ประกอบดวย   ภาคเหนือ   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันตก  และภาคใต    
  2. สุมเลือกจังหวัดในแตละกลุมของแตละภาค โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling)      จํานวน  70   จังหวัด 
                     3. สุมเลือกโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาของจังหวัดในแตละกลุมของแตละ
ภาค โดยการสุมตามสัดสวนของกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว 
                      4. สุมผูใหขอมูล คือ  ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เดียวกัน ซ่ึงเปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาตามเปาหมายท่ีกําหนด 228 โรงเรียน จากที่
สุมไดในขอ 3  ไดผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1  คน รวมทั้งส้ิน 228  คน   และครูผูปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาเดียวกัน โรงเรียนละ 1 คน  รวมท้ังส้ิน  228   คน ผูใหขอมูลรวมท้ังส้ิน 456  คน  
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
 
 
                                                 

 2Taro  Yamane, Statistics : An Introductory Analysis, 3rd ed. (New York : Harper & 
Row Publishers, 1973), 1088. 
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ตารางท่ี 1  จํานวนประชากร  กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

โรงเรียนสังกดัเทศบาลและเมืองพัทยา
แบงตามภาคภมูิศาสตร 

ประชากร 

(โรงเรียน) 

กลุมตัวอยาง 

(โรงเรียน) 

ผูใหขอมูล 

(คน) 

1. ภาคเหนือ 56 25 50 

2. ภาคกลาง 160 70 140 

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 103 45 90 

4. ภาคตะวันออก 54 30 60 

5. ภาคตะวันตก 47 22 44 

6. ภาคใต 120 36 72 

รวม 540 228 456 

 

ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย,  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, สวนแผนและงบประมาณทางการ  
ศึกษาทองถ่ิน สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน, สถิติขอมูลการศึกษา           
ทองถ่ิน โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปการศึกษา 2549  (กรุงเทพมหานคร :                
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, 2550), 1. 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
                    ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซ่ึง
มีรายละเอียดดังนี้ 
                     1.  ตัวแปรพ้ืนฐาน  คือตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล  ไดแก เพศ 
อายุ  ระดับวุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางานดานบริหารหรือครูผูปฏิบัติการสอน และ
บทบาทหนาที่ในสถานศึกษา 
                     2.  ตัวแปรที่ศึกษา  คือตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ จากสรุปผลการวิเคราะหเอกสารและความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน  17  คุณลักษณะ   ซ่ึงผู วิ จัยไดสรุปวิ เคราะหเปนความหมายของแตละตัวแปรตาม
รายละเอียดดังนี้ 
 
 คุณลักษณะท่ี 1  คุณลักษณะทางกาย  หมายถึง คุณลักษณะที่ประกอบดวย การเปน
บุคคลที่มีรางกายสมประกอบ  มีลักษณะสงางาม  มีรูปรางหนาตาดี สวนสูง และน้ําหนักเหมาะสม   
มีน้ําเสียงในการพูดเปนธรรมชาติ นาฟง  มีการพูดที่ส่ือความหมายไดชัดเจน   เขาใจงาย   และมี
สุขภาพสมบูรณแข็งแรง 

 
 คุณลักษณะท่ี 2  คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะที่ประกอบดวย การ
เปนบุคคลที่มีการวางตนเหมาะสมกับกาลเทศะ  เปนกันเองไมถือตัว มีความทะเยอทะยานท่ีจะ
นําพาองคการไปสูความสําเร็จ มีความเช่ือม่ันในตนเองท่ีจะทํางานใหสําเร็จ มีความสุขุม เยือกเย็น 
มีความออนนอม ถอมตนและรูจักการประนีประนอม   มีความกระตือรือรน  และต่ืนตัวท่ีจะทํางาน
อยูเสมอ    มีความคลองตัวทํางานไดถูกตอง รวดเร็ว     มีความขยันและความมานะ    มีอารมณดี   
มีชีวิตชีวา  ราเริง   ยิ้มแยมแจมใส รูจักควบคุมอารมณตนเอง มีความอดทนอดกล้ันตอภาวะกดดัน 
มีบุคลิกลักษณะดี สุภาพเรียบรอย นาเคารพ เช่ือถือ และศรัทธา  แตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสม
กับกาลเทศะ มีวาจาสุภาพเรียบรอย และมีวาทศิลปในการพูด 
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 คุณลักษณะที่ 3  คุณลักษณะทางสังคม  หมายถึง  คุณลักษณะที่ประกอบดวย การเปน
บุคคลที่มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  เปนกัลยาณมิตรกับทุกคน  เปนผูอํานวยความสะดวกท่ี
เช่ียวชาญ  เปนที่ยอมรับและเชื่อถือของผูรวมงาน   นักเรียน   ผูปกครอง  และชุมชน  มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีพอสมควร  บริการใหความชวยเหลือสังคมและชุมชนอยูเสมอ  เห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาสวนตน  และมีใจกวาง มีอัธยาศัยดี และมีนํ้าใจ 
 
 คุณลักษณะที่ 4  คุณลักษณะสวนบุคคล  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีประกอบดวย การเปน
บุคคลที่มีสติปญญาเฉียบแหลม  มีไหวพริบปฏิภาณดี มีวิจารณญาณในการวินิจฉัยเร่ืองตาง ๆ   มี
ความรอบรู  มีความสามารถในการพูด มีความสามารถในการทํางาน มีความจริงใจ มีความเปนมิตร  
มีความเสมอตนเสมอปลาย  มีอารมณขัน  มีสุขภาพจิตดี  และมีการดูแลเอาใจใสสุขภาพ 
 
 คุณลักษณะท่ี 5  คุณลักษณะดานความรู หมายถึง คุณลักษณะที่ประกอบดวย การเปน
บุคคลท่ีมีความเปนผูนําทางวิชาการ มีความรูทางดานวิชาชีพและดานความรูท่ัว ๆ ไปเปนอยางดี  มี
ความรูทางดานการบริหารการศึกษาท้ังในแงทฤษฎีและการปฏิบัติ  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
แหลงขอมูล   การรวบรวมขอมูล   และยุทธศาสตรการวิเคราะหขอมูล   มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการออกแบบ การใช การประเมิน และการปรับปรุงหลักสูตร  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การวัดผล  การประเมินผล  และยุทธศาสตรในการประเมินผล     มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษาและการบริหารจัดการในโรงเรียน  มีความรูเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา  การ
ประเมินภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา  มีความรูเกี่ยวกับกรอบภารกิจของสถานศึกษา
และการบริหารงานในสถานศึกษา มีความรูความเขาใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการ
ใหม ๆ   และเปนผูท่ีแสวงหาความรู และพัฒนาความรูอยูเสมอ 
 
 คุณลักษณะท่ี 6  คุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน     หมายถึง    
คุณลักษณะที่ประกอบดวย    การเปนบุคคลที่รูบทบาทของตนเอง   เปนคนตรงตอเวลา   มีความ
กลาหาญ กลาคิด กลาพูด กลาทํา  และกลาตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ   มีความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได  มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาในการทํางาน มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีความสามารถในการประสานงานท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน   มีความสามารถใน
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การจูงใจคน  มีความสามารถในการบังคับตนเองได  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และมีความ
เด็ดขาดและมีความยืดหยุน ข้ึนอยูกับสถานการณ 
 
 คุณลักษณะท่ี 7  คุณลักษณะดานวิชาชีพ       หมายถึง คุณลักษณะท่ีประกอบดวย    การ
เปนบุคคลท่ีมีความรูความเขาใจในสาขาวิชาชีพอยางดีและชัดเจน  มีความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน
วิชาชีพ  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงในศาสตร
และศิลปที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา มีประสบการณกอนที่จะรับตําแหนงอยางเพียงพอ มี
พ้ืนฐานการศึกษาท่ีสูงพอ มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา และเปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา 
 
 คุณลักษณะท่ี 8  คุณลักษณะทางแรงจูงใจ   หมายถึง   คุณลักษณะที่ประกอบดวย    การ
เปนบุคคลที่มีแรงขับในการปฏิบัติงาน     มีแรงกระตุนในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล มี
ความมุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ มีความตองการในอํานาจดวยวิธีการท่ีถูกตองและใชอยางมี
เหตุผล ยอมรับและช่ืนชมความสําเร็จของนักเรียนและบุคลากรทุกคน ปฏิบัติอยางยุติธรรม และให
เกียรติแกบุคลากรทุกคน สนับสนุนใหบุคลากรประสบผลสําเร็จในงาน พัฒนาผูรวมงานให
สามารถพัฒนาตนเองไดเต็มขีดความสามารถของแตละคน  ช่ืนชมและเผยแพรผลสําเร็จของงาน
ของผูรวมงานตอสาธารณะเปนประจํา และมีการเสริมแรงทางบวกแกผูท่ีปฏิบัติงานดี   

                                                                                                                                                                           
คุณลักษณะท่ี 9   คุณลักษณะทางทักษะ   หมายถึง   คุณลักษณะท่ีประกอบดวย      การ 

เปนบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน   มีทักษะดานมนุษยสัมพันธ  มีทักษะทาง
ความคิดรวบยอด   มีทักษะทางการบริหารงาน   มีทักษะในการประสานงานและการจูงใจ   มี
ทักษะในการแกปญหาและขจัดความขัดแยง มีทักษะในการส่ังการ มีทักษะในการติดตาม กํากับ 
และประเมินผล  มีทักษะในการดําเนินการประชุม  มีทักษะในการพูดและใชภาษาในการส่ือสาร
อยางมีประสิทธิภาพ   มีทักษะในเชิงคิดริเริ่มสรางสรรค คิดวิเคราะหสังเคราะห พัฒนา และ
ปรับปรุงองคกร  และ มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพ่ือการบริหารจัดการ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

198 

 

 คุณลักษณะที่ 10  คุณลักษณะดานการบริหาร    หมายถึง  คุณลักษณะที่ประกอบดวย    
การเปนบุคคลท่ีเปนผูจัดการที่มีหลักการ และมีเหตุผล  มีความรอบรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ภายในองคกร   มีประสบการณในการบริหาร พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มี
คุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ  มีความสามารถในการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน มีความสามารถท่ีจะมอบหมายงานใหผูอ่ืนทําตามความถนัดและความสามารถ มี
ความสามารถในการวางแผนและจัดระเบียบงาน สามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและ
ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษา สามารถวิเคราะห 
สังเคราะห และสรางองคความรูในการบริหารจัดการสถานศึกษา สามารถกําหนดวิสัยทัศนและ
เปาหมายของสถานศึกษา สามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และกําหนดภารกิจ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม 
 
 คุณลักษณะท่ี 11  คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง คุณลักษณะที่
ประกอบดวย    การเปนบุคคลที่เปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม   มีความเสียสละ  อุทิศตน
และเวลาใหกับการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความโปรงใส มีความเมตตา
กรุณา เอื้ออาทรตอผูอ่ืน    มีความอดทนตอความยากลําบาก   มีใจเปนธรรม  และมีความยุติธรรม  
มีความหนักแนนและมีสัจจะ  มีวินัยในตนเอง   ยึดม่ันในสถาบันชาติ   ศาสนา   พระมหากษัตริย 
นําหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาประยุกตใชในการบริหาร     และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
การทํางาน 
 
 คุณลักษณะท่ี  12  คุณลักษณะดานภาวะผูนํา  หมายถึง คุณลักษณะที่ประกอบดวย    การ
เปนบุคคลท่ีเปนผูมีบารมี เปนผูนําและสรางผูนํา เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี และเปนที่ยอมรับของ
ผูรวมงานทุกคน มีวิสัยทัศนและมองการณไกล มีความสามารถในการแกปญหาในแตละสถานการณ
อยางเหมาะสม  มีความสามารถในการกระจายอํานาจการบริหารและความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับ
บุคลากร  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา มีความสามารถในการแสดงบทบาทผูนําตาม
สถานการณไดอยางเหมาะสม   และมีความสามารถในการช้ีนําและแนะแนวทางในการดําเนินงาน
ใหกับผูใตบังคับบัญชา 
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 คุณลักษณะท่ี 13  คุณลักษณะดานความสามารถที่จะทํางานรวมกับผูอื่น หมายถึง 
คุณลักษณะที่ประกอบดวย    การเปนบุคคลที่มีความสามารถในการติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถในการบริหารความขัดแยง  มีความสามารถในการทํางานเปนทีม สรางและพัฒนา
ทีมงานใหเขมแข็ง รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของทุกฝาย มุงม่ันพัฒนา
ผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  สราง
โอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือปรับปรุง 
และพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร และมีความสามารถในการ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
 
 คุณลักษณะท่ี 14  คุณลักษณะดานความสามารถในการวางแผนการทํางาน หมายถึง     
คุณลักษณะที่ประกอบดวย    การเปนบุคคลที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ  และ
การนําแผนไปสูการปฏิบัติ  มีการวางแผนการทํางานรวมกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว  มีการ
พัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  มีการกระตุนสงเสริมใหผูรวมงาน
ปฏิบัติตามแผนดวยความเต็มใจ  มีการระดมและจัดสรรทรัพยากรทุกดาน  เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินงานตามท่ีวางแผนไวใหบรรลุตามเปาหมาย และเพื่อประโยชนในการดําเนินงานการจัด
การศึกษา  มีการเก็บหลักฐานการทํางานอยางเปนระบบและมีคุณภาพ เพื่อใชในการประเมินผล
การพัฒนาโรงเรียน  สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํานโยบายการศึกษาระดับสถานศึกษา  
สามารถกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา สังคม และส่ิงแวดลอม   สามารถ
นําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ และสามารถติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
 
 คุณลักษณะที่ 15  คุณลักษณะดานความสามารถในการทํางานรวมกับชุมชน หมายถึง  
คุณลักษณะที่ประกอบดวย    การเปนบุคคลที่มีการติดตอส่ือสารกับผูแทนของแตละกลุมในชุมชน
อยางสม่ําเสมอ สงเสริมความสัมพันธกับผูนําชุมชน และสรางความยอมรับเช่ือถือของชุมชน สราง
พันธมิตรกับองคกรภายนอก ท้ังระดับบุคคล  และระดับกลุม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
โรงเรียน  ขอความรวมมือจากฝายตาง ๆ ทั้งจากชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อใหเขามา
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน เปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนเขามามี
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สวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน ศึกษาพื้นฐานความเปนอยูของชุมชน 
เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน  สามารถสรางกิจกรรม
ความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือพัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยมีเปาหมายในการเขาไป
ชวยเหลือชุมชน  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของ
บุคลากร ผูเรียนและชุมชน สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสงเสริมการจัด
การศึกษา และรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค 
 
 คุณลักษณะที่ 16  คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม 
และจริยธรรม  หมายถึง คุณลักษณะที่ประกอบดวย    การเปนบุคคลท่ีสรางสภาพแวดลอมที่
สงเสริมและเอ้ือตอการพัฒนาองคการดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม  ดําเนินกิจกรรมดาน
ตาง ๆ ที่สอดรับกับความเช่ือและประเพณีปฏิบัติในสังคมอยางตอเนื่อง  สงเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา มีการสงเสริมจรรยาบรรณท่ีดีเกี่ยวกับวิชาชีพ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินและของสังคมในภาพรวม เพื่อนําวัฒนธรรมมาประกอบในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
มากข้ึน สามารถเปนตัวอยางและเปนผูนําในงานดานศาสนาวัฒนธรรมและจริยธรรม  ใหการ
สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม ฝกฝนอบรม
ผูใตบังคับบัญชาดานคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม   มีการจัดสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกหองเรียน   ใหสงเสริมกิจกรรมทางดานศาสนา    วัฒนธรรม และจริยธรรม  
สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินตลอดจนประเพณีตาง ๆ ในทองถ่ินอยางตอเน่ือง  นํานักเรียน
เขารวมกิจกรรมทั้งทางดานศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม  และคํานึงถึงปญหาส่ิงแวดลอมดาน
ศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม 
 
 คุณลักษณะที่ 17  คุณลักษณะดานทัศนคติ  หมายถึง คุณลักษณะที่ประกอบดวย    การ
เปนบุคคลที่มีทัศนคติวามนุษยทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพของตนเอง       มี
ทัศนคติวาใหเด็กเกง   ดี   มีสุข   โดยการบูรณาการทั้งโรงเรียน มีทัศนคติวาการพัฒนาโรงเรียนเปน
กระบวนการท่ีตองกระทําอยางตอเนื่อง มีทัศนคติวาวิสัยทัศนของโรงเรียนเปนวิสัยทัศนที่มี
มาตรฐานสูงและปฏิบัติไดจริง  มีทัศนคติวาการเรียนรูของนกัเรียนเปนเปาประสงคพ้ืนฐานของการ
จัดการศึกษา  มีทัศนคติวานักเรียนตองมีความรู ทักษะ และคานิยมท่ีจําเปน เพ่ือที่จะนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  มีทัศนคติวาการเรียนรูตลอดชีวิตเปนส่ิงที่จําเปนสําหรับตนเอง และผูอ่ืน มีทัศนคติ
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วาความแตกตางของบุคคลเปนประโยชนตอโรงเรียน มีทัศนคติวาโรงเรียนตองมีส่ิงแวดลอม
ทางการเรียนที่หลากหลาย  ปลอดภัย และนาเรียน     มีทัศนคติวาการมีใจรักในงานและการมี
ความรู ทําใหทุกอยางสามารถแกปญหาได  มีทัศนคติที่ดีตออาชีพของตนเอง  ตอเพ่ือนรวมงาน   
ตอสังคม   และตอชุมชนแวดลอมโรงเรียน และมีทัศนคติที่ดีตอโลก         
 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือในแตละข้ันตอน รวมทั้งหมด 3 ประเภทคือ 

1. แบบสัมภาษณที่มีโครงสราง (structured interview) 
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaires)  คร้ังที่ 1 จํานวน 184 ขอ 
3. แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaires)    คร้ังท่ี 2       หลังจากที่สกัดตัวแปรท่ี 

ไมสําคัญออกแลว  จํานวน   171   ขอ   

 แบบสัมภาษณที่มีโครงสราง (structured interview) ใชเพ่ือศึกษาวิเคราะหหลักการแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยใชการ
วิเคราะหเน้ือหา (content analysis) เพื่อใหไดกรอบความคิดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ แลวนําไปสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ และนํามาสรุปรวม
กับผลสรุปของหลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย เพื่อใหไดกรอบแนวคิดคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเครื่องมือที่ใชในการวิจัยของข้ันตอนนี้คือ แบบสัมภาษณที่มี
โครงสราง (structured interview) ซึ่งใชเทคนิคการสัมภาษณที่ถามชี้นําและมีวิธีสัมภาษณแบบ
ปฏิสัมพันธ (interactive interview) 

 แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaires) ครั้งที่ 1ใชเพ่ือศึกษาวิเคราะหและพัฒนา
เครื่องมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยได
ดําเนินการโดยนําขอสรุปท่ีไดจากการสังเคราะห หลักการแนวคิดทฤษฎี และสรุปความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิมาสรุปเปนตัวแปรแลวสรางขอกระทงคําถามของแบบสอบถาม เพื่อ
นําไปสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา จํานวน 
228 โรงเรียน ซ่ึงแบบสอบถามในคร้ังนี้ใชสอบถามความคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา และ
ครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเดียวกันท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 1 ฉบับ โดยแบงออกเปน 2 ตอน
คือตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ 
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ระดับวุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางานดานบริหารหรือครูผูปฏิบัติการสอน และบทบาท
หนาท่ีในสถานศึกษา มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  (check list) จํานวน 5 ขอ ตอนท่ี 2 เปน
แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพที่ผูวิจัย
สรางข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษา ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ โดยจําแนกขอคําถามตาม
ตัวแปรยอยจํานวน 184 ขอ ซึ่งเปนชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับของลิเคอรท (Likert)3โดยผูวิจัย
กําหนดคาคะแนนของชวงนํ้าหนักเปน 5 ระดับ ซ่ึงมีความหมายดังนี้  

 
   ระดับ 1    หมายถึง  เห็นดวยกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีม ี
       ประสิทธิภาพในระดับนอยท่ีสุด  มีคานํ้าหนักเทากับ 1 คะแนน 
  ระดับ 2    หมายถึง  เห็นดวยกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีม ี
       ประสิทธิภาพในระดับนอย   มีคานํ้าหนกัเทากับ 2 คะแนน 
     ระดับ 3    หมายถึง  เห็นดวยกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีม ี   
       ประสิทธิภาพในระดับปานกลาง   มีคานํ้าหนักเทากับ 3 คะแนน 
     ระดับ 4    หมายถึง  เห็นดวยกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีม ี
       ประสิทธิภาพในระดับมาก  มีคานํ้าหนักเทากับ 4 คะแนน 
     ระดับ 5    หมายถึง   เห็นดวยกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีม ี
       ประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด  มีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน 
 
 แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaires) คร้ังที่ 2  เพ่ือสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมือง
พัทยาที่เปนกลุมตัวอยางกลุมเดิม  โดยใชแบบสอบถามที่สรางข้ึนจากขอคําถามสวนที่เหลือจากการ
วิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางคร้ังที่ 1 ดวยการวิเคราะหองคประกอบหลัก (factor analysis)  
ซ่ึงมีจํานวน171 ขอ (ตัวแปรยอย)   นํามาสอบถามความคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษาและครู
ผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเดียวกัน โดยแบงออกเปน  2  ตอน  คือ  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถาม 
 
 
                                                 

 3Rensis  Likert,  “A Technique for the Measurement of Attitudes,”  Archives of 
Psychology (1932) : 1-55. 
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เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเร่ือง  เพศ อายุ ระดับวุฒิการศึกษา 
ประสบการณในการทํางานดานบริหารหรือครูผูปฏิบัติการสอน และบทบาทหนาที่ในสถานศึกษา 
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  (check list) จํานวน 5 ขอ ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามระดับ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ        ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจาก
ตัวแปรยอย จํานวน 171 ขอ ซ่ึงเปนชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับของลิเคอรท (Likert)4โดยผูวิจัย
กําหนดคาคะแนนของชวงนํ้าหนักเปน 5 ระดับ ซ่ึงมีความหมายดังนี้  
 
   ระดับ 1    หมายถึง    เห็นดวยกับคณุลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีม ี
               ประสิทธิภาพในระดับนอยท่ีสุด  มีคานํ้าหนักเทากับ 1 คะแนน 
     ระดับ 2    หมายถึง เห็นดวยกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มี 
       ประสิทธิภาพในระดับนอย   มีคานํ้าหนักเทากับ 2 คะแนน 
    ระดับ 3    หมายถึง  เห็นดวยกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มี 
       ประสิทธิภาพในระดับปานกลาง   มีคานํ้าหนักเทากับ 3 คะแนน 
      ระดับ 4    หมายถึง  เห็นดวยกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มี 
       ประสิทธิภาพในระดับมาก  มีคานํ้าหนักเทากับ 4 คะแนน 
     ระดับ 5   หมายถึง  เห็นดวยกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มี 
       ประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด  มีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 4Ibid. 
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 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือเพื่อนําไปศึกษาวิจัยในแตละข้ันตอนมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 
 1.  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ                                
 2.    นําผลการศึกษาจากขอ 1 มาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางแบบสัมภาษณที่มี
โครงสราง (structured interview) เพื่อใชในการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
           คุณสมบัติของผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งส้ิน จํานวน  30   คน  มีดังน้ี 
              1.  ผูบริหารระดับสูงดานนโยบาย  ระดับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
จํานวน  4  คน 
              2.  นายกเทศมนตรีดีเดนดานการจัดการศึกษา  ประจําป  พ.ศ. 2547 – 2548   
จํานวน  3  คน   
              3. ผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษา ที่มีนายกเทศมนตรีดีเดนดานการจัดการศึกษา  
ประจําป พ.ศ. 2547 – 2548   จํานวน  3  คน   
              4.   ผูอํานวยการสถานศึกษาดีเดน ประจําป พ.ศ. 2546 – 2548  จํานวน  5  คน 
              5.   ครูดีเดน  ประจําป พ.ศ. 2547 – 2548   จํานวน 15  คน 
 
ผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 30 คน ดังกลาวน้ีเปนกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบเจาะจง 
(purposive sampling) ในการศึกษาวจิัยครัง้นี้  รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2 ดังนี ้
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ตารางท่ี 2  ผูใหขอมูลในการสัมภาษณ 
 
ลําดับ
ท่ี 

หนวยงาน 
/จังหวัด 

ผอ. 
สํานักฯ 
 
 
 
 
 
 
(คน) 

ผอ. 
ส ว น
ฯ 
 
 
 
 
 
(คน) 

นายก 
เทศมนตรี 
ดีเดน 
ดานการ 
จัดการ 
ศึกษา 
ป 2547 –  
2548 
(คน) 

ผอ. 
สํ า นั ก /
กองการ 
ศึกษา 
ที่มี 
นายก 
เทศมนตรี 
ดีเดน 
(คน) 

ผอ. 
โรงเรียน 
ดีเดน 
ป 2546 - 
2548 
 
 
 
(คน) 

ครู 
ดีเดน 
ป  2547 
- 
2548 
 
 
 
(คน) 

รวม 
ทั้ง 
ส้ิน 
 
 
 
 
 
(คน) 

1 กรม 
สงเสริม 
การ 
ปกครอง 
ทองถ่ิน 

1 3 - - - - 4 

2 สมุทร 
ปราการ 

- - - - 1 2 3 

3 นครปฐม - - - - - 2 2 
4 นนทบุรี - - - - - 1 1 
5 ชลบุรี - - 1 1 - 2 4 
6 เพชรบุรี - - - - 1 2 3 
7 นครสวรรค - - 1 1 1 4 7 
8 พิษณุโลก - - 1 1 - 2 4 
9 ชัยนาท - - - - 1 - 1 
10 ลําปาง - - - - 1 - 1 
 รวมทั้งส้ิน 1 3 3 3 5 15 30 
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                  3. นําบทสรุปของการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 30 คน    และ
ขอสรุปจากการศึกษาหลักการ   แนวคิด  ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและ
ตางประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มาวิเคราะหเนื้อหา 
(content  analysis) เพ่ือสรุปเปนตัวแปร แลวนํามาสรางเปนขอกระทงคําถามของแบบสอบถามเพื่อ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงคาดวามี
ประมาณ  17   คุณลักษณะ 

 4. นําแบบสอบถามที่สรางจากขอ 3 มาหาคาความสอดคลองและความตรงกับส่ิงที่
ตองการวัด ที่เรียกวา คา IOC (Index of Item Objective Consistency)  โดยผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 7 
คน ไดแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ  จํานวน 17 คุณลักษณะ  จํานวน 184  ขอ  
 5. นําแบบสอบถามท่ีไดจากการหาคา IOC   มาทดลองใช  (try out)   กับโรงเรียนสังกัด
เทศบาลและเมืองพัทยา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 15 โรงเรียน  ผูใหขอมูล คือ ผูบริหาร
สถานศึกษา  จํานวน 15 คน และครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเดียวกัน จํานวน 15 คน ผูให
ขอมูลในการนําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) รวมทั้งส้ิน  30  คน 
             6. นําแบบสอบถามท่ีไดจากการทดลองใช (try out) มาวิเคราะหเพื่อหาคาความเช่ือม่ัน
ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีของครอนบาค   (Cronbach’s 
alpha coefficient)5  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  คาความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถาม
ท้ังฉบับ มีคาเทากับ 0.995 
 7. การสรางแบบสอบถามคร้ังที่ 1     เพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ       โดยนําแบบสอบถามท่ีหาคา
ความเชื่อมั่นแลว    ไปสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง   จากโรงเรียนสังกัดเทศบาลและ
เมืองพัทยาท่ัวประเทศ      จํานวน     228    โรงเรียน     ผูใหขอมูล    ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา   
 
 
 
                                                 
 5Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd ed. (New York : Harper & 
Row Publishers, 1974),  161. 
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จํานวน  228  คน        และครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเดียวกัน      จํานวน    228     คน     
ผูใหขอมูล     รวมท้ังส้ิน 456    คน    และเม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว    ผูวิจัยได
วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดวยวิธีการ
สกัดปจจัยแบบการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis หรือ PCA )  ได
ตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  จํานวน 7  ตัวช้ีวัด เหลือขอคําถาม
จํานวน 171 ขอ (ตัวแปรยอย)  โดยถูกสกัดตัวแปรที่ไมสําคัญออกไป   13  ขอ  (ตัวแปรยอย) 
                    8. การสรางแบบสอบถามคร้ังท่ี 2  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางกลุมเดิม 
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยการนําแบบสอบถามจํานวน 
171 ขอ  (ตัวแปรยอย) ไปสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางกลุมเดิมจํานวน   228  โรงเรียน 
ผูใหขอมูลไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา   จํานวน   228  คน    และครูผูปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาเดียวกัน จํานวน  228  คน ผูใหขอมูลรวมท้ังส้ิน 456 คน   และเม่ือไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาแลว   ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน   (Confirmatory 
Factor Model หรือ CFM)  เพ่ือยืนยันตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   
จากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางกลุมเดิม และเพ่ือยืนยันความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (confirmed 
construct validity)     ไดตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ    จํานวน       
7  ตัวชี้วัด  ประกอบดวยตัวแปรจํานวน  171  ขอ (ตัวแปรยอย)  เทาเดิม 
 9. นําแบบสอบถามครั้งที่ 2 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางกลุมเดิม 
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ จํานวน 171 ขอ (ตัวแปรยอย)    ไป
หาคาความเชื่อม่ันชนิดความคงท่ีภายใน  (internal consistency reliability)   โดยใชสูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s alpha  coefficient)6 
 

 

 

 
 

 
                                                 
  6Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 161. 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
                    ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีผูวิจัย ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
                    1. ผูวิจัยทําหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ถึงผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ที่กําหนดใหเปนกลุมตัวอยางในการ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง  เพื่อขอความรวมมือในการสัมภาษณ และผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ 
ดวยตนเอง  
 2. ผูวิจัยทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย      มหาวิทยาลัยศิลปากร     วิทยาเขตพระราชวงั
สนามจันทร      ถึงผูบริหารสถานศึกษา      และครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเดียวกัน    ที่เปน
กลุมตัวอยางผูใหขอมูล  เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
                   3. ผูวิจัยสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อตอบ
แบบสอบถามในการวิจัย 

     การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 
     ในการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีมีดังน้ี 
                  1.  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ใชการวิเคราะห
ขอมูลดวยคาความถ่ี (Frequency)  
     2.   การวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาเครื่องมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพใชสถิติดังนี้ 
   2.1  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในคร้ังท่ี 1 และคร้ังที่ 2 
ใชคาความถ่ี  (Frequency) และคารอยละ(Percentage) 
    2.2  การวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามปลายปดแบบมาตรา
สวนประมาณคา  5 ระดับ   ในคร้ังท่ี 1   และครั้งที่ 2  ใชคาเฉล่ีย ( x )     และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)        ทั้งนี้ในการวิเคราะหถือวาคาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม 
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ของผูใหขอมูลตกอยูในชวงระดับความคิดเห็นใดก็แสดงวาผูใหขอมูลเห็นดวยกับคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในระดับนั้น   โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตาม
แนวคิดของเบสท  (Best)7 ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  
 
 คาเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  เห็นดวยกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มี 
            ประสิทธิภาพในระดับนอยที่สุด  
 คาเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง   เห็นดวยกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี 
            ประสิทธิภาพในระดับนอย     
  คาเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  เห็นดวยกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มี 
           ประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 
   คาเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  เห็นดวยกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มี 
            ประสิทธิภาพในระดับมาก 
    คาเฉล่ีย  4.50 – 5.00   หมายถึง  เห็นดวยกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี 
            ประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด 
 
                        2.3  การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) โดยใชการวิเคราะหดวย
วิธีการสกัดปจจัยแบบการวิเคราะหองคประกอบหลัก  (Principal Component Analysis หรือ PCA) 
เพื่อวิเคราะหตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเพ่ือวิเคราะหความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสราง (construct validity) ซ่ึงถือเกณฑการเลือกตัวแปรท่ีเขาอยูในองคประกอบ
ตัวใดตัวหน่ึง โดยพิจารณาจากคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue)   ที่มากกวา 1.00     และ 
 
 
 
 
 
                                                 
 7John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey :                
Prentice – Hall Inc., 1970), 190. 
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ถือเอาคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  ของตัวแปรแตละตัวขององคประกอบน้ัน   มีคา
ต้ังแต 0.32 ข้ึนไป  ที่บรรยายดวยตัวแปรตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป  ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser)8  
 2.4.  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory Factor Model  หรือ CFM)    
เพื่อยืนยันตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    จากความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางกลุมเดิม และเพ่ือยืนยันความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง     (confirmed construct validity)      
โดยใชโปรแกรมลิสเรล (LISREL) ทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน โดยใชวิธีการประมาณ
คาพารามิเตอรดวยวิธี Maximum Likelihood (ML) และประเมินความถูกตองของโมเดลรวมทั้ง
ตรวจสอบความกลมกลืนระหวางขอมูลเชิงประจักษกับโมเดล รวมท้ังพิจารณาคาสถิติตาง ๆ ไดแก 
คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณคา (estimated standard error) และคาสถิติวัดระดับ
ความกลมกลืน (goodness of fit measures) โดยการพิจารณาคาสถิติและดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน  (goodness of fit measures) มีดังนี้ 
            
 ดัชนีที่ใชในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล 
 การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล เปนการพิจารณาความเหมือนหรือใกลเคียง
กันระหวางสองเมตริกซ คือ เมตริกซความแปรปรวน – ความแปรปรวนรวมของโมเดล      กับ 
ความแปรปรวน – ความแปรปรวนรวมของประชากร   หากโมเดลท่ีนักวิจัยพัฒนาข้ึนสามารถนํามา
คํานวณเมตริกซความแปรปรวน – ความแปรปรวนรวมของโมเดลแลว       ไดเหมือนหรือใกลเคียง
กับความแปรปรวน – ความแปรปรวนรวมของประชากร หรือมีคาใกลเคียงกับศูนย  แสดงวา 
โมเดลที่นักวิจัยพัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ9   
 
 
 
                                                 
 8Barbara G. Tabachnick, and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics (Boston : 
Allyn and Bacon, 2001), 625. 
 9สุภมาส  อังศุโชติ และรัชนีกลู  ภิญโญภานุวัฒน, เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร 
การใชโปรแกรมลิสเรล (กรุงเทพฯ : สํานักทะเบียนและวัดผล  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  
ม.ป.ป.), 24 – 27. 
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 การประเมินความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษในภาพรวม 
                   โดยสวนใหญเมื่อโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  เมตริกซความแปรปรวน  – 
ความแปรปรวนรวมของโมเดลท่ีพัฒนาข้ึนมักใกลเคียงกับความแปรปรวน – ความแปรปรวนรวม
ของประชากร   แตมักจะไมคอยพบกรณีที่เมตริกซท้ังสองมีคาเทากันทุกประการ      จึงตองกําหนด
เกณฑเพ่ือพิจารณาวาสองเมตริกซมีคาใกลเคียงกันเพียงพอที่จะสรุปวา    โมเดลสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษไดหรือยัง            หน่ึงในวิธีการเหลานั้นก็คือการกําหนดดัชนีที่ใชทดสอบความ
กลมกลืน (fit  indices) โดยดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีนิยมใชตรวจสอบความกลมกลืน มีดังน้ี 

  1. คาสถิติไค-สแควร (chi-square statistics) เปนคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติวาฟงกชั่นความกลมกลืนมีคาเปนศูนย การคํานวณคาสถิติไค-สแควรคํานวณจากผลคูณของ
องศาอิสระกับคาของฟงกช่ันความกลมกลืน ถาคาไค-สแควรมีคาสูงมากแสดงวาฟงกช่ันความ
กลมกลืนแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นั่นคือ โมเดลไมมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ โดยวิธีการตีความ พิจารณาดูจากคาสถิติไค-สแควรมีคาตํ่ามาก ยิ่งมีคาใกลศูนยมาก
เทาไร  แสดงวา   โมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ    นั่นคือ    โมเดลที่สอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษควรมีคาสถิติไค-สแควรตํ่า ๆ 
   การใชคาสถิติไค-สแควร (chi-square statistics) มีขอจํากัดดังนี้ คือในการ
ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล      มีขอจํากัดในกรณีที่  n  มีคามาก    เพราะจะทําใหคาสถิติ
ไค-สแควรสูงมากจนอาจทําใหสรุปผลไดไมถูกตอง ดังน้ันจึงแกไขโดยการพิจารณาคา X2/df  ซ่ึง
ควรมีคานอยกวา 2.00 หรือบางตําราอาจกลาววาคา X2/df    ควรมีคานอยกวา 5.0010 

 

 

 

 

    

                                                 
 10Kenneth A. Bollen, Structural Equations with Latent Variables (New York : Wiley, 

1989), 54, อางถึงใน สุภมาส  อังศุโชติ และรัชนีกูล  ภญิโญภานุวัฒน, เอกสารประกอบการอบรม
หลักสูตรการใชโปรแกรมลิสเรล, 25.   
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                                2. คารากท่ีสองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกําลังสองของการประมาณคา (Root 
Mean Square Error of Approximate) คา RMSEA ที่ดีมากๆ ควรมีคานอยกวา 0.05    คาระหวาง 
0.05 – 0.08   หมายถึง   โมเดลคอนขางสอดคลอง     คาระหวาง 0.08 – 0.10  แสดงวาโมเดล
สอดคลองเล็กนอย และคาที่มากกวา 0.10   แสดงวา  โมเดลยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ11 

     3. ดัชนีวัดความสอดคลองเชิงสัมบูรณ  (absolute fit index)  มี 3 ดัชนี  ไดแก GFI 
(Goodness of Fit), AGFI (Adjusted Goodness of Fit) , PGFI (Parsimony Goodness of Fit) 

             3.1  GFI แสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมที่อธิบายได
ดวยโมเดล 

            3.2  AGFI แสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมที่อธิบาย
ไดดวยโมเดลโดยปรับแกดวยองศาความเปนอิสระ 
                           3.3  PGFI แสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมที่อธิบาย
ไดดวยโมเดลที่ปรับแกดวยความซับซอนของโมเดล 

              โดยท่ัวไปคา GFI, AGFI, และ PGFI มีคาต้ังแต 0 ถึง 1.00 คา GFI และ AGFI 
ท่ียอมรับไดควรมีคาต้ังแต 0.90 เปนตนไป แตคา PGFI ควรมีคาต้ังแต 0.05              
   4. ดัชนีวัดความสอดคลองเชิงสัมพัทธ (Relative Fit Index) ไดแก NFI, NNFI, 
PNFI, CFI, และCN เปนดัชนีที่บอกวาโมเดลที่นํามาตรวจสอบดีกวาโมเดลท่ีตัวแปรไมมี
ความสัมพันธกันเลย (baseline model) หรือโมเดลอิสระ (independence model) คาของดัชนีเหลานี้
มีคาตั้งแต 0 ถึง 1 ยกเวน NNFI ที่อาจมีคามากกวา 1.00 ได และ คา CN มีคามากกวา 1.00 
 
 
 
 

                                                 

11Adamantios Diamantopoulos, and Judy A. Siguaw, Introducing LISREL : A Guide for 
the Uninitiated  (London : SAGE Publications, 2000), 82 – 97, อางถึงใน สุภมาส  องัศุโชติ   และ
รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน, เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใชโปรแกรมลิสเรล, 25 – 27. 
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         NFI และ CFI ที่ดีควรมีคา 0.90 ข้ึนไป คา PNFI ควรมีคาตํ่า ๆ และ คา CN ควรมี
คามากกวา 20012 

  5 .  ดัชนีวัดความสอดคลองในรูปความคลาดเค ล่ือน  มี  3  ตัว   คือ  RMR, 
Standardized Residual และ Standardized RMR   

             คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standardized Residual) ไมควรมีคามากกวา 
|2.58|13 

            คา Standardized RMR      เปนคาสรุปของคา   Standardized Residual   ควรมีคา
นอยกวา 0.05 จึงจะสรุปไดวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

        2.5  การหาคาความเชื่อม่ันชนิดความคงท่ีภายใน (internal  consistency  reliability)  
ของแบบสอบถามท่ีใชเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพของกลุมตัวอยางกลุมเดิม      ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งที่ 2     จํานวน   171   ขอ 
(ตัวแปรยอย) โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค   (Cronbach’s alpha  coefficient)14

วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  (Statistical Package for the Social Sciences) 

   

 

 

 

  
                                                 

 12Diamantopoulos and Siguaw, Introducing LISREL : A Guide for the Uninitiated,  
82 – 97,  อางถึงใน สุภมาส  อังศุโชติ   และรัชนีกูล   ภิญโญภานุวัฒน, เอกสารประกอบการอบรม
หลักสูตรการใชโปรแกรมลิสเรล, 25 – 27.      
 13Ibid. 

 14Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 161. 
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สรุป 
 

                       การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเคร่ืองมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา
ท่ีมีประสิทธิภาพ” นี้ มีวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยเพ่ือทราบ 1) คุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  2) ตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ                
และ3) พัฒนาเครื่องมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยการ
ศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใชโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เปนหนวยวิเคราะห ประชากร                           
คือ โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ทั่วประเทศ  จํานวน 540  โรงเรียน   ผูวิจัยไดคํานวณหา
ขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95%         
และใหความคลาดเคล่ือนของผลการสุม ไมเกินรอยละ 5 ( +  5%)  ซ่ึงเปนที่ยอมรับ  ไดขนาด            
กลุมตัวอยางที่เปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา   จํานวน  228  โรงเรียน ใชเทคนิคการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบแบงประเภท    (Stratified Random Sampling)     แบงกลุมตัวอยางตาม              
ภาคภูมิศาสตร ประกอบดวย ภาคเหนือ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก                    
ภาคตะวันตก  และภาคใต   ผูใหขอมูลคือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 228 คน และครูผูปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาเดียวกัน จํานวน 228 คน ผูใหขอมูลรวมทั้งส้ิน 456 คน เคร่ืองมือที่ใชใน               
การวิจัย ประกอบดวย (1) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) (2) แบบสอบถาม 
(questionnaires) ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังที่ 1 จํานวน 184 ขอ  (3) แบบสอบถาม 
(questionnaires) ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งที่ 2 หลังจากที่สกัดตัวแปรที่ไมสําคัญออกแลว 
จํานวน 171 ขอ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS (Statistical Package for Social Science) โดยการหา (1) คารอยละ (%)  (2) คาเฉลี่ย                    
( x )  (3) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (4) การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) ดวยวิธีการสกัดปจจัยแบบการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component 
Analysis หรือ PCA) ในการวิเคราะหองคประกอบคร้ังที่ 1  (5) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Model หรือ CFM) เพ่ือยืนยันตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ  จากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางกลุมเดิม  และเพื่อยืนยันความเท่ียงตรง                   
เชิงโครงสราง  (confirmed construct  validity) โดยใชโปรแกรมลิสเรล  (LISREL) ในการวิเคราะห 
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องคประกอบ ครั้งที่2 และ(6) การหาคาความเช่ือม่ันชนิดความคงที่ภายใน (internal  consistency  
reliability)  ของแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งท่ี 2 จํานวน  171  ขอ (ตัวแปรยอย) 
โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  alpha   coefficient)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

บทท่ี  4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใน
การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาเคร่ืองมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ” 
ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะห และเสนอผลการวิเคราะห โดยแบงออกเปน  3  ตอน ดังนี้ 
                ตอนท่ี 1  การศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

   ตอนท่ี 2   การวิเคราะหตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
                ตอนท่ี 3  การพัฒนาเคร่ืองมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
  ดังรายละเอียดของการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตอไปนี้ 
  
ตอนท่ี  1   การศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

               ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดกําหนดการศึกษาวิเคราะหขอมูลและดําเนินการ ดังนี้  
                   1.1 การศึกษาวิเคราะหเนื้อหา  (content  analysis)   จากหลักการแนวคิดทฤษฎี
และขอคนพบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ   ดังนี้  

            1.1.1 แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของ
นักวิชาการตางประเทศ      ประกอบดวย    (1) แนวคิดของทีด (Tead )     (2) แนวคิดของเครทอน
(Kreitton)  (3)แนวคิดของซาซส (Sachs) (4) แนวคิดของบารนารด (Barnard) (5) แนวคิดของสแตท 
และคนอ่ืน ๆ  (Stadt and others)  (6) แนวคิดของสต็อกดิลล   (Stogdill)  (7) แนวคิดของเทรวาทรา 
และนิวพอรท (Trewatha and Newport)    (8) แนวคิดของฮอย  และมิสเกล (Hoy and Miskel)      
(9) แนวคิดของกริฟฟท (Griffiths)      (10) แนวคิดของแม็คนูสัน (Magnuson)  (11) แนวคิดของ
เซอรจิโอวานนี  (Sergiovanni)       และ(12) แนวคิดของปเตอร เอ็ฟ. ดรักเกอร (Peter F. Drucker) 
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                            1.1.2. แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของ
นักวิชาการในประเทศ    ประกอบดวย (1) แนวคิดของภิญโญ  สาธร   (2) แนวคิดของสมพงษ  
เกษมสิน  (3) แนวคิดของธงชัย  สันติวงษ (4) แนวคิดของวิศิษฎ พิพัฒนภิญโญพงค  (5) แนวคิด
ของอํานวย  วีรวรรณ  (6) แนวคิดของดนัย  เทียนพุฒ     (7) แนวคิดของวีระวัฒน  ปนนิตามัย   (8) 
แนวคิดของศิริพร  พงศศรีโรจน (9) แนวคิดของเอกชัย  กี่สุขพันธ (10) แนวคิดของอภิรมย  ณ นคร 
(11) แนวคิดของวิจิตร  วรุตบางกูร   และสุพิชญา  ธีระกุล (12) แนวคิดของพนัส  หันนาคินทร  (13) 
แนวคิดของนพพงษ  บุญจิตราดุลย     (14) แนวคิดของทองอินทร    วงศโสธร      (15) แนวคิดของ
รุง   แกวแดง  (16) แนวคิดของธงชัย วงศชัยสุวรรณ (17) แนวคิดของเกษม  วัฒนชัย  (18) แนวคิด
ของอุทัย  เดชตานนท (19) แนวคิดของธีระ รุญเจริญ (20) แนวคิดของสมชาย  เทพแสง  และ(21) 
แนวคิดของบุญชัย  พิทักษดํารงกิจ    
 
                               1.1.3. แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
ของสถาบันหรือสมาคมตางประเทศ   ประกอบดวย    (1) แนวคิดของสถาบันพัฒนาครูใหญ
แหงทัสมาเนีย (Tasmanian Principal Institute : TPI) ประเทศออสเตรเลีย (2) แนวคิดของสมาคม
ผูนําโรงเรียนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Interstate School 
Leaders Licensure Consortium : ISLLC) และ(3) แนวคิดของสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญของ
ฮองกง 
 
  1.1.4 แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของ
สถาบันหรือสมาคมในประเทศ       ประกอบดวย   (1) แนวคิดของคุรุสภาในฐานะท่ีเปนสภาของครู
ในประเทศไทยไดกําหนดเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาข้ึน เรียกวา “เกณฑมาตรฐานผูบริหาร
การศึกษาของคุรุสภา 2540” 
 
   1.1.5  แนวคิดทางศาสนาเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย   (1) แนวคิดของพระราชวรมุนี   (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)    (2) แนวคิดของ
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  และ(3) แนวคิดของเลาจื้อ แหงลัทธิเตา   
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                     1.2  การสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับคุณลักษณะ
ของ ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
                     ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ จํานวน 30 คน ประกอบดวย ผูบริหาร
ระดับสูงดานนโยบายระดับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํานวน 4 คน นายกเทศมนตรีดีเดน
ดานการจัดการศึกษา ประจําป พ.ศ. 2547 – 2548  จํานวน  3 คน  ผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษา
ท่ีมีนายกเทศมนตรีดีเดนดานการจัดการศึกษา ประจําป พ.ศ. 2547 – 2548   จํานวน  3 คน  
ผูอํานวยการสถานศึกษาดีเดน ประจําป พ.ศ. 2546 – 2548 จํานวน 5 คน  และครูดีเดน  ประจําป 
พ.ศ. 2547 – 2548  จํานวน 15  คน ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิจํานวน 30 คน นี้เปนกลุมตัวอยาง
โดยการสุมแบบเจาะจง (purposive sampling) ในการวิจัยคร้ังนี้   

 1.3  ผลการสังเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพจากการ
วิเคราะหเนื้อหาและการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ  
 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหเนื้อหาและการสัมภาษณความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับคุณลักษณะของ ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเปน
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ     จํานวน  17   คุณลักษณะ    มาสรางเปน
ขอคําถามของแบบสอบถามในการสอบถาม แลวนําไปหาคาความสอดคลองและความตรงกับส่ิงท่ี
ตองการวัด “คา IOC” (Index of Item Objective Consistency) โดยพิจารณาจากคาท่ีมากกวา 0.56 
ข้ึนไป  ซ่ึงผลการวิเคราะหเหลือขอคําถาม จํานวน 184 ขอ  ซ่ึงไดคุณลักษณะซ่ึงเปนคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  จํานวน  17  คุณลักษณะ ดังนี้ 
 
 คุณลักษณะท่ี 1  คุณลักษณะทางกาย     ประกอบดวย     (1) เปนบุคคลท่ีมีรางกาย
สมประกอบ (2) มีลักษณะสงางาม   (3) มีรูปรางหนาตาดี   สวนสูง   และนํ้าหนัก   เหมาะสม   (4)มี
น้ําเสียงในการพูดเปนธรรมชาติ   นาฟง    (5) มีการพูดท่ีส่ือความหมายไดชัดเจน   เขาใจงาย   และ
(6) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 
 
 คุณลักษณะท่ี 2  คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ประกอบดวย (1) มีการวางตนเหมาะสมกับ
กาลเทศะ (2) เปนกันเองไมถือตัว (3) มีความทะเยอทะยานท่ีจะนําพาองคการไปสูความสําเร็จ (4) มี
ความเช่ือม่ันในตนเองท่ีจะทํางานใหสําเร็จ (5) มีความสุขุม เยือกเย็น (6) มีความออนนอม ถอมตน
และรูจักการประนีประนอม   (7) มีความกระตือรือรน  และต่ืนตัวท่ีจะทํางานอยูเสมอ  (8) มีความ
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คลองตัว  ทํางานไดถูกตอง   รวดเร็ว    (9) มีความขยัน    และความมานะ   (10) มีอารมณดี   มี
ชีวิตชีวา  ราเริง   ยิ้มแยมแจมใส (11) รูจักควบคุมอารมณตนเอง (12)   มีความอดทนอดกล้ันตอ
ภาวะกดดัน (13) มีบุคลิกลักษณะดี สุภาพเรียบรอย นาเคารพ เช่ือถือ และศรัทธา  (14) แตงกาย
สุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ   (15) มีวาจาสุภาพเรียบรอย    และ(16) มีวาทศิลปในการพูด  

 คุณลักษณะท่ี 3  คุณลักษณะทางสังคม  ประกอบดวย   (1)มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
(2) เปนกัลยาณมิตรกับทุกคน     (3) เปนผูอํานวยความสะดวกท่ีเช่ียวชาญ    (4) เปนท่ียอมรับและ
เช่ือถือของผูรวมงาน   นักเรียน   ผูปกครอง  และชุมชน   (5) มีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร    
(6) บริการใหความชวยเหลือสังคมและชุมชนอยูเสมอ    (7) เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวา
สวนตน  และ(8)มีใจกวาง มีอัธยาศัยดี และมีน้ําใจ 

 คุณลักษณะท่ี 4  คุณลักษณะสวนบุคคล  ประกอบดวย   (1)มีสติปญญาเฉียบแหลม  (2) 
มีไหวพริบปฏิภาณดี   (3) มีวิจารณญาณในการวินิจฉัยเร่ืองตาง ๆ  (4) มีความรอบรู    (5) มี
ความสามารถในการพูด    (6) มีความสามารถในการทํางาน   (7) มีความจริงใจ  (8) มีความเปนมิตร 
(9) มีความเสมอตนเสมอปลาย (10) มีอารมณขัน  (11) มีสุขภาพจิตดี  และ(12) มีการดูแลเอาใจใส
สุขภาพ 

 คุณลักษณะท่ี 5  คุณลักษณะดานความรู ประกอบดวย (1) มีความเปนผูนําทางวิชาการ 
(2) มีความรูทางดานวิชาชีพและดานความรูท่ัว ๆ ไปเปนอยางดี  (3) มีความรูทางดานการบริหาร
การศึกษาทั้งในแงทฤษฎีและการปฏิบัติ   (4) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงขอมูล   การ
รวบรวมขอมูล   และยุทธศาสตรการวิเคราะหขอมูล   (5) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบ
การใช การประเมิน และการปรับปรุงหลักสูตร  (6) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผล  การ
ประเมินผล  และยุทธศาสตรในการประเมินผล      (7) มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษา       และการบริหารจัดการในโรงเรียน  (8) มีความรูเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา  การ
ประเมินภายใน  และการประกันคุณภาพการศึกษา (9) มีความรูเกี่ยวกับกรอบภารกิจของ
สถานศึกษาและการบริหารงานในสถานศึกษา (10) มีความรูความเขาใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยาการใหม ๆ   และ(11) เปนผูท่ีแสวงหาความรู    และพัฒนาความรูอยูเสมอ 

 คุณลักษณะท่ี 6   คุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน     ประกอบดวย  (1) 
รูบทบาทของตนเอง (2) เปนคนตรงตอเวลา (3) มีความกลาหาญ กลาคิด กลาพูด กลาทํา  และกลา
ตัดสินใจ (4) มีความรับผิดชอบ   (5) มีความสามารถในการทํางานรวมกับผู อ่ืนได  (6)  มี
ความสามารถในการวิเคราะหปญหาในการทํางาน (7) มีความสามารถในการตัดสินใจ (8) มี
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ความสามารถในการประสานงานท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน     (9)  มีความสามารถในการ
จูงใจคน    (10) มีความสามารถในการบังคับตนเองได  (11) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และ(12) มี
ความเด็ดขาดและมีความยืดหยุน ข้ึนอยูกับสถานการณ 

 คุณลักษณะท่ี 7  คุณลักษณะดานวิชาชีพ       ประกอบดวย    (1) มีความรูความเขาใจใน
สาขาวิชาชีพอยางดีและชัดเจน  (2) มีความรูเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ  (3) ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา (4) มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงในศาสตรและศิลปท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษา (5) มีประสบการณกอนท่ีจะรับตําแหนงอยางเพียงพอ (6) มีพื้นฐานการศึกษา
ท่ีสูงพอ (7) มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา (8) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา  และ(9) เปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา 

 คุณลักษณะท่ี 8  คุณลักษณะทางแรงจูงใจ ประกอบดวย (1) มีแรงขับในการปฏิบัติงาน 
(2) มีแรงกระตุนในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล (3) มีความมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ 
(4) มีความตองการในอํานาจดวยวิธีการท่ีถูกตองและใชอยางมีเหตุผล (5) ยอมรับและช่ืนชม
ความสําเร็จของนักเรียนและบุคลากรทุกคน  (6) ปฏิบัติอยางยุติธรรม และใหเกียรติแกบุคลากรทุก
คน (7) สนับสนุนใหบุคลากรประสบผลสําเร็จในงาน    (8) พัฒนาผูรวมงานใหสามารถพัฒนา
ตนเองไดเต็มขีดความสามารถของแตละคน  (9) ช่ืนชมและเผยแพรผลสําเร็จของงานของผูรวมงาน
ตอสาธารณะเปนประจํา และ(10) มีการเสริมแรงทางบวกแกผูท่ีปฏิบัติงานดี                                                                 

 คุณลักษณะท่ี 9  คุณลักษณะทางทักษะ ประกอบดวย (1) มีทักษะทางเทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน  (2) มีทักษะดานมนุษยสัมพันธ  (3) มีทักษะทางความคิดรวบยอด  (4) มีทักษะทางการ
บริหารงาน (5) มีทักษะในการประสานงานและการจูงใจ (6) มีทักษะในการแกปญหาและขจัด
ความขัดแยง (7) มีทักษะในการส่ังการ (8) มีทักษะในการติดตาม กํากับ และประเมินผล (9) มี
ทักษะในการดําเนินการประชุม  (10) มีทักษะในการพูดและใชภาษาในการส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพ   (11) มีทักษะในเชิงคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดวิเคราะหสังเคราะห พัฒนา และปรับปรุง
องคกร  และ(12) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการบริหารจัดการ 

 คุณลักษณะท่ี 10  คุณลักษณะดานการบริหาร    ประกอบดวย   (1) เปนผูจัดการท่ีมี
หลักการ และมีเหตุผล  (2) มีความรอบรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองคกร   (3) มี
ประสบการณในการบริหาร (4) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน
เปนลําดับ  (5) มีความสามารถในการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน (6) มี
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ความสามารถท่ีจะมอบหมายงานใหผูอ่ืนทําตามความถนัดและความสามารถ (7) มีความสามารถใน
การวางแผนและจัดระเบียบงาน (8) สามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการ
บริหารการศึกษาไปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษา (9) สามารถวิเคราะห สังเคราะห และ
สรางองคความรูในการบริหารจัดการสถานศึกษา (10) สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของ
สถานศึกษา (11) สามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และกําหนดภารกิจ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดเหมาะสม 

 คุณลักษณะท่ี 11  คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม ประกอบดวย  (1) เปนผูนําเชิง
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี (2) สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรม
และจริยธรรมท่ีเหมาะสม (3) มีความเสียสละ  อุทิศตนและเวลาใหกับการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง   
(4) มีความซื่อสัตยสุจริต   (5) มีความโปรงใส (6) มีความเมตตากรุณา เอ้ืออาทรตอผูอ่ืน (7) มีความ
อดทนตอความยากลําบาก (8) มีใจเปนธรรม และมีความยุติธรรม (9) มีความหนักแนน และมีสัจจะ 
(10) มีวินัยในตนเอง (11) ยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (12) นําหลักธรรมคําสอน
ทางศาสนามาประยุกตใชในการบริหาร  และ(13) ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางาน 

 คุณลักษณะท่ี  12  คุณลักษณะดานภาวะผูนํา       ประกอบดวย    (1)  เปนผูมีบารมี  (2) 
เปนผูนําและสรางผูนํา  (3) เปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และเปนที่ยอมรับของผูรวมงานทุกคน (4) มี
วิสัยทัศนและมองการณไกล  (5) มีความสามารถในการแกปญหาในแตละสถานการณอยาง
เหมาะสม  (6) มีความสามารถในการกระจายอํานาจการบริหารและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมกับ
บุคลากร  (7) มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา (8) มีความสามารถในการแสดงบทบาท
ผูนําตามสถานการณไดอยางเหมาะสม และ(9) มีความสามารถในการชี้นําและแนะแนวทางในการ
ดําเนินงานใหกับผูใตบังคับบัญชา 

 คุณลักษณะท่ี 13  คุณลักษณะดานความสามารถท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน ประกอบดวย 
(1) มีความสามารถในการติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ (2) มีความสามารถในการบริหารความ
ขัดแยง  (3) มีความสามารถในการทํางานเปนทีม สรางและพัฒนาทีมงานใหเขมแข็ง (4) รับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของทุกฝาย (5) มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ (6) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (7) สรางโอกาสในการ
พัฒนาไดทุกสถานการณ (8) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อปรับปรุง และพัฒนา
งานใหดียิ่งข้ึน (9) ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร และ(10)มีความสามารถในการรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
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 คุณลักษณะท่ี 14  คุณลักษณะดานความสามารถในการวางแผนการทํางาน 
ประกอบดวย       (1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผน กลยุทธ  และการนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ  (2) มีการวางแผนการทํางานรวมกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว (3) มีการพัฒนา
แผนงานขององคการใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (4) มีการกระตุนสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติ
ตามแผนดวยความเต็มใจ (5) มีการระดมและจัดสรรทรัพยากรทุกดาน  เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินงานตามที่วางแผนไวใหบรรลุตามเปาหมาย และเพื่อประโยชนในการดําเนินงานการจัด
การศึกษา (6) มีการเก็บหลักฐานการทํางานอยางเปนระบบและมีคุณภาพ เพื่อใชในการประเมินผล
การพัฒนาโรงเรียน (7) สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํานโยบายการศึกษาระดับสถานศึกษา (8) 
สามารถกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา (9) จัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา สังคม และส่ิงแวดลอม  (10) 
สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ และ(11) สามารถติดตาม ประเมิน และรายงาน
ผลการดําเนินงาน 
 คุณลักษณะท่ี 15  คุณลักษณะดานความสามารถในการทํางานรวมกับชุมชน 
ประกอบดวย   (1) มีการติดตอส่ือสารกับผูแทนของแตละกลุมในชุมชนอยางสมํ่าเสมอ (2) สงเสริม
ความสัมพันธกับผูนําชุมชน และสรางความยอมรับเช่ือถือของชุมชน (3) สรางพันธมิตรกับองคกร
ภายนอก ท้ังระดับบุคคล  และระดับกลุม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน (4) ขอความ
รวมมือจากฝายตาง ๆ ท้ังจากชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อใหเขามาสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน (5) เปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน (6) ศึกษาพ้ืนฐานความเปนอยูของชุมชน เพื่อกําหนด
แนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน (7) สามารถสรางกิจกรรมความ
รวมมือในรูปแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยมีเปาหมายในการเขาไป
ชวยเหลือชุมชน  (8) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของ
บุคลากร ผูเรียนและชุมชน (9) สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสงเสริมการจัด
การศึกษา และ(10) รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค 
  คุณลักษณะท่ี 16  คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม 
และจริยธรรม ประกอบดวย  (1) สรางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมและเอ้ือตอการพัฒนาองคการดาน
ศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม (2) ดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ ท่ีสอดรับกับความเช่ือและประเพณี
ปฏิบัติในสังคมอยางตอเนื่อง (3) สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา (4) มีการสงเสริมจรรยาบรรณท่ีดี
เกี่ยวกับวิชาชีพ (5) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของทองถ่ินและของสังคมในภาพรวม 
เพื่อนําวัฒนธรรมมาประกอบในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากข้ึน (6) สามารถเปนตัวอยางและ
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เปนผูนําในงานดานศาสนาวัฒนธรรมและจริยธรรม  (7) ใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม (8) ฝกฝนอบรมผูใตบังคับบัญชาดาน
คุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม (9) มีการจัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกหองเรียนใหสงเสริมกิจกรรมทางดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม  (10) สืบสาน
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินตลอดจนประเพณีตาง ๆ ในทองถ่ินอยางตอเนื่อง (11) นํานักเรียนเขา
รวมกิจกรรมท้ังทางดานศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม  และ(12) คํานึงถึงปญหาส่ิงแวดลอมดาน
ศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม 
 คุณลักษณะท่ี 17  คุณลักษณะดานทัศนคติ  ประกอบดวย (1) มีทัศนคติวามนุษยทุกคน
สามารถเรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพของตนเอง       (2) มีทัศนคติวาใหเด็กเกง   ดี   มีสุข   โดย
การบูรณาการท้ังโรงเรียน (3) มีทัศนคติวาการพัฒนาโรงเรียนเปนกระบวนการท่ีตองกระทําอยาง
ตอเนื่อง (4) มีทัศนคติวาวิสัยทัศนของโรงเรียนเปนวิสัยทัศนท่ีมีมาตรฐานสูงและปฏิบัติไดจริง (5) 
มีทัศนคติวาการเรียนรูของนักเรียนเปนเปาประสงคพื้นฐานของการจัดการศึกษา (6) มีทัศนคติวา
นักเรียนตองมีความรู ทักษะ และคานิยมท่ีจําเปน เพ่ือท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวัน (7) มีทัศนคติ
วาการเรียนรูตลอดชีวิตเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับตนเอง และผูอ่ืน (8) มีทัศนคติวาความแตกตางของ
บุคคลเปนประโยชนตอโรงเรียน (9) มีทัศนคติวาโรงเรียนตองมีส่ิงแวดลอมทางการเรียนท่ี
หลากหลาย  ปลอดภัย และนาเรียน    (10) มีทัศนคติวาการมีใจรักในงานและการมีความรู   ทําให
ทุกอยางสามารถแกปญหาได (11) มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพของตนเอง  ตอเพื่อนรวมงาน   ตอสังคม   
และตอชุมชนแวดลอมโรงเรียน และ(12) มีทัศนคติท่ีดีตอโลก 
 

ตอนท่ี 2   การวิเคราะหตัวชี้วัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
 การวิเคราะหตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ    จากการ
เก็บรวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 1 โดยแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 1  มีจํานวน 184 ขอ 
(ตัวแปรยอย) ผูวิจัยไดแบบสอบถามกลับคืนมา  จํานวน  456  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100   
 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะหตัวช้ีวัด
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
   สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนผูใหขอมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก
ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 228 คน  และครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเดียวกัน  จํานวน 
228 คน ผูใหขอมูลรวมท้ังส้ิน 456 คน  เม่ือแยกพิจารณาตามเพศ  อายุ  ระดับวุฒิการศึกษา  
ประสบการณในการทํางานดานบริหารหรือครูผูปฏิบัติการสอน และบทบาทหนาท่ีในสถานศึกษา 
มีรายละเอียดตามตารางท่ี 3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี  3  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ผูอํานวยการ  
สถานศึกษา 

ครู รวม ตําแหนง 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. เพศ       

1. ชาย 101 44.30 41 17.98 142 31.14 
2. หญิง 127 55.70 187 82.02 314 68.86 

รวม 228 100.00 228 100.00 456 100.00 

2. อายุ       
1. ต่ํากวา 30 ป 0 0.00 30 13.16 30 6.58 
2. 31 – 40 ป 17 7.45 74 32.45 91 19.95 
3. 41 – 50 ป 81 35.53 81 35.53 162 35.53 
4. 51 ปข้ึนไป 130 57.02 43 18.86 173 37.94 

รวม 228 100.00 228 100.00 456 100.00 

3. ระดับวุฒิการศึกษา       
1. ต่ํากวาปริญญาตรี 0 0.00 3 1.32 3 0.66 
2. ปริญญาตรี/เทียบเทา 85 37.28 155 67.98 240 52.63 
3. ปริญญาโท 141 61.84 69 30.26 210 46.05 
4. สูงกวาปริญญาโท 2 0.88 1 0.44 3 0.66 

รวม 228 100.00 228 100.00 456 100.00 

4. ประสบการณในการทํางาน       
1. นอยกวา 5 ป 18 7.90 33 14.47 51 11.18 
2. 5 – 10 ป 25 10.96 46 20.17 71 15.57 
3. 11 – 15 ป 34 14.91 45 19.74 79 17.32 
4. 16 – 20 ป 18 7.90 20 8.77 38 8.33 
5. 20 ปข้ึนไป 133 58.33 84 36.84 217 47.60 

รวม 228 100.00 228 100.00 456 100.00 
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ตารางท่ี  3   (ตอ) 
 

ผูอํานวยการ  
สถานศึกษา 

ครู รวม ตําแหนง 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
5. บทบาทหนาท่ีในสถานศึกษา       

1. ผูบริหารสถานศึกษา        228 100.00 0 0.00 228 50.00 
2. ครูผูปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

0 0.00 228 100.00 228 50.00 

รวม 228 100.00 228 100.00 456 100.00 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ในการ
วิจัยคร้ังนี้สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 127 คน  คิดเปนรอยละ 55.70 เปนเพศชายจํานวน 101 คน 
คิดเปนรอยละ 44.30  ผูตอบแบบสอบถามในตําแหนงนี้สวนใหญมีอายุ 51 ปข้ึนไป จํานวน 130 คน คิด
เปนรอยละ 57.02    รองลงมาคืออายุ 41 – 50 ป    จํานวน  81 คน   คิดเปนรอยละ 35.53  และอายุ 
31 – 40 ป   จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ  7.45 และไมมีผูตอบแบบสอบถามในตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีอายุต่ํากวา 30 ป    ในดานระดับวุฒิการศึกษา   สวนใหญมีระดับวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาโทมากท่ีสุด จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 61.84  รองลงมาคือระดับ
ปริญญาตรี/เทียบเทา จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 37.28 และสูงกวาปริญญาโท จํานวน 2 คน คิด
เปนรอยละ 0.88 และไมมีผูตอบแบบสอบถามในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาที่ระดับวุฒิ
การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี    สวนดานประสบการณการทํางานต้ังแต 20 ปข้ึนไปมีมากท่ีสุด 
จํานวน 133 คน  คิดเปนรอยละ 58.33  รองลงมาคือ 11 – 15 ป จํานวน 34 คน  คิดเปน รอยละ 14.91  
และ 5 – 10 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 10.96 และ16 – 20 ป และนอยกวา 5 ป    มีนอยท่ีสุด
เทากัน   คือจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 7.90  สวนดานบทบาทหนาท่ีในสถานศึกษา พบวา มี
บทบาทหนาท่ีในสถานศึกษาเปนผูอํานวยการสถานศึกษา   จํานวน 228 คน   คิดเปนรอยละ 100.00 
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  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     สวนใหญเปนเพศหญิง 
มีจํานวน 187 คน  คิดเปน รอยละ 82.02 เพศชาย จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 17.98 ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 41 – 50 ป จํานวน 81 คน  คิดเปนรอยละ 35.53       รองลงมาคือ อายุ 
31 – 40 ป  จํานวน 74 คน  คิดเปนรอยละ 32.45   และอายุ  51 ปข้ึนไป จํานวน 43 คน คิดเปนรอย
ละ 18.86 และนอยท่ีสุดคืออายุต่ํากวา  30 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 13.16 ในดานระดับวุฒิ
การศึกษาสวนใหญมีระดับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเทามากท่ีสุด จํานวน 155 คนคิดเปนรอย
ละ67.98  รองลงมาคือ ปริญญาโท จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 30.26 และตํ่ากวาปริญญาตรี   
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.32  และนอยท่ีสุดคือ สูงกวาปริญญาโท จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 
0.44     สําหรับดานประสบการณในการทํางานสวนใหญมีประสบการณ ตั้งแต 20 ปข้ึนไป จํานวน 
84 คน คิดเปนรอยละ 36.84  รองลงมาคือ 5 – 10 ป  จํานวน  46  คน  คิดเปนรอยละ 20.17   และ 11 – 15 
ป จํานวน 45 คน    คิดเปนรอยละ 19.74    และนอยกวา 5 ป  จํานวน 33  คน  คิดเปนรอยละ 14.47      
และ16 – 20 ปนอยท่ีสุด    จํานวน  20  คน คิดเปนรอยละ 8.77       สําหรับดานบทบาทหนาท่ีใน
สถานศึกษา  พบวา   มีบทบาทหนาท่ีในสถานศึกษาเปนครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  จํานวน  
228  คน คิดเปนรอยละ 100.00   
 
             2.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรท่ีเปนคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

    ในการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรท่ีเปนคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพของผูอํานวยการสถานศึกษา     และครูผูปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  ในแตละตัวแปรของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ี
มีประสิทธิภาพ  ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี  4  คาเฉล่ีย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาระดับความคิดเห็นของแตละ 
                    ตัวแปรท่ีเปนคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   

 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวแปรท่ีเปนคุณลักษณะของ 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ x  S.D. 

คาระดับ 
ความคิดเห็น 

1 คุณลักษณะท่ี 1 คุณลักษณะทางกาย    
1.1  เปนบุคคลท่ีมีรางกายสมประกอบ 4.78 0.484 มากท่ีสุด 
1.2 มีลักษณะสงางาม  4.36 0.706 มาก 
1.3 มีรูปรางหนาตาดี สวนสูง และนํ้าหนักเหมาะสม 4.01 0.817 มาก 
1.4 มีน้ําเสียงในการพูดเปนธรรมชาติ นาฟง  4.38 0.691 มาก 
1.5 มีการพูดท่ีส่ือความหมายไดชัดเจน เขาใจงาย 4.64 0.603 มากท่ีสุด 
1.6 มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 4.50 0.639 มากท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
รายดานของคณุลักษณะท่ี 1 

4.44 0.657 มาก 

2 คุณลักษณะท่ี 2 คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ    
2.1 มีการวางตนเหมาะสมกับกาลเทศะ 4.69 0.551 มากท่ีสุด 
2.2 เปนกันเองไมถือตัว 4.47 0.632 มาก 
2.3 มีความทะเยอทะยานที่จะนําพาองคการไปสูความสําเร็จ 4.55 0.605 มากท่ีสุด 
2.4 มีความเชื่อม่ันในตนเองท่ีจะทํางานใหสําเร็จ 4.62 0.581 มากท่ีสุด 
2.5 มีความสุขุม เยอืกเย็น  4.52 0.642 มากท่ีสุด 
2.6 มีความออนนอมถอมตน และรูจักการประนีประนอม 4.55 0.613 มากท่ีสุด 
2.7 มีความกระตือรือรน และต่ืนตัวท่ีจะทํางานอยูเสมอ 4.69 0.542 มากท่ีสุด 
2.8 มีความคลองตัวทํางานไดถูกตอง รวดเร็ว 4.59 0.589 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  4  (ตอ) 
  
ลําดับ
ท่ี 

ตัวแปรท่ีเปนคุณลักษณะของ 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ x  S.D. 

คาระดับ 
ความคิดเห็น 

2.9 มีความขยัน และความมานะ 4.69 0.534 มากท่ีสุด 
2.10 มีอารมณด ีมีชีวิตชีวา ราเริง ยิ้มแยมแจมใส  4.56 0.612 มากท่ีสุด 
2.11 รูจักควบคุมอารมณตนเอง 4.55 0.641 มากท่ีสุด 
2.12 มีความอดทนอดกล้ันตอภาวะกดดัน 4.54 0.642 มากท่ีสุด 
2.13 มีบุคลิกลักษณะดี สุภาพเรียบรอย นาเคารพ เช่ือถือ และ

ศรัทธา 
4.59 0.608 มากท่ีสุด 

2.14 แตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ 4.59 0.589 มากท่ีสุด 
2.15 มีวาจาสุภาพเรียบรอย 4.58 0.620 มากท่ีสุด 
2.16 มีวาทศิลปในการพูด 4.54 0.655 มากท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
รายดานของคณุลักษณะท่ี 2 

4.58 0.603 มากท่ีสุด 

3 คุณลักษณะทางสังคม    
3.1 มีความเหน็อกเห็นใจผูอ่ืน 4.52 0.618 มากท่ีสุด 
3.2 เปนกัลยาณมิตรกับทุกคน 4.63 0.587 มากท่ีสุด 
3.3 เปนผูอํานวยความสะดวกท่ีเช่ียวชาญ 4.41 0.671 มาก 
3.4 เปนท่ียอมรับและเชื่อถือของผูรวมงาน นกัเรียน 

ผูปกครอง และชุมชน 
4.58 0.580 มากท่ีสุด 

3.5 มีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร 4.14 0.739 มาก 
3.6 บริการใหความชวยเหลือสังคมและชุมชนอยูเสมอ 4.35 0.675 มาก 
3.7 เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 4.63 0.570 มากท่ีสุด 
3.8 มีใจกวาง มีอัธยาศัยดี และมีน้ําใจ 4.55 0.623 มากท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
รายดานของคณุลักษณะท่ี 3 

4.48 0.633 มาก 
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ตารางท่ี  4  (ตอ) 
 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวแปรท่ีเปนคุณลักษณะของ 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

x  S.D. คาระดับ 
ความคิดเห็น 

4 คุณลักษณะสวนบุคคล    
4.1 มีสติปญญาเฉียบแหลม  4.34 0.655 มาก 
4.2 มีไหวพริบปฏิภาณด ี 4.52 0.625 มากท่ีสุด 
4.3 มีวิจารณญาณในการวินิจฉัยเร่ืองตาง ๆ 4.54 0.606 มากท่ีสุด 
4.4 มีความรอบรู 4.53 0.607 มากท่ีสุด 
4.5 มีความสามารถในการพูด 4.43 0.645 มาก 
4.6 มีความสามารถในการทํางาน 4.59 0.579 มากท่ีสุด 
4.7 มีความจริงใจ  4.64 0.584 มากท่ีสุด 
4.8 มีความเปนมิตร 4.63 0.555 มากท่ีสุด 
4.9 มีความเสมอตนเสมอปลาย 4.58 0.613 มากท่ีสุด 
4.10 มีอารมณขัน 4.14 0.741 มาก 
4.11 มีสุขภาพจิตดี       4.52 0.600 มากท่ีสุด 
4.12 มีการดูแลเอาใจใสสุขภาพ 4.41 0.633 มาก 

 คาเฉล่ีย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
รายดานของคณุลักษณะท่ี 4 

4.49 0.620 มาก 
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ตารางท่ี  4  (ตอ) 
 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวแปรท่ีเปนคุณลักษณะของ 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ x  S.D. 

คาระดับ 
 ความคิดเห็น 

5 คุณลักษณะดานความรู    
5.1 มีความเปนผูนาํทางวิชาการ 4.57 0.629 มากท่ีสุด 
5.2 มีความรูทางดานวิชาชีพ และดานความรูท่ัว ๆ ไปเปน

อยางด ี
4.46 0.613 มาก 

5.3 มีความรูทางดานการบริหารการศึกษาท้ังในแงทฤษฎี
และการปฏิบัติ 

4.51 0.597 มากท่ีสุด 

5.4 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงขอมูล การรวบรวม
ขอมูล และยุทธศาสตรการวิเคราะหขอมูล 

4.43 0.628 มาก 

     
5.5 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบ การใช  

การประเมิน และการปรับปรุงหลักสูตร 
4.38 0.648 มาก 

5.6 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผล การประเมินผล 
และยุทธศาสตรในการประเมินผล 

4.40 0.632 มาก 

5.7 มีความรูเกีย่วกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 
และการบริหารจัดการในโรงเรียน 

4.52 0.611 มากท่ีสุด 

5.8 มีความรูเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา การประเมินภายใน 
และการประกนัคุณภาพการศึกษา 

4.58 0.595 มากท่ีสุด 

5.9 มีความรูเกีย่วกับกรอบภารกิจของสถานศึกษาและการ
บริหารงานในสถานศึกษา 

4.64 0.550 มากท่ีสุด 

5.10 มีความรูความเขาใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการใหม ๆ 

4.28 0.653 มาก 

5.11 เปนผูท่ีแสวงหาความรู และพัฒนาความรูอยูเสมอ 4.57 0.596 มากท่ีสุด 
 คาเฉล่ีย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

รายดานของคณุลักษณะท่ี 5 
4.48 0.614 มาก 
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ตารางท่ี  4  (ตอ) 
 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวแปรท่ีเปนคุณลักษณะของ 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ x  S.D. 

คาระดับ 
ความคิดเห็น 

6 คุณลักษณะท่ี 6 คุณลักษณะดานความสามารถในการ
ปฏิบตัิงาน 

   

6.1 รูบทบาทของตน 4.66 0.539 มากท่ีสุด 
6.2 เปนคนตรงตอเวลา 4.64 0.548 มากท่ีสุด 
6.3 มีความกลาหาญ กลาคิด กลาพูด กลาทํา และกลา

ตัดสินใจ 
4.58 0.606 มากท่ีสุด 

6.4 มีความรับผิดชอบ 4.76 0.485 มากท่ีสุด 
6.5 มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.66 0.528 มากท่ีสุด 
6.6 มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาในการทํางาน 4.59 0.574 มากท่ีสุด 
6.7 มีความสามารถในการตัดสินใจ 4.64 0.569 มากท่ีสุด 
6.8 มีความสามารถในการประสานงานท้ังภายในและ

ภายนอกหนวยงาน 
4.57 0.569 มากท่ีสุด 

6.9 มีความสามารถในการจูงใจคน 4.49 0.649 มาก 
6.10 มีความสามารถในการบังคับตนเองได 4.49 0.618 มาก 
6.11 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 4.53 0.611 มากท่ีสุด 
6.12 มีความเดด็ขาดและมีความยดืหยุน ข้ึนอยูกบั

สถานการณ 
4.49 0.611 มาก 

 คาเฉล่ีย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
รายดานของคณุลักษณะท่ี 6 

4.59 0.576 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 
 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวแปรท่ีเปนคุณลักษณะของ 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ x  S.D. 

คาระดับ 
ความคิดเห็น 

7 คุณลักษณะท่ี 7  คุณลักษณะดานวิชาชพี    
7.1 มีความรูความเขาใจในสาขาวิชาชีพอยางดแีละชัดเจน 4.54 0.592 มากท่ีสุด 
7.2 มีความรูเกีย่วกับมาตรฐานวชิาชีพ 4.53 0.585 มากท่ีสุด 
7.3 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพผูบริหารสถานศึกษา 4.65 0.541 มากท่ีสุด 
7.4 มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงในศาสตรและศิลปท่ีเกี่ยวกับ

การบริหารการศึกษา 
4.48 0.618 มาก 

7.5 มีประสบการณกอนท่ีจะรับตําแหนงอยางเพียงพอ  4.41 0.647 มาก 
7.6 มีพื้นฐานการศึกษาที่สูงพอ 4.39 0.640 มาก 
7.7 มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 4.45 0.623 มาก 
7.8 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ

การบริหารการศึกษา 
4.42 0.634 มาก 

7.9 เปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 4.46 0.634 มาก 
 คาเฉล่ีย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

รายดานของคณุลักษณะท่ี 7 
4.48 0.613 มาก 

8 คุณลักษณะท่ี 8  คุณลักษณะทางแรงจูงใจ    
8.1 มีแรงขับในการปฏิบัติงาน 4.43 0.611 มาก 
8.2 มีแรงกระตุนในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 4.44 0.622 มาก 
8.3 มีความมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ 4.64 0.519 มากท่ีสุด 

     
8.4 มีความตองการในอํานาจดวยวิธีการท่ีถูกตองและใช

อยางมีเหตุผล 
4.40 0.665 มาก 

8.5 ยอมรับและช่ืนชมความสําเร็จของนักเรียนและบุคลากร
ทุกคน 

4.57 0.585 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4   (ตอ) 
 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวแปรท่ีเปนคุณลักษณะของ 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

x  S.D. คาระดับ 
ความคิดเห็น 

8.6 ปฏิบัติอยางยุตธิรรม และใหเกียรติแกบุคลากรทุกคน 4.63 0.580 มากท่ีสุด 
8.7 สนับสนุนใหบุคลากรประสบผลสําเร็จในงาน 4.65 0.550 มากท่ีสุด 
8.8 พัฒนาผูรวมงานใหสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มขีด

ความสามารถของแตละคน 
4.60 0.588 มากท่ีสุด 

8.9 ช่ืนชมและเผยแพรผลสําเร็จของงานของผูรวมงานตอ
สาธารณะเปนประจํา 

4.52 0.622 มากท่ีสุด 

8.10 มีการเสริมแรงทางบวกแกผูท่ีปฏิบัติงานด ี 4.56 0.623 มากท่ีสุด 
 คาเฉล่ีย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

รายดานของคณุลักษณะท่ี 8 
4.54 0.596 มากท่ีสุด 

9 คุณลักษณะทางทักษะ    
9.1 มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน 4.44 0.643 มาก 
9.2 มีทักษะดานมนุษยสัมพนัธ 4.59 0.567 มากท่ีสุด 
9.3 มีทักษะทางความคิดรวบยอด 4.47 0.618 มาก 
9.4 มีทักษะทางการบริหารงาน 4.58 0.565 มากท่ีสุด 
9.5 มีทักษะในการประสานงานและการจูงใจ 4.55 0.602 มากท่ีสุด 
9.6 มีทักษะในการแกปญหาและขจัดความขัดแยง 4.53 0.603 มากท่ีสุด 
9.7 มีทักษะในการส่ังการ 4.51 0.622 มากท่ีสุด 
9.8 มีทักษะในการติดตาม กํากบั และประเมินผล 4.44 0.608 มาก 
9.9 มีทักษะในการดําเนินการประชุม 4.47 0.611 มาก 
9.10 มีทักษะในการพูดและใชภาษาในการส่ือสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4.51 0.597 มากท่ีสุด 

9.11 มีทักษะในเชิงคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดวิเคราะห
สังเคราะห พัฒนา และปรับปรุงองคกร 

4.51 0.611 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  4   (ตอ) 
     
ลําดับ
ท่ี 

ตัวแปรท่ีเปนคุณลักษณะของ 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

x  S.D. คาระดับ 
ความคิดเห็น 

9.12 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการ
บริหารจัดการ 

4.23 0.661 มาก 

 คาเฉล่ีย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
รายดานของคณุลักษณะท่ี 9 

4.49 0.609 มาก 

10 คุณลักษณะท่ี 10  คุณลักษณะดานการบริหาร    
10.1 เปนผูจัดการท่ีมีหลักการ และมีเหตุผล 4.51 0.622 มากท่ีสุด 
10.2 มีความรอบรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองคกร 4.51 0.611 มากท่ีสุด 
10.3 มีประสบการณในการบริหาร 4.45 0.630 มาก 
10.4 พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกดิผลงานท่ีมี

คุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ 
4.34 0.624 มาก 

10.5 มีความสามารถในการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

4.48 0.615 มาก 

10.6 มีความสามารถท่ีจะมอบหมายงานใหผูอ่ืนทําตามความ
ถนัดและความสามารถ 

4.51 0.597 มากท่ีสุด 

10.7 มีความสามารถในการวางแผนและจัดระเบียบงาน 4.53 0.607 มากท่ีสุด 
10.8 สามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎี

ทางการบริหารการศึกษาไปประยุกตใชในการบริหาร
สถานศึกษา 

4.52 0.600 มากท่ีสุด 

10.9 สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

4.46 0.621 มาก 

10.10 สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของสถานศึกษา 4.54 0.607 มากท่ีสุด 
10.11 สามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และกําหนด

ภารกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม 
4.57 0.593 มากท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
รายดานของคณุลักษณะท่ี 10 

4.49 0.611 มาก 
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 

 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวแปรท่ีเปนคุณลักษณะของ 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

x  S.D. คาระดับ 
ความคิดเห็น 

11 คุณลักษณะท่ี 11 คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม    
11.1 เปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปน

แบบอยางท่ีด ี
4.66 0.539 มากท่ีสุด 

11.2 สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีเหมาะสม 

4.59 0.579 มากท่ีสุด 

11.3 มีความเสียสละ  อุทิศตนและเวลาใหกับการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง 

4.68 0.534 มากท่ีสุด 

11.4 มีความซ่ือสัตยสุจริต 4.76 0.471 มากท่ีสุด 
11.5 มีความโปรงใส 4.74 0.492 มากท่ีสุด 
11.6 มีความเมตตากรุณา เอ้ืออาทรตอผูอ่ืน 4.65 0.546 มากท่ีสุด 
11.7 มีความอดทนตอความยากลําบาก 4.64 0.553 มากท่ีสุด 
11.8 มีใจเปนธรรม และมีความยุตธิรรม 4.72 0.519 มากท่ีสุด 
11.9 มีความหนกัแนน และมีสัจจะ 4.57 0.582 มากท่ีสุด 
11.10 มีวินยัในตนเอง 4.65 0.537 มากท่ีสุด 
11.11 ยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 4.79 0.438 มากท่ีสุด 
11.12 นําหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาประยุกตใชในการ

บริหาร 
4.61 0.545 มากท่ีสุด 

11.13 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีงในการทํางาน 4.58 0.583 มากท่ีสุด 
 คาเฉล่ีย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

รายดานของคณุลักษณะท่ี 11 
4.66 0.532 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  4  (ตอ) 
 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวแปรท่ีเปนคุณลักษณะของ 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

x  S.D. คาระดับ 
ความคิดเห็น 

12 คุณลักษณะท่ี 12  คุณลักษณะดานภาวะผูนาํ    
12.1 เปนผูมีบารมี 4.06 0.759 มาก 
12.2 เปนผูนําและสรางผูนํา 4.47 0.649 มาก 
12.3 เปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และเปนท่ียอมรับของ

ผูรวมงานทุกคน 
4.55 0.609 มากท่ีสุด 

12.4 มีวิสัยทัศนและมองการณไกล 4.60 0.588 มากท่ีสุด 
12.5 มีความสามารถในการแกปญหาในแตละสถานการณ 4.53 0.603 มากท่ีสุด 

 อยางเหมาะสม    
12.6 มีความสามารถในการกระจายอํานาจการบริหารและ

ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมกับบุคลากร 
4.52 0.604 มากท่ีสุด 

12.7 มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 4.56 0.608 มากท่ีสุด 
12.8 มีความสามารถในการแสดงบทบาทผูนําตาม

สถานการณไดอยางเหมาะสม 
4.54 0.599 มากท่ีสุด 

12.9 มีความสามารถในการช้ีนําและแนะแนวทางในการ
ดําเนินงานใหกับผูใตบังคับบัญชา 

4.51 0.604 มากท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
รายดานของคณุลักษณะท่ี 12 

4.48 0.625 มาก 
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 

     

ลําดับ
ท่ี 

ตัวแปรท่ีเปนคุณลักษณะของ 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

x  S.D. คาระดับ 
ความคิดเห็น 

13 คุณลักษณะท่ี 13  คุณลักษณะดานความสามารถท่ีจะ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

   

13.1 มีความสามารถในการติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 4.52 0.589 มากท่ีสุด 
13.2 มีความสามารถในการบริหารความขัดแยง  4.47 0.621 มาก 
13.3 มีความสามารถในการทํางานเปนทีม สรางและพัฒนา

ทีมงานใหเขมแข็ง 
4.57 0.600 มากท่ีสุด 

13.4 รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของ 
ทุกฝาย   

4.55 0.587 มากท่ีสุด 

13.5 มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงาน 
ไดเต็มศักยภาพ 

4.57 0.565 มากท่ีสุด 

13.6 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 4.48 0.585 มาก 
13.7 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 4.47 0.614 มาก 
13.8 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อ

ปรับปรุง และพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน 
4.49 0.611 มาก 

13.9 ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร 4.45 0.631 มาก 
13.10 มีความสามารถในการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาไดอยางเปนระบบ 
4.44 0.623 มาก 

 คาเฉล่ีย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
รายดานของคณุลักษณะท่ี 13 

4.50 0.603 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 
 

ลําดับ
ท่ี 

ตัวแปรท่ีเปนคุณลักษณะของ 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

x  S.D. คาระดับ 
ความคิดเห็น 

14 คุณลักษณะท่ี 14 คุณลักษณะดานความสามารถในการ
วางแผนการทํางาน 

   

14.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ และ
การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

4.54 0.610 มากท่ีสุด 

14.2 มีการวางแผนการทํางานรวมกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ท่ีวางไว 

4.54 0.599 มากท่ีสุด 

14.3 มีการพัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถปฏิบัติได
เกิดผลจริง 

4.52 0.596 มากท่ีสุด 

14.4 มีการกระตุนสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัตติามแผน 
ดวยความเต็มใจ 

4.52 0.607 มากท่ีสุด 

14.5 มีการระดมและจัดสรรทรัพยากรทุกดาน  เพื่อ 
ประโยชนในการดําเนนิงานตามท่ีวางแผนไวใหบรรลุ
ตามเปาหมาย และเพื่อประโยชนในการดําเนินงาน 
การจัดการศึกษา 

4.50 0.615 มากท่ีสุด 

14.6 มีการเก็บหลักฐานการทํางานอยางเปนระบบและมี
คุณภาพ เพื่อใชในการประเมินผลการพัฒนาโรงเรียน 

4.48 0.622 มาก 

14.7 สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อจดัทํานโยบายการศึกษา
ระดับสถานศึกษา 

4.48 0.632 มาก 

14.8 สามารถกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนนิงาน  
และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.54 0.617 มากท่ีสุด 

14.9 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุงใหเกิดผลด ี 
คุมคาตอการศึกษา สังคม และส่ิงแวดลอม 

4.54 0.599 มากท่ีสุด 

14.10 สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 4.52 0.596 มากท่ีสุด 
14.11 สามารถติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน 4.48 0.618 มาก 

 คาเฉล่ีย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
รายดานของคณุลักษณะท่ี 14 

4.51 0.610 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 

ลําดับ
ท่ี 

ตัวแปรท่ีเปนคุณลักษณะของ 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ x  S.D. 

คาระดับ 
ความคิดเห็น 

15 คุณลักษณะท่ี 15 คุณลักษณะดานความสามารถในการ
ทํางานรวมกับชุมชน 

   

15.1 มีการติดตอส่ือสารกับผูแทนของแตละกลุมในชุมชน
อยางสมํ่าเสมอ 

4.36 0.654 มาก 

15.2 สงเสริมความสัมพันธกับผูนําชุมชน และสรางความ
ยอมรับเชื่อถือของชุมชน 

4.42 0.631 มาก 

15.3 สรางพันธมิตรกับองคกรภายนอก ท้ังระดับบุคคล  และ
ระดับกลุม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน 

4.43 0.632 มาก 

15.4 ขอความรวมมือจากฝายตาง ๆ ท้ังจากชุมชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพือ่ใหเขามาสนบัสนุนการพัฒนาบุคลากร
และนักเรียนของโรงเรียน 

4.42 0.638 มาก 

15.5 เปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนเขามามีสวนรวม  
ในการตัดสินใจเก่ียวกบัการดําเนินงานของโรงเรียน 

4.40 0.659 มาก 

15.6 ศึกษาพื้นฐานความเปนอยูของชุมชน เพื่อกําหนด 
แนวทางการดาํเนินงานท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน 

4.26 0.664 มาก 

15.7 สามารถสรางกิจกรรมความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ 
เพื่อพัฒนาความสัมพันธอันดกีับชุมชน โดยมีเปาหมาย
ในการเขาไปชวยเหลือชุมชน  

4.30 0.658 มาก 

15.8 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะ 
เกิดข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียนและชุมชน 

4.43 0.625 มาก 

15.9 สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อ
สงเสริมการจัดการศึกษา 

4.34 0.654 มาก 

15.10 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค 4.39 0.648 มาก 
 คาเฉล่ีย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

รายดานของคณุลักษณะท่ี 15 
4.38 0.646 มาก 
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 
 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวแปรท่ีเปนคุณลักษณะของ 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ x  S.D. 

คาระดับ 
ความคิดเห็น 

16 คุณลักษณะท่ี16  คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะ
ผูนําดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม 

   

16.1 สรางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมและเอ้ือตอการพัฒนา
องคการดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม 

4.42 0.628 มาก 

16.2 ดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ ท่ีสอดรับกับความเช่ือและ
ประเพณีปฏิบัติในสังคมอยางตอเน่ือง 

4.40 0.628 มาก 

16.3 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 4.52 0.582 มากท่ีสุด 
16.4 มีการสงเสริมจรรยาบรรณท่ีดีเกีย่วกับวิชาชีพ 4.58 0.584 มากท่ีสุด 
16.5 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของทองถ่ินและ

ของสังคมในภาพรวมเพ่ือนาํวัฒนธรรมมาประกอบใน
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากข้ึน 

4.46 0.606 มาก 

16.6 สามารถเปนตัวอยางและเปนผูนําในงานดานศาสนา
วัฒนธรรมและจริยธรรม  

4.48 0.604 มาก 

16.7 ใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับศาสนา  
วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม 

4.54 0.573 มากท่ีสุด 

16.8 ฝกฝนอบรมผูใตบังคับบัญชาดานคุณธรรมจริยธรรม
อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 

4.42 0.642 มาก 

16.9 มีการจัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหองเรียน
ใหสงเสริมกิจกรรมทางดานศาสนา วัฒนธรรมและ
จริยธรรม 

4.41 0.612 มาก 

16.10 สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินตลอดจนประเพณี
ตาง ๆ ในทองถ่ินอยางตอเนือ่ง 

4.50 0.578 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 

     
ลําดับ
ท่ี 

ตัวแปรท่ีเปนคุณลักษณะของ 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ x  S.D. 

คาระดับ 
ความคิดเห็น 

16.11 นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมท้ังทางดานศาสนา 
วัฒนธรรม และจริยธรรม  

4.55 0.572 มากท่ีสุด 

16.12 คํานึงถึงปญหาส่ิงแวดลอมดานศาสนา วัฒนธรรม และ
จริยธรรม  

4.48 0.596 มาก 

 คาเฉล่ีย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
รายดานของคณุลักษณะท่ี 16 

4.48 0.600 มาก 

17 คุณลักษณะท่ี 17  คุณลักษณะดานทัศนคต ิ    
17.1 มีทัศนคติวามนุษยทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาได

ตามศักยภาพของตนเอง  
4.54 0.588 มากท่ีสุด 

17.2 มีทัศนคติวาใหเด็กเกง ดี มีสุข โดยการบูรณาการท้ัง
โรงเรียน 

4.54 0.603 มากท่ีสุด 

17.3 มีทัศนคติวาการพัฒนาโรงเรียนเปนกระบวนการท่ีตอง
กระทําอยางตอเน่ือง 

4.60 0.545 มากท่ีสุด 

17.4 มีทัศนคติวาวสัิยทัศนของโรงเรียนเปนวสัิยทัศนท่ีมี
มาตรฐานสูงและปฏิบัติไดจริง 

4.50 0.636 มากท่ีสุด 

17.5 มีทัศนคติวาการเรียนรูของนักเรียนเปนเปาประสงค
พื้นฐานของการจัดการศึกษา 

4.55 0.583 มากท่ีสุด 

17.6 มีทัศนคติวานกัเรียนตองมีความรู ทักษะ และคานิยม 
ท่ีจําเปนเพื่อท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

4.61 0.545 มากท่ีสุด 

17.7 มีทัศนคติวาการเรียนรูตลอดชีวิตเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับ
ตนเอง และผูอ่ืน 

4.61 0.547 มากท่ีสุด 

17.8 มีทัศนคติวาความแตกตางของบุคคลเปนประโยชนตอ
โรงเรียน 

4.45 0.638 มาก 
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ตารางท่ี 4 (ตอ)  

 

ลําดับ
ท่ี 

ตัวแปรท่ีเปนคุณลักษณะของ 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ x  S.D. 

คาระดับ 
ความคิดเห็น 

17.9 มีทัศนคติวาโรงเรียนตองมีส่ิงแวดลอมทางการเรียนท่ี
หลากหลาย  ปลอดภัย และนาเรียน 

4.61 0.549 มากท่ีสุด 

17.10 มีทัศนคติวาการมีใจรักในงานและการมีความรู ทําใหทุก
อยางสามารถแกปญหาได 

4.55 0.583 มากท่ีสุด 

17.11 มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพของตนเอง ตอเพ่ือนรวมงาน  
ตอสังคม และตอชุมชนแวดลอมโรงเรียน 

4.64 0.535 มากท่ีสุด 

17.12 มีทัศนคติท่ีดีตอโลก         4.50 0.611 มากท่ีสุด 
 คาเฉล่ีย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

รายดานของคณุลักษณะท่ี 17 
4.56 0.580 มากท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
รวมท้ังส้ิน  17  คุณลักษณะ 

4.52 0.604 มากท่ีสุด 

   จากตารางท่ี 4  พบวา  คาเฉล่ีย  ( x )    และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ในภาพรวม
17  คุณลักษณะ  มีคาเฉล่ีย  ( x )  เทากับ  4.52  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.604  
แสดงวา ในภาพรวมโดยเฉลี่ยแลวผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ท้ัง  17  คุณลักษณะ   คือเห็นดวย
กับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ท้ัง  17  คุณลักษณะ อยูในระดับมากท่ีสุด 

  เม่ือพิจารณารายดาน ผลการวิเคราะหขอมูลจากคาเฉล่ีย  ( x )    และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)   รายดาน  มีดังนี้ 
 

 1. คุณลักษณะท่ี 1  คุณลักษณะทางกาย  พบวา มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.44 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.657 แสดงวา  โดยเฉล่ียแลวผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติการ
สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในดาน
คุณลักษณะทางกาย   คือ เห็นดวยกับคุณลักษณะทางกายของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
อยูในระดับมาก 
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 2. คุณลักษณะท่ี 2  คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ  พบวา มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.58 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.603 แสดงวา  โดยเฉล่ียแลวผูบริหารสถานศึกษาและครูผู
ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในดาน
คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ   คือ เห็นดวยกับคุณลักษณะทางบุคลิกภาพของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมากท่ีสุด 

 3. คุณลักษณะท่ี 3  คุณลักษณะทางสังคม พบวา มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.48 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.633 แสดงวา  โดยเฉล่ียแลวผูบริหารสถานศึกษาและครูผู
ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในดาน
คุณลักษณะทางสังคม   คือ เห็นดวยกับคุณลักษณะทางสังคมของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมาก 

 4. คุณลักษณะท่ี 4  คุณลักษณะสวนบุคคล  พบวา มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.49 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.620  แสดงวา  โดยเฉล่ียแลวผูบริหารสถานศึกษาและครูผู
ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในดาน
คุณลักษณะสวนบุคคล คือ เห็นดวยกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมาก 

 5. คุณลักษณะท่ี 5  คุณลักษณะดานความรู  พบวา มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.48 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.614  แสดงวา  โดยเฉล่ียแลวผูบริหารสถานศึกษาและครูผู
ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในดาน
คุณลักษณะดานความรู  คือ เห็นดวยกับคุณลักษณะดานความรูของผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมาก 

 6. คุณลักษณะท่ี 6  คุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน พบวา มีคาเฉล่ีย 
เทากับ 4.59 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.576  แสดงวา  โดยเฉล่ียแลวผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพในดานคุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน  คือ เห็นดวยกับคุณลักษณะ
ดานความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากท่ีสุด 
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 7. คุณลักษณะท่ี 7  คุณลักษณะดานวิชาชีพ พบวา มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.48 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.613  แสดงวา  โดยเฉล่ียแลวผูบริหารสถานศึกษาและครูผู
ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในดาน
คุณลักษณะดานวิชาชีพ คือ เห็นดวยกับคุณลักษณะดานวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมาก 

 8. คุณลักษณะท่ี 8  คุณลักษณะทางแรงจูงใจ พบวา มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.54 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.596  แสดงวา  โดยเฉล่ียแลวผูบริหารสถานศึกษาและครูผู
ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในดาน
คุณลักษณะทางแรงจูงใจ  คือ เห็นดวยกับคุณลักษณะทางแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมากท่ีสุด 

 9. คุณลักษณะท่ี 9  คุณลักษณะทางทักษะ พบวา มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.49 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.609  แสดงวา  โดยเฉล่ียแลวผูบริหารสถานศึกษาและครูผู
ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในดาน
คุณลักษณะทางทักษะ  คือ เห็นดวยกับคุณลักษณะทางทักษะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมาก  

 10. คุณลักษณะท่ี 10  คุณลักษณะดานการบริหาร พบวา มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.49 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.611  แสดงวา  โดยเฉล่ียแลวผูบริหารสถานศึกษาและครูผู
ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในดาน
คุณลักษณะดานการบริหาร  คือ เห็นดวยกับคุณลักษณะดานการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ี
มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก  

 11. คุณลักษณะท่ี 11  คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม พบวา มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.66 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.532  แสดงวา  โดยเฉล่ียแลวผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ในดานคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม  คือ เห็นดวยกับคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมของ
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากท่ีสุด 
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 12. คุณลักษณะท่ี 12  คุณลักษณะดานภาวะผูนํา พบวา มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.48 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.625  แสดงวา  โดยเฉล่ียแลวผูบริหารสถานศึกษาและครูผู
ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในดาน
คุณลักษณะดานภาวะผูนํา  คือ เห็นดวยกับคุณลักษณะดานภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมาก 

 13. คุณลักษณะท่ี 13   คุณลักษณะดานความสามารถท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน    พบวา  มี
คาเฉล่ีย เทากับ 4.50 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.603  แสดงวา  โดยเฉล่ียแลว
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในดานคุณลักษณะดานความสามารถท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน  คือ  
เห็นดวยกับคุณลักษณะดานความสามารถท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืนของผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมากท่ีสุด 

 14. คุณลักษณะท่ี 14  คุณลักษณะดานความสามารถในการวางแผนการทํางาน พบวา มี
คาเฉล่ีย เทากับ 4.51 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.610  แสดงวา  โดยเฉล่ียแลว
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในดานคุณลักษณะดานความสามารถในการวางแผนการทํางาน คือ 
เห็นดวยกับคุณลักษณะดานความสามารถในการวางแผนการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมากท่ีสุด 

 15. คุณลักษณะท่ี 15  คุณลักษณะดานความสามารถในการทํางานรวมกับชุมชน  พบวา 
มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.38 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.646  แสดงวา  โดยเฉล่ียแลว
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในดานคุณลักษณะดานความสามารถในการทํางานรวมกับชุมชน  คือ 
เห็นดวยกับคุณลักษณะดานความสามารถในการทํางานรวมกับชุมชนของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมาก 

 16. คุณลักษณะท่ี 16  คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม 
และจริยธรรม พบวา มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.48 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.600  
แสดงวา  โดยเฉล่ียแลวผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในดานคุณลักษณะดานความสามารถใน
ฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม  คือ เห็นดวยกับคุณลักษณะดานความสามารถใน
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ฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอยูใน
ระดับมาก 

 17. คุณลักษณะท่ี 17  คุณลักษณะดานทัศนคติ พบวา มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.56 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 0.580  แสดงวา  โดยเฉล่ียแลวผูบริหารสถานศึกษาและครูผู
ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในดาน
คุณลักษณะดานทัศนคติ คือ เห็นดวยกับคุณลักษณะดานทัศนคติของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมาก 
 
      2.3  ผลการวิเคราะหตัวชี้วัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)  (คร้ังท่ี 1)  
                     ผูวิจัยไดวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  แลวสรุปรวมตัวแปร
ตาง ๆ ไดจํานวน 7  ตัวช้ีวัด  แสดงคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) และคารอยละของ
ความแปรปรวน (percent of variance) ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
   จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)   ดวย
วิธีการสกัดปจจัยแบบการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis หรือ PCA) 
และดวยการหมุนแกนแบบต้ังฉาก (Orthogonal rotation)    โดยใชวิธีแวริแมกซ (Varimax rotation) 
ได 7 ตัวช้ีวัด  โดยพิจารณาจากคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) ท่ีมากกวา 1.00 ตามวิธี
ของไกเซอร (Kaiser)   และการเลือกตัวช้ีวัดจากจํานวนตัวแปรในแตละตัวช้ีวัดท่ีตองมีตัวแปร
บรรยายตัวชี้วัดนั้น ๆ    ตั้งแต   3   ตัวแปรข้ึนไป     และมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)   
แตละตัวแปรเทากับ 0.32 ข้ึนไป    ซ่ึงพบวาท้ัง   7    ตัวช้ีวัด    เปนไปตามเกณฑ    และประกอบดวย
ตัวแปรจํานวน 171 ตัวแปร ตัดออกจํานวน 13  ตัวแปร  ท่ีไมเปนไปตามเกณฑของคาน้ําหนัก
องคประกอบ (factor loading)  ไดแกตัวแปรท่ี 2.3, 2.4, 2.7, 2.9, 3.5, 4.10, 4.12, 6.9, 7.5, 7.6, 7.7, 
8.9, 14.9 ซ่ึงตัวช้ีวัดท่ีสําคัญท้ัง  7  ตัวช้ีวัดสอดคลองกับการวิเคราะหเอกสารของผูวิจัย  และการ
วิเคราะหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5  ลําดับตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อตัวชี้วดั 

คาความ 
แปรปรวนของ
องคประกอบ 
(eigenvalues) 

คารอยละของ
ความแปรปรวน 

(percent 
of variance) 

1 คุณลักษณะดานทักษะในการบริหาร 100.179 54.445 
2 คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดาน

ศาสนา วัฒนธรรม จริยธรรม และความสัมพันธ
กับชุมชน 

6.337 3.444 

3 คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 4.620 2.511 
4 คุณลักษณะดานความรู 3.563 1.936 
5 คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม 2.617 1.423 
6 คุณลักษณะดานทัศนคติ 2.186 1.188 
7 คุณลักษณะทางกาย 2.025 1.101 
  รวมท้ังส้ิน  66.048 

   
 จากตารางท่ี 5   แสดงใหเห็นวาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 1 ไดตัวช้ีวัดท่ีมีคาความแปรปรวนของ
องคประกอบ (eigenvalues)  มากกวา 1.00  จํานวน 7 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดเหลานี้มีจํานวนตัวแปรท่ีมีคา
น้ําหนักองคประกอบ (factor loading) มากกวา 0.32 และสามารถบรรยายตัวช้ีวัดนั้นไดตั้งแต   3   
ตัวแปรข้ึนไป     ตัวช้ีวัดท้ัง 7  ตัวช้ีวัดดังกลาว     ไดแสดงคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสําคัญ 3 ลําดับแรก ไดแก   1) “คุณลักษณะดานทักษะในการบริหาร”   2) 
“คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม จริยธรรม และความสัมพันธกบั
ชุมชน”    และ3) “คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ”  โดยมีคาความแปรปรวนขององคประกอบ 
(eigenvalues)  เทากับ 100.179,  6.337  และ4.620   ตามลําดับ และมีคารอยละของความแปรปรวน  
(percent  of variance)  เทากับ  54.445, 3.444 และ2.511 ตามลําดับ ตัวช้ีวัดท้ัง 7 ตัวช้ีวัด สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได  คิดเปนรอยละ 66.048  ของความแปรปรวนท้ังหมด 
 จากคําอธิบายในตารางท่ี 5 ขางตน สามารถอธิบายรายละเอียดในแตละตัวช้ีวัดไดดัง
ตารางท่ี 6 –  ตารางท่ี 12  ตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 6 ตัวช้ีวัดท่ี 1 “คุณลักษณะดานทักษะในการบริหาร”    

         ตัวช้ีวัดท่ี 1 “คุณลักษณะดานทักษะในการบริหาร”   ประกอบดวย  68  ตัวบงช้ี  ดังนี้ 
 
ลําดับ 
ท่ี 

ตัวบงช้ี 
ท่ี ขอความ คาน้ําหนกั

องคประกอบ 
1 9.7 มีทักษะในการส่ังการ 0.654 
2 9.11 มีทักษะในเชิงคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดวิเคราะหสังเคราะห 

พัฒนา และปรับปรุงองคกร 
0.641 

3 10.11 สามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และกําหนดภารกิจ
ของครู และบุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม 

0.641 

4 10.9 สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

0.638 

5 12.9 มีความสามารถในการช้ีนําและแนะแนวทางในการดําเนนิงาน
ใหกับผูใตบังคับบัญชา 

0.633 

6 9.3 มีทักษะทางความคิดรวบยอด 0.630 
7 10.2 มีความรอบรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองคกร 0.623 
8 9.4 มีทักษะทางการบริหารงาน 0.620 
9 12.5 มีความสามารถในการแกปญหาในแตละสถานการณอยาง

เหมาะสม 
0.618 

10 10.10 สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของสถานศึกษา 0.610 
11 9.6 มีทักษะในการแกปญหาและขจัดความขัดแยง 0.604 
12 9.8 มีทักษะในการติดตาม กํากบั และประเมินผล 0.600 
13 10.7 มีความสามารถในการวางแผนและจัดระเบียบงาน 0.598 
14 9.5 มีทักษะในการประสานงานและการจูงใจ 0.597 
15 9.1 มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน 0.596 
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ตารางท่ี 6  (ตอ) 

    
ลําดับ 
ท่ี 

ตัวบงช้ี 
ท่ี 

ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

16 12.8 มีความสามารถในการแสดงบทบาทผูนําตามสถานการณได
อยางเหมาะสม 

0.593 

17 12.7 มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 0.586 
18 10.1 เปนผูจัดการท่ีมีหลักการ และมีเหตุผล 0.584 
19 12.4 มีวิสัยทัศนและมองการณไกล 0.577 
20 9.10 มีทักษะในการพูดและใชภาษาในการส่ือสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 
0.574 

21 10.8 สามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการ
บริหารการศึกษา ไปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษา 

0.573 

22 13.3 มีความสามารถในการทํางานเปนทีม สรางและพัฒนาทีมงาน
ใหเขมแข็ง 

0.569 

23 9.2 มีทักษะดานมนุษยสัมพนัธ 0.568 
24 9.9 มีทักษะในการดําเนินการประชุม 0.568 
25 10.6 มีความสามารถท่ีจะมอบหมายงานใหผูอ่ืนทําตามความถนัด

และความสามารถ 
0.564 

26 12.2 เปนผูนําและสรางผูนํา 0.563 
27 10.5 มีความสามารถในการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน 
0.557 

28 12.6 มีความสามารถในการกระจายอํานาจการบริหารและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมกับบุคลากร 

0.555 

29 13.2 มีความสามารถในการบริหารความขัดแยง  0.539 
30 14.7 สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อจดัทํานโยบายการศึกษาระดับ

สถานศึกษา 
0.527 
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ตารางท่ี 6   (ตอ) 
 
ลําดับ 
ท่ี 

ตัวบงช้ี 
ท่ี ขอความ คาน้ําหนกั

องคประกอบ 
31 14.4 มีการกระตุนสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัตติามแผน 

ดวยความเต็มใจ 
0.523 

32 13.10 มีความสามารถในการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษา
ไดอยางเปนระบบ 

0.516 

33 14.5 มีการระดมและจัดสรรทรัพยากรทุกดาน  เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินงานตามท่ีวางแผนไวใหบรรลุตามเปาหมาย และเพือ่
ประโยชนในการดําเนนิงานการจัดการศึกษา 

0.512 

34 8.10 มีการเสริมแรงทางบวกแกผูท่ีปฏิบัติงานด ี 0.510 
35 14.3 มีการพัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถปฏิบัติไดเกดิผล

จริง 
0.508 

36 13.1 มีความสามารถในการติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 0.505 
37 12.3 เปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และเปนท่ียอมรับของ 

ผูรวมงานทุกคน 
0.504 

38 10.4 พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกดิผลงานท่ีมี
คุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ 

0.499 

39 13.5 มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 0.497 
40 14.2 มีการวางแผนการทํางานรวมกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 0.496 
41 14.11 สามารถติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน 0.491 
42 14.6 มีการเก็บหลักฐานการทํางานอยางเปนระบบและมีคุณภาพ  

เพื่อใชในการประเมินผลการพัฒนาโรงเรียน 
0.490 

43 13.8 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนางานใหดียิ่งข้ึน 

0.489 

44 14.10 สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 0.488 
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ตารางท่ี 6   (ตอ) 
 
ลําดับ 
ท่ี 

ตัวบงช้ี 
ท่ี ขอความ คาน้ําหนกั

องคประกอบ 
45 14.8 สามารถกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนนิงาน และประเมิน

คุณภาพการจดัการศึกษา 
0.486 

46 6.6 มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาในการทํางาน 0.483 
47 14.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ และการนํา

แผนไปสูการปฏิบัติ 
0.479 

48 10.3 มีประสบการณในการบริหาร 0.477 
49 8.8 พัฒนาผูรวมงานใหสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มขีด

ความสามารถของแตละคน 
0.472 

50 6.7 มีความสามารถในการตัดสินใจ 0.470 
51 13.4 รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของทุกฝาย   0.467 
52 13.7 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 0.463 
53 13.6 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 0.441 
54 8.4 มีความตองการในอํานาจดวยวิธีการท่ีถูกตองและ 

ใชอยางมีเหตุผล 
0.435 

55 6.8 มีความสามารถในการประสานงานท้ังภายในและ 
ภายนอกหนวยงาน 

0.430 

56 4.5 มีความสามารถในการพูด 0.429 
57 6.3 มีความกลาหาญ กลาคิด กลาพูด กลาทํา และกลาตัดสินใจ 0.429 
58 8.2 มีแรงกระตุนในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 0.428 
59 13.9 ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร 0.425 
60 7.8 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการ

บริหารการศึกษา 
0.417 
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ตารางท่ี 6   (ตอ) 
 

61 4.3 มีวิจารณญาณในการวินิจฉัยเร่ืองตาง ๆ 0.417 
62 8.1 มีแรงขับในการปฏิบัติงาน 0.416 
63 7.9 เปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 0.415 
64 7.4 มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงในศาสตรและศิลปท่ีเกี่ยวกับการ

บริหารการศึกษา 
0.409 

65 6.12 มีความเดด็ขาดและมีความยดืหยุน ข้ึนอยูกบัสถานการณ 0.406 
66 6.11 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 0.402 
67 6.10 มีความสามารถในการบังคับตนเองได 0.399 
68 7.1 มีความรูความเขาใจในสาขาวิชาชีพอยางดแีละชัดเจน 0.395 

คาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) 100.179 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 54.445 
 
 จากตารางท่ี 6     พบวา  ตัวช้ีวัดท่ี 1  “คุณลักษณะดานทักษะในการบริหาร”  ซ่ึงบรรยาย
ดวยตัวบงช้ีท่ีสําคัญ  จํานวน  68   ตัวบงช้ี     เรียงลําดับความสําคัญตามคาน้ําหนักองคประกอบ
(factor  loading) คือ ตัวบงช้ีท่ี 9.7, 9.11,10.11, 10.9, 12.9, 9.3, 10.2, 9.4, 12.5, 10.10, 9.6, 9.8, 10.7, 
9.5, 9.1, 12.8, 12.7, 10.1, 12.4, 9.10, 10.8, 13.3, 9.2, 9.9, 10.6, 12.2, 10.5, 12.6, 13.2, 14.7, 14.4, 
13.10, 14.5, 8.10, 14.3, 13.1, 12.3, 10.4, 13.5, 14.2, 14.11, 14.6, 13.8, 14.10, 14.8, 6.6, 14.1, 10.3, 
8.8, 6.7, 13.4, 13.7, 13.6, 8.4, 6.8, 4.5, 6.3, 8.2, 13.9, 7.8, 4.3, 8.1, 7.9, 7.4, 6.12, 6.11, 6.10 และ 
7.1 มีคาน้ําหนักองคประกอบ(factor loading)อยูระหวาง 0.395 ถึง 0.654    ตัวบงช้ีท่ีสําคัญท่ีสุดของ
ตัวช้ีวัดนี้คือ   ตัวบงช้ีท่ี 9.7     “ มีทักษะในการส่ังการ” รองลงมา คือตัวบงช้ีท่ี 9.11  “มีทักษะในเชิงคิด
ริเร่ิมสรางสรรค คิดวิเคราะหสังเคราะห พัฒนา และปรับปรุงองคกร”   และตัวบงช้ีท่ี 10.11 “สามารถจัด
องคกร โครงสรางการบริหารและกําหนดภารกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม”   ซ่ึงมี
คาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) เทากับ 0.654, 0.641  และ 0.641 ตามลําดับ มีคาความแปรปรวน
ขององคประกอบ (eigenvalues) เทากับ 100.179 และคารอยละของความแปรปรวน (percent of 
variance) เทากับ 54.445 แสดงวา ตัวบงช้ีทั้ง 68 ตัวบงช้ี  เปนตัวบงช้ีท่ีรวมกันบรรยายตัวช้ีวัดนี้ไดดี
ท่ีสุด และตัวช้ีวัดนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณลักษณะไดรอยละ 54.445  ซ่ึงเม่ือเทียบ
คาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) กับตัวช้ีวัดอ่ืน ๆ แลว   ตัวช้ีวัดนี้มีความสําคัญ
เปนอันดับท่ี 1 โดยท่ีตัวบงช้ีตาง ๆ ในเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
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นี้ ไดรวมกันกําหนดตัวช้ีวัด “คุณลักษณะดานทักษะในการบริหาร” ดวยน้ําหนัก 100.179 และเม่ือ
เทียบกับตัวช้ีวัดท้ังหมดแลว ตัวช้ีวัดนี้เปนสวนประกอบในเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 54.445 

 
ตารางท่ี  7 ตัวช้ีวัดท่ี 2   “คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม 

     จริยธรรม และความสัมพันธกับชุมชน”  

             ตัวช้ีวัดท่ี 2   “คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม 
จริยธรรม และความสัมพันธกับชุมชน”   ประกอบดวย 25  ตัวบงช้ี คือ 
 
ลําดับ 
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี ขอความ คาน้ําหนกั

องคประกอบ 
1 16.2 ดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ ท่ีสอดรับกับความเช่ือและประเพณี

ปฏิบัติในสังคมอยางตอเนื่อง 
0.743 

2 16.10 สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินตลอดจนประเพณตีาง ๆ 
ในทองถ่ินอยางตอเน่ือง 

0.738 

3 16.12 คํานึงถึงปญหาส่ิงแวดลอมดานศาสนา วัฒนธรรม และ
จริยธรรม  

0.736 

4 16.11 นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมท้ังทางดานศาสนา วัฒนธรรม และ
จริยธรรม  

0.726 

5 16.7 ใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม 

0.722 

6 16.9 มีการจัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหองเรียนให
สงเสริมกิจกรรมทางดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม 

0.720 

7 16.3 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 0.713 
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ตารางท่ี 7  (ตอ) 
    

ลําดับ 
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี ขอความ คาน้ําหนกั

องคประกอบ 
8 16.5 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของทองถ่ินและของ

สังคมในภาพรวม เพื่อนําวฒันธรรมมาประกอบในการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพมากขึน้ 

0.709 

9 16.8 ฝกฝนอบรมผูใตบังคับบัญชาดานคุณธรรมจริยธรรมอยาง
ตอเน่ืองและเปนรูปธรรม 

0.700 

10 16.6 สามารถเปนตัวอยางและเปนผูนําในงานดานศาสนาวัฒนธรรม
และจริยธรรม  

0.687 

11 15.7 สามารถสรางกิจกรรมความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ เพือ่
พัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยมีเปาหมาย 
ในการเขาไปชวยเหลือชุมชน  

0.686 

12 16.1 สรางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมและเอ้ือตอการพัฒนาองคการ
ดานศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม 

0.675 

13 15.6 ศึกษาพื้นฐานความเปนอยูของชุมชน เพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน ท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

0.634 

14 15.8 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับ
การพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน  และชุมชน 

0.626 

15 16.4 มีการสงเสริมจรรยาบรรณท่ีดีเกีย่วกับวิชาชีพ 0.616 
16 15.10 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค 0.615 
17 15.9 สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสงเสริมการ

จัดการศึกษา 
0.606 
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ตารางท่ี 7  (ตอ) 
    

ลําดับ 
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี ขอความ คาน้ําหนกั

องคประกอบ 
18 15.3 สรางพันธมิตรกับองคกรภายนอก ท้ังระดับบุคคล  และระดับ

กลุมเพื่อสนับสนุนการดําเนนิงานของโรงเรียน 
0.561 

19 15.1 มีการติดตอส่ือสารกับผูแทนของแตละกลุมในชุมชน 
อยางสมํ่าเสมอ 

0.552 

20 15.2 สงเสริมความสัมพันธกับผูนําชุมชน และสรางความยอมรับ
เช่ือถือของชุมชน 

0.549 

21 15.5 เปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงานของโรงเรียน 

0.544 

22 15.4 ขอความรวมมือจากฝายตาง ๆ ท้ังจากชุมชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพือ่ใหเขามาสนบัสนุนการพัฒนาบุคลากรและ
นักเรียนของโรงเรียน 

0.519 

23 17.8 มีทัศนคติวาความแตกตางของบุคคลเปนประโยชน 
ตอโรงเรียน 

0.466 

24 3.6 บริการใหความชวยเหลือสังคมและชุมชนอยูเสมอ 0.415 
25 12.1 เปนผูมีบารมี 0.359 

คาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) 6.337 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 3.444 
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 จากตารางท่ี   7    พบวา ตัวช้ีวัดท่ี 2  “คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนํา                
ดานศาสนา วัฒนธรรม จริยธรรม และความสัมพันธกับชุมชน”  ซ่ึงบรรยายดวยตัวบงช้ีท่ีสําคัญ 
จํานวน 25 ตัวบงช้ี  เรียงลําดับความสําคัญตามคาน้ําหนักองคประกอบ(factor loading) คือ ตัวบงช้ีท่ี 
16.2, 16.10, 16.12, 16.11, 16.7, 16.9, 16.3, 16.5, 16.8, 16.6, 15.7, 16.1, 15.6, 15.8, 16.4, 15.10, 
15.9, 15.3, 15.1, 15.2, 15.5, 15.4, 17.8, 3.6 และ12.1     มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) 
อยูระหวาง 0.359   ถึง 0.743  ตัวบงช้ีท่ีสําคัญท่ีสุดของตัวช้ีวัดนี้คือ ตัวบงช้ีท่ี 16.2 “ดําเนินกิจกรรม
ดานตาง ๆ ท่ีสอดรับกับความเช่ือและประเพณีปฏิบัติในสังคมอยางตอเนื่อง”  และรองลงมาคือ                
ตัวบงช้ีท่ี 16.10   “สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินตลอดจนประเพณีตาง ๆ ในทองถ่ิน                 
อยางตอเนื่อง” ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) เทากับ 0.743  และ 0.738 ตามลําดับ                
มีคาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) เทากับ 6.337     และคารอยละของ                       
ความแปรปรวน (percent of variance)    เทากับ 3.444    แสดงวาตัวบงช้ีท้ัง 25 ตัวบงช้ี เปน               
ตัวบงช้ีท่ีรวมกันบรรยายตัวช้ีวัดไดดีท่ีสุด   และตัวช้ีวัดนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
คุณลักษณะไดรอยละ 3.444  ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues)                
กับตัวช้ีวัดอ่ืน ๆ แลว  พบวา    ตัวช้ีวัดนี้ มีความสําคัญเปนอันดับท่ี 2 โดยที่ตัวบงช้ีตาง ๆ                       
ในเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพนี้  ไดรวมกันกําหนด                      
ตัวช้ีวัด “คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม จริยธรรม และ
ความสัมพันธกับชุมชน” ดวยน้ําหนัก 6.337 และเมื่อเทียบกับตัวช้ีวัดท้ังหมดแลว ตัวช้ีวัดนี้เปน
สวนประกอบในเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   คิดเปน                     
รอยละ 3.444 
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ตารางท่ี  8  ตัวช้ีวัดท่ี 3  “คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ”    

                    ตัวช้ีวัดท่ี 3  “คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ”  ประกอบดวย  25  ตัวบงช้ี  คือ 
 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี ขอความ คาน้ําหนกั

องคประกอบ 
1 2.5 มีความสุขุม เยอืกเย็น  0.711 
2 2.11 รูจักควบคุมอารมณตนเอง 0.692 
3 2.12 มีความอดทนอดกล้ันตอภาวะกดดัน 0.668 
4 2.1 มีการวางตนเหมาะสมกับกาลเทศะ 0.653 
5 2.6 มีความออนนอมถอมตน และรูจักการประนีประนอม 0.647 
6 2.15 มีวาจาสุภาพเรียบรอย 0.646 
7 2.13 มีบุคลิกลักษณะดี สุภาพเรียบรอย นาเคารพ เช่ือถือ และ

ศรัทธา 
0.644 

8 2.10 มีอารมณด ีมีชีวิตชีวา ราเริง ยิ้มแยมแจมใส  0.627 
9 1.5 มีการพูดท่ีส่ือความหมายไดชัดเจน เขาใจงาย 0.615 
10 3.2 เปนกัลยาณมิตรกับทุกคน 0.587 
11 2.16 มีวาทศิลปในการพูด 0.549 
12 4.9 มีความเสมอตนเสมอปลาย 0.545 
13 3.1 มีความเหน็อกเห็นใจผูอ่ืน 0.531 
14 4.7 มีความจริงใจ  0.527 
15 4.8 มีความเปนมิตร 0.511 
16 3.4 เปนท่ียอมรับและเชื่อถือของผูรวมงาน นกัเรียน ผูปกครอง 

และชุมชน 
0.500 

17 3.8 มีใจกวาง มีอัธยาศัยดี และมีน้ําใจ 0.497 
18 3.7 เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 0.485 
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ตารางท่ี 8  (ตอ) 
    

ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี ขอความ คาน้ําหนกั

องคประกอบ 
19 2.14 แตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ 0.483 
20 8.6 ปฏิบัติอยางยุตธิรรม และใหเกียรติแกบุคลากรทุกคน 0.470 
21 2.8 มีความคลองตัวทํางานไดถูกตอง รวดเร็ว 0.469 
22 2.2 เปนกันเองไมถือตัว 0.443 
23 4.11 มีสุขภาพจิตดี       0.427 
24 3.3 เปนผูอํานวยความสะดวกท่ีเช่ียวชาญ     0.420 
25 1.6 มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 0.381 

คาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) 4.620 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 2.511 
 
  จากตารางท่ี 8  พบวา ตัวช้ีวัดท่ี  3  “คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ”  ซ่ึงบรรยายดวยตัวบงช้ี
ท่ีสําคัญ จํานวน 25 ตัวบงช้ี  เรียงลําดับความสําคัญตามคาน้ําหนักองคประกอบ(factor loading)   คือ 
ตัวบงช้ีท่ี 2.5, 2.11, 2.12, 2.1, 2.6, 2.15, 2.13, 2.10, 1.5, 3.2, 2.16, 4.9, 3.1, 4.7, 4.8, 3.4, 3.8, 3.7, 
2.14, 8.6, 2.8, 2.2, 4.11, 3.3 และ1.6 มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง 0.381  ถึง 
0.711     ตัวบงช้ีท่ีสําคัญท่ีสุดของตัวช้ีวัดนี้คือ   ตัวบงช้ีท่ี 2.5 “มีความสุขุม เยือกเย็น”  รองลงมาคือ 
ตัวบงช้ีท่ี 2.11   “รูจักควบคุมอารมณตนเอง”  ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) เทากับ 
0.711   และ 0.692    ตามลําดับ   มีคาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) เทากับ 4.620 
คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance) เทากับ 2.511 แสดงวาตัวบงช้ีท้ัง 25 ตัวบงช้ี  เปน
ตัวบงช้ีท่ีรวมกันบรรยายตัวช้ีวัดไดดีท่ีสุด และตัวช้ีวัดนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
คุณลักษณะไดรอยละ 2.511  ซ่ึงเม่ือเทียบคาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) กับ
ตัวช้ีวัดอ่ืน ๆ แลว พบวา ตัวช้ีวัดนี้มีความสําคัญเปนอันดับท่ี 3 โดยท่ีตัวบงช้ีตาง ๆ ในเคร่ืองมือวัด
คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพนี้ ไดรวมกันกําหนดตัวช้ีวัด “คุณลักษณะทาง
บุคลิกภาพ”  ดวยนํ้าหนัก 4.620 และเม่ือเทียบกับตัวช้ีวัดท้ังหมดแลว ตัวช้ีวัดนี้เปนสวนประกอบใน
เคร่ืองมือวัดคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  คิดเปนรอยละ 2.511 
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ตารางท่ี 9  ตัวช้ีวัดท่ี 4  “คุณลักษณะดานความรู “     

                   ตัวช้ีวัดท่ี 4  “คุณลักษณะดานความรู “   ประกอบดวย  17  ตัวบงช้ี  คือ 
 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี ขอความ คาน้ําหนกั

องคประกอบ 
1 5.5 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบ การใช การประเมิน  

และการปรับปรุงหลักสูตร 
0.693 

2 5.6 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผล การประเมินผล 
และยุทธศาสตรในการประเมินผล 

0.670 

3 5.4 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล 
และยุทธศาสตรการวิเคราะหขอมูล 

0.669 

4 5.10 มีความรูความเขาใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการ 
ใหม ๆ 

0.655 

5 5.3 มีความรูทางดานการบริหารการศึกษาท้ังในแงทฤษฎีและ 
การปฏิบัติ 

0.613 

6 5.2 มีความรูทางดานวิชาชีพ และดานความรูท่ัว ๆ ไปเปนอยางดี 0.606 
7 5.8 มีความรูเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา การประเมินภายใน 

และการประกนัคุณภาพการศึกษา 
0.600 

8 5.7 มีความรูเกีย่วกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาและการ
บริหารจัดการในโรงเรียน 

0.596 

9 5.9 มีความรูเกีย่วกับกรอบภารกิจของสถานศึกษาและการ
บริหารงานในสถานศึกษา 

0.555 
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ตารางท่ี  9   (ตอ) 

    
ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี 

ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

10 5.1 มีความเปนผูนาํทางวิชาการ 0.534 
11 5.11 เปนผูท่ีแสวงหาความรู และพัฒนาความรูอยูเสมอ 0.502 
12 4.4 มีความรอบรู 0.470 
13 4.1 มีสติปญญาเฉียบแหลม  0.453 
14 9.12 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการ

บริหารจัดการ 
0.434 

15 4.2 มีไหวพริบปฏิภาณด ี 0.432 
16 4.6 มีความสามารถในการทํางาน 0.395 
17 7.2 มีความรูเกีย่วกับมาตรฐานวชิาชีพ 0.381 

คาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) 3.563 
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 1.936 
  
 จากตารางท่ี 9 พบวา ตัวช้ีวัดท่ี 4 “คุณลักษณะดานความรู”   ซ่ึงบรรยายดวยตัวบงช้ีท่ี
สําคัญ จํานวน 17 ตัวบงช้ี เรียงลําดับความสําคัญตามคาน้ําหนักองคประกอบ(factor loading)   คือ 
ตัวบงช้ีท่ี 5.5, 5.6, 5.4, 5.10, 5.3, 5.2, 5.8, 5.7, 5.9, 5.1, 5.11, 4.4, 4.1, 9.12, 4.2, 4.6   และ 7.2      มี
คาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง   0.381   ถึง 0.693   ตัวบงช้ีท่ีสําคัญท่ีสุดของ
ตัวช้ีวัดนี้คือ ตัวบงช้ีท่ี 5.5  “มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบ การใช การประเมิน และการ
ปรับปรุงหลักสูตร” รองลงมาคือ ตัวบงช้ีท่ี 5.6 “มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผล การ
ประเมินผลและยุทธศาสตรในการประเมินผล”    ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) เทากับ 
0.693   และ 0.670      ตามลําดับ  มีคาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues)   เทากับ 3.563 
คารอยละของความแปรปรวน  (percent of variance) เทากับ 1.936      แสดงวา ตัวบงช้ีท้ัง 17  ตัวบงช้ี 
เปนตัวบงช้ีท่ีรวมกันบรรยายตัวช้ีวัดนี้ไดดีที่สุด และตัวช้ีวัดนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
คุณลักษณะไดรอยละ 1.936   ซ่ึงเม่ือเทียบคาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) กับ
ตัวช้ีวัดอ่ืน ๆ แลว พบวา ตัวช้ีวัดนี้มีความสําคัญเปนอันดับท่ี 4  โดยท่ีตัวบงช้ีตาง ๆ ในเคร่ืองมือวัด 
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คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพนี้ ไดรวมกันกําหนดตัวช้ีวัด “คุณลักษณะดาน
ความรู”     ดวยน้ําหนัก 3.563    และเม่ือเทียบกับตัวช้ีวัดท้ังหมดแลว ตัวช้ีวัดนี้เปนสวนประกอบใน
เคร่ืองมือวัดคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  คิดเปนรอยละ 1.936 

ตารางท่ี 10 ตัวช้ีวัดท่ี 5 “คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม”   

                   ตัวช้ีวัดท่ี 5 “คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม” ประกอบดวย 21 ตัวบงช้ี คือ  
 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี 

ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

1 11.5 มีความโปรงใส 0.673 
2 11.4 มีความซ่ือสัตยสุจริต 0.653 
3 11.6 มีความเมตตากรุณา เอ้ืออาทรตอผูอ่ืน 0.633 
4 11.8 มีใจเปนธรรม และมีความยุตธิรรม 0.631 
5 11.7 มีความอดทนตอความยากลําบาก 0.613 
6 11.11 ยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 0.598 
7 11.3 มีความเสียสละ  อุทิศตนและเวลาใหกับการปฏิบัติงานอยาง

ตอเน่ือง 
0.572 

8 11.10 มีวินยัในตนเอง 0.563 
9 11.9 มีความหนกัแนน และมีสัจจะ 0.561 
10 11.1 เปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ี

ดี 
0.544 

11 6.4 มีความรับผิดชอบ 0.510 
12 11.12 นําหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาประยุกตใชในการบริหาร 0.487 
13 11.2 สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ี

เหมาะสม 
0.461 

14 6.1 รูบทบาทของตน 0.457 
15 6.2 เปนคนตรงตอเวลา 0.454 
16 7.3 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพผูบริหารสถานศึกษา 0.446 
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ตารางท่ี  10  (ตอ) 

    
ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี 

ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

17 11.13 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีงในการทํางาน 0.431 
18 8.5 ยอมรับและช่ืนชมความสําเร็จของนักเรียนและบุคลากรทุกคน 0.425 
19 8.7 สนับสนุนใหบุคลากรประสบผลสําเร็จในงาน 0.382 
20 6.5 มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนได 0.372 
21 8.3 มีความมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ 0.360 

คาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) 2.617 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 1.423 

                                  

  จากตารางท่ี 10   พบวา  ตัวช้ีวัดท่ี 5  “คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม”  ซ่ึงบรรยายดวยตัว
บงช้ีท่ีสําคัญ  จํานวน 21  ตัวบงช้ี  เรียงลําดับความสําคัญตามคาน้ําหนักองคประกอบ(factor loading) 
คือ ตัวบงช้ีท่ี 11.5, 11.4, 11.6, 11.8, 11.7, 11.11, 11.3, 11.10, 11.9, 11.1, 6.4, 11.12, 11.2, 6.1, 6.2, 7.3, 11.13, 8.5, 
8.7, 6.5 และ8.3   มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  อยูระหวาง    0.360    ถึง 0.673    ตัวบงช้ีท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของตัวช้ีวัดนี้คือ ตัวบงช้ีท่ี 11.5  “มีความโปรงใส”  และรองลงมาคือตัวบงช้ีท่ี  11.4  “มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต”    ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  เทากับ 0.673   และ 0.653 ตามลําดับ มี
คาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) เทากับ 2.617    คารอยละของความแปรปรวน (percent of 
variance)   เทากับ   1.423    แสดงวา     ตัวบงช้ีท้ัง 21  ตัวบงช้ี เปนตัวบงช้ีท่ีรวมกันบรรยายตัวช้ีวัดนี้ไดดี
ท่ีสุด และตัวช้ีวัดนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณลักษณะไดรอยละ 1.423   ซ่ึงเม่ือเทียบคาความ
แปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) กับตัวช้ีวัดอ่ืน ๆ  แลว      พบวา ตัวช้ีวัดนี้มีความสําคัญเปนอันดับ
ท่ี  5  โดยท่ีตัวบงช้ีตาง ๆ ในเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพนี้ ได
รวมกันกําหนดตัวช้ีวัด “คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม”  ดวยน้ําหนัก 2.617 และเม่ือเทียบกับ
ตัวช้ีวัดท้ังหมดแลว ตัวช้ีวัดนี้เปนสวนประกอบในเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ  คิดเปนรอยละ 1.423 
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ตารางท่ี 11  ตัวช้ีวัดท่ี 6   “คุณลักษณะดานทัศนคติ”   

 ตัวช้ีวัดท่ี 6   “คุณลักษณะดานทัศนคติ” ประกอบดวย  11  ตัวบงช้ี คือ 
 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี ขอความ คาน้ําหนกั

องคประกอบ 
1 17.6 มีทัศนคติวานกัเรียนตองมีความรู ทักษะ และคานิยมท่ีจําเปน  

เพื่อท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
0.619 

2 17.5 มีทัศนคติวาการเรียนรูของนักเรียนเปนเปาประสงคพื้นฐาน
ของการจัดการศึกษา 

0.590 

3 17.10 มีทัศนคติวาการมีใจรักในงานและการมีความรู ทําใหทุกอยาง
สามารถแกปญหาได 

0.590 

4 17.9 มีทัศนคติวาโรงเรียนตองมีส่ิงแวดลอมทางการเรียนท่ี
หลากหลาย  ปลอดภัย และนาเรียน 

0.587 

5 17.7 มีทัศนคติวาการเรียนรูตลอดชีวิตเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับ
ตนเอง และผูอ่ืน 

0.583 

6 17.3 มีทัศนคติวาการพัฒนาโรงเรียนเปนกระบวนการท่ีตองกระทํา
อยางตอเนื่อง 

0.571 

7 17.11 มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพของตนเอง ตอเพ่ือนรวมงาน ตอสังคม  
และตอชุมชนแวดลอมโรงเรียน 

0.543 

8 17.4 มีทัศนคติวาวสัิยทัศนของโรงเรียนเปนวสัิยทัศนท่ีมีมาตรฐาน
สูงและปฏิบัติไดจริง 

0.526 

9 17.12 มีทัศนคติท่ีดีตอโลก         0.524 
10 17.2 มีทัศนคติวาใหเด็กเกง ดี มีสุข โดยการบูรณาการท้ังโรงเรียน 0.507 
11 17.1 มีทัศนคติวามนุษยทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาไดตาม

ศักยภาพของตนเอง  
0.485 

คาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) 2.186 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 1.188 
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 จากตารางท่ี 11 พบวา  ตัวช้ีวัดท่ี 6  “คุณลักษณะดานทัศนคติ”  ซ่ึงบรรยายดวยตัวบงช้ีท่ี
สําคัญ  จํานวน 11 ตัวบงช้ี เรียงลําดับความสําคัญตามคาน้ําหนักองคประกอบ(factor loading) คือ 
17.6, 17.5, 17.10, 17.9, 17.7, 17.3, 17.11, 17.4, 17.12, 17.2 และ 17.1 มีคาน้ําหนักองคประกอบ 
(factor loading)    อยูระหวาง 0.485 ถึง 0.619   ตัวบงช้ีท่ีสําคัญท่ีสุดของตัวช้ีวัดนี้คือ  ตัวบงช้ีท่ี 17.6 
“มีทัศนคติวานักเรียนตองมีความรู ทักษะ และคานิยมท่ีจําเปน เพื่อท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวัน”     
รองลงมาคือตัวบงช้ีท่ี 17.5 “มีทัศนคติวาการเรียนรูของนักเรียนเปนเปาประสงคพื้นฐานของการจัด
การศึกษา”    และตัวบงช้ีท่ี 17.10  “มีทัศนคติวาการมีใจรักในงานและการมีความรู ทําใหทุกอยาง
สามารถแกปญหาได”   ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  เทากับ 0.619, 0.590   และ 0.590 
ตามลําดับ โดยมีคาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) เทากับ 2.186 และคารอยละของ
ความแปรปรวน (percent of variance) เทากับ 1.188 แสดงวาตัวบงช้ีท้ัง 11 ตัวบงช้ี เปนตัวบงช้ีท่ีรวมกัน
บรรยายตัวช้ีวัดนี้ไดดีท่ีสุด  และตัวช้ีวัดนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณลักษณะไดรอยละ 
1.188  ซ่ึงเม่ือเทียบคาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) กับตัวช้ีวัดอ่ืน ๆ แลว  
ตัวช้ีวัดนี้มีความสําคัญเปนอันดับ ท่ี  6    โดยท่ีตัวบงช้ีตาง ๆ ในเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพนี้ ไดรวมกันกําหนดตัวช้ีวัด “คุณลักษณะดานทัศนคติ”  ดวยน้ําหนัก 
2.186    และเม่ือเทียบกับตัวช้ีวัดท้ังหมดแลว ตัวช้ีวัดนี้เปนสวนประกอบในเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะ 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 1.188 

ตารางท่ี 12 ตัวช้ีวัดท่ี 7  “คุณลักษณะทางกาย”    

                  ตัวช้ีวัดท่ี 7  “คุณลักษณะทางกาย”  ประกอบดวย  4  ตัวบงช้ี  คือ 
 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี ขอความ คาน้ําหนกั

องคประกอบ 
1 1.3 มีรูปรางหนาตาดี สวนสูง และนํ้าหนักเหมาะสม 0.735 
2 1.2 มีลักษณะสงางาม  0.722 
3 1.1 เปนบุคคลท่ีมีรางกายสมประกอบ 0.692 
4 1.4 มีน้ําเสียงในการพูดเปนธรรมชาติ นาฟง  0.508 

คาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues) 2.025 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 1.101 
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 จากตารางท่ี 12   พบวา  ตัวช้ีวัดท่ี 7  “คุณลักษณะทางกาย”    ซ่ึงบรรยายดวยตัวบงช้ีท่ี 
จํานวน  4  ตัวบงช้ี   เรียงลําดับความสําคัญตามคาน้ําหนักองคประกอบ(factor loading) คือ 1.3, 1.2, 
1.1 และ1.4 มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  อยูระหวาง  0.508 ถึง  0.735     ตัวบงช้ีท่ี
สําคัญท่ีสุดของตัวช้ีวัดนี้คือ   ตัวบงช้ีท่ี 1.3 “มีรูปรางหนาตาดี สวนสูง และนํ้าหนักเหมาะสม”  
รองลงมาคือตัวบงช้ีท่ี 1.2    “มีลักษณะสงางาม”      ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  
เทากับ 0.735   และ 0.722 ตามลําดับ โดยมีคาความแปรปรวนขององคประกอบ (eigenvalues)  เทากับ 
2.025     และคารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) เทากับ 1.101  แสดงวาตัวบงช้ีท้ัง 
4 ตัวบงช้ี เปนตัวบงช้ีท่ีรวมกันบรรยายตัวช้ีวัดนี้ไดดีท่ีสุด และตัวช้ีวัดนี้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของคุณลักษณะไดรอยละ 1.101  ซ่ึงเม่ือเทียบคาความแปรปรวนขององคประกอบ 
(eigenvalues) กับตัวช้ีวัดอ่ืน ๆ แลว   ตัวช้ีวัดนี้มีความสําคัญเปนอันดับท่ี 7     โดยที่ตัวบงช้ีตาง ๆ 
ในเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพนี้ ไดรวมกันกําหนดตัวช้ีวัด 
“คุณลักษณะทางกาย”  ดวยน้ําหนัก 2.025 และเม่ือเทียบกับตัวช้ีวัดท้ังหมดแลว ตัวช้ีวัดนี้เปน
สวนประกอบในเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  คิดเปนรอยละ 
1.101 
  2.4 ผลการวิเคราะหตัวชี้วัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ใน
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory Factor Model  หรือ CFM )  (คร้ังท่ี 2) 
 การวิเคราะหตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ในการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory Factor Model  หรือ  CFM )  ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลคร้ังท่ี 2   เพื่อยืนยันตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ     จากความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของกลุมตัวอยางกลุมเดิม และ
เพื่อยืนยันความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (confirmed construct validity)  โดยแบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 2 มีจํานวน 171 ขอ (ตัวแปรยอย) ผูวิจัยไดแบบสอบถามกลับคืนมา 
จํานวน  456  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100  ซ่ึงผูใหขอมูลคือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 228 คน และ
ครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเดียวกัน จํานวน 228 คน ผูใหขอมูลรวมท้ังส้ิน  456  คน    
 ผลการวิ เคราะหคาน้ํ าหนักองคประกอบในการวิ เคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Model หรือ CFM)  ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 2 เพื่อยืนยันตัวช้ีวัด
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อยืนยันความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง 
(confirmed construct validity)   ผูวิจัยไดวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) แลวสรุป
รวมตัวบงช้ีตาง ๆ ไดจํานวน 7 ตัวช้ีวัด และสามารถอธิบายรายละเอียดของแตละตัวช้ีวัดไดดังตาราง
ท่ี 13  –  ตารางท่ี  19  ตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 13  คาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน ของ 
                     คาน้ําหนักองคประกอบ (Standard  Error of factor loading)  และ คาสถิติทดสอบ 
                     t - test ของตัวช้ีวัดท่ี  1  “คุณลักษณะดานทักษะในการบริหาร”   

                    ตัวช้ีวัดท่ี  1  “คุณลักษณะดานทักษะในการบริหาร”    ประกอบดวย  68  ตัวบงช้ี คือ 
 
ลําดับ 
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี ขอความ คาน้ําหนกั

องคประกอบ 
S.E. ของ 
loading 

t - test 

1 8.10 มีการเสริมแรงทางบวกแกผูท่ี
ปฏิบัติงานด ี

0.78 0.034 22.56* 

2 12.4 มีวิสัยทัศนและมองการณไกล 0.75 0.032 23.63* 
3 12.2 เปนผูนําและสรางผูนํา 0.74 0.032 22.95* 
4 12.7 มีความสามารถในการปกครอง

บังคับบัญชา 
0.74 0.031 23.63* 

5 13.3 มีความสามารถในการทํางานเปน
ทีม สรางและพัฒนาทีมงานให
เขมแข็ง 

0.73 0.030 24.08* 

6 10.11 สามารถจัดองคกร โครงสรางการ
บริหาร และกําหนดภารกิจของครู
และบุคลากรทางการศึกษาได
เหมาะสม 

0.72 0.029 24.64* 

7 13.8 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
งานใหดียิ่งข้ึน 

0.72 0.031 23.45* 

8 14.8 สามารถกําหนดนโยบาย  
วางแผนการดาํเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 

0.72 0.031 23.17* 
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ตารางท่ี  13  (ตอ) 

      
ลําดับ 
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี 

ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

S.E. ของ 
loading 

t - test 

9 6.7 มีความสามารถในการตัดสินใจ 0.71 0.033 21.15* 
10 8.8 พัฒนาผูรวมงานใหสามารถพัฒนา

ตนเองไดเต็มขีดความสามารถของ
แตละคน 

0.70 0.033 21.53* 

11 12.3 เปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และเปนท่ี
ยอมรับของผูรวมงานทุกคน 

0.70 0.031 22.39* 

12 14.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
วางแผนกลยุทธ และการนําแผน
ไปสูการปฏิบัติ 

0.70 0.030 23.39* 

13 14.7 สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อจดัทํา
นโยบายการศกึษาระดับสถานศึกษา 

0.70 0.030 23.54* 

14 10.1 เปนผูจัดการท่ีมีหลักการ และมี
เหตุผล 

0.69 0.030 22.97* 

15 10.7 มีความสามารถในการวางแผนและ
จัดระเบียบงาน 

0.69 0.029 24.30* 

16 6.3 มีความกลาหาญ กลาคิด กลาพูด 
กลาทํา และกลาตัดสินใจ 

0.68 0.035 19.74* 

17 9.5 มีทักษะในการประสานงานและ 
การจูงใจ 

0.68 0.030 22.88* 

18 9.7 มีทักษะในการส่ังการ 0.68 0.031 22.15* 
19 10.2 มีความรอบรูเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการภายในองคกร 
0.68 0.028 23.99* 

20 10.10 สามารถกําหนดวิสัยทัศนและ
เปาหมายของสถานศึกษา 

0.68 0.030 23.06* 
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ตารางท่ี 13  (ตอ) 
      
ลําดับ 
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี 

ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

S.E. ของ 
loading 

t - test 

21 12.5 มีความสามารถในการแกปญหาใน
แตละสถานการณอยางเหมาะสม 

0.68 0.028 24.23* 

22 12.8 มีความสามารถในการแสดงบทบาท
ผูนําตามสถานการณไดอยาง
เหมาะสม 

0.68 0.028 24.10* 

23 14.2 มีการวางแผนการทํางานรวมกัน 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

0.68 0.029 23.69* 

24 14.4 มีการกระตุนสงเสริมใหผูรวมงาน
ปฏิบัติตามแผนดวยความเต็มใจ 

0.68 0.028 24.02* 

25 6.11 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 0.67 0.030 22.39* 
26 9.6 มีทักษะในการแกปญหาและขจัด

ความขัดแยง 
0.67 0.029 23.29* 

27 9.11 มีทักษะในเชิงคิดริเร่ิมสรางสรรค 
คิดวิเคราะหสังเคราะห  
พัฒนา และปรับปรุงองคกร 

0.67 0.028 23.63* 

28 6.6 มีความสามารถในการวิเคราะห
ปญหาในการทํางาน 

0.66 0.029 22.51* 

29 9.1 มีทักษะทางเทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน 

0.66 0.030 22.16* 

30 10.8 สามารถนําความรูความเขาใจใน
หลักการและทฤษฎีทางการบริหาร
การศึกษาไปประยุกตใชในการ
บริหารสถานศึกษา 

0.66 0.028 23.97* 

31 10.9 สามารถวิเคราะห สังเคราะห และ
สรางองคความรูในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

0.66 0.027 24.12* 
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ตารางท่ี 13   (ตอ) 

 
ลําดับ 
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี 

ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

S.E. ของ 
loading 

t - test 

32 12.9 มีความสามารถในการช้ีนําและแนะ
แนวทางในการดําเนินงานใหกับ
ผูใตบังคับบัญชา 

0.66 0.027 23.97* 

33 14.6 มีการเก็บหลักฐานการทํางานอยาง
เปนระบบและมีคุณภาพ เพื่อใชใน
การประเมินผลการพัฒนาโรงเรียน 

0.66 0.029 23.03* 

34 14.11 สามารถติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการดําเนินงาน 

0.66 0.028 23.70* 

35 4.3 มีวิจารณญาณในการวินิจฉัยเร่ือง
ตาง ๆ 

0.65 0.031 20.99* 

36 7.4 มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงในศาสตร
และศิลปท่ีเกีย่วกับการบริหาร
การศึกษา 

0.65 0.028 22.68* 

37 9.3 มีทักษะทางความคิดรวบยอด 0.65 0.027 23.67* 
38 12.6 มีความสามารถในการกระจาย

อํานาจการบริหารและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมกับบุคลากร 

0.65 0.029 22.87* 

39 14.3 มีการพัฒนาแผนงานขององคการ
ใหสามารถปฏิบัติไดเกดิผลจริง 

0.65 0.026 24.43* 

40 7.9 เปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา 

0.64 0.030 21.46* 

41 13.2 มีความสามารถในการบริหารความ
ขัดแยง  

0.64 0.028 22.89* 
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ตารางท่ี 13  (ตอ) 

      
ลําดับ 
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี 

ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

S.E. ของ 
loading 

t - test 

42 14.5 มีการระดมและจัดสรรทรัพยากรทุก
ดาน  เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินงานตามท่ีวางแผนไวให
บรรลุตามเปาหมาย และเพื่อ
ประโยชนในการดําเนนิงานการจัด
การศึกษา 

0.64 0.029 21.99* 

43 7.8 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา 

0.63 0.028 22.64* 

44 10.5 มีความสามารถในการคัดเลือก
บุคคลท่ีมีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

0.63 0.028 22.60* 

45 13.10 มีความสามารถในการรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพการศกึษาได
อยางเปนระบบ 

0.63 0.027 23.40* 

46 14.10 สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติ 

0.63 0.027 23.33* 

47 7.1 มีความรูความเขาใจในสาขาวิชาชีพ
อยางดีและชัดเจน 

0.62 0.028 21.92* 

48 10.6 มีความสามารถท่ีจะมอบหมายงาน
ใหผูอ่ืนทําตามความถนัดและ
ความสามารถ 

0.62 0.026 23.54* 

49 13.9 ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผล
ถาวร 

0.62 0.029 21.19* 
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ตารางท่ี  13  (ตอ) 

      
ลําดับ 
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี 

ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

S.E. ของ 
loading 

t - test 

50 4.5 มีความสามารถในการพูด 0.61 0.031 19.99* 
51 6.10 มีความสามารถในการบังคับตนเอง

ได 
0.61 0.030 20.67* 

52 8.2 มีแรงกระตุนในการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล 

0.61 0.027 22.57* 

53 9.4 มีทักษะทางการบริหารงาน 0.61 0.026 23.08* 
54 9.9 มีทักษะในการดําเนินการประชุม 0.61 0.027 22.58* 
55 9.10 มีทักษะในการพูดและใชภาษาใน

การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 
0.61 0.027 22.69* 

56 13.4 รับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของทุกฝาย   

0.61 0.028 21.96* 

57 13.7 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุก
สถานการณ 

0.61 0.027 22.21* 

58 9.2 มีทักษะดานมนุษยสัมพนัธ 0.60 0.028 21.61* 
59 13.1 มีความสามารถในการติดตอส่ือสาร

ท่ีมีประสิทธิภาพ 
0.60 0.026 22.82* 

60 13.5 มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 

0.60 0.026 22.96* 

61 10.3 มีประสบการณในการบริหาร 0.59 0.030 19.75* 
62 6.12 มีความเดด็ขาดและมีความยดืหยุน 

ข้ึนอยูกับสถานการณ 
0.58 0.029 20.00* 

63 9.8 มีทักษะในการติดตาม กํากบั และ
ประเมินผล 

0.58 0.026 22.75* 
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ตารางท่ี 13 (ตอ) 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี 

ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

S.E. ของ 
loading 

t - test 

64 6.8 มีความสามารถในการประสานงาน
ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

0.57 0.028 20.67* 

65 8.1 มีแรงขับในการปฏิบัติงาน 0.57 0.026 22.25* 
66 13.6 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารใน

การพัฒนา 
0.56 0.024 23.13* 

67 10.4 พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหาร
จนเกดิผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปน
ลําดับ 

0.55 0.025 22.03* 

68 8.4 มีความตองการในอํานาจดวยวิธีการ
ท่ีถูกตองและใชอยางมีเหตุผล 

0.52 0.027 19.21* 

หมายเหต ุ*p < .05 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

                    คา p   (p – value)  ของการทดสอบสถิติไค- สแควร (X2)   =  0.00 ,   คาสถิติไค- สแควร (X2)  =  
10749.78,  คา DF  (Degrees of  Freedom) =  2210,  คา X2/DF  =  4.86,  คา RMSEA  (Root Mean Square Error 
of Approximation) =  0.10,  คาNFI (Normed Fit Index )  =  0.98,  คา CFI (Comparative Fit Index )   =  0.98,  คา 
RMR  (Root Mean Square Residual) =  0.018,   คา SRMR  (Standized RMR) = 0.030,  คา GFI  (Goodness of Fit 
Index) =  0.55,  คา AGFI (Adjusted  Goodness of Fit Index) = 0.52,  คา PGFI (Parsimony Goodness of Fit Index) 
= 0.52 

     จากตารางท่ี 13   พบวา ตัวช้ีวัดท่ี 1  “คุณลักษณะดานทักษะในการบริหาร”  ซ่ึง
บรรยายดวยตัวบงช้ีท่ีสําคัญ  จํานวน 68 ตัวบงช้ี      เรียงลําดับความสําคัญตามคาน้ําหนัก
องคประกอบ (factor loading)  คือ 8.10, 12.4, 12.2, 12.7, 13.3, 10.11, 13.8, 14.8, 6.7, 8.8, 12.3, 
14.1, 14.7, 10.1, 10.7, 6.3, 9.5, 9.7, 10.2, 10.10, 12.5, 12.8, 14.2, 14.4, 6.11, 9.6, 9.11, 6.6, 9.1, 
10.8, 10.9, 12.9, 14.6, 14.11, 4.3, 7.4, 9.3, 12.6, 14.3, 7.9, 13.2, 14.5, 7.8, 10.5, 13.10, 14.10, 7.1, 
10.6, 13.9, 4.5, 6.10, 8.2, 9.4, 9.9, 9.10, 13.4, 13.7, 9.2, 13.1, 13.5, 10.3, 6.12, 9.8, 6.8, 8.1, 13.6, 
10.4 และ 8.4      มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)     อยูระหวาง  0.52   ถึง 0.78     แสดงวา
ตัวบงช้ีท้ัง  68  ตัวบงช้ี  เปนตัวบงช้ีท่ีรวมกันบรรยายตัวช้ีวัดไดดีท่ีสุด  
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                  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Model หรือ                          
CFM) ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 2  เพื่อยืนยันตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา                
ท่ีมีประสิทธิภาพจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางกลุมเดิม  และเพื่อยืนยันความเท่ียงตรง                     
เชิงโครงสราง (confirmed construct validity)  สําหรับตัวช้ีวัดท่ี 1 นี้ ไดผลการวิเคราะห  จํานวน              
68 ตัวบงช้ี  ตรงกับการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory Factor Analysis) ในการ           
เก็บรวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 1  และ ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ในการเก็บรวบรวมขอมูล
คร้ังท่ี 2   นี้    คา p  (p-value)    ของการทดสอบสถิติ ไค- สแควร (X2)  ของตัวช้ีวัดท่ี 1     มีคาเทากับ 0.00   
แสดงวาเปนตัวแบบที่มีความเหมาะสมปานกลาง  (moderate fit)   คา NFI (Normed Fit Index )                                 
มีคาเทากับ 0.98   และคา CFI  (Comparative Fit Index )   มีคาเทากับ 0.98    คาท้ัง 2  คานี้มีคามากกวา                     
0.90   แสดงวาเปนตัวแบบที่ดีมีความสอดคลองกับขอมูล  (good fitting model)    ตัวบงช้ีท่ีสําคัญท่ีสุดของ
ตัวช้ีวัดนี้คือ  ตัวบงช้ีท่ี 8.10  “มีการเสริมแรงทางบวกแกผูท่ีปฏิบัติงานดี”   และรองลงมา  คือ ตัวบงช้ีท่ี12.4 
“มีวิสัยทัศนและมองการณไกล” ซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)   เทากับ 0.78   และ 0.75   
ตามลําดับ และคา t – test  ของตัวบงช้ีท้ังหมด 68 ตัวบงช้ี แตละตัวบงช้ีมีคา t – test  มากกวา                           
1 .96  แสดงวา คาน้ําหนักองคประกอบ  (factor  loading)  ของตัวบงช้ีท้ังหมด   68    ตัวบงช้ี  มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  .05     คา GFI   (Goodness of Fit Index) =    0.55,   คา AGFI  (Adjusted  Goodness                                    
of Fit Index) =   0.52,   คา PGFI   (Parsimony Goodness of Fit Index)  =   0.52     คาท้ัง  3   คานี้เปนคาท่ีอยู                  
ในระดับท่ียอมรับได     คา  SRMR  (Standardized RMR)  =  0.030   ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05   ดังนั้น   จึงสรุป            
ไดวาเปนตัวแบบที่มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 274 
 
ตารางท่ี 14   คาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)    คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ 

   คาน้ําหนักองคประกอบ     (Standard  Error of factor loading)   และ คาสถิติทดสอบ 
 t - test ของตัวช้ีวัดท่ี 2 “คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา 
วัฒนธรรม จริยธรรม และความสัมพันธกับชุมชน”   

 ตัวช้ีวัดท่ี 2  “คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม 
จริยธรรม และความสัมพันธกับชุมชน”  ประกอบดวย  25  ตัวบงช้ี  คือ 
 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงช้ี 
ท่ี ขอความ คาน้ําหนกั

องคประกอบ 
S.E. ของ 
loading 

t - test 

1 16.4 มีการสงเสริมจรรยาบรรณท่ีดีเกีย่วกับ
วิชาชีพ 

0.67 0.029 23.09* 

2 16.8 ฝกฝนอบรมผูใตบังคับบัญชาดาน
คุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่องและ
เปนรูปธรรม 

0.66 0.029 22.93* 

3 15.10 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน
อยางสรางสรรค 

0.65 0.029 22.56* 

4 15.1 มีการติดตอส่ือสารกับผูแทนของแต
ละกลุมในชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 

0.64 0.028 22.67* 

5 15.3 สรางพันธมิตรกับองคกรภายนอก ท้ัง
ระดับบุคคล  และระดับกลุมเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน 

0.64 0.028 23.27* 

6 15.2 สงเสริมความสัมพันธกับผูนําชุมชน 
และสรางความยอมรับเช่ือถือของ
ชุมชน 

0.63 0.027 23.03* 

7 15.4 ขอความรวมมือจากฝายตาง ๆ ท้ังจาก
ชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให
เขามาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
และนักเรียนของโรงเรียน 

0.63 0.029 21.66* 
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ตารางท่ี 14  (ตอ) 
 

ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงช้ี 
ท่ี ขอความ คาน้ําหนกั

องคประกอบ 
S.E. ของ 
loading 

t - test 

8 15.9 สามารถระดมทรัพยากรและ 
ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสงเสริม 
การจัดการศึกษา 

0.63 0.028 22.48* 

9 15.6 ศึกษาพื้นฐานความเปนอยูของชุมชน 
เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ี
สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

0.62 0.027 22.71* 

10 15.7 สามารถสรางกิจกรรมความรวมมือใน
รูปแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนา
ความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยมี
เปาหมายในการเขาไปชวยเหลือ
ชุมชน  

0.62 0.027 22.88* 

11 15.8 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดย
คํานึงถึงผลที่จะเกดิข้ึนกับ 
การพัฒนาของบุคลากร ผูเรียนและ
ชุมชน 

0.62 0.027 23.08* 

12 16.1 สรางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมและเอ้ือ
ตอการพัฒนาองคการดานศาสนา 
วัฒนธรรมและจริยธรรม 

0.61 0.027 22.36* 

13 16.2 ดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ ท่ีสอดรับ
กับความเช่ือและประเพณีปฏิบัติใน
สังคมอยางตอเนื่อง 

0.61 0.026 23.01* 

14 16.5 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของทองถ่ินและของสังคม
ในภาพรวมเพือ่นําวัฒนธรรมมา
ประกอบในการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพมากข้ึน 

0.61 0.026 23.86* 
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ตารางท่ี 14   (ตอ) 
 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงช้ี 
ท่ี ขอความ คาน้ําหนกั

องคประกอบ 
S.E. ของ 
loading 

t - test 

15 16.6 สามารถเปนตัวอยางและเปนผูนําใน
งานดานศาสนาวัฒนธรรมและ
จริยธรรม  

0.61 0.026 23.52* 

16 3.6 บริการใหความชวยเหลือสังคมและ
ชุมชนอยูเสมอ 

0.59 0.033 17.94* 

17 16.9 มีการจัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกหองเรียนใหสงเสริมกิจกรรม 
ทางดานศาสนา วัฒนธรรมและ
จริยธรรม 

0.59 0.025 23.85* 

18 16.12 คํานึงถึงปญหาส่ิงแวดลอมดานศาสนา 
วัฒนธรรม และจริยธรรม  

0.59 0.025 23.55* 

19 15.5 เปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การดําเนนิงานของโรงเรียน 

0.58 0.026 22.23* 

20 16.7 ใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับศาสนา  
วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม 

0.58 0.025 23.05* 

21 16.11 นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมท้ัง
ทางดานศาสนา วัฒนธรรม และ
จริยธรรม  

0.58 0.026 22.72* 

22 16.3 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 0.57 0.025 22.40* 
23 17.8 มีทัศนคติวาความแตกตางของบุคคล

เปนประโยชนตอโรงเรียน 
0.57 0.030 19.31* 
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ตารางท่ี 14  (ตอ) 
 

ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงช้ี 
ท่ี ขอความ คาน้ําหนกั

องคประกอบ 
S.E. ของ 
loading 

t - test 

24 16.10 สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน
ตลอดจนประเพณีตาง ๆ  
ในทองถ่ินอยางตอเน่ือง 

0.56 0.024 23.83* 

25 12.1 เปนผูมีบารมี 0.42 0.028 15.03* 

หมายเหต ุ*p < .05 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 คา p   (p – value)  ของการทดสอบสถิติไค- สแควร (X2)    =   0.00,     คาสถิติไค- สแควร (X2)                       
=   2303.94,  คา DF  (Degrees of  Freedom)=  275,  คา X2/DF  =  8.38,  คา RMSEA (Root Mean Square                    
Error of Approximation)  =  0.16, คาNFI (Normed Fit Index)   =  0.97,   คา CFI  (Comparative Fit Index)                        
=  0.97,  คา RMR (Root Mean Square Residual)  =  0.021,   คา SRMR  (Stardardized  RMR) = 0.041,                           
คา GFI (Goodness of Fit Index)  =  0.63,   คา AGFI   (Adjusted Goodness of Fit Index)  = 0.56,  คา PGFI 
(Pasimony Goodness of Fit Index)  = 0.53 
                 จากตารางท่ี 14    พบวา  ตัวช้ีวัดท่ี 2  “คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนํา                  
ดานศาสนา วัฒนธรรม จริยธรรม และความสัมพันธกับชุมชน”     ซ่ึงบรรยายดวยตัวบงช้ีที่                 
สําคัญจํานวน  25 ตัวบงช้ี  เรียงลําดับความสําคัญตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือ 
16.4, 16.8, 15.10, 15.1, 15.3, 15.2, 15.4, 15.9, 15.6, 15.7, 15.8, 16.1, 16.2, 16.5, 16.6, 3.6, 16.9, 
16.12, 15.5, 16.7, 16.11, 16.3, 17.8, 16.10 และ 12.1  มีคาน้ําหนักองคประกอบ(factor loading)                 
อยูระหวาง 0.42 ถึง 0.67  แสดงวาตัวบงช้ีท้ัง 25 ตัวบงช้ี  เปนตัวบงช้ีท่ีรวมกันบรรยายตัวช้ีวัด              
ไดดีท่ีสุด  
   ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Model หรือ CFM)                 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 2  เพ่ือยืนยันตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางกลุมเดิม   และเพื่อยืนยันความเท่ียงตรง                         
เชิงโครงสราง (confirmed construct validity)  สําหรับตัวช้ีวัดท่ี 2 นี้ ไดผลการวิเคราะห  จํานวน              
25 ตัวบงช้ี  ตรงกับการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory Factor Analysis) ในการ            
เก็บรวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 1  และ ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ในการเก็บรวบรวมขอมูล
คร้ังท่ี 2   นี้    คา p  (p-value)    ของการทดสอบสถิติไค- สแควร (X2) ของตัวช้ีวัดท่ี 2  มีคาเทากับ 0.00    
แสดงวาเปนตัวแบบท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง    (moderate fit)      คา  NFI  (Normed Fit Index)   มีคาเทากับ 
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0.97  และคา CFI    (Comparative Fit Index)   มีคาเทากับ  0.97  คาท้ัง 2  คานี้มีคามากกวา 0.90   แสดงวา                
เปนตัวแบบท่ีดีมีความสอดคลองกับขอมูล    (good fitting model)  ตัวบงช้ีท่ีสําคัญท่ีสุดของตัวช้ีวัดนี้คือ              
ตัวบงช้ีท่ี 16.4  “มีการสงเสริมจรรยาบรรณท่ีดีเกี่ยวกับวิชาชีพ”   และ รองลงมาคือ ตัวบงช้ีท่ี16.8 “ฝกฝน
อบรมผูใตบังคับบัญชาดานคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม”   ซ่ึงมีคาน้ําหนัก
องคประกอบ (factor loading)  เทากับ 0.67 และ 0.66 ตามลําดับ     และคา  t – test    ของตัวบงช้ีทั้งหมด                    
25   ตัวบงช้ี แตละตัวบงช้ีมีคา   t – test   มากกวา  1 .96    แสดงวาคาน้ําหนักองคประกอบ  (factor loading)  
ของตัวบงช้ีท้ังหมด 25  ตัวบงช้ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    คา GFI  (Goodness of Fit Index)  =  0.63,  
คา AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index)  = 0.56,   คา PGFI (Pasimony Goodness of Fit Index)  = 0.53   ท้ัง  3   
คานี้เปนคาที่อยูในระดับท่ียอมรับได    คา  SRMR  (Stardardized  RMR) =  0.041   ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05   
ดังนั้น  จึงสรุปไดวาเปนตัวแบบที่มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

ตารางท่ี 15 คาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)   คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ 
 คาน้ําหนักองคประกอบ (Standard  Error of factor loading)    และ คาสถิติทดสอบ    
 t- test  ของ  ตัวช้ีวัดท่ี 3   “คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ”     

              ตัวช้ีวัดท่ี 3   “คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ”   ประกอบดวย  25  ตัวบงช้ี คือ 
 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี ขอความ คาน้ําหนกั

องคประกอบ 
S.E. ของ 
loading 

t - test 

1 2.16 มีวาทศิลปในการพูด 0.86 0.038 22.63* 
2 4.7 มีความจริงใจ  0.83 0.033 25.26* 
3 2.15 มีวาจาสุภาพเรียบรอย 0.81 0.034 23.68* 
4 2.1 มีการวางตนเหมาะสมกับกาลเทศะ 0.80 0.034 23.37* 
5 2.12 มีความอดทนอดกล้ันตอภาวะกดดัน 0.79 0.034 23.07* 
6 3.2 เปนกัลยาณมิตรกับทุกคน 0.79 0.032 24.49* 
7 4.9 มีความเสมอตนเสมอปลาย 0.79 0.033 24.26* 
8 2.13 มีบุคลิกลักษณะดี สุภาพเรียบรอย  

นาเคารพ เช่ือถือ และศรัทธา 
0.77 0.033 23.14* 

9 3.8 มีใจกวาง มีอัธยาศัยดี และมีน้ําใจ 0.76 0.032 23.53* 
10 8.6 ปฏิบัติอยางยุตธิรรม และใหเกียรติแก

บุคลากรทุกคน 
0.74 0.031 23.36* 
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ตารางท่ี 15  (ตอ) 

 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี 

ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

S.E. ของ 
loading 

t - test 

11 2.5 มีความสุขุม เยอืกเย็น  0.73 0.034 21.59* 
12 3.7 เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวา

สวนตน 
0.73 0.030 24.25* 

13 2.10 มีอารมณด ีมีชีวิตชีวา ราเริง ยิ้มแยม
แจมใส  

0.68 0.032 21.17* 

14 3.1 มีความเหน็อกเห็นใจผูอ่ืน 0.68 0.029 23.44* 
15 3.3 เปนผูอํานวยความสะดวกท่ีเช่ียวชาญ 0.68 0.032 21.54* 
16 4.8 มีความเปนมิตร 0.68 0.027 25.17* 
17 2.6 มีความออนนอมถอมตน และรูจักการ

ประนีประนอม 
0.67 0.031 21.25* 

18 2.8 มีความคลองตัวทํางานไดถูกตอง 
รวดเร็ว 

0.66 0.031 21.04* 

19 3.4 เปนท่ียอมรับและเชื่อถือของ
ผูรวมงาน นักเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชน 

0.65 0.027 23.49* 

20 1.5 มีการพูดท่ีส่ือความหมายไดชัดเจน 
เขาใจงาย 

0.64 0.029 21.79* 

21 2.14 แตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

0.62 0.032 19.25* 

22 2.11 รูจักควบคุมอารมณตนเอง 0.60 0.027 22.26* 
23 4.11 มีสุขภาพจิตดี       0.59 0.027 21.85* 
24 1.6 มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 0.54 0.035 15.55* 
25 2.2 เปนกันเองไมถือตัว 0.49 0.030 15.95* 

หมายเหต ุ*p < .05 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 280 
 

                                   คา p (p – value)  ของการทดสอบสถิติไค- สแควร (X2)   =   0.00,   คาสถิติไค- สแควร (X2)   
=   5154.08,  คา DF  (Degrees of  Freedom) =  275,  คา X2/DF  =  18.74,  คา RMSEA  (Root Mean Square Error 
of  Approximation) =  0.19,  คาNFI (Normed Fit Index ) =  0.92,  คา CFI (Comparative Fit Index)   =  0.93,  คา 
RMR  (Root Mean Square Residual) =  0.035,         คา SRMR  (Standardized RMR) = 0.051,     คา GFI  
(Goodness of  Fit Index) =  0.54,  คา AGFI  (Adjusted Goodness of  Fit Index) = 0.46,  คา PGFI (Parsimony 
Goodness of  Fit Index) = 0.46 

 จากตารางท่ี 15    พบวา   ตัวช้ีวัดท่ี 3  “คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ”    ซ่ึงบรรยายดวยตัว
บงช้ีท่ีสําคัญ จํานวน 25 ตัวบงช้ี เรียงลําดับความสําคัญตามคาน้ําหนักองคประกอบ(factor loading) 
คือ 2.16, 4.7, 2.15, 2.1, 2.12, 3.2, 4.9, 2.13, 3.8, 8.6, 2.5, 3.7, 2.10, 3.1, 3.3, 4.8, 2.6, 2.8, 3.4, 1.5, 
2.14, 2.11, 4.11, 1.6 และ2.2  มีคาน้ําหนักองคประกอบ(factor loading) อยูระหวาง 0.49 ถึง 0.86  
แสดงวาตัวบงช้ีท้ัง 25 ตัวบงช้ี  เปนตัวบงช้ีท่ีรวมกันบรรยายตัวช้ีวัดไดดีท่ีสุด  

 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Model หรือ CFM) ใน
การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 2  เพื่อยืนยันตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่ มี
ประสิทธิภาพจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางกลุมเดิม  และเพื่อยืนยันความเท่ียงตรงเชิง
โครงสราง (confirmed construct validity)    สําหรับตัวช้ีวัดท่ี 3 นี้ ไดผลการวิเคราะห  จํานวน 25 
ตัวบงช้ี  ตรงกับการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory Factor Analysis) ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 1  และ ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 
2   นี้    คา p  (p-value)    ของการทดสอบสถิติ ไค- สแควร (X2)  ของตัวช้ีวัดท่ี 3    มีคาเทากับ 0.00    แสดงวา
เปนตัวแบบที่มีความเหมาะสมปานกลาง  (moderate fit)   คา NFI (Normed Fit Index )   มีคาเทากับ 0.92  และ
คา CFI (Comparative Fit Index)   มีคาเทากับ  0.93   คาท้ัง 2  คานี้มีคามากกวา 0.90   แสดงวาเปนตัวแบบท่ีดีมี
ความสอดคลองกับขอมูล  (good fitting model)   ตัวบงช้ีท่ีสําคัญที่สุดของตัวช้ีวัดนี้คือตัวบงช้ีท่ี 2.16  “มี
วาทศิลปในการพูด”      และรองลงมาคือ  ตัวบงช้ีท่ี4.7  “มีความจริงใจ”  มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor 
loading)   เทากับ 0.86 และ 0.83 ตามลําดับ และคา  t – test   ของตัวบงช้ีท้ังหมด 25  ตัวบงช้ี แตละตัวบงชี้มีคา   
t – test    มากกวา  1 .96     แสดงวา คาน้ําหนักองคประกอบ  (factor loading)      ของตัวบงช้ีท้ังหมด 25   ตัว
บงช้ี  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คา GFI (Goodness of  Fit Index)  =  0.54,  คา AGFI (Adjusted Goodness 
of  Fit Index) = 0.46,  คา PGFI (Parsimony Goodness of  Fit Index) = 0.46 ท้ัง  3   คานี้เปนคาท่ีอยูในระดับท่ี
ยอมรับได    คา  SRMR  (Standardized RMR) =  0.051   ดังนั้น  จึงสรุปไดวาเปนตัวแบบที่มีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ 
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ตารางท่ี 16     คานํ้าหนักองคประกอบ (factor loading) คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ 

 คาน้ําหนักองคประกอบ (Standard  Error of factor loading)  และ คาสถิติทดสอบ  
 t - test  ของตัวช้ีวัดท่ี 4  “คุณลักษณะดานความรู”  

 ตัวช้ีวัดท่ี 4  “คุณลักษณะดานความรู”  ประกอบดวย  17  ตัวบงช้ี  คือ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี ขอความ คาน้ําหนกั

องคประกอบ 
S.E. ของ 
loading 

t - test 

1 5.1 มีความเปนผูนาํทางวิชาการ 0.81 0.033 24.66* 
2 5.8 มีความรูเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา 

การประเมินภายใน 
และการประกนัคุณภาพการศึกษา 

0.73 0.028 25.93* 

3 4.2 มีไหวพริบปฏิภาณด ี 0.70 0.029 23.87* 
4 5.11 เปนผูท่ีแสวงหาความรู และพัฒนา

ความรูอยูเสมอ 
0.70 0.029 24.14* 

5 5.7 มีความรูเกีย่วกับกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษาและการ
บริหารจัดการในโรงเรียน 

0.68 0.027 25.10* 

6 4.4 มีความรอบรู 0.66 0.027 24.41* 
7 5.5 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

ออกแบบ การใช การประเมิน   
และการปรับปรุงหลักสูตร 

0.66 0.025 26.46* 

8 5.9 มีความรูเกีย่วกับกรอบภารกิจของ
สถานศึกษาและการบริหารงานใน
สถานศึกษา 

0.66 0.026 25.11* 

9 5.4 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
แหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล 
และยุทธศาสตรการวิเคราะหขอมูล 

0.65 0.024 26.48* 

10 4.6 มีความสามารถในการทํางาน 0.64 0.028 23.26* 
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ตารางท่ี 16  (ตอ) 

 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี 

ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

S.E. ของ 
loading 

t - test 

11 5.6 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
วัดผล การประเมินผล 
และยุทธศาสตรในการประเมินผล 

0.63 0.025 25.72* 

12 5.3 มีความรูทางดานการบริหาร
การศึกษาท้ังในแงทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ 

0.62 0.025 25.42* 

13 5.2 มีความรูทางดานวิชาชีพ และดาน
ความรูท่ัว ๆ ไปเปนอยางด ี

0.61 0.025 24.40* 

14 4.1 มีสติปญญาเฉียบแหลม  0.58 0.027 21.50* 
15 5.10 มีความรูความเขาใจดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและวิทยาการใหม ๆ 
0.58 0.025 23.48* 

16 7.2 มีความรูเกีย่วกับมาตรฐานวชิาชีพ 0.55 0.026 21.59* 
17 9.12 มีทักษะในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ICT) เพื่อการบริหาร
จัดการ 

0.52 0.027 19.48* 

หมายเหต ุ*p < .05 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

                             คา p  (p – value)  ของการทดสอบสถิติไค- สแควร (X2)  =   0.00,  คาสถิติไค- สแควร (X2) =   
3535.49,  คา DF  (Degrees of  Freedom) =  119,  คา X2/DF  =  29.71,  คา RMSEA  (Root Mean Square Error of  
Approximation) =  0.22,  คาNFI  (Normed Fit Index )  =  0.91, คา CFI  (Comparative Fit Index ) =  0.91,  คา 
RMR  (Root Mean Square Residual) =  0.022,   คา SRMR  (Standardized RMR) = 0.041,  คา GFI  (Goodness of  
Fit  Index) =  0.59,  คา AGFI  (Adjusted Goodness of  Fit  Index) = 0.48,  คา PGFI (Parsimony Goodness of  Fit  
Index) = 0.46 
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           จากตารางท่ี 16 พบวา ตัวช้ีวัดท่ี 4  “คุณลักษณะดานความรู”  ซ่ึงบรรยายดวยตัวบงช้ีท่ี
สําคัญ  จํานวน 17 ตัวบงช้ี  เรียงลําดับความสําคัญตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือ 
5.1, 5.8, 4.2, 5.11, 5.7, 4.4, 5.5, 5.9, 5.4, 4.6, 5.6, 5.3, 5.2, 4.1, 5.10, 7.2  และ9.12      มีคาน้ําหนัก
องคประกอบ(factor loading) อยูระหวาง 0.52 ถึง 0.81  แสดงวาตัวบงช้ีท้ัง 17 ตัวบงช้ี  เปนตัวบงช้ีท่ี
รวมกันบรรยายตัวช้ีวัดไดดีท่ีสุด  

    ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Model หรือ CFM) ใน
การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 2  เพื่อยืนยันตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางกลุมเดิม  และเพื่อยืนยันความเท่ียงตรงเชิง
โครงสราง (confirmed construct validity)  สําหรับตัวช้ีวัดท่ี 4 นี้ ไดผลการวิเคราะห  จํานวน 17 ตัว
บงช้ี  ตรงกับการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory Factor Analysis) ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 1  และ ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 
2   นี้    คา p  (p-value)    ของการทดสอบสถิติ ไค- สแควร (X2)  ของตัวช้ีวัดท่ี 4    มีคาเทากับ 0.00    แสดงวา
เปนตัวแบบที่มีความเหมาะสมปานกลาง  (moderate fit)   คา NFI (Normed Fit Index )   มีคาเทากับ 0.91  และ
คา   CFI  (Comparative Fit Index )  มีคาเทากับ  0.91   คาท้ัง 2  คานี้มีคามากกวา 0.90  แสดงวาเปนตัวแบบที่ดี
มีความสอดคลองกับขอมูล  (good fitting model)   ตัวบงช้ีท่ีสําคัญท่ีสุดของตัวช้ีวัดนี้คือตัวบงช้ีท่ี 5.1  “มี
ความเปนผูนําทางวิชาการ”  และรองลงมาคือ  ตัวบงช้ีท่ี 5.8  “มีความรูเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา การประเมิน
ภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา”   มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  เทากับ 0.81 และ 0.73 
ตามลําดับ  และคา  t – test   ของตัวบงช้ีท้ังหมด 17  ตัวบงช้ี แตละตัวบงช้ีมีคา   t – test    มากกวา  1 .96     
แสดงวา คาน้ําหนักองคประกอบ     (factor loading)  ของตัวบงช้ีท้ังหมด 17 ตัวบงช้ี มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 คา GFI  (Goodness of  Fit  Index) =  0.59,  คา AGFI (Adjusted Goodness of  Fit  Index) = 0.48,  คา 
PGFI (Parsimony Goodness of  Fit  Index)   = 0.46 ท้ัง  3   คานี้เปนคาท่ีอยูในระดับท่ียอมรับได     คา  SRMR  
(Standardized RMR) =  0.041   ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05    ดังนั้น   จึงสรุปไดวาเปนตัวแบบที่มีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ 
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ตารางท่ี 17     คานํ้าหนักองคประกอบ (factor loading)   คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ 
คาน้ําหนักองคประกอบ(Standard  Error of factor loading)  และ คาสถิติทดสอบ          
t - test  ของตัวชี้วัดท่ี 5 “คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม”  

ตัวช้ีวัดท่ี 5 “คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม”   ประกอบดวย  21  ตัวบงช้ี คือ 
 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี ขอความ คาน้ําหนกั

องคประกอบ 
S.E. ของ 
loading 

t - test 

1 11.8 มีใจเปนธรรม และมีความยุตธิรรม 0.80 0.030 26.22* 
2 6.4 มีความรับผิดชอบ 0.79 0.032 24.67* 
3 11.5 มีความโปรงใส 0.72 0.029 25.40* 
4 11.4 มีความซ่ือสัตยสุจริต 0.71 0.028 25.70* 
5 11.6 มีความเมตตากรุณา เอ้ืออาทรตอ

ผูอ่ืน 
0.71 0.026 26.84* 

6 11.7 มีความอดทนตอความยากลําบาก 0.69 0.027 25.60* 
7 8.7 สนับสนุนใหบุคลากรประสบ

ผลสําเร็จในงาน 
0.68 0.028 24.02* 

8 11.1 เปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

0.68 0.027 24.71* 

9 11.3 มีความเสียสละ  อุทิศตนและเวลา
ใหกับการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

0.68 0.029 23.86* 

10 6.1 รูบทบาทของตน 0.67 0.028 24.14* 
11 11.2 สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมี

คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม 
0.66 0.027 24.15* 

12 11.9 มีความหนกัแนน และมีสัจจะ 0.66 0.026 25.79* 
13 8.5 ยอมรับและช่ืนชมความสําเร็จของ

นักเรียนและบุคลากรทุกคน 
0.65 0.027 24.32* 

14 11.10 มีวินยัในตนเอง 0.65 0.026 25.21* 
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ตารางท่ี 17  (ตอ) 

      
ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี 

ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

S.E. ของ 
loading 

t - test 

15 7.3 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพ
ผูบริหารสถานศึกษา 

0.64 0.027 23.16* 

16 6.2 เปนคนตรงตอเวลา 0.61 0.028 21.66* 
17 11.11 ยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 
0.60 0.028 21.34* 

18 6.5 มีความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 

0.59 0.026 23.21* 

19 11.13 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีงในการ
ทํางาน 

0.59 0.030 20.06* 

20 11.12 นําหลักธรรมคําสอนทางศาสนามา
ประยุกตใชในการบริหาร 

0.55 0.024 23.16* 

21 8.3 มีความมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ 0.51 0.023 21.80* 

หมายเหต ุ*p < .05 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

                                คา p (p – value)  ของการทดสอบสถิติไค- สแควร (X2)  =   0.00,   คาสถิติไค- สแควร (X2 ) =   
5353.35,  คา DF  (Degrees of  Freedom) =  189,  คา X2/DF  =  28.32,  คา RMSEA  (Root Mean Square Error of  
Approximation) =  0.20,  คาNFI  (Normed Fit Index ) =  0.91, คา CFI  (Comparative Fit Index ) =  0.91,  คา 
RMR  (Root Mean Square Residual) =  0.022,   คา SRMR  (Standardized RMR)  = 0.040,  คา GFI  (Goodness 
of  Fit  Index) =  0.57,  คา AGFI (Adjusted Goodness of  Fit  Index)  = 0.48,  คา PGFI (Parsimony Goodness of  
Fit  Index) = 0.47 

 จากตารางท่ี 17    พบวา ตัวช้ีวัดท่ี 5  “คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม”  ซ่ึงบรรยาย
ดวยตัวบงช้ีท่ีสําคัญ    จํานวน  21  ตัวบงช้ี     เรียงลําดับความสําคัญตามคาน้ําหนักองคประกอบ
(factor loading)   คือ 11.8, 6.4, 11.5, 11.4, 11.6, 11.7, 8.7, 11.1, 11.3, 6.1, 11.2, 11.9, 8.5, 11.10, 7.3, 
6.2, 11.11, 6.5, 11.13, 11.12 และ8.3 มีคาน้ําหนักองคประกอบ   (factor loading)   อยูระหวาง 0.51 ถึง 
0.80  แสดงวาตัวบงช้ีท้ัง 21 ตัวบงช้ี  เปนตัวบงช้ีท่ีรวมกันบรรยายตัวช้ีวัดไดดีท่ีสุด  
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 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Model หรือ CFM) ใน
การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 2  เพื่อยืนยันตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่ มี
ประสิทธิภาพจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางกลุมเดิม  และเพื่อยืนยันความเท่ียงตรงเชิง
โครงสราง (confirmed construct validity)  สําหรับตัวชี้วัดท่ี 5 นี้ ไดผลการวิเคราะห  จํานวน 21 ตัว
บงช้ี  ตรงกับการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory Factor Analysis) ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 1  และ ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 
2   นี้    คา p  (p-value)    ของการทดสอบสถิติ ไค- สแควร (X2)  ของตัวช้ีวัดท่ี 5    มีคาเทากับ 0.00    แสดงวา
เปนตัวแบบที่มีความเหมาะสมปานกลาง  (moderate fit)  คา NFI (Normed Fit Index ) มีคาเทากับ 0.91 และคา 
CFI (Comparative Fit Index ) มีคาเทากับ  0.91  คาท้ัง 2  คานี้มีคามากกวา 0.90     แสดงวาเปนตัวแบบท่ีดีมี
ความสอดคลองกับขอมูล  (good fitting model)   ตัวบงช้ีท่ีสําคัญท่ีสุดของตัวช้ีวัดนี้คือตัวบงช้ีท่ี 11.8  “มีใจ
เปนธรรมและมีความยุติธรรม”    และ รองลงมาคือ ตัวบงช้ีท่ี 6.4  “มีความรับผิดชอบ”    มีคาน้ําหนัก
องคประกอบ   (factor loading)     เทากับ 0.80    และ 0.79    ตามลําดับ      และคา  t – test  ของตัวบงช้ีท้ังหมด 
21  ตัวบงช้ี  แตละตัวบงช้ีมีคา   t – test  มากกวา 1 .96  แสดงวา คาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)     
ของตัวบงช้ีท้ังหมด  21  ตัวบงช้ี  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คา GFI  (Goodness of  Fit  Index)  =  0.57,  
คา AGFI (Adjusted Goodness of  Fit  Index)   =  0.48,   คา PGFI  (Parsimony Goodness of  Fit  Index)  =  0.47 
ท้ัง  3   คานี้เปนคาท่ีอยูในระดับท่ียอมรับได     คา  SRMR  (Standardized RMR)  =  0.040   ซ่ึงมีคานอยกวา 
0.05   ดังนั้น  จึงสรุปไดวาเปนตัวแบบที่มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

ตารางท่ี 18  คาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)   คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ 
     คาน้ําหนักองคประกอบ  (Standard  Error of factor loading)  และ คาสถิติทดสอบ   
    t - test  ของตัวช้ีวัดท่ี 6  “คุณลักษณะดานทัศนคติ”    

                  ตัวช้ีวัดท่ี 6  “คุณลักษณะดานทัศนคติ”  ประกอบดวย  11  ตัวบงช้ี คือ 
 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี ขอความ คาน้ําหนกั

องคประกอบ 
S.E. ของ 
loading 

t - test 

1 17.4 มีทัศนคติวาวสัิยทัศนของโรงเรียน
เปนวิสัยทัศนท่ีมีมาตรฐานสูงและ
ปฏิบัติไดจริง 

0.71 0.030 23.34* 

2 17.2 มีทัศนคติวาใหเด็กเกง ดี มีสุข โดย
การบูรณาการท้ังโรงเรียน 

0.65 0.028 23.78* 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 287 
 

หมายเหต ุ*p < .05 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตารางท่ี 18   (ตอ) 
 

ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี 

ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

S.E. ของ 
loading 

t - test 

3 17.11 มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพของตนเอง 
ตอเพ่ือนรวมงาน ตอสังคม  
และตอชุมชนแวดลอมโรงเรียน 

0.65 0.024 27.02* 

4 17.10 มีทัศนคติวาการมีใจรักในงานและ
การมีความรู ทําใหทุกอยางสามารถ
แกปญหาได 

0.64 0.025 26.14* 

5 17.5 มีทัศนคติวาการเรียนรูของนักเรียน
เปนเปาประสงคพื้นฐานของการจัด
การศึกษา 

0.63 0.025 25.35* 

6 17.7 มีทัศนคติวาการเรียนรูตลอดชีวิต
เปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับตนเอง และ
ผูอ่ืน 

0.63 0.023 26.74* 

7 17.9 มีทัศนคติวาโรงเรียนตองมี
ส่ิงแวดลอมทางการเรียนท่ี
หลากหลาย  ปลอดภัย และนาเรียน 

0.63 0.023 27.46* 

8 17.12 มีทัศนคติท่ีดีตอโลก         0.62 0.027 22.71* 
9 17.6 มีทัศนคติวานกัเรียนตองมีความรู 

ทักษะ และคานิยมท่ีจําเปน 
เพื่อท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

0.61 0.022 27.46* 

10 17.1 มีทัศนคติวามนุษยทุกคนสามารถ
เรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพ
ของตนเอง  

0.60 0.026 23.65* 

11 17.3 มีทัศนคติวาการพัฒนาโรงเรียนเปน
กระบวนการท่ีตองกระทําอยาง
ตอเน่ือง 

0.58 0.023 25.22* 
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       คา p (p – value)  ของการทดสอบสถิติไค- สแควร (X2)   =   0.0,   คาสถิติไค- สแควร (X2)   =   
1171.06,  คา DF  (Degrees of  Freedom) =  44,  คา X2/DF  =  26.615,  คา RMSEA  (Root Mean Square Error of  
Approximation) =  0.22,  คาNFI  (Normed Fit Index )  =  0.93, คา CFI  (Comparative Fit Index ) =  0.93,  คา 
RMR  (Root Mean Square Residual) =  0.016,   คา SRMR  (Standardized RMR) = 0.031,  คา GFI  (Goodness of  
Fit  Index) =  0.70,  คา AGFI (Adjusted Goodness of  Fit  Index) = 0.56,  คา PGFI (Parsimony Goodness of  Fit  
Index) = 0.47 

 จากตารางท่ี 18    พบวา ตัวช้ีวัดท่ี 6  “คุณลักษณะดานทัศนคติ”  ซ่ึงบรรยายดวยตัวบงช้ี
ท่ีสําคัญ  จํานวน 11 ตัวบงช้ี เรียงลําดับความสําคัญตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือ 
17.4, 17.2, 17.11, 17.10, 17.5, 17.7, 17.9, 17.12, 17.6, 17.1 และ17.3  มีคาน้ําหนักองคประกอบ
(factor loading) อยูระหวาง 0.58 ถึง 0.71  แสดงวาตัวบงช้ีท้ัง 11 ตัวบงช้ี  เปนตัวบงช้ีท่ีรวมกัน
บรรยายตัวช้ีวัดไดดีท่ีสุด  

                      ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Model หรือ CFM) ใน
การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 2  เพื่อยืนยันตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่ มี
ประสิทธิภาพจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางกลุมเดิม  และเพื่อยืนยันความเท่ียงตรงเชิง
โครงสราง (confirmed construct validity)   สําหรับตัวช้ีวัดท่ี 6 นี้ ไดผลการวิเคราะห   จํานวน 11 
ตัวบงช้ี  ตรงกับการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory Factor Analysis) ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 1  และ ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 
2   นี้    คา p  (p-value)    ของการทดสอบสถิติ ไค- สแควร (X2)  ของตัวช้ีวัดท่ี 6    มีคาเทากับ 0.00    แสดงวา
เปนตัวแบบที่มีความเหมาะสมปานกลาง  (moderate fit)  คา NFI (Normed Fit Index ) มีคาเทากับ 0.93 และคา  
CFI  (Comparative Fit Index )   มีคาเทากับ  0.93   คาท้ัง 2  คานี้มีคามากกวา 0.90  แสดงวาเปนตัวแบบที่ดีมี
ความสอดคลองกับขอมูล  (good fitting model)       ตัวบงช้ีท่ีสําคัญท่ีสุดของตัวช้ีวัดนี้คือตัวบงช้ีท่ี 17.4  “มี
ทัศนคติวาวิสัยทัศนของโรงเรียนเปนวิสัยทัศนท่ีมีมาตรฐานสูงและปฏิบัติไดจริง”     รองลงมาคือ   
ตัวบงช้ีท่ี  17.2    “มีทัศนคติวาใหเด็กเกง   ดี   มีสุข โดยการบูรณาการท้ังโรงเรียน”     และตัวบงช้ีท่ี 
17.11  “มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพของตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน ตอสังคม และตอชุมชนแวดลอม
โรงเรียน”  มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  เทากับ 0.71, 0.65  และ 0.65  ตามลําดับ   และคา  t – test   
ของตัวบงชี้ท้ังหมด   11  ตัวบงช้ี     แตละตัวบงช้ีมีคา   t – test    มากกวา  1 .96  แสดงวา คาน้ําหนัก
องคประกอบ   (factor loading) ของตัวบงช้ีท้ังหมด 11  ตัวบงช้ี มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คา GFI  
(Goodness of  Fit  Index) =  0.70,  คา AGFI (Adjusted Goodness of  Fit  Index) = 0.56,  คา PGFI (Parsimony 
Goodness of  Fit  Index) = 0.47 ท้ัง  3   คานี้เปนคาท่ีอยูในระดับท่ียอมรับได     คา  SRMR  (Standardized 
RMR) =  0.031   ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05   ดังนั้น  จึงสรุปไดวาเปนตัวแบบท่ีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ 
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ตารางท่ี 19      คาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)   คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ 

          คาน้ําหนักองคประกอบ    (Standard  Error of factor loading) และ คาสถิติทดสอบ   
          t - test  ของตัวช้ีวัดท่ี 7  “คุณลักษณะทางกาย”    

          ตัวช้ีวัดท่ี 7  “คุณลักษณะทางกาย”  ประกอบดวย  4  ตัวบงช้ี คือ 
 
ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงช้ี
ท่ี ขอความ คาน้ําหนกั

องคประกอบ 
S.E. ของ 
loading 

t - test 

1 1.1 เปนบุคคลท่ีมีรางกายสมประกอบ 0.69 0.043 16.25* 
2 1.2 มีลักษณะสงางาม  0.53 0.022 24.54* 
3 1.3 มีรูปรางหนาตาดี สวนสูง และ

น้ําหนกัเหมาะสม 
0.50 0.023 21.95* 

4 1.4 มีน้ําเสียงในการพูดเปนธรรมชาติ  
นาฟง  

0.48 0.024 19.79* 

หมายเหต ุ*p < .05 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

                               คา p  (p – value)  ของการทดสอบสถิติไค- สแควร (X2) =   0.0015,   คาสถิติไค- สแควร (X2 )   
=   13.02,  คา DF  (Degrees of  Freedom) =  2,  คา X2/DF  =  6.51,  คา RMSEA (Root Mean Square Error of  
Approximation)  =  0.11,    คาNFI  (Normed Fit Index ) =  0.99,   คา CFI  (Comparative Fit Index ) =  0.99,  คา 
RMR  (Root Mean Square Residual) =  0.012,   คา SRMR  (Standardized RMR) = 0.020,  คา GFI  (Goodness of  
Fit  Index)  =  0.99,  คา AGFI (Adjusted Goodness of  Fit  Index)  = 0.93,  คา PGFI (Parsimony Goodness of  Fit  
Index)  = 0.20 

 จากตารางท่ี 19    พบวา   ตัวช้ีวัดท่ี 7  “คุณลักษณะทางกาย”     ซ่ึงบรรยายดวยตัวบงช้ีท่ี
สําคัญ  จํานวน 4 ตัวบงช้ี  เรียงลําดับความสําคัญตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือ 1.1, 
1.2, 1.3 และ1.4  มีคาน้ําหนักองคประกอบ(factor loading) อยูระหวาง 0.48 ถึง 0.69 แสดงวาตัวบงช้ี
ท้ัง 4 ตัวบงช้ี  เปนตัวบงช้ีท่ีรวมกันบรรยายตัวช้ีวัดไดดีท่ีสุด  
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 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Model หรือ CFM)                   
ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 2  เพื่อยืนยันตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา                            
ท่ีมีประสิทธิภาพจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางกลุมเดิม  และเพื่อยืนยันความเท่ียงตรง                     
เชิงโครงสราง (confirmed construct validity) สําหรับตัวช้ีวัดท่ี 7 นี้ ไดผลการวิเคราะห  จํานวน                  
4 ตัวบงช้ี  ตรงกับการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory Factor Analysis) ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 1  และ ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ในการเก็บรวบรวมขอมูล              
คร้ังท่ี 2   นี้    คา p  (p-value)    ของการทดสอบสถิติ ไค- สแควร (X2)  ของตัวช้ีวัดท่ี 7    มีคาเทากับ 0.0015    
แสดงวาเปนตัวแบบที่มีความเหมาะสมปานกลาง  (moderate fit)  คา NFI (Normed Fit Index ) มีคาเทากับ 0.99   
และคา CFI (Comparative Fit Index )   มีคาเทากับ  0.99    คาท้ัง 2  คานี้มีคามากกวา 0.90   แสดงวาเปน                   
ตัวแบบท่ีดีมีความสอดคลองกับขอมูล  (good fitting model)     ตัวบงช้ีท่ีสําคัญท่ีสุดของตัวช้ีวัดนี้คือตัวบงช้ี
ท่ี  1.1    “เปนบุคคลท่ีมีรางกายสมประกอบ”       และรองลงมาคือตัวบงช้ีท่ี 1.2   “มีลักษณะสงางาม”      
มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)   เทากับ 0.69   และ 0.53   ตามลําดับ      และคา  t – test   ของตัวบงช้ี
ท้ังหมด  4 ตัวบงช้ี แตละตัวบงชี้มีคา  t – test มากกวา  1 .96   แสดงวา คาน้ําหนักองคประกอบ                        
(factor loading) ของตัวบงช้ีท้ังหมด  4  ตัวบงช้ี มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  .05  คา GFI  (Goodness                         
of  Fit  Index)  =  0.99,  คา AGFI (Adjusted Goodness of  Fit  Index) = 0.93,  คา PGFI (Parsimony Goodness               
of  Fit  Index)  = 0.20  ท้ัง  3   คานี้เปนคาท่ีอยูในระดับท่ียอมรับได     คา  SRMR (Standardized                            
RMR)  =  0.020   ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05   ดังนั้น  จึงสรุปไดวาเปนตัวแบบท่ีมีความสอดคลองกับขอมูล                 
เชิงประจักษ 
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        จากตารางท่ี 6 – 12  และตารางท่ี 13 – 19 สามารถสรุปไดวาตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  มีท้ังหมด  7  ตัวช้ีวัด  สามารถแสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 6   ตัวช้ีวดัคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
                       
 

ตัวช้ีวัดคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ 

1. คุณลักษณะดาน
ทักษะในการ
บริหาร 

 

2. คุณลักษณะดาน
ความสามารถในฐานะผูนํา
ดานศาสนา วัฒนธรรม 

จริยธรรมและความสัมพันธ
กับชุมชน 

3. คุณลักษณะทาง
บุคลิกภาพ 

4. คุณลักษณะ
ดานความรู 

 

5. คุณลักษณะดาน
คุณธรรมจรยิธรรม

6. คุณลักษณะดาน
ทัศนคติ 

7. คุณลักษณะ      
ทางกาย 
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 ตอนท่ี 3   การพัฒนาเคร่ืองมือและตัวชี้วัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

                    การหาคาความเช่ือม่ันชนิดความคงท่ีภายใน (internal consistency reliability) ของ
ตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)   ไดคาความเช่ือม่ันชนิดความคงท่ีภายใน โดยดูผล
คาความเช่ือม่ันชนิดความคงท่ีภายในท่ีภาคผนวก  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 20  ตอไปนี้ 

 ตารางท่ี 20   คาความเช่ือม่ันชนิดความคงท่ีภายใน (internal consistency reliability) ของตัวช้ีวัด  
                      คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
ลําดับ
ท่ี ตัวช้ีวดั จํานวนขอ 

(ขอ) คาความเช่ือม่ัน 

1 คุณลักษณะดานทักษะในการบริหาร 68 0.9891 
2 คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา  

วัฒนธรรม จริยธรรม และความสัมพันธกับชุมชน 
25 0.9726 

 
3 คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 25 0.9590 
4 คุณลักษณะดานความรู 17 0.9571 
5 คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม 21 0.9644 
6 คุณลักษณะดานทัศนคติ 11 0.9475 
7 คุณลักษณะทางกาย 4 0.7563 
 รวมท้ังส้ิน 171 0.9937 

 
                      จากตารางท่ี 20 พบวา ตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
มีท้ังหมด  7  ตัวช้ีวัด  ประกอบดวย  171  ตัวบงช้ี  มีคาความเช่ือม่ันชนิดความคงท่ีภายใน (internal 
consistency reliability) โดยรวม เทากับ  0.9937  เม่ือพิจารณาแตละตัวช้ีวัด พบวา ตัวช้ีวัดท่ี 1 
คุณลักษณะดานทักษะในการบริหาร ประกอบดวย  68  ตัวบงช้ี    มีคาความเช่ือม่ันชนิดความคงท่ี
ภายใน (internal consistency reliability) เทากับ  0.9891  ตัวช้ีวัดท่ี 2 คุณลักษณะดานความสามารถ
ในฐานะผูนําดานศาสนา  วัฒนธรรม  จริยธรรม  และความสัมพันธกับชุมชน   ประกอบดวย   25 
ตัวบงช้ี  มีคาความเช่ือม่ันชนิดความคงที่ภายใน (internal consistency reliability) เทากับ  0.9726  
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ตัวช้ีวัดท่ี 3 คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ประกอบดวย 25 ตัวบงช้ี มีคาความเช่ือมั่นชนิดความ                 
คงท่ีภายใน (internal consistency reliability) เทากับ  0.9590  ตัวช้ีวัดท่ี 4 คุณลักษณะดาน                   
ความรู  ประกอบดวย  17  ตัวบงช้ี มีคาความเช่ือม่ันชนิดความคงท่ีภายใน (internal consistency 
reliability) เทากับ   0.9571  ตัวช้ีวัดท่ี  5 คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม  ประกอบดวย                        
21  ตัวบงช้ี  มีคาความเช่ือมั่นชนิดความคงท่ีภายใน (internal consistency reliability) เทากับ  
0.9644   ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณลักษณะดานทัศนคติ  ประกอบดวย  11  ตัวบงช้ี  มีคาความเช่ือม่ันชนิด
ความคงท่ีภายใน (internal consistency reliability) เทากับ  0.9475 และตัวช้ีวัดท่ี 7 คุณลักษณะ             
ทางกาย   ประกอบดวย  4  ตัวบงช้ี  มีคาความเช่ือม่ันชนิดความคงท่ีภายใน (internal consistency 
reliability)   เทากับ  0.7563 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
 
 

บทท่ี  5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

                        การศึกษาวิจัย เ ร่ือง  “การพัฒนาเคร่ืองมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ” มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 2) ตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และ3) พัฒนา
เคร่ืองมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัยเปนโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา จํานวน 228 โรงเรียน  ผูใหขอมูลประกอบดวย  
ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 228 คนและครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเดียวกัน จํานวน 
228 คน   ผูใหขอมูลรวมท้ังส้ิน 456 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง    2) แบบสอบถาม  คร้ังท่ี 1 จํานวน 184 ขอ   3) แบบสอบถาม   คร้ังท่ี 2 หลังจาก
ท่ีสกัดตัวแปรท่ีไมสําคัญออกแลว  จํานวน   171   ขอ  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS (Statistical Package for Social Science) โดยการหา  1) คารอยละ (%)   2) คาเฉล่ีย ( x )  3)  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  4) การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis)   โดยวิธีการสกัดปจจัยแบบการวิเคราะหองคประกอบหลัก(Principal Component 
Analysis หรือ PCA)  ในการเก็บรวบรวมขอมูล คร้ังท่ี 1   5) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Model  หรือ CFM)  เพื่อยืนยันตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ี
มีประสิทธิภาพ     จากความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
ของกลุมตัวอยางกลุมเดิม และเพื่อยืนยันความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (confirmed construct 
validity) โดยใชโปรแกรมลิสเรล (LISREL) ในการเก็บรวบรวมขอมูล คร้ังท่ี2 และ 6) การหาคา
ความเช่ือม่ันชนิดความคงท่ีภายใน (internal  consistency  reliability)  ของแบบสอบถามเพื่อ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพจากกลุม
ตัวอยางกลุมเดิมในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 2 จํานวน 171 ขอ (ตัวแปรยอย) โดยการคํานวณหา
คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค    (Cronbach’s  alpha  coefficient)   
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สรุปผลการวิจัย 
 

                         ผลการศึกษาวิจัยเ ร่ือง การพัฒนาเคร่ืองมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 
   1. ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   
    จากการวิ เคราะหเอกสารและการสัมภาษณความคิดเห็นของผู เ ช่ียวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ     พบวา คุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมี  17  คุณลักษณะ   คือ  1) คุณลักษณะทางกาย                 
2) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 3) คุณลักษณะทางสังคม 4) คุณลักษณะสวนบุคคล  5) คุณลักษณะ
ดานความรู  6) คุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน   7) คุณลักษณะดานวิชาชีพ           
8) คุณลักษณะทางแรงจูงใจ   9) คุณลักษณะทางทักษะ   10) คุณลักษณะดานการบริหาร               
11) คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม  12)  คุณลักษณะดานภาวะผูนํา  13) คุณลักษณะดาน
ความสามารถท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน  14) คุณลักษณะดานความสามารถในการวางแผนการทํางาน  
15) คุณลักษณะดานความสามารถในการทํางานรวมกับชุมชน 16) คุณลักษณะดานความสามารถใน
ฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม  และ17) คุณลักษณะดานทัศนคติ   
 
   2. ผลการวิเคราะหตัวชี้วัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  จากการวิเคราะหตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พบวา 
ตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มี 7 ตัวช้ีวัด ไดแก  ตัวช้ีวัดท่ี 1  
คุณลักษณะดานทักษะในการบริหาร  ประกอบดวย   ตัวบงช้ี   68   ตัวบงช้ี     ตัวช้ีวัดท่ี 2  
คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา  วัฒนธรรม  จริยธรรม  และความสัมพันธ
กับชุมชน  ประกอบดวย ตัวบงช้ี 25 ตัวบงช้ี  ตัวช้ีวัดท่ี 3  คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ  ประกอบดวย 
ตัวบงช้ี 25 ตัวบงช้ี   ตัวช้ีวัดท่ี 4  คุณลักษณะดานความรู   ประกอบดวย ตัวบงช้ี  17  ตัวบงช้ี  
ตัวช้ีวัดท่ี 5  คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม  ประกอบดวย  ตัวบงช้ี   21  ตัวบงช้ี  ตัวช้ีวัดท่ี 6  
คุณลักษณะดานทัศนคติ   ประกอบดวย  ตัวบงช้ี  11  ตัวบงช้ี   และตัวช้ีวัดท่ี 7  คุณลักษณะทางกาย  
ประกอบดวย  ตัวบงช้ี  4  ตัวบงช้ี   
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 3.  ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาเคร่ืองมือและตัวชี้วัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  พบวา   เคร่ืองมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  มีคา
ความเช่ือม่ันชนิดความคงท่ีภายใน (internal consistency reliability) โดยรวมท้ัง 7 ตัวช้ีวัด  มีคา
ความเช่ือม่ัน เทากับ  0.9937  เม่ือพิจารณาแตละตัวช้ีวัดพบวา เคร่ืองมือและตัวช้ีวัดท่ี 1  คุณลักษณะ
ดานทักษะในการบริหาร  มีคาความเชื่อม่ัน  เทากับ 0.9891     เคร่ืองมือและตัวช้ีวัดท่ี 2  คุณลักษณะ 
ดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา  วัฒนธรรม จริยธรรม ความสัมพันธกับชุมชน มีคา
ความเชื่อม่ัน เทากับ  0.9726    เคร่ืองมือและตัวช้ีวัดท่ี 3 คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ  มีคาความ
เช่ือม่ัน เทากับ 0.9590  เคร่ืองมือและตัวช้ีวัดท่ี 4 คุณลักษณะดานความรู  มีคาความเช่ือม่ัน เทากับ  
0.9571  เคร่ืองมือและตัวช้ีวัดท่ี 5 คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม  มีคาความเช่ือม่ัน เทากับ 
0.9644  เคร่ืองมือและตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณลักษณะดานทัศนคติ  มีคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.9475  
เคร่ืองมือและตัวช้ีวัดท่ี 7 คุณลักษณะทางกาย  มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ  0.7563 
 

อภิปรายผล 
 
 

 ผลจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีประเด็นสําคัญท่ีคนพบจากตัวช้ีวัดคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสามารถนํามาอภิปรายผลของการวิจัยไดดังน้ี 
            1. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   
               จากผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมี 17  
คุณลักษณะ  คือ  1) คุณลักษณะทางกาย  2) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 3) คุณลักษณะทางสังคม 4) 
คุณลักษณะสวนบุคคล  5) คุณลักษณะดานความรู  6) คุณลักษณะดานความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  7) คุณลักษณะดานวิชาชีพ  8) คุณลักษณะทางแรงจูงใจ  9) คุณลักษณะทางทักษะ 10) 
คุณลักษณะดานการบริหาร      11) คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม     12)  คุณลักษณะดาน
ภาวะผูนํา 13) คุณลักษณะดานความสามารถที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน  14) คุณลักษณะดาน
ความสามารถในการวางแผนการทํางาน  15) คุณลักษณะดานความสามารถในการทํางานรวมกับ
ชุมชน 16) คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม  และ 
17) คุณลักษณะดานทัศนคติ   ท้ังนี้เนื่องจากคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
ท้ัง 17 คุณลักษณะนี้  เปนคุณลักษณะท่ีสําคัญสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันซ่ึงมีการ
ปฏิรูปการศึกษา  และการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 53 
ไดกําหนดใหผูบริหารระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  และผูบริหารสถานศึกษาจะปฏิบัติหนาท่ีไดตอง
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการบริหารการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีองคกรวิชาชีพ
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ครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษากําหนด  ซ่ึงจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพช้ันสูง  นั่นคือ จะตองเปนผูบริหารมืออาชีพ  ดวยเหตุนี้  ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตอง
ดําเนินการบริหารเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามแนวทาง  หลักการและมาตรฐานการศึกษาท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และนําไปสูการบรรลุผลตามการปฏิรูป
การบริหารและการจัดการศึกษา ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีคุณลักษณะผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ัง 17 คุณลักษณะนี้  ขอคนพบนี้สอดคลองกับแนวคิดของทีด (Tead) 
ท่ีมีความเห็นวาคุณสมบัติท่ีเปนส่ิงจําเปนสําหรับผูนํา คือ 1) มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ  2) 
มีความเขาใจในวัตถุประสงคและความมุงหมาย  3) มีความเขาใจในดานมนุษยสัมพันธ  4) มีความ
กระตือรือรน 5) มีความสามารถในการตัดสินใจและตกลงใจ 6) มีความฉลาด  และ7) มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของเครทอน (Kreitton) ท่ีไดแยกแยะคุณลักษณะผูนํา
ละเอียดมากข้ึน โดยเนนวาลักษณะผูนําท่ีดี ตองประกอบดวยบัญญัติ  21   ประการ คือ 1) ตองมี
ความรูดี    2) มีลักษณะจูงใจผูพบเห็น  3) มีใจเยือกเย็นเม่ือประสบปญหา  4) นอบนอม  5) ตัดสิน
ปญหาทันทวงที   6) เปนกลางโดยไมเอนเอียง   7) เปล่ียนแปลงปรับปรุงได     8) มีความกลาหาญ    
9) เปนผูราเริงมองโลกในแงดี    10) เตรียมใจท่ีจะรับงานหนัก  11) มีอารมณม่ันคง 12) มีเมตตาจิต 
13) เปนผูมีความกระตือรือรน 14) เสมอตนเสมอปลาย 15) สามารถคุมการประชุมและแนะนํา
ความคิด  16)รักงานท่ีทํา     17)ไมหมดกําลังใจงาย ๆ   18) มีความสามารถทํางานไดดีมากกวาหนึ่ง
ส่ิง 19)มีพลังแหงความคิดคํานึง 20)ซ่ือสัตยและตรงไปตรงมา และ21)ตองมีศีลธรรม   สอดคลอง
กับแนวคิดของบารนารด (Barnard)   ท่ีกลาววา  คนท่ีจะเปนผูนํา มีความจําเปนท่ีจะตองมี
คุณสมบัติพิเศษ ซ่ึงจะขาดเสียมิได 5 ประการ คือ 1) ความมีชีวิตชีวาและอดทน (vitality and 
endurence) หมายถึง ความราเริงแจมใส ความตื่นตัว คลองแคลววองไว  สามารถปรับตัวไดดี 
ทํางานตอเนื่องกันไดนาน ๆ  มีความอดทนไมทอแท 2) ความสามารถในการตัดสินใจ 
(decisiveness)  หมายถึง  ความเช่ือม่ันในการตัดสินใจไดรวดเร็ว ถูกตอง และเต็มใจท่ีจะตัดสินใจ
โดยไมทําใหกลุมผูรวมงานยุงยากใจ 3) ความสามารถในการจูงใจคน (persuasiveness) หมายถึง    
ความสุจริตใจแกผูรวมงานวางตัวใหผูอ่ืนเล่ือมใส และมีความสามารถในการพูดและการเขียน 4)  
ความรับผิดชอบ (responsibility)  หมายถึง  ความมีคุณธรรม   ศีลธรรม   รูจักรับผิดชอบเม่ือ
ผิดพลาด  รับคําตําหนิโดยเต็มใจ  มีความมานะบากบ่ัน ไมทอถอยในการปฏิบัติหนาท่ี 5) ความ
ฉลาดมีไหวพริบ  (intellectual capacity)  หมายถึง  ความเฉียบแหลม   มีความรูทันโลก  ทัน
เหตุการณอยูเสมอ   สอดคลองกับแนวคิดของสต็อกดิลล   (Stogdill)   ท่ีไดจําแนกคุณลักษณะของ
ผูนําท่ีดีไวดังนี้   1) คุณลักษณะทางกาย  เปนผูแข็งแรง  มีรางกายเปนสงา 2) พื้นฐานทางสังคม เปน
ผูมีการศึกษาและมีสถานะทางสังคมดี      3) สติปญญาและความสามารถ     เปนผูมีสติปญญา 
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เฉลียวฉลาด มีการตัดสินใจดี  4) บุคลิกภาพ เปนผูมีความกระตือรือรน ตื่นตัวอยูเสมอ ควบคุม
อารมณได มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และมีความเชื่อม่ันในตนเอง  5) คุณลักษณะท่ีสัมพันธกับ
งาน  เปนผูมีความตั้งใจทํางาน  มีความรับผิดชอบ และมุงม่ันท่ีจะทํางานใหสําเร็จ  และ6) 
คุณลักษณะทางสังคม เปนผูท่ีสามารถรวมมือกับผูอ่ืนได เปนท่ียอมรับของผูรวมงานและคนอ่ืน ๆ 
สอดคลองกับแนวคิดของเทรวาทรา และนิวพอรท (Trewatha and Newport)  ท่ีไดจําแนก
คุณลักษณะผูนําไว 4  ดาน  คือ 1) คุณลักษณะทางกาย ประกอบดวย ความสูง น้ําหนัก รูปราง
หนาตา  ความมีพลัง  และความทนทานของรางกาย  2) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ประกอบดวย 
ความทะเยอทะยาน ความเชื่อม่ันในตนเอง   ความซ่ือสัตย ความมานะและความด้ือรัน ความมี
จินตนาการ  3) คุณลักษณะทางสังคม   ประกอบดวย   ความเห็นอกเห็นใจ   ความแนบเนียน  ความ
เช่ือถือ ความมีฐานะ และความสามารถที่จะรวมงาน  และ4) คุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย 
ความสามารถในการพูด ความรอบรูความสามารถในการวินิจฉัย ความสามารถทางสติปญญา 
ความสามารถในการทํางาน ความสําเร็จ และความรับผิดชอบ   สอดคลองกับแนวคิดของฮอย  และ
มิสเกล   (Hoy and Miskel)     ท่ีไดแบงคุณลักษณะของผูนําออกเปน 5 ลักษณะ คือ 1)  ความเปนผูมี
ความสามารถ (capacity) ประกอบดวย  ความมีไหวพริบ   การตื่นตัว  ทันตอเหตุการณ การใชเวลา 
และภาษาพูด ความเปนผูริเร่ิม และความเปนผูตัดสินปญหาท่ีดี  2) ความเปนผูมีความสําเร็จ  
(achievement)    ประกอบดวย   ความสําเร็จทางดานวิชาการและการแสวงหาความรู  3) ความเปน
ผูมีความรับผิดชอบ    (responsibility) ไดแก   การเปนท่ีพึ่งของคนอ่ืนได มีความสม่ําเสมอ ม่ันคง 
อดทน กลาพูดกลาทํา เช่ือม่ันในตนเอง และมีความทะเยอทะยาน 4) ความเปนผูเขาไปมีสวนรวม 
(participation) ในดานกิจกรรมดานสังคมใหความรวมมือ   รูจักปรับตัว   และมีอารมณขัน   และ5) 
ความเปนผูมีฐานะทางสังคม (status)  มีตําแหนงฐานะทางสังคมเปนท่ีรูจักท่ัวไป สอดคลองกับ
แนวคิดของแม็คนูสัน (Magnuson) ท่ีไดจําแนกคุณลักษณะภาวะผูนําของผูจัดการโรงเรียนท่ี
ประสบความสําเร็จ  ออกเปนคุณลักษณะดานอาชีพและคุณลักษณะสวนตัว    คือ 1)  คุณลักษณะ
ดานอาชีพ  ประกอบดวย  ความสามารถในการติดตอและเขากับผูอ่ืนไดดี  มีความรูในสาขาวิชาชีพ
เปนอยางดี  รูจักมอบหมายงานใหผูรวมงาน  ใหความสนใจในบุคคลอ่ืน มีความสามารถในการ
วางแผนและการจัดระเบียบงาน  รับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและใชอํานาจหนาท่ีไดอยาง
เหมาะสม  2) คุณลักษณะสวนตัว  ประกอบดวย     มีวิจารณญาณ  มีความรูกวางขวาง  มีความ
ยุติธรรม  มีความซ่ือสัตย  ความจงรักภักดี   เปนผูมีสติไมใชอารมณ  มีความจริงใจ  มีความเปนมิตร  
มีอารมณขัน  มีใจกวางและเปดเผย  มีความเสมอตนเสมอปลาย  มีความเมตตาปรานีและเอ้ืออาทร
ตอผูอ่ืน สอดคลองกับแนวคิดของ สมพงษ  เกษมสิน  ท่ีมีความเห็นวา  คุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับ
ผูนํา  แบงออกไดเปน 4  ดาน คือ  1) ดานพ้ืนฐานและประสบการณ   (background and experience) 
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ในการปฏิบัติงาน ไดแก การตัดสินใจ   การวินิจฉัยส่ังการ  การวางแผน  ความสามารถทางดาน
เทคนิคและการบริหาร  และทักษะในการทํางานดานตาง ๆ  2) ดานสติปญญา และคุณภาพของ
สมอง (intellectual and mental qualities) ไดแกความสามารถทางดานภาษา  ความสามารถทางดาน
เหตุผล  ความสามารถจดจํา    ความสามารถดานรอบรูท่ัวไป ความสามารถในการใชดุลยพินิจ 
ความสามารถในการปรับตัวดานตาง ๆ  3) ดานคุณลักษณะทางกาย  (physical  attributes)  ไดแก   
การมีรางกายสมบูรณ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตท่ีดี  4) ดานบุคลิกภาพและความสนใจ  (personality 
and interest) ไดแก ความกระตือรือรนและความเต็มใจในการปฏิบัติงาน   ความเช่ือม่ันในตนเอง     
และความรับผิดชอบ      สอดคลองกับแนวคิดของวิศิษฎ พิพัฒนภิญโญพงค ท่ีไดเสนอหลักและ
วิธีการปฏิบัติงานเพ่ือเปนผูบริหาร โดยเนนการสรางคุณลักษณะสําคัญ 10 ประการ คือ 1) การรักษา
ระเบียบวินัย 2) การเรียนรูเพ่ิมเติมอยูตลอดเวลา 3)มีความเสียสละและใหความชวยเหลือตอเพื่อน
รวมงาน    4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพื่อนรวมงาน     5) ยึดม่ันในความซื่อสัตยสุจริต   6)มีความ
ตรงตอเวลา 7) มีความรับผิดชอบตอองคกร  งาน  และลูกคา  8)  ประหยัดใหองคกรอยาง
สมเหตุสมผล 9) รักษาสุขภาพและออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ  10) มองโลกในแงดี  สอดคลองกับ
แนวคิดของอํานวย  วีรวรรณ   ท่ีไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูประสบความสําเร็จใน
ชีวิตการงาน ไว  7  ประการ  คือ 1) ความเปนผูรูซ้ึงถึงแกนงาน  คือ  เปนผูท่ีมีความสามารถในการ
วิเคราะหปญหาในการปฏิบัติ  นําหลักวิชามาประยุกตใชใหไดผลตามวัตถุประสงค และพยายาม
ใฝหาความรูเกี่ยวกับงานท่ีตนรับผิดชอบอยูตลอดเวลา 2)  ความเปนผูริเร่ิมสรางสรรค เพื่อให
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน โดยมีจิตสํานึกอยู เสมอวาวิทยาการตาง ๆ ในโลกกาวหนา และ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  ตองต่ืนตัวปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหทันเหตุการณ และการเปล่ียนแปลง
ของโลก  3 )  ความเปนผู รู จัก เอาใจเขามาใสใจ เรา    เปนศิลปในการดํ า เนินงานไมให
กระทบกระเทือนตอผูรวมงานหรือผูอ่ืน 4) ความเปนผูมีมนุษยสัมพันธ คือ ตองมีความสัมพันธอัน
ดีกับผูรวมงาน เขากับคนอ่ืนไดเปนอยางดี   รูจักใชศิลปะในการเจรจา  และรูจักสรางศรัทธา และ
บํารุงขวัญเพื่อเปนกําลังใจใหแกผูรวมงานดวย 5) ความเปนผูเคารพนับถือในความคิดเห็นของผูอ่ืน 
และรูจักแสดงความคิดเห็นของตนโดยจะตองรูจักฟงและนับถือความคิดเห็นของผูอ่ืน 6) ความเปน
ผูกลาตัดสินใจ  และมีความมานะพยายาม    คือ   มีความกลาหาญในการตัดสินใจดวยความเช่ือม่ัน 
และยอมทุมเทสติปญญา กําลังและความสามารถในการทํางานแมวาจะเปนงานหนักก็ตาม  7) 
ความเปนผูมีคุณธรรมกํากับวิถีทางชีวิต  โดยจะตองตั้งม่ันอยูบนพื้นฐานของความซ่ือสัตยสุจริต  
ความจงรักภักดี เพียบพรอมดวยสัจธรรม   ไมเอารัดเอาเปรียบหรือเห็นแกได โดยไมนึกถึงความ
เดือดรอนของผูอ่ืน สอดคลองกับแนวคิดของศิริพร  พงศศรีโรจน ท่ีไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนํา
ท่ีดีไวดังนี้   1) คุณลักษณะดานวิชาการ  ไดแก 1.1) มีความรูดานวิชาชีพเปนอยางดี 1.2)มีความรู
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ดานความรูท่ัว ๆ ไปดี   1.3) มีประสบการณในการบริหาร 2) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ไดแก 2.1) 
มีบุคลิกภาพดานรางกายดี   บุคลิกลักษณะดี   แตงกายถูกตอง   มีชีวิตชีวา วาจาดี   วางตนเหมาะสม  
2.2) มีบุคลิกภาพดานจิตใจดี    มีความเชื่อม่ัน   ศรัทธาผูอ่ืน   มีความอดทนกลาหาญ   มีเมตตาจิต   
มีวินัย   มีใจเปนธรรม    และมีอารมณขัน 2.3)มีบุคลิกภาพดานสังคมดี   มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  
ชวยเหลือสังคม   เห็นประโยชนสวนรวมเหนือประโยชนสวนตน 3) คุณลักษณะดานความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน  มีสติปญญาฉลาด รูบทบาทตน รับผิดชอบ มีความกลา แนบเนียน เด็ดขาด 
กระตือรือรน บังคับตนเองได รวมทั้งมีความสามารถในดานการตัดสินใจ  การจูงใจ การ
ประสานงาน มีผลงานท่ีประสบผลสําเร็จ  สอดคลองกับแนวคิดของอภิรมย  ณ นคร ท่ีไดกลาวไว
วา  ความเจริญของโรงเรียนตองอาศัยคุณลักษณะของผูบริหาร ดังนี้ 1) สมรรถภาพทางสวนตัว  
ไดแก 1.1) มีสุขภาพสมบูรณท้ังทางกายและจิตใจ 1.2) มีความเฉลียวฉลาด 1.3) มีบุคลิกภาพดี 1.4 )
มีอารมณขัน และไมเปนคนเจาอารมณ 1.5) มีศีลธรรมจรรยา 1.6) ซ่ือสัตยและมั่นคง 1.7)มีเหตุผล 
และมีความยุติธรรม  2) สมรรถภาพทางวิชาชีพ ไดแก 2.1) มีพื้นฐานการศึกษาท่ีสูงพอ 2.2) มีความ
เขาใจอยางลึกซ้ึง ในศาสตรท่ีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 2.3) มีประสบการณกอนท่ีจะรับ
ตําแหนงอยางเพียงพอ    2.4) มีความสามารถตอการทํางานเปนกลุม  สอดคลองกับแนวคิดของ
วิจิตร  วรุตบางกูร และสุพิชญา  ธีระกุล ท่ีไดใหความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริหารโรงเรียน
ไว 5 ประการ  คือ 1)  มีความเปนผูนํา  (leadership) คือ มีอิทธิพลในตนเองสูงกวาอิทธิพลอ่ืน ๆ 
ของบุคคลในกลุม และสามารถชักนําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในหนวยงานได   คุณสมบัติดานนี้
ประกอบดวยลักษณะตาง ๆ  คือ  มีความราเริง แจมใส และอดทน  สามารถตัดสินใจและจูงใจคน  
มีความรับผิดชอบ  ฉลาด  และไหวพริบดี  มีความอุตสาหะวิริยะ มีความเสียสละ มีบุคลิกภาพดี                  
และมีความเปนประชาธิปไตย  2) มีมนุษยสัมพันธ (human relationship) ผูบริหารจะตองทํางาน
รวมกับบุคคลอ่ืนท้ังนอกและในโรงเรียน   ดังนั้น ผูบริหารจําเปนตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดี                    
ซ่ึงประกอบไปดวยลักษณะท่ีสําคัญ   คือ  ยิ้มแยมแจมใส  มีความเสมอตนเสมอปลาย   ยกยอง
ชมเชย  รับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน มีความยืดหยุน เปดเผย เปนกันเอง  3) มีความรูและ
ประสบการณ (knowledge and experience) เปนคุณสมบัติท่ีเกี่ยวกับงานในอาชีพของผูบริหาร  
โดยเฉพาะมีคุณสมบัติท่ีสําคัญยิ่ง  เชน มีความรูและประสบการณ  มีความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ              
ของงาน และรูเทาทันเหตุการณ  4) มีคุณธรรมสูง   (virtue)     คุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยว               
จิตใจของผูบริหารใหมีพฤติกรรมแตส่ิงท่ีดีงาม ไดแก   มีความยุติธรรม  มีความซ่ือสัตยสุจริต                 
มีความจงรักภักดีและมีศีลธรรม  5) มีสุขภาพดี (healthy) คือ มีสุขภาพทางกายและสุขภาพทาง
จิตใจดี สุขภาพจะเปนเคร่ืองสรางเสริมการปฏิบัติใหถูกตองและสมํ่าเสมอ    สอดคลองกับแนวคิด
ของพนัส  หันนาคินทร  ท่ีไดพิจารณาคุณลักษณะท่ีสําคัญของผูบริหารการศึกษา และไดจําแนก
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คุณลักษณะผูนําของผูบริหารการศึกษาไว   2    ประการคือ   1) คุณลักษณะสวนตัว   ประกอบดวย   
ความมีสุขภาพดี   ความเฉลียวฉลาด  ความประพฤติดี อารมณม่ันคง มีความสามารถในการแสดง                        
ซ่ึ งคว าม คิด  ความไม เห็ นแก ตั ว  ความ รู จั ก เ กรง ใจ ผู อ่ื น   การมี ไหวพ ริบปฏิภาณ ดี                            
เปนตน    2) คุณลักษณะทางวิชาชีพ ประกอบดวย  2.1) ความรูทางวิชาการ ไดแก ความรูท่ัวไป 
และความรูทางวิชาชีพ 2.2) ระดับความรู   หมายถึง ระดับการศึกษาท่ีไดจากการศึกษาเลาเรียนซ่ึง
ไมควรต่ํากวาระดับปริญญาตรี ระดับการศึกษานี้เปนเคร่ืองแสดงถึงความสามารถทางสติปญญา
ความรูท่ีนําไปประกอบการงานไดพอควร 2.3) ประสบการณ ผูบริหารที่ดีสวนใหญมีประสบการณ
การทํางานหรือผานงานตาง ๆ มาแลว ประสบการณจะชวยใหเขาใจปญหาและสถานการณตาม
ความเปนจริงดีข้ึน 2.4)  การฝกอบรมระหวางประจําการ ผูบริหารตองหม่ันติดตามความ
เคล่ือนไหวทางการศึกษา เนื่องจากวิชาการและเทคนิคในการทํางานเปล่ียนแปลงและกาวหนาอยู
เสมอ    กิจกรรมท่ีผูบริหารควรปฏิบัติ   ไดแก  การประชุมทางวิชาการ  การสัมมนา   การเขียน
บทความ  การอานหนังสือเกี่ยวกับวิชาการและวิชาชีพ การสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
ระหวางผูบริหารและเพ่ือนรวมงาน    เปนตน  สอดคลองกับแนวคิดของนพพงษ  บุญจิตราดุลย  ท่ี
ไดจําแนกคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนไว 3  ดาน คือ 1) คุณลักษณะดานวิชาการ  ไดแก  1.1) 
ดานการศึกษาทางวิชาชีพของผูบริหาร  1.2) ดานความรูท่ัวไปของผูบริหาร  1.3) ดานประสบการณ
ของผูบริหาร 2) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพของผูบริหาร ไดแก  2.1)  บุคลิกภาพทางดานรางกาย 
ประกอบดวย รูปรางหนาตา ความมีชีวิตชีวาราเริง การแตงกาย วาจา ทาทางการวางตน สุขภาพ 
2.2) บุคลิกภาพทางดานจิตใจและอารมณ ประกอบดวย อุดมการณ ความเช่ือม่ันของตนเอง  
เสียสละ  ศรัทธา  ความไว  ความเห็นอกเห็นใจ  ความมีพลัง  อดทน  ขยัน กลาหาญ กลาพูด กลาทํา 
ตื่นตัวอยูเสมอ ความมีเมตตาจิต ยุติธรรม อารมณม่ันคง อารมณขัน มีวินัย  2.3) บุคลิกภาพทางดาน
สังคมและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย ความใจกวาง บริการชวยเหลือ   กวางขวาง   ฐานะทาง
เศรษฐกิจดีพอสมควร เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน และ3)คุณลักษณะดาน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  มีองคประกอบดังนี้   ความมีสติปญญาฉลาดและมีไหวพริบ  
ความรับผิดชอบตอหนาท่ี การมีสวนรวม ความสามารถในการจูงใจคน  ความสามารถในการ
ตัดสินใจ   ความสามารถในการประสานท้ังงานและคน   และเคยประสบความสําเร็จในหนาท่ีการ
งานมากอน    สอดคลองกับแนวคิดของทองอินทร  วงศโสธร   ท่ีไดจําแนกคุณลักษณะผูนําของ
ครูใหญ ออกเปน  2   ดาน คือ 1)  คุณลักษณะเชิงกายภาพ หมายถึง คุณลักษณะภายนอกของ
ผูบริหารที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ไดแก  ความสูง   ความแข็งแรงของรางกาย  รูปรางหนาตา  
น้ําเสียงและฐานะทางการเงิน 2) คุณลักษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง    คุณลักษณะอันเกี่ยวของกับ
บุคลิกภาพ ความสามารถในการบริหารงานและทักษะทางสังคม  ไดแก ความทะเยอทะยาน ความ
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เช่ือม่ันในตนเองความซ่ือสัตย   ความกลาไดกลาเสีย   ความสามารถในการใชอํานาจเหนือคนอ่ืน 
ความทนอยูในความคับของใจ  ความสามารถในการพูด ความเปนผูรอบรู ความสามารถในการ
ตัดสินใจ ความสามารถในการแกปญหา ความเห็นอกเห็นใจ  ความมีมนุษยสัมพันธ       ความ
เฉลียวฉลาด     และความรับผิดชอบ       สอดคลองกับแนวคิดของรุง   แกวแดง  ท่ีไดกลาวถึง
ภาพลักษณผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันจะเปล่ียนไปโดยผูบริหารโรงเรียนยุคใหมจะตองมี
คุณลักษณะ  ดังนี้    1) ความเปนผูนําทางวิชาการที่เขมแข็ง    2)เปนผูจัดการท่ีเฉียบแหลม    3)เปน
ผูประสานชุมชนท่ีดี  4) เปนผูอํานวยความสะดวกท่ีเช่ียวชาญ และ5) เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล 
มองอนาคตของโรงเรียนในทางสรางสรรค  สอดคลองกับแนวคิดของสถาบันพัฒนาครูใหญ
แหงทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย (Tasmanian Principal Institute : TPI) ท่ีไดกําหนดคุณลักษณะที่
สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยแบงคุณลักษณะออกเปน 6 ดาน ไดแก 1) ความสามารถ
เฉพาะตัวในเชิงบริหาร (professional effectiveness)  ประกอบดวย  1.1) การรับรูดวยตนเอง คานยิม 
ความเช่ือ และการเช่ือมโยงความคิดทฤษฎี สามารถวิเคราะหจุดออนจุดแข็งและขอจํากัดของตนเอง
ในการเช่ือมโยงทฤษฎีการบริหารไปสูระดับการปฏิบัติ  1.2) การประเมินศักยภาพตนเอง ประเมิน
เปาหมายการทํางาน วิธีการทํางาน การดําเนินงานตลอดจนวิธีการบริหารงานท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
1.3) ตั้งปณิธานท่ีจะพัฒนาตนเองอยูเสมอ วางเปาหมายระยะยาวในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
1.4) การดูแลเอาใจใสสุขภาพตนเอง สรางสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเองใหแข็งแรงท้ังทางดาน
รางกายและดานอารมณ 1.5) การจัดระบบตนเอง มีการลําดับความสําคัญของภาระงาน มีเปาหมาย
ในการทํางานและพยายามทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 2) ความสามารถที่จะทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน (interpersonal relations) ประกอบดวย  2.1)  ความสามารถในการส่ือสาร มีการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพกับผูรวมงาน นักเรียน ผูปกครองและชุมชน 2.2) การบริหารความขัดแยง สามารถ
แกปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียน 2.3) ประเมินการทํางานเพื่อประเมินประสิทธิภาพ 
ประเมินผลการทํางานเพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาบุคลากร  3) ความสามารถในดานบริหาร
การศึกษา (educational leadership) ประกอบดวย    3.1)  การสรางวิสัยทัศน   กระตุนผูรวมงานให
เกิดความรูสึกอยากมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน       3.2) ความสามารถดานการจัดการเรียน
การสอน เขาใจแนวคิดในดานการจัดการเรียนการสอนอยางชัดเจนรวมท้ังการนําไปใชในช้ันเรียน
เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียน 3.3) การกระจายอํานาจความรับผิดชอบ มีการกระจาย
อํานาจการบริหารและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมกับความสามารถของแตละบุคคลใหกับ
ผูรวมงาน 3.4) ใชกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเปล่ียนแปลง ใชแนวทางท่ีมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่อง 3.5) ชุมชนสัมพันธ สราง
ความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนโดยใชกิจกรรมความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ 4) ความสามารถในการ
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วางแผนการทํางาน (planning and accountability) ประกอบดวย  4.1) การจัดเก็บหลักฐานการ
ทํางาน มีการจัดเก็บหลักฐานการทํางานเพ่ือใชในการประเมินผลการพัฒนาโรงเรียน 4.2) การ
วางแผนการทํางานรวมกัน วางแผนการทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว  4.3) การจัดสรร
ทรัพยากร ระดมทรัพยากรทุกดานต้ังแตทรัพยากรบุคคล วัสดุ อุปกรณ งบประมาณ เพื่อประโยชน
ในการดําเนินงานการจัดการศึกษา     4.4)  กระบวนการและโครงสรางการทํางาน    พัฒนาระบบ
การจัดการและโครงสรางการทํางานรวมท้ังกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีจะผลักดัน
เปาหมายไปสูความสําเร็จ 4.5) ความตระหนักในหนาท่ีรับผิดชอบ สรางความตระหนักในความ
รับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพื่อใหบรรลุเปาหมายของนโยบายดานการจัดการศึกษาของ
ชาติ  5) ความสามารถในการทํางานรวมกับชุมชน (community leadership) ประกอบดวย 5.1) 
สรางพันธมิตรกับองคการภายนอกท้ังระดับบุคคลและระดับกลุม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
โรงเรียน 5.2) คํานึงถึงช่ือเสียงของโรงเรียน ขอความรวมมือจากฝายตาง ๆ ท้ังจากชุมชนและ
ภาคเอกชนเพื่อใหเขามาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและนักเรียน 5.3) ดําเนินนโยบายท่ี
ตอบสนองทั้งระดับบนและระดับลางอยางสมดุล ปรับแนวทางการดําเนินงานท่ีจะนํานโยบายจาก
สวนกลางมาสูระดับปฏิบัติใหเหมาะสมกับทองถ่ิน 5.4) ชุมชนสัมพันธ เปดโอกาสใหสมาชิกใน
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน  5.5) ตระหนักใน
พื้นฐานความคิดของชุมชน ศึกษาพื้นฐานความเปนอยูของชุมชน เพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน 6) ความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา 
วัฒนธรรม และจริยธรรม (religious, cultural, and ethical leadership)  ประกอบดวย 6.1)
สภาพแวดลอม สรางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมและเอ้ือตอการพัฒนาองคการ 6.2) การดูแลดาน
วัฒนธรรม ดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ ท่ีสอดรับกับความเช่ือ ประเพณีปฏิบัติในสังคม      6.3) การ
ดูแลดานศาสนา   โรงเรียนมีบทบาทในการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 6.4) ดานจรรยาบรรณ 
สงเสริมจรรยาบรรณท่ีดีเกี่ยวกับวิชาชีพ    สอดคลองกับแนวคิดของสมาคมผูนําโรงเรียนผูมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Interstate School Leaders 
Licensure Consortium : ISLLC)  ท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารงานตามมาตรฐานผูนําในโรงเรียนของสมาคมผูมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพระหวางมลรัฐสหรัฐอเมริกา มีจํานวนท้ังส้ิน 6 มาตรฐาน แตละมาตรฐานจําแนกดัชนี             
แสดงคุณลักษณะออกเปน 3 ดาน คือ    1) ดัชนีดานความรู    2) ดัชนีดานทัศนคติ   และ3) ดัชนีดาน
การปฏิบัติหรือทักษะ     มาตรฐาน 6 มาตรฐาน ประกอบดวย มาตรฐานท่ี 1) ผูบริหารโรงเรียน              
เปนผูนําทางการศึกษาที่สงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคนโดยการอํานวยความสะดวกตอการ
พัฒนา เปนผูท่ีมีความชัดเจนในบทบาท    และพรอมท่ีจะปฏิบัติใหบรรลุตามวิสัยทัศนของการ
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เรียนรูท่ีเกิดจากการรวมคิดโดยประชาคมโรงเรียน มาตรฐานท่ี 2)  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนํา           
ทางการศึกษาท่ีสงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคนโดยการสนับสนุน บํารุง สงเสริมวัฒนธรรม
และโปรแกรมการศึกษา (หลักสูตร) ของโรงเรียนเพื่อการเรียนรูของนักเรียนและการพัฒนาวิชาชีพ
ของบุคลากร  มาตรฐานท่ี 3) ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาท่ีสงเสริมความสําเร็จของ
นักเรียนทุกคนโดยสรางความม่ันใจวาจะบริหารองคการ ปฏิบัติการ และใชทรัพยากรเพื่อจัด
ส่ิงแวดลอมของการเรียนรูอยางปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มาตรฐานท่ี 4)  
ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาที่สงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคน  โดยรวมมือกับ
ครอบครัวและสมาชิกในชุมชน ตอบสนองตอความตองการ และความสนใจท่ีแตกตางกัน                  
ของชุมชน และระดมทรัพยากรจากชุมชน มาตรฐานท่ี 5)  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษา
ท่ีสงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคน  โดยการแสดงออกอยางซ่ือตรง  ม่ันคง    ยุติธรรม                  
และมีจริยธรรม   มาตรฐานท่ี 6) ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาท่ีสงเสริมความสําเร็จของ
นักเรียนทุกคนโดยการเขาใจตอบสนองและใชอิทธิพลตอบริบทท่ีแวดลอมโรงเรียนท้ังบริบท             
ดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ กฎหมายและวัฒนธรรม   สอดคลองกับแนวคิดของสมรรถภาพ
ภาวะผูนําครูใหญของฮองกง  ท่ีไดกลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารงานตามสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญ 4 ดาน  ไดแก   1) ภาวะผูนํา               
เชิงกลยุทธ  ประกอบดวย  1.1) สนับสนุนใหมีการสรางวิสัยทัศนรวมกัน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหสูงข้ึน 1.2)  สรางและสงเสริมวัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรูข้ึนในโรงเรียน 
1.3) ส่ือสารเกี่ยวกับวิสัยทัศนและเปาหมายของโรงเรียนใหทุกฝายเขาใจ        1.4)ปฏิบัติตามแผน
กลยุทธเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน และเปาหมายของโรงเรียน  1.5) ปรับระบบการบริหารงาน
โรงเรียนใหสนับสนุนวิสัยทัศน และเปาหมายของโรงเรียน 1.6) รวมมือกับทุกฝายจัดทําวิสัยทัศน                      
และเปาหมายของโรงเรียน และนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 1.7) ติดตาม ประเมิน               
และตรวจสอบวิสัยทัศนของโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ 1.8)  นําขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
มาใชในการวางแผนกลยุทธ  2) ภาวะผูนําในการสอน  ประกอบดวย  2.1) จัดสภาพแวดลอม
โรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนการสอน โดยสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงเนนคุณภาพ  2.2) รวม
วางแผนการสอนกับครู โดยคํานึงถึงความตองการของนักเรียน แนวโนม ปจจุบัน และนโยบาย
สาธารณะ 2.3) นําทฤษฎี ผลการวิจัย และแนวปฏิบัติไปประยุกตใชในการสงเสริมการเรียน                 
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ  วางแผนรวมกับครูในการทํากิจกรรมและการใหบริการนักเรียน เพื่อ
สนองความตองการดานสังคม วัฒนธรรม และพัฒนาการของนักเรียน  2.4)ประเมินความกาวหนา
ของนักเรียนโดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย และนําผลการประเมินมาปรับปรุงโปรแกรมการสอน             
2.5)สงเสริมใหครูยกระดับการเรียนรู  โดยบูรณาการเทคโนโลยีเขากับการสอน  2.6) เปนตัวแบบ
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ในการเรียนรูตลอดชีวิต  โดยการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง และปฏิบัติตามแผนอยางตอเนื่อง                  
2.7) หาความตองการในการฝกอบรมของครูและจัดใหมีการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความเช่ียวชาญ
สําหรับครู 3)ภาวะผูนําในองคการ ประกอบดวย  3.1) จัดทําแผนปฏิบัติการ และกระบวนการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน  3.2) ประยุกตใชทักษะการจัดการ และกระบวนการ
กลุมเพื่อกําหนดบทบาทมอบหมายอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได    3.3) ส่ือสาร
อยางมีทักษะเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล   การตัดสินใจ   การแกปญหา การแสวงหา
ฉันทามติ และแกขอขัดแยง 3.4) ติดตาม ประเมินความกาวหนาในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ                
และกระบวนการดําเนินงาน ทําการปรับแผนเม่ือจําเปน 3.5) บริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ               
เพื่อบรรลุเปาหมายของโรงเรียน 3.6) ระบุและวิเคราะหแหลงทรัพยากรทางการเงินของโรงเรียน                   
3.7)  วางแผนงบประมาณ ติดตาม และรายงานภารกิจของโรงเรียนตอผูเกี่ยวของอยางโปรงใสและ
รับผิดชอบ 3.8) ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน นิเทศ ประเมินผล และบริหารจัดการโรงเรียน
อยางมีความรับผิดชอบ 3.9) จัดการเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี และอุปกรณตาง ๆ เพื่อใหเกิด
สภาพแวดลอมท่ีสวยงาม ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรู 3.10) ใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของโรงเรียน 3.11) บริหารโรงเรียนโดยยึดตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย นโยบาย
ระดับตาง ๆ 3.12) สรางระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 4)  ภาวะผูนําทางจริยธรรม ประกอบดวย 4.1) เปนตัวแบบในทางจริยธรรม 
โดยเฉพาะความซ่ือสัตยท้ังในเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัว 4.2) สงเสริมพฤติกรรมความมีจริยธรรม
และความซ่ือสัตยสุจริตภายในโรงเรียน 4.3) แสดงความช่ืนชอบและเอาใจใสตอความแตกตาง
ระหวางบุคคลของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน  4.4)แสดงความรับผิดชอบตอนักเรียน 
ผูปกครอง ครู เขตพื้นท่ี และสาธารณะในการจัดการศึกษาใหมีความเสมอภาค ประสิทธิภาพ                
และประสิทธิผล   สอดคลองกับแนวคิดของคุรุสภาในฐานะท่ีเปนสภาของครูในประเทศไทยได
กําหนดเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาข้ึน เรียกวา “เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของ               
คุรุสภา 2540”  ท่ีกลาววาผูบริหารโรงเรียน ควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540   ซ่ึงแบงออกเปน 12 มาตรฐาน    
คือมาตรฐานท่ี 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา    
มาตรฐานท่ี 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของ
บุคลากร ผูเรียน และชุมชน  มาตรฐานท่ี 3) มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ศักยภาพ   มาตรฐานท่ี 4) พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  มาตรฐานท่ี 
5) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ มาตรฐานท่ี                      
6)  ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร มาตรฐานท่ี 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ไดอยางมีระบบ มาตรฐานท่ี 8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  มาตรฐานท่ี 9) รวมมือกับชุมชนและ
หนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค มาตรฐานท่ี 10) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
มาตรฐานท่ี 11) เปนผูนําและสรางผูนํา และมาตรฐานท่ี 12)  สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุก
สถานการณ        สอดคลองกับแนวคิดของพระราชวรมุนี   (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)    ท่ีไดกลาวถึง
คุณลักษณะของนักบริหารไววา นักบริหารจะทําหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ถามีคุณลักษณะ                    
3  ประการ      ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในทุติปาปณิกสูตร     ดังนี้   1) จักขุมา หมายถึง มีปญญา
มองการณไกล  ตองสามารถวางแผนและฉลาดในการใชคน คุณลักษณะขอแรกนี้ ตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา conceptual  skill  คือ ความชํานาญในการใชความคิด 2) วิธูโร หมายถึง จัดการธุระ
ไดดีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน   คุณลักษณะท่ีสองน้ีตรงกับคําวา technical skill  คือความชํานาญ
ดานเทคนิค 3) นิสสยสัมปนโน หมายถึง  พึ่งพาอาศัยคนอ่ืนได    เพราะเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี  
ขอนี้ตรงกับคําวา  human relation skill  คือความชํานาญดานมนุษยสัมพันธ    สอดคลองกับแนวคิด
ของพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  ท่ีไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารไววา ผูเปนใหญใน
แผนดิน  ผูนํา  และผูปกครองรัฐ ตั้งแตพระเจาจักรพรรดิ พระมหากษัตริย  ตลอดจนนักปกครอง
ท่ัวไป มีหลักธรรมท่ีเปนคุณสมบัติ และเปนขอปฏิบัติ ดังนี้ ก) ทรงทศพิธราชธรรม  คือ  มีคุณธรรม
ของผูปกครอง  หรือ ราชธรรม (ธรรมของพระราชา)  10  ประการ ดังนี้ 1) ทาน ใหปนชวยประชา 
คือ บําเพ็ญตนเปนผูให โดยมุงปกครองหรือทํางานเพื่อใหเขาได  มิใชเพื่อจะเอาจากเขา    เอาใจใส
อํานวยบริการ  จัดสรรความสงเคราะห อนุเคราะห ใหประชาราษฎรไดรับประโยชนสุข                   
ความสะดวกปลอดภัย    ตลอดจนใหความชวยเหลือแกผูเดือดรอนประสบทุกขและใหความ
สนับสนุนแกคนทําความดี 2) ศีล รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงาม สํารวมกายและวจีทวาร 
ประกอบแตการสุจริต  รักษากิตติคุณ  ประพฤติใหควรเปนตัวอยาง   และเปนท่ีเคารพนับถือของ
ประชาราษฎร มิใหมีขอท่ีผูใดจะดูแคลน 3) ปริจจาคะ   บําเพ็ญกิจดวยเสียสละ   คือ  สามารถ
เสียสละความสุขสําราญ เปนตน  ตลอดจนชีวิตของตนได  เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและ
ความสงบเรียบรอยของบานเมือง 4) อาชชวะ ปฏิบัติภาระโดยซ่ือตรง คือ ซ่ือตรงทรงสัตยไรมารยา 
ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจไมหลอกลวงประชาชน 5) มัททวะ ทรงความออนโยนเขาถึง
คน คือ มีอัธยาศัย ไมเยอหยิ่ง  หยาบคาย กระดางถือองค    มีความงามสงาเกิดแตทวงทีกริยาสุภาพ
นุมนวล   ละมุนละไม   ควรไดความรักภักดีแตมิขาดยําเกรง 6) ตปะ   พนมัวเมาดวยเผากิเลส                   
คือ แผดเผากิเลสตัณหามิใหเขามาครอบงําจิต   ระงับยับยั้งขมใจได   ไมหลงใหลหมกมุนใน
ความสุขสําราญ  และการปรนเปรอ   มีความเปนอยูสมํ่าเสมอหรืออยูอยางงาย ๆ สามัญ  มุงม่ันแต
จะบําเพ็ญเพียรทํากิจในหนาท่ีใหบริบูรณ    7) อักโกธะ    ถือเหตุผลไมโกรธา   คือ   ไมเกร้ียวกราด   
ไมวินิจฉัยความและกระทําการดวยอํานาจความโกรธ    มีเมตตาประจําใจไว  ระงับความเคืองขุน 
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วินิจฉัยความและกระทําการดวยจิตอันสุขุมราบเรียบตามธรรม 8)  อวิหิงสา   มีอหิงสานํารมเยน็ คือ
ไมหลงระเริง ไมบีบค้ันกดขี่ มีความกรุณา ไมหาเหตุเบียดเบียน ลงโทษอาชญาแกประชาราษฎร
ผูใด ดวยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 9) ขันติ  ชํานะเข็ญดวยขันติ    คือ   อดทนตองานท่ีตรากตรํา 
อดทนตอความเหนื่อยยาก   ถึงจะลําบากกายนาเหน่ือยหนายเพียงไร    ก็ไมทอถอย    ถึงจะถูกหยัน
ดวยถอยคําเสียดสีถากถางอยางใด ก็ไมหมดกําลังใจ  ไมยอมละท้ิงกิจกรณียท่ีบําเพ็ญโดยชอบธรรม 
10)  อวิโรธนะ มิปฏิบัติคลาดจากธรรม คือ  ประพฤติมิใหผิดจากประศาสนธรรมอันถือประโยชน
สุขความดีงามของรัฐและราษฎรเปนท่ีตั้ง อันใดประชาราษฎรปรารถนาโดยชอบธรรม   ก็ไมขัดขืน    
การใดจะเปนไปโดยชอบธรรม    เพื่อประโยชนสุขของประชาชนก็ไมขัดขวาง  วางองคเปนหลัก
หนักแนนในธรรมคงที่ไมมีความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถอยคําดีราย  ลาภสักการะ  หรือ
อิฏฐารมณ  อนิฏฐารมณใด ๆ สถิตม่ันในธรรม  ท้ังสวนยุติธรรม   คือ ความเที่ยงธรรม ก็ดี นิติ
ธรรม  คือ ระเบียบแบบแผน  หลักการปกครอง   ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก็ดี ไม
ประพฤติใหเคล่ือนคลาดวิบัติไป ข) บําเพ็ญกรณียของจักรพรรดิ  คือ  ปฏิบัติหนาท่ีของนักปกครอง
ผูยิ่งใหญ    ท่ีเรียกวา  จักรวรรดิวัตร  (ธรรมเนียมหรือหนาที่ประจําของจักรพรรดิ)  5  ประการ  คือ 
1) ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ  คือ ยึดถือความจริง ความถูกตอง ความดีงาม  เหตุผล  หลักการ  
กฎกติกาท่ีชอบธรรม  เปนบรรทัดฐาน เคารพธรรม   เชิดชูธรรม นิยมธรรม ตั้งตนอยูในธรรม 
ประพฤติธรรมดวยตนเอง 2) ธรรมิการักขา ใหความคุมครองโดยธรรม  คือ จัดอํานวยการรักษา
คุมครองปองกันอันชอบธรรม    แกชนทุกหมูเหลาในแผนดิน  คือ  คนภายใน    ขาราชการฝาย
ทหาร  ขาราชการฝายปกครอง   ขาราชการพลเรือน   นักวิชาการ   และคนตางอาชีพ  เชน  พอคา
และเกษตรกร   ชาวนิคมชนบทและชนชายแดน พระสงฆและบรรพชิตผูทรงศีลทรงคุณธรรม 
ตลอดจนสัตวเทาสัตวปก  อันควรสงวนพันธุท้ังหลาย 3) มาอธรรมการ  หามกั้นการอาธรรม  คือ 
จัดการปองกันแกไข มิใหการกระทําท่ีไมเปนธรรม    การเบียดเบียนขมเหง     และความผิดความ
ช่ัวรายเดือดรอนเกิดมีข้ึนในบานเมือง ชักนําประชาชนใหตั้งม่ันในสุจริตและนิยมธรรม รวมท้ังจัด
วางระบบที่กันคนราย ใหโอกาสคนดี  4) ธนานุประทาน ปนทรัพยแกชนผูยากไร   มิใหมีคนขัดสน
ยากไรในแผนดิน  เชน จัดใหราษฎรท้ังปวงมีทางหาเล้ียงชีพ ทํามาหากินไดโดยสุจริต  5) ปริปุจฉา 
ไมขาดการสอบถามปรึกษา แสวงปญญาและความดีงามยิ่งข้ึนไป  โดยมีท่ีปรึกษาท่ีทรงวิชาการทรง
คุณธรรม ผูประพฤติดี ประพฤติชอบ ผูไมประมาทมัวเมา ท่ีจะชวยใหเจริญปญญาและกุศลธรรม 
หม่ันพบปะพระสงฆและนักปราชญ ไถถามหาความรูหาความดีงามหาความจริงและถกขอปญหา
ตาง ๆ อยูโดยสมํ่าเสมอตามกาลอันควร   เพื่อซักซอมตรวจสอบตนใหเจริญกาวหนาและดําเนิน
กิจการในทางท่ีถูกตองชอบธรรม  ดีงาม  และเปนไปเพื่อประโยชนสุขอยางแทจริง ค) ประกอบราช
สังคหะ   คือ    ทํานุบํารุงทวยราษฎรใหประชาชาติดํารงอยูในเอกภาพและสามัคคี ดวยหลักธรรมที่
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เรียกวา ราชสังคหวัตถุ  (หลักสงเคราะหประชาชนของพระราชา)  4 ประการ คือ 1) สัสสเมธะ 
ฉลาดบํารุงธัญญาหาร คือ ปรีชาสามารถในนโยบายท่ีจะบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร    สงเสริม
การเกษตรใหอุดมสมบูรณ     2) ปุริสเมธะ ฉลาดบํารุงขาราชการ คือ  ปรีชาสามารถในนโยบายท่ี
จะบํารุงขาราชการ   ดวยการสงเสริมคนดีมีความสามารถ    และจัดสวัสดิการใหดี   เปนตน  3) 
สัมมาปาสะ  ผูกประสานปวงประชา  คือ  ผดุงผสานประชาชนไวดวยนโยบายสงเสริมอาชีพ    เชน     
จัดทุนใหคนยากจนยืมไปสรางตนในพาณิชยกรรม  หรือดําเนินกิจการตาง ๆ ไมใหฐานะเหล่ือมลํ้า
หางเหินจนแตกแยกกัน 4)   วาชไปยะ   มีวาทะดูดดื่มใจ   คือ  รูจักพูด   รูจักช้ีแจงแนะนํา   รูจัก
ทักทายไถถามทุกขสุขราษฎรทุกช้ัน   แมปราศรัยก็ไพเราะนาฟง   ท้ังประกอบดวยเหตุผล  เปน
หลักฐาน  มีประโยชน  เปนทางแหงการสรางสรรค  แกไขปญหา  เสริมความสามัคคี ทําใหเกิด
ความเขาใจดี    ความเช่ือถือ   และความนิยมนับถือ  ง) ละเวนอคติ นักปกครอง เม่ือปฏิบัติหนาท่ี 
พึงเวนความลําเอียง หรือความประพฤติท่ีคลาดเคล่ือนจากธรรม 4 ประการ  1) ฉันทาคติ  ลําเอียง
เพราะชอบ 2) โทสาคติ  ลําเอียงเพราะชัง 3) โมหาคติ  ลําเอียงเพราะหลงหรือเขลา และ4) ภยาคติ     
ลําเอียงเพราะขลาดกลัว  สอดคลองกับแนวคิดของเลาจื้อ แหงลัทธิเตา  ไดกลาวถึง คุณสมบัติความ
เปนผูนําสามประการตอไปนี้ มีคายิ่งสําหรับผูนํา คือ 1) ความเมตตากรุณาสําหรับสัตวโลกท้ังมวล  
2) ความเรียบงายและมัธยัสถทางวัตถุ หรือความกระเหม็ดกระแหม     และ3) ความรูสึกเสมอภาค
หรือความออนนอมถอมตน และขอคนพบนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของไพโรจน  สิงหคํา  ท่ีได
ศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ผลการวิจัยพบวา  ตามความคิดเห็นของครูอาจารย   โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยราย
ดานเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  ดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานภาวะผูนํา ดานทักษะ
ความรูความสามารถในการบริหาร และดานมนุษยสัมพันธ เม่ือพิจารณาเปนรายขอท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด พบวา ดานคุณธรรมจริยธรรม   คือ ขอเปนแบบอยางท่ีดีในการครองงาน ดานภาวะผูนํา คือ 
ขอรักเกียรติ รักศักดิ์ศรี  ศรัทธาในอาชีพ  ดานความรูความสามารถในการบริหาร คือ ขอ
ความสามารถในการครองตน ครองคน ครองงาน  ดานมนุษยสัมพันธ  คือ ขอมีสัจจะพูดจริง   ทํา
จริง   สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุนีย  บุญทิม ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาคุณลักษณะท่ี                
พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในชวงปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2550)  
ตามความคาดหวังของผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา  6  
ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามความคาดหวัง
ของผูบริหารและครูในคุณลักษณะ 2 ดาน คือ 1) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ และ2) คุณลักษณะ
ดานวิชาชีพ   สอดคลองกับผลงานวิจัยของชัยนาท  พรมมาลุน  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะ             
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ท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี  
ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดอุดรธานี    ท่ีครูผูสอนและลูกจางประจําตองการโดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก               
โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ไดดังนี้ ดานบุคลิกภาพ ดานความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และดานวิชาการ ตามลําดับ  สอดคลองกับผลงานวิจัยของอภิวัฒน  ภูไชยแสง ท่ีได
ศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงค ตามทัศนะของ
ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนโดยสวนรวม และ
จําแนกตามขนาดของโรงเรียนมีทัศนะตอคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ี                  
พึงประสงค     โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับพึงประสงคมาก ซ่ึงมีคาเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า 
คือ คุณลักษณะดานวิชาการ ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และดานบุคลิกภาพ ตามลําดับ สอดคลองกับผลงานวิจัยของศราวุฒิ สิทธิราช ท่ีได
ศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของ
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอนิคมน้ําอูน 
จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา กรรมการสถานศึกษาโดยสวนรวม และจําแนกสถานภาพ
กรรมการสถานศึกษาไดแก ครูผูสอนและตัวแทนชุมชน เห็นวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมและรายดานท้ัง  4  ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงจาก
คาเฉลี่ยมากไปหานอย  ดังนี้   1) ดานภาวะผูนํา   เปนผูมีวิสัยทัศน   การพัฒนาตนเอง  พัฒนา
การศึกษา พัฒนาองคกร รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ศรัทธาในอาชีพ  2)ดานบุคลิกภาพ รูจักประมาณ
ตนเอง เปนคนเปดเผย แตงกายสะอาดเรียบรอยและเหมาะสม มีความหนักแนน กระตือรือรน
ชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา รูจักยกยองชมเชย สุขภาพจิตดี  อารมณขัน พูดคุยไดทุกสถานการณ 3) 
ดานความรูความสามารถในการบริหาร  มีความรูเร่ืองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
การมอบหมายงาน  การวางแผนงาน การกํากับติดตาม มีความรูเร่ืองส่ือการสอน การบริหารงาน
แบบมีสวนรวม มีความรูความสามารถและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทุกเร่ือง    4) ดาน
คุณธรรมจริยธรรม   มีความสุจริต   เมตตากรุณา ตรงตอเวลา   เสียสละ มีใจหนักแนน มีความวิริยะ
อุตสาหะ มีความยุติธรรม สุภาพ  พึ่งตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา  สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ Reeves, Moss and Forrest ท่ีไดศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องความคาดหวังท่ีมีตอ
ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล โดยใหกลุมตัวอยางเรียงลําดับพฤติกรรมท่ีคาดหวังวาผูบริหารท่ี
มีประสิทธิผลควรจะมีอะไรบาง ผลการวิจัยพบวาความคาดหวังเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย  
คือ  ความสามารถในการแกปญหาความขัดแยง ความสามารถสรางแรงจูงใจ การมีมาตรฐานการ
ทํางาน มีการเตรียมพรอมสําหรับการทํางาน มีวิสัยทัศน กลาหาญ และสามารถตอสูกับอุปสรรค 
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ชวยแนะนําใหผูรวมงานรูจักการพัฒนา มีการประเมินการทํางานดวยความยุติธรรม โนมนาวใจคน
ไดดี   มีความรอบรู   มีความสามารถเหมาะกับตําแหนง    และรูจักใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

  2. ตัวชี้วัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 จากผลการวิจัยพบวาตัวชี้วัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มี
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ  7  ตัวช้ีวัด   ไดแก ตัวช้ีวัดท่ี 1 คุณลักษณะดานทักษะในการบริหาร     ตัวช้ีวัดท่ี 2   
คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา  วัฒนธรรม  จริยธรรม  และความสัมพันธ
กับชุมชน ตัวช้ีวัดท่ี 3 คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ    ตัวช้ีวัดท่ี 4   คุณลักษณะดานความรู  ตัวช้ีวัดท่ี 5  
คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม   ตัวช้ีวัดท่ี  6  คุณลักษณะดานทัศนคติ     ตัวช้ีวัดท่ี 7 
คุณลักษณะทางกาย    สาเหตุท่ีไดขอคนพบ  7 ตัวช้ีวัด  ท้ังนี้ เนื่องจากตัวช้ีวัดท้ัง 7 ตัวช้ีวัด                        
เปนตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงคุณลักษณะท่ีสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงเหมาะสมกับ
สภาพของสังคมไทยในปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงเปนอยางมาก ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ผูบริหารสถานศึกษาตองทําหนาท่ีเปนผูนําของโรงเรียนในการประสานงานและ
ติดตอส่ือสารกับนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนแวดลอมโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพจึงจําเปนตองมีคุณลักษณะท่ีสําคัญท้ัง 7 ตัวช้ีวัดนี้  ขอคนพบนี้สอดคลองกับแนวคิด
ของทีด (Tead) ท่ีกลาววา คุณสมบัติท่ีจําเปนสําหรับผูนํา คือ 1) มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ  
2) มีความเขาใจในวัตถุประสงคและความมุงหมาย  3) มีความเขาใจในดานมนุษยสัมพันธ                     
4) มีความกระตือรือรน  5) มีความสามารถในการตัดสินใจและตกลงใจ  6) มีความฉลาด                       
และ 7) มีความเช่ือมั่นในตนเอง เสมอ   สอดคลองกับแนวคิดของเครทอน(Kreitton)   ท่ีกลาววา
ลักษณะผูนําท่ีดี ตองประกอบดวยบัญญัติ  21   ประการ   คือ 1) ตองมีความรูดี    2) มีลักษณะจูงใจ
ผูพบเห็น  3) มีใจเยือกเย็นเมื่อประสบปญหา  4) นอบนอม  5) ตัดสินปญหาทันทวงที   6) เปนกลาง
โดยไมเอนเอียง   7) เปล่ียนแปลงปรับปรุงได    8) มีความกลาหาญ   9) เปนผูราเริงมองโลกในแงดี   
10) เตรียมใจท่ีจะรับงานหนัก  11) มีอารมณม่ันคง 12) มีเมตตาจิต 13) เปนผูมีความกระตือรือรน 
14) เสมอตนเสมอปลาย   15) สามารถคุมการประชุมและแนะนําความคิด      16)รักงานท่ีทํา                   
17)ไมหมดกําลังใจงาย ๆ  18) มีความสามารถทํางานไดดีมากกวาหนึ่งส่ิง 19)มีพลังแหงความคิด
คํานึง 20)ซ่ือสัตยและตรงไปตรงมา และ21)ตองมีศีลธรรม  สอดคลองกับแนวคิดของซาซส (Sachs) 
ท่ีกลาววาลักษณะของผูบริหารที่ดี  คือ 1) ตองมีความเขาใจตนเอง และสามารถประเมินคาตนเองได
อยางถูกตอง  2)ตองยอมรับฟงและเคารพความคิดของผูอ่ืน 3) ตองมีความเขาใจในสถานภาพของ
ผูรวมงานเปนอยางดี   และ4)ตองมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคตองสามารถนําความคิดของผูรวมงาน
ไปใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงานของตน สอดคลองกับแนวคิดของบารนารด (Barnard)   ท่ีกลาว
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วา  คนท่ีจะเปนผูนํา มีความจําเปนท่ีจะตองมีคุณสมบัติพิเศษ ซ่ึงจะขาดเสียมิได 5 ประการ คือ 1) 
ความมีชีวิตชีวาและอดทน (vitality and endurance) หมายถึง ความราเริงแจมใส ความต่ืนตัว   
คลองแคลววองไว    สามารถปรับตัวไดดี   ทํางานตอเนื่องกันไดนาน ๆ  มีความอดทนไมทอแท 2) 
ความสามารถในการตัดสินใจ    (decisiveness)    หมายถึง    ความเช่ือม่ันในการตัดสินใจไดรวดเร็ว 
ถูกตอง และเต็มใจท่ีจะตัดสินใจโดยไมทําใหกลุมผูรวมงานยุงยากใจ 3) ความสามารถในการจูงใจ
คน  (persuasiveness) หมายถึง     ความสุจริตใจแกผูรวมงานวางตัวใหผู อ่ืนเ ล่ือมใส  และมี
ความสามารถในการพูดและการเขียน 4)  ความรับผิดชอบ (responsibility)   หมายถึง    ความมี
คุณธรรม     ศีลธรรม     รูจักรับผิดชอบเม่ือผิดพลาด  รับคําตําหนิโดยเต็มใจ  มีความมานะบากบ่ัน  
ไมทอถอยในการปฏิบัติหนาท่ี  5) ความฉลาดมีไหวพริบ  (intellectual capacity)   หมายถึง   ความ
เฉียบแหลม   มีความรูทันโลก  ทันเหตุการณอยู  สอดคลองกับ แนวคิดของสแตท และคนอ่ืน ๆ  
(Stadt and others)  ท่ีกลาววา ลักษณะของผูนําท่ีดี มีดังน้ี 1) คํานึงถึงมาตรฐานในการทํางาน 2) เปน
ท่ีพึ่งของคนอ่ืน 3) มีความกลา กลาท่ีจะคิด กลาท่ีจะเส่ียง 4) มีความรับผิดชอบ  5) มีความสามารถท่ี
จะแบงงานใหผูอ่ืนชวยปฏิบัติ  6) มีวินัยในตนเอง 7) มีวิสัยทัศน   8) มีมนุษยสัมพันธดี  9) มี
ความสามารถในการส่ือความคิด  10) แข็งแรงและมีสุขภาพดี  11) มีสติปญญา  12) มีความสามารถ
ในการจัดรูปงาน 13) มีความสามารถในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล  สอดคลองกับแนวคิดของ
สต็อกดิลล   (Stogdill)  ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนําท่ีดีมีดังนี้  1) คุณลักษณะทางกาย  เปนผู
แข็งแรง  มีรางกายเปนสงา 2) พื้นฐานทางสังคม เปนผูมีการศึกษาและมีสถานะทางสังคมดี 3) 
สติปญญาและความสามารถ เปนผูมีสติปญญา เฉลียวฉลาด มีการตัดสินใจดี  4) บุคลิกภาพ เปนผูมี
ความกระตือรือรน ตื่นตัวอยูเสมอ ควบคุมอารมณได มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และมีความเช่ือม่ัน
ในตนเอง  5) คุณลักษณะท่ีสัมพันธกับงาน เปนผูมีความต้ังใจทํางาน มีความรับผิดชอบ และมุงม่ัน
ท่ีจะทํางานใหสําเร็จ และ6) คุณลักษณะทางสังคม เปนผูท่ีสามารถรวมมือกับผูอ่ืนได เปนท่ียอมรับ
ของผูรวมงานและคนอ่ืน ๆ  สอดคลองกับแนวคิดของเทรวาทรา และนิวพอรท (Trewatha and 
Newport) ท่ีกลาววาคุณลักษณะผูนํามี 4  ดาน  คือ 1) คุณลักษณะทางกาย ประกอบดวย ความสูง 
น้ําหนัก รูปรางหนาตา  ความมีพลังและความทนทานของรางกาย  2) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 
ประกอบดวย ความทะเยอทะยาน ความเช่ือม่ันในตนเอง   ความซ่ือสัตย ความมานะและความด้ือ
รัน ความมีจินตนาการ  3) คุณลักษณะทางสังคม   ประกอบดวย   ความเห็นอกเห็นใจ   ความ
แนบเนียน  ความเชื่อถือ ความมีฐานะ และความสามารถท่ีจะรวมงาน  และ4) คุณลักษณะสวน
บุคคล    ประกอบดวย     ความสามารถในการพูด     ความรอบรูความสามารถในการวินิจฉัย 
ความสามารถทางสติปญญา ความสามารถในการทํางาน ความสําเร็จ และความรับผิดชอบ  
สอดคลองกับแนวคิดของฮอย  และมิสเกล (Hoy and Miskel)     ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนํา   มี 
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5 ลักษณะ คือ 1)  ความเปนผูมีความสามารถ (capacity) ประกอบดวย  ความมีไหวพริบ   การตื่นตัว  
ทันตอเหตุการณ   การใชเวลา และภาษาพูด ความเปนผูริเร่ิม และความเปนผูตัดสินปญหาท่ีดี  2) 
ความเปนผูมีความสําเร็จ  (achievement)  ประกอบดวย   ความสําเร็จทางดานวิชาการ   และการ
แสวงหาความรู  3) ความเปนผูมีความรับผิดชอบ (responsibility)ไดแก การเปนท่ีพึ่งของคนอ่ืนได 
มีความสม่ําเสมอ ม่ันคง อดทน กลาพูดกลาทํา เช่ือม่ันในตนเอง และมีความทะเยอทะยาน 4) ความ
เปนผูเขาไปมีสวนรวม (participation) ในดานกิจกรรมดานสังคมใหความรวมมือ   รูจักปรับตัว   
และมีอารมณขัน   และ5) ความเปนผูมีฐานะทางสังคม (status)  มีตําแหนงฐานะทางสังคมเปนท่ี
รูจักท่ัวไป   สอดคลองกับแนวคิดของ กริฟฟท (Griffiths) ท่ีกลาววาคุณลักษณะภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนมี  7  ประการ  คือ 1)  การเปนผูริเร่ิมงานใหม ๆ ข้ึน  ซ่ึงมักจะมีแผนงานท่ีจัด
ระเบียบข้ันตอนไวเปนอยางดี โดยการทํางานหนักอยูเสมอเพ่ือใหงานท่ีริเร่ิมใหมบรรลุผลสําเร็จ  2)  
การเปนนักปรับปรุง  โดยเปนคนคอยกระตุนและใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาในการทํางานและ
ปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน  สนับสนุนสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาแสวงหา   และปรับปรุงวิธีการ
ทํางานท่ีดีกวาวิ ธี เดิมอยู เสมอ   ตลอดจนเปนผูแนะแนวทางหรือวิ ธี ทํางานใหมๆใหกับ
ผูใตบังคับบัญชา  3)  การเปนผูใหการยอมรับผูอ่ืน  โดยดึงเอาความสามารถของผูใตบังคับบัญชาท่ี
แฝงอยูในตัวออกมาใชใหปรากฏ    มองเห็นปญหาของผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน    ใหกําลังใจ
และคําชมเชย  ยอมรับในผลสําเร็จของผูใตบังคับบัญชา 4)การเปนผูใหความชวยเหลือคือพรอม
เสมอท่ีจะชวยแกปญหาใหผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีปญหาติดขัด มีความหวงใยและกระตือรือรนท่ีจะ
ใหความชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาท่ีมีปญหาและตองการความชวยเหลือ 5) การเปนนักพูดท่ีมี
ประสิทธิภาพ คือความสามารถในการพูดชักจูงผูใตบังคับบัญชาใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
รวมกันมีความสามารถในการใชภาษาซ่ึงจะสรางเสนหความศรัทธาและความเช่ือถือไดบนพื้นฐาน
ของการพูดท่ีมีความจริงใจ 6) การเปนผูประสานงานท่ีดี  คือ  มีความสามารถในการกระตุนให
ผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการวางแผนงานและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานของทุกฝาย  7)  การเปนผูเขาสังคมไดอยางดี  เปนผูท่ีไววางใจได  มีความ
มั่นคง  สุภาพ  เอ้ือเฟอและมีความเปนมิตรเพ่ือใหไดมาซ่ึงการสนับสนุนการทํางานของตนใน
โรงเรียน  ท้ังนี้จะตองเปนผูท่ีใชเวลาในการสังคมไดอยางถูกตองและเหมาะสมดวย   สอดคลองกับ
แนวคิดของแม็คนูสัน (Magnuson) ท่ีกลาววาคุณลักษณะภาวะผูนําของผูจัดการโรงเรียนท่ีประสบ
ความสําเร็จ  ประกอบดวยคุณลักษณะดานอาชีพและคุณลักษณะสวนตัว    คือ 1)  คุณลักษณะดาน
อาชีพ  ประกอบดวย  ความสามารถในการติดตอและเขากับผูอ่ืนไดดี  มีความรูในสาขาวิชาชีพเปน
อยางดี  รูจักมอบหมายงานใหผูรวมงาน  ใหความสนใจในบุคคลอ่ืน มีความสามารถในการวางแผน
และการจัดระเบียบงาน  รับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและใชอํานาจหนาท่ีไดอยางเหมาะสม  2) 
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คุณลักษณะสวนตัว  ประกอบดวย     มีวิจารณญาณ  มีความรูกวางขวาง  มีความยุติธรรม  มีความ
ซ่ือสัตย  ความจงรักภักดี  เปนผูมีสติไมใชอารมณ  มีความจริงใจ  มีความเปนมิตร  มีอารมณขัน  มี
ใจกวางและเปดเผย  มีความเสมอตนเสมอปลาย  มีความเมตตาปรานีและเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน  
สอดคลองกับแนวคิดของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ท่ีไดเสนอยุทธวิธีและยุทธศาสตรสําหรับ
ผูนําท่ีมีคุณภาพ เปนหลัก 10 ประการ ท่ีเรียกวา The 10 – p  Model  of  Quality  Leadership  โดย
กลาววาผูนําท่ีมีคุณภาพจะตองมีลักษณะดังนี้คือ 1) ความจําเปนพื้นฐาน (prerequisites)   ไดแก มี
ทักษะท่ีจําเปนของผูนําท่ีจะพัฒนาและคงความสามารถของการเปนผูนําเบ้ืองตนไว  ซ่ึงทักษะ
เหลานี้มีกลาวไวในทฤษฎีผูนํามากมาย เชน ทักษะในการแกขอขัดแยง รูปแบบการตัดสินใจ การ
บริหารงานเปนทีม และกระบวนการกลุม เปนตน 2)  การมองการณไกล (perspective) ไดแก 
ความสามารถของผูนําท่ีสามารถจะมองเห็นความแตกตางระหวางยุทธศาสตรและยุทธวิธี และ
เขาใจท่ีจะนํามาสัมพันธกันไดอยางดี 3) มีหลักการ (principle) ไดแก ผูนําจะตองมีแนวความคิด
หรือหลักการในการท่ีจะปฏิบัติงานนั้น ๆ  4) หลักในการทํางาน (platform) ไดแก การท่ีจะนําเอา
หลักการในขอขางตนไปใชในการปฏิบัติงาน และวางเกณฑหรือมาตรฐานในการทํางาน หลังจากท่ี
ไดทําการตัดสินใจแลว 5) หลักการปกครอง (politics) ไดแก ผูนําท่ีดีควรมีลักษณะของการเปน             
นักปกครอง คือ มีความสามารถในการใชอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมได ชวยทํางานเพ่ือใหงานบรรลุ
ตามเปาหมาย 6) ความมุงประสงค (purposing) ไดแก ผูนําท่ีดีเวลาปฏิบัติงานควรต้ังความมุงหมาย
ในการทํางาน เพราะความมุงหมายจะชวยแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการทํางาน ความสําเร็จ และ
ความผิดพลาด    7) การวางแผน (planning) ไดแก การวางแผนเปนการเช่ือมโยงความมุงหมายและ
โครงการปฏิบัติงานระยะยาวใหเปนเชิงประจักษ   8) ความยืนหยัด (persisting)   ไดแก ผูนําท่ีดีควร
จะมีความยืนหยัดตอหลักการท่ีสําคัญท่ีไดกําหนดไวเปนเปาประสงคและผลผลิต      ท้ังนี้
หมายความวาผูนําจะตองเขาใจถึงคุณคาท่ีพึงจะไดรับดวย 9) การบริหารคน (people) ไดแก     
ยอมรับวาถาปราศจากความปรารถนาดีจากบุคคลอ่ืนในหนวยงานแลว ความสําเร็จจากงานนั้นจะ
สําเร็จไดนอยมาก 10) ความรักองคกร (patriotism)  ไดแก ลักษณะความรักองคกรของหนวยงาน
อาจจะดูไดจากวัตถุประสงคท่ีเปนท่ียอมรับ มีการทํางานหลัก มีความตระหนักในส่ิงท่ีเขากําลังทํา
อยู   และทํางานอยางมีความหมาย ไมใชทําดวยความกระหาย    สอดคลองกับแนวคิดของภิญโญ  
สาธร ท่ีกลาววา ในการบริหารงานตาง ๆ ในสังคมไทยนั้น ผูนําจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้                       
1)ใจกวาง ใจดี ไมตระหนี่ตอการเล้ียงดูและใหรางวัล  2) มีพรหมวิหารส่ี คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา ในสถานท่ี สถานการณ และ เวลาอันเหมาะสม 3) หนักแนน ไมหูเบา รับฟงจากทุกฝาย        
4) มีความยุติธรรม และใหความเสมอภาคแกทุกคน  5) ซ่ือสัตยและสุจริต  6) ตรงตอเวลา                            
7) ขยันและอุทิศเวลาใหแกงาน 8) กลารับผิด 9) มีความจริงใจในการพูดและการกระทําทุกชนิด      
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10) เอาใจใสดูแลทุกขสุขของผูนอยอยูเสมอ 11) ออนหวาน นอบนอม สุภาพ  12) รูจักเลือกใชคน 
13) อดทนดวยความเยือกเย็นตอคําพูดท่ีขัดแยงหรือไมเปนมิตรทุกชนิด 14) ติดตามคําส่ังท่ีส่ังการ
ไปแลวอยูเสมอ 15) ฉลาดท่ีจะกระตุนเตือนผูนอยเม่ือลาชาหรือผิดพลาด 16) หม่ันอบรม
ผูใตบังคับบัญชา ใหมีความสามารถและรูวิธีการปฏิบัติงานโดยเหมาะสม   17) ใหผูนอยพบปะได
โดยงาย    18) กินงายอยูงายไมถือตัว เขากับคนทุกช้ันได    19) ชมคนเปน และขยันชม  20) ไมดุดา 
หรือกลาวผรุสวาทใด ๆ ตอผูใตบังคับบัญชา    21) รูจักใชอํานาจโดยไมใหผูอ่ืนรูสึกวาถูกบีบบังคับ       
22)ใหเกียรติเจาของความคิดหรือเจาของโครงการใหม ๆ เสมอ   23) ไมโลเลเปล่ียนใจงาย  24) 
ส่ังงานเปน ถูกจังหวะเหมาะกับคนท่ีรับงานไปปฏิบัติ   25) เปนตัวอยางท่ีดีทุกดานของผูนอย   26)  
รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติงานตามขอบังคับและกฎหมายโดยเครงครัดทุกโอกาส    27)ละเวนจาก
การประพฤติช่ัว   ซ่ึงจะทําใหสังคมรังเกียจตามสภาพของวัฒนธรรมไทย      28) มีความเด็ดขาด 
เด็ดเดี่ยว ม่ันคง แนนอน    29) รูจักถนอมน้ําใจคน    30) รูจักสรางและระวังรักษาบุคลิกลักษณะ
ของตนอยูเสมอ    สอดคลองกับแนวคิดของ สมพงษ  เกษมสิน  ซ่ึงมีความเห็นวา  คุณลักษณะท่ี
จําเปนสําหรับผูนํา  แบงออกไดเปน 4  ดาน คือ  1) ดานพื้นฐานและประสบการณ   (background 
and experience) ในการปฏิบัติงาน ไดแก  การตัดสินใจ  การวินิจฉัยส่ังการ การวางแผน    
ความสามารถทางดานเทคนิคและการบริหาร  และทักษะในการทํางานดานตาง ๆ  2) ดาน
สติปญญา    และคุณภาพของสมอง (intellectual and mental qualities) ไดแกความสามารถทางดาน
ภาษา  ความสามารถทางดานเหตุผล  ความสามารถจดจํา  ความสามารถดานรอบรูท่ัวไป 
ความสามารถในการใชดุลยพินิจ ความสามารถในการปรับตัวดานตาง ๆ  3) ดานคุณลักษณะทาง
กาย  (physical  attributes) ไดแก   การมีรางกายสมบูรณ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตท่ีดี                            
4) ดานบุคลิกภาพและความสนใจ  (personality and interest) ไดแก ความกระตือรือรนและความ
เต็มใจในการปฏิบัติงาน ความเชื่อม่ันในตนเอง และความรับผิดชอบ  สอดคลองกับแนวคิดของ
ธงชัย  สันติวงษ  ท่ีไดกลาวเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารไววา จะตองมีความสามารถในการ
ประสานงาน  ประสานคน  ประสานความคิด  เปนผูท่ีมีความอดทน  ไมแสดงความโกรธ  ความ
หงุดหงิด  ความกาวราวใหผูอ่ืนเห็น  มีสายตายาวไกล  มีจิตใจม่ันคง    ไมออนไหวงาย     ยิ้มไดเม่ือ
ภัยมา มองปญหารอบขางเปนเร่ืองงายตอการแกปญหา  และสามารถเลือกสรรกลยุทธ ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือแกปญหานั้น ๆ  ไดอยางสอดคลองเหมาะสมกับสภาพท่ีเปนจริง เพื่อความสําเร็จของ
งานอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับแนวคิดของวิศิษฎ พิพัฒนภิญโญพงค ท่ีไดเสนอหลัก               
และวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือเปนผูบริหาร โดยเนนการสรางคุณลักษณะสําคัญ 10 ประการ คือ                       
1) การรักษาระเบียบวินัย 2) การเรียนรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา 3)มีความเสียสละและใหความ
ชวยเหลือตอเพ่ือนรวมงาน 4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพื่อนรวมงาน 5) ยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต 
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6)มีความตรงตอเวลา  7) มีความรับผิดชอบตอองคกร งาน และลูกคา 8)ประหยัดใหองคกรอยาง
สมเหตุสมผล 9) รักษาสุขภาพและออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ  10) มองโลกในแงดี   สอดคลอง
กับแนวคิดของอํานวย  วีรวรรณ  ท่ีไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูประสบความสําเร็จใน
ชีวิตการงาน ไว  7  ประการ  คือ 1) ความเปนผูรูซ้ึงถึงแกนงาน  คือ  เปนผูท่ีมีความสามารถในการ
วิเคราะหปญหาในการปฏิบัติ  นําหลักวิชามาประยุกตใชใหไดผลตามวัตถุประสงค และพยายาม
ใฝหาความรูเกี่ยวกับงานท่ีตนรับผิดชอบอยูตลอดเวลา 2)  ความเปนผูริเร่ิมสรางสรรค เพื่อให
เปล่ียนแปลงในทางที่ดี ข้ึน  โดยมีจิตสํานึกอยู เสมอวา  วิทยาการตาง  ๆ  ในโลกกาวหนา                         
และเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ตองต่ืนตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหทันเหตุการณและการ
เปล่ียนแปลงของโลก  3) ความเปนผูรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา เปนศิลปในการดําเนินงานไมให
กระทบกระเทือนตอผูรวมงานหรือผูอ่ืน 4) ความเปนผูมีมนุษยสัมพันธ คือ ตองมีความสัมพันธอันดี
กับผูรวมงาน เขากับคนอ่ืนไดเปนอยางดี รูจักใชศิลปะในการเจรจา  และรูจักสรางศรัทธา และบํารุง
ขวัญเพื่อเปนกําลังใจใหแกผูรวมงานดวย 5) ความเปนผู เคารพนับถือในความคิดเห็นของ              
ผูอ่ืน และรูจักแสดงความคิดเห็นของตนโดยจะตองรูจักฟงและนับถือความคิดเห็นของผูอ่ืน                    
6) ความเปนผูกลาตัดสินใจ  และมีความมานะพยายาม    คือ   มีความกลาหาญในการตัดสินใจดวย
ความเช่ือม่ัน และยอมทุมเทสติปญญา กําลังและความสามารถในการทํางานแมวาจะเปนงานหนักก็
ตาม  7) ความเปนผูมีคุณธรรมกํากับวิถีทางชีวิต  โดยจะตองต้ังม่ันอยูบนพื้นฐานของความซ่ือสัตย
สุจริต  ความจงรักภักดี เพียบพรอมดวยสัจธรรม   ไมเอารัดเอาเปรียบหรือเห็นแกได โดยไมนึกถึง
ความเดือดรอนของผูอ่ืน  สอดคลองกับแนวคิดของดนัย  เทียนพุฒ     ท่ีไดสรุปปจจัยใหมของ
ผูบริหารระดับสูงไววา     ผูบริหารระดับสูงตองมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ   6   ประการ   คือ   1) การ
มองการณไกล   ไดแก   ความสามารถวาดภาพกฎเกณฑในอนาคตไดสมจริงและมีการวางแผนและ
การเตรียมการสําหรับงานในอนาคตไดอยางเหมาะสม 2) ความเปนผูนํา ไดแก กลาตัดสินใจ มี
ความอดทน  มีความสามารถในการแกปญหาและสามารถโนมนาวผู อ่ืนใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ  3) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ไดแก   มีความคิดริเร่ิมสรางส่ิงใหม ๆ   สามารถ
ยืดหยุนวิธีการเพื่อความสําเร็จของงาน   และคนควาวิธีทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ   4) มีความสามารถ
ในการเจรจาจูงใจ    หรือเปนนักล็อบบ้ี    ไดแก      มีความสามารถในการเจรจาตอรอง   และเปน
นักมนุษยสัมพันธช้ันสูง  5) มีความคิดเชิงธุรกิจและความรับผิดชอบ ไดแก เปนนักการตลาด ไมเอา
เปรียบผูอ่ืน และมีความรับผิดชอบ 6) ประนีประนอม  ไดแก สามารถยืดหยุนวิธีการเพื่อความสําเร็จ
ของงาน     และมีความสามารถในการประสานประโยชน     สอดคลองกับแนวคิดของวีระวัฒน  
ปนนิตามัย   ท่ีไดกลาวถึงคุณลักษณะพึงประสงคของการเปนผูนําท่ีดี ไวดังนี้  1)  แสดงความเปน
ของแท (authenticity)  หมายถึง    ผูนําตองแสดงความเช่ือมั่นศรัทธาในส่ิงท่ีตนยึดถือตอคานิยม                         
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เชิงสรางสรรคอยางแทจริง กระตุนและกอใหเกิดความทะเยอทะยาน สามารถเปนแบบอยางท่ีดีของ
องคการได สนับสนุนศรัทธาคําพูดของตนดวยการกระทํา  2) การมีวิสัยทัศน (vision) หมายถึง  
ผูนํามีความสามารถพินิจพิเคราะห สภาพแวดลอมท้ังในและนอกองคการในแงมุมของอดีตและ
ปจจุบัน  คาดคะเนพยากรณ   และสรางภาพ (image) ฉายไปในอนาคตไดวาจะมีความเปล่ียนแปลง
อะไรแลวทําการส่ือสาร (communication) ภาพดังกลาวใหแกผูเกี่ยวของทราบ 3) ตองมีความกลา
ตัดสินใจ  (decisiveness)   คือ   ตองทําการตัดสินใจท่ีเหมาะสม  ทันกาล  และตองตัดสินใจภายใต
ขอมูลและทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด นอกจากนี้ผูนําท่ีดีตองกลารับผิดชอบตอผลการตัดสินใจใด ๆ 
ท่ีเกิดข้ึน 4) แสดงความใสใจ (focus)  ผูนําตองเลือกท่ีจะใสใจและสนใจในบางเร่ืองไมควรใสใจ
เสียเวลาในทุกเร่ืองหรือใหความสําคัญในบางเร่ืองเทากันหมด  การจัดลําดับความสําคัญความ
เรงดวนของงานท่ีทําจึงมีความหมายมาก 5) สรางความรูสึกประทับใจเปนสวนตัว  (personal touch) 
ผูนําท่ีดีตองสามารถสรางศรัทธาและความสัมพันธท่ีดีกับผูใตบังคับบัญชา รูจักการใชชองทางการ
ส่ือสารอยางไมเปนทางการไดอยางถูกกาลเทศะ สอบถามทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชา  รูจักสราง
ขวัญและกําลังใจ  6) มีความสนใจในการส่ือสารและเกงคน (communication  and  people skill)  
ทักษะการพูด  ฟง  เขียน อาน  ของผูนําจะสะทอนใหเห็นความสามารถของสมอง  ผูนําไมสามารถ
จะทํางานทุกอยางไดดวยตนเองภายใตเวลาท่ีจํากัด ความสามารถส่ือสารและอาศัยการเกงคน การมี
เครือขายมนุษยสัมพันธท่ีดี จะทําใหผูนําสามารถรองขอความชวยเหลือ กระตุนแรงจูงใจและใช  
“คน”  ทํางานไดสําเร็จตามที่ผูนําตองการ 7) การพัฒนาตนเองอยูเสมอ (ever  forward)    ผูนํา
จะตองพัฒนาลักษณะการทํางานใหดีอยูเสมอ เพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งข้ึน สอดคลอง
กับแนวคิดของศิริพร  พงศศรีโรจน ท่ีไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนําท่ีดีไวดังนี้   1) คุณลักษณะ
ดานวิชาการ  ไดแก 1.1) มีความรูดานวิชาชีพเปนอยางดี 1.2)มีความรูดานความรูท่ัว ๆ ไปดี   1.3) มี
ประสบการณในการบริหาร 2) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ไดแก 2.1) มีบุคลิกภาพดานรางกายดี    
บุคลิกลักษณะดี  แตงกายถูกตอง  มีชีวิตชีวา วาจาดี   วางตนเหมาะสม  2.2) มีบุคลิกภาพดานจิตใจดี   
มีความเช่ือม่ัน ศรัทธาผูอ่ืน มีความอดทนกลาหาญ   มีเมตตาจิต   มีวินัย   มีใจเปนธรรม และมี
อารมณขัน 2.3)มีบุคลิกภาพดานสังคมดี   มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  ชวยเหลือสังคม   เห็น
ประโยชนสวนรวมเหนือประโยชนสวนตน 3) คุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน  มี
สติปญญาฉลาด รูบทบาทตน รับผิดชอบ มีความกลา แนบเนียน เด็ดขาด กระตือรือรน บังคับตนเอง
ได รวมท้ังมีความสามารถในดานการตัดสินใจ การจูงใจ การประสานงาน มีผลงานที่ประสบ
ผลสําเร็จ สอดคลองกับแนวคิดของเอกชัย  กี่สุขพันธ   ท่ีไดกลาวถึง ผูบริหารในยุคท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยางมากในปจจุบันควรมีคุณสมบัติดังนี้ 1) มองกวางไกลอยางตอเนื่อง   และพรอมท่ี
จะเปล่ียนแปลง   ตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน (vision) สามารถท่ีจะกําหนดกลยุทธในการบริหาร    
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(strategic management)   ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังนั้น 
ผูบริหารจะตองมีทักษะที่สําคัญในการกําหนดเปาหมายการทํางาน  กําหนดนโยบาย  และวิธีการ
ทํางานท่ีชัดเจน    2) สามารถท่ีจะวิเคราะหสถานการณ  (analyze situations)  เพื่อกําหนดแผน
เชิงกลยุทธ   และแผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายและนโยบายไดอยางเหมาะสม    3) ไวตอ
การรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในสังคมท้ังภายนอก และภายในองคกร ท้ังจะตองรูจัก
วิเคราะหความนาเช่ือถือของขอมูลขาวสารท่ีไดรับมาอีกดวย 4)ความสามารถในการจัดระบบการ
ส่ือสารใหไดผล      (effective   communication)     เพื่อเช่ือมโยงขอมูลขาวสารตาง ๆ  ใหท่ัวถึงทุก
ระดับ   ผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เปนอยางดี  5) 
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล (human  resource  management) ตองสามารถวางแผน
บุคลากร  สรรหาคัดเลือก  กําหนดระบบคาจาง เงินเดือน ผลตอบแทน ความกาวหนาในอาชีพ การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และวิจัยเกี่ยวกับบุคลากรในองคการเพ่ือใหทราบถึงแนวคิด   ทัศนคติ  
ความอึดอัดใจ  ความไมพอใจตาง ๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึน  และนํามาเปนขอมูลในการบริหารทรัพยากร
บุคคล  6) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร สามารถท่ีจะเปนแบบอยางท่ีดีในการประพฤติ 
เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาใชเปนแบบอยาง ไมใชตําแหนงหนาท่ีการงานแสวงหาผลประโยชนใหแก
ตนเองไมวาจะเปนทางตรงและทางออม  สอดคลองกับแนวคิดของอภิรมย  ณ นคร ท่ีไดกลาวไววา      
ความเจริญของโรงเรียนตองอาศัยคุณลักษณะของผูบริหารดังนี้     1) สมรรถภาพทางสวนตัว  ไดแก 
1.1) มีสุขภาพสมบูรณท้ังทางกายและจิตใจ      1.2) มีความเฉลียวฉลาด    1.3) มีบุคลิกภาพดี    1.4 )
มีอารมณขัน และไมเปนคนเจาอารมณ 1.5) มีศีลธรรมจรรยา 1.6) ซ่ือสัตยและม่ันคง 1.7)มีเหตุผล 
และมีความยุติธรรม  2) สมรรถภาพทางวิชาชีพ ไดแก 2.1) มีพื้นฐานการศึกษาท่ีสูงพอ 2.2) มีความ
เขาใจอยางลึกซ้ึงในศาสตรท่ีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 2.3) มีประสบการณกอนท่ีจะรับตําแหนง
อยางเพียงพอ      2.4) มีความสามารถตอการทํางานเปนกลุม     สอดคลองกับแนวคิดของวิจิตร  
วรุตบางกูร    และสุพิชญา  ธีระกุล      ท่ีไดใหความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริหารโรงเรียนไว 
5 ประการ   คือ 1)  มีความเปนผูนํา  (leadership)  คือ มีอิทธิพลในตนเองสูงกวาอิทธิพลอ่ืน ๆ ของ
บุคคลในกลุม และสามารถชักนําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในหนวยงานได  คุณสมบัติดานนี้
ประกอบดวยลักษณะตาง ๆ   คือ มีความราเริง แจมใส และอดทน  สามารถตัดสินใจและจูงใจคน  
มีความรับผิดชอบ  ฉลาด  และไหวพริบดี  มีความอุตสาหะวิริยะ มีความเสียสละ มีบุคลิกภาพดี 
และมีความเปนประชาธิปไตย  2) มีมนุษยสัมพันธ (human relationship) ผูบริหารจะตองทํางาน
รวมกับบุคคลอ่ืนท้ังนอกและในโรงเรียน   ดังนั้น ผูบริหารจําเปนตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดี   ซ่ึง
ประกอบไปดวยลักษณะท่ีสําคัญ   คือ  ยิ้มแยมแจมใส   มีความเสมอตนเสมอปลาย   ยกยองชมเชย  
รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความยืดหยุน เปดเผย เปนกันเอง  3) มีความรูและประสบการณ  
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(knowledge and experience)     เปนคุณสมบัติท่ีเกี่ยวกับงานในอาชีพของผูบริหาร  โดยเฉพาะมี
คุณสมบัติท่ีสําคัญยิ่ง  เชน มีความรูและประสบการณ  มีความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของงาน  และ
รูเทาทันเหตุการณ  4) มีคุณธรรมสูง   (virtue)  คุณธรรมเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของผูบริหารใหมี
พฤติกรรมแตส่ิงที่ดีงาม ไดแก   มีความยุติธรรม  มีความซ่ือสัตย  สุจริต  มีความจงรักภักดีและมี
ศีลธรรม  5) มีสุขภาพดี (healthy) คือ มีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตใจดี สุขภาพจะเปนเคร่ือง
สรางเสริมการปฏิบัติใหถูกตองและสมํ่าเสมอ   สอดคลองกับแนวคิดของ พนัส  หันนาคินทร  ท่ีได
พิจารณาคุณลักษณะท่ีสําคัญของผูบริหารการศึกษาและไดจําแนกคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
การศึกษาไว   2    ประการคือ   1) คุณลักษณะสวนตัว   ประกอบดวย   ความมีสุขภาพดี   ความ
เฉลียวฉลาด   ความประพฤติดี   อารมณม่ันคง     มีความสามารถในการแสดงซ่ึงความคิด    ความ
ไมเห็นแกตัว ความรูจักเกรงใจผูอ่ืน  การมีไหวพริบปฏิภาณดี เปนตน 2) คุณลักษณะทางวิชาชีพ 
ประกอบดวย  2.1) ความรูทางวิชาการ ไดแก ความรูท่ัวไป และความรูทางวิชาชีพ 2.2)ระดับความรู 
หมายถึง ระดับการศึกษาที่ไดจากการศึกษาเลาเรียนซ่ึงไมควรตํ่ากวาระดับปริญญาตรี ระดับ
การศึกษานี้เปนเคร่ืองแสดงถึงความสามารถทางสติปญญาความรูท่ีนําไปประกอบการงานได
พอควร 2.3) ประสบการณ ผูบริหารท่ีดีสวนใหญมีประสบการณการทํางานหรือผานงานตาง ๆ 
มาแลว ประสบการณจะชวยใหเขาใจปญหาและสถานการณตามความเปนจริงดีข้ึน 2.4)  การ
ฝกอบรมระหวางประจําการ ผูบริหารตองหม่ันติดตามความเคล่ือนไหวทางการศึกษา เนื่องจาก
วิชาการและเทคนิคในการทํางานเปล่ียนแปลงและกาวหนาอยูเสมอ    กิจกรรมที่ผูบริหารควร
ปฏิบัติ   ไดแก  การประชุมทางวิชาการ  การสัมมนา   การเขียนบทความ  การอานหนังสือเกี่ยวกับ
วิชาการและวิชาชีพ   การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหวางผูบริหารและเพ่ือนรวมงาน 
เปนตน   สอดคลองกับแนวคิดของนพพงษ  บุญจิตราดุลย  ท่ีไดจําแนกคุณลักษณะของผูบริหาร
โรงเรียนไว 3  ดาน คือ 1) คุณลักษณะดานวิชาการ ประกอบดวย  1.1) ดานการศึกษาทางวิชาชีพ
ของผูบริหาร  1.2)ดานความรูท่ัวไปของผูบริหาร  1.3)ดานประสบการณของผูบริหาร  2) 
คุณลักษณะดานบุคลิกภาพของผูบริหาร ไดแก 2.1)  บุคลิกภาพทางดานรางกาย ประกอบดวย
รูปรางหนาตา ความมีชีวิตชีวาราเริง การแตงกาย วาจา ทาทางการวางตน สุขภาพ 2.2) บุคลิกภาพ
ทางดานจิตใจและอารมณ ประกอบดวย อุดมการณ ความเชื่อม่ันของตนเอง  เสียสละ  ศรัทธา  
ความไว  ความเห็นอกเห็นใจ  ความมีพลัง  อดทน  ขยัน กลาหาญ กลาพูด กลาทํา ตื่นตัวอยูเสมอ 
ความมีเมตตาจิต ยุติธรรม อารมณม่ันคง อารมณขัน มีวินัย  2.3) บุคลิกภาพทางดานสังคมและ
ส่ิงแวดลอม ประกอบดวย ความใจกวาง บริการชวยเหลือ   กวางขวาง   ฐานะทางเศรษฐกิจดี
พอสมควร    เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน และ3)คุณลักษณะดานความสามารถใน
การปฏิบัติงาน  มีองคประกอบดังนี้   ความมีสติปญญาฉลาดและมีไหวพริบ  ความรับผิดชอบตอ
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หนาท่ี  การมีสวนรวม ความสามารถในการจูงใจคน ความสามารถในการตัดสินใจ   ความสามารถ
ในการประสานท้ังงานและคน   และเคยประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงานมากอน  สอดคลองกับ
แนวคิดของทองอินทร  วงศโสธร   ไดจําแนกคุณลักษณะผูนําของครูใหญ ออกเปน  2   ดาน คือ 1)  
คุณลักษณะเชิงกายภาพ หมายถึง คุณลักษณะภายนอกของผูบริหารท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
ไดแก  ความสูง   ความแข็งแรงของรางกาย  รูปรางหนาตา  น้ําเสียงและฐานะทางการเงิน 2) 
คุณลักษณะเชิงคุณภาพ หมายถึง    คุณลักษณะอันเกี่ยวของกับบุคลิกภาพ ความสามารถในการ
บริหารงาน  และทักษะทางสังคม  ไดแก ความทะเยอทะยาน ความเช่ือม่ันในตนเอง  ความซ่ือสัตย   
ความกลาไดกลาเสีย   ความสามารถในการใชอํานาจเหนือคนอ่ืน ความทนอยูในความคับของใจ  
ความสามารถในการพูด ความเปนผูรอบรู ความสามารถในการตัดสินใจ ความสามารถในการ
แกปญหา ความเห็นอกเห็นใจ  ความมีมนุษยสัมพันธ  ความเฉลียวฉลาด และความรับผิดชอบ   
สอดคลองกับแนวคิดของรุง   แกวแดง ท่ีไดกลาวถึงภาพลักษณผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันจะ
เปล่ียนไปโดยผูบริหารโรงเรียนยุคใหมจะตองมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) ความเปนผูนําทางวิชาการท่ี
เขมแข็ง 2) เปนผูจัดการท่ีเฉียบแหลม 3) เปนผูประสานชุมชนท่ีดี 4) เปนผูอํานวยความสะดวกท่ี
เช่ียวชาญ และ5) เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มองอนาคตของโรงเรียนในทางสรางสรรค สอดคลอง
กับแนวคิดของธีระ รุญเจริญ ท่ีไดเสนอลักษณะนักบริหารการศึกษามืออาชีพท่ีจะนําไปสู
ความสําเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษา ตามแนวทางท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ลักษณะดังกลาวประกอบดวย  1)  ลักษณะพ้ืนฐานธรรมชาติเดิมเปน
ทุน  คือ  เปนผูนําตามธรรมชาติ  มีความถนัด  (attitude)  ในการเปนผูนํา มีลักษณะนิสัยในการรวม
กิจกรรมกับผูอ่ืนรวมทํางานและเขาใจธรรมชาติของมนุษย 2)  การศึกษามีวุฒิปริญญาตรีทางการ
บริหารการศึกษาข้ึนไปครอบคลุมเนื้อหาสาระในดานการบริหาร ดานจิตวิทยาการทํางานกับคนอ่ืน  
ดานพื้นฐานการศึกษาคนควาวิจัย  ดานบริบททางการบริหารการศึกษา  เชน  ระเบียบ  กฎหมาย  
สังคมวิทยา  ปรัชญา  เศรษฐกิจ  การปกครอง 3)  บุคลิกภาพนาเช่ือถือ  เปนบุคคลท่ีมีน้ําเสียงการพดู
นาฟง   เขาใจงาย  มีอารมณม่ันคง (Emotional  Quotient : EQ)    มีความเขมแข็งแตถอมตน  มี
กิริยามารยาทเปนท่ียอมรับของสังคม  มีการแตงกายสอดคลองกับกาลเทศะ 4)  คุณธรรมจริยธรรม  
มีวิสัยทัศนกาวหนาทันการเปล่ียนแปลง  ยึดระบบคุณธรรมเปนท่ีตั้ง  มีความโปรงใส  ยุติธรรม  
ซ่ือสัตย  ไมคอรรัปช่ัน  อดทน  อดกล้ัน  รับท้ังผิดและชอบ   เสียสละ  เปนคนดีของสังคม 5)  
ความสามารถและชํานาญในดานการบริหารและจัดการศึกษาตามหลักวิชาและการปฏิบัติ  นํา
องคการไปสูเปาหมายโดยยึดองคคณะบุคคลมีสวนรวม  สงเสริมการทํางานเปนกลุมเปนทีม   
ประสานงานเพื่อผลงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ   ปรับเปล่ียนเทคนิค  เพื่อสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลง   6) ความรูลึกและรูรอบในดานการบริหาร/จัดการการจัดการศึกษา ระเบียบ กฎหมาย 
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บริบททางสังคม  การวิจัย  จิตวิทยาการบริหาร  7) การมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหาร
การศึกษา  เพื่อเปนหลักประกันการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล  เพื่อจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือเปนหลักประกันคุณภาพ เพ่ือยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อนําไปสูการพัฒนา
และปรับปรุงตนเองอยางตอเนื่อง และมุงม่ันปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคลองกับแนวคิด
ของสมชาย  เทพแสง  ท่ีไดกลาวถึงผูบริหารมืออาชีพซ่ึงมีลักษณะของผูบริหารท่ีไดพิจารณาจากผูมี
ความสามารถและจากประสบการณ  จะมีลักษณะ  20 P ดังนี้ 1)  psychology  ผูบริหารตองมี
จิตวิทยาในการบริหารคน  รูนิสัยใจคอของลูกนองเปนอยางดี   2)  personality  มีการแตงกายท่ีดี 
บุคลิกภาพท่ีดี การเดินท่ีสงาผาเผย  ตลอดจนการพูดจามีหลักเกณฑนาเช่ือถือ  การยิ้มแยมแจมใส  มี
อัธยาศัยไมตรีเปนส่ิงสําคัญทําใหเกิดความประทับใจ บุคลิกภาพจึงมีสวนสําคัญรวมท้ังการวางตน
ใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีการงาน  มารยาทตาง ๆ ตองคํานึงถึงทุก ๆ ดาน 3)  pioneer   ตอง
เปนผูริเร่ิมบุกเบิกกลาไดกลาเสีย  โดยเฉพาะสถานศึกษาใหม ๆ ท่ียังไมเปนท่ีนิยม  ผูบริหารตอง
วางแผนนิยม  ผูบริหารตองวางแผนเชิงรุกเพื่อใหคนยอมรับศรัทธา  ตองเหน็ดเหนื่อยมานะอดทน
เพื่อใหไดตามเปาหมาย   4)  poster  การทํางานตองอาศัยการประชาสัมพันธ  5) parent  ผูบริหาร
ตองเปนพอแมหรือผูปกครอง  ตองมีพรหมวิหารธรรม 4 เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  ไมเขาขาง
ใดขางหนึ่ง  วางตัวเปนกลาง  ใหความยุติธรรมแกทุกฝายเสมอหนา  สรางสังคมใหเปนปกแผน
แนนแฟนสามัคคีกลมเกลียว  6)  period  ผูบริหารตองเปนคนตรงเวลา  การทํางานตรงเวลาสะทอน
ใหเห็นวาเปนคนซ่ือสัตยไดทางหน่ึง  และเปนตัวอยางลูกนองไดอีกดวย  7) pacific  ผูบริหารตองมี
ความสุขุม  รอบคอบ ใจเย็น มีกลยุทธท่ียอดเยี่ยม  8) pleasure  ผูบริหารตองมีอารมณขัน   แก
สถานการณในชวงท่ีตึงเครียดได  9)  prudent  การมองการณไกล  หรือวิสัยทัศนทําใหเราเปนผู
ทันสมัยอยูตลอด ผูบริหารจําเปนตองมี  เพราะการคาดการณส่ิงท่ีเกิดข้ึนลวงหนาได  ความผิดพลาด
จะนอยลง  10)  principle  การทํางานของผูบริหารตองยึดหลักการเปนหลัก รวมท้ังทฤษฎีตาง ๆ ท่ี
สามารถอางอิง  หรือพิสูจนได  นอกจากน้ีควรมีเหตุผลประกอบการช้ีแจงได  11) perfect  งานท่ี
เกิดข้ึนตองใหสมบูรณท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  ครบถวน  ถูกตองและมีการตรวจสอบ  ประเมินผลงาน
อยางตอเนื่อง  โดยเนนคุณภาพของงานเปนหลัก  12) point งานท่ีทําตองมีวัตถุประสงคแนนอน
ชัดเจนสามารถดําเนินไปอยางมีทิศทางเหมือนหางเสือท่ีบังคับใหเรือเดินไปอยางถูกตองแมนยํา 13) 
plan งานท่ีทําตองมีการวางแผนอยางรอบคอบ และพึงระลึกอยูเสมอวา “งานใดก็ตามถามีการ
วางแผนงาน  งานนั้นสําเร็จไปแลวคร่ึงทาง” 14) pay ตองมีการกระจายงานอยางท่ัวถึง และให
รางวัลบุคคลท่ีทําผลงานดี เดน  เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหกับบุคคลท่ีสรางสรรคผลงานให
เจริญกาวหนาอยู เสมอ   ซ่ึงจะชวยใหบุคลากรมุงทํางาน   เพื่อใหเกิดการพัฒนาตอไป  15) 
participation  ตองใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน  ทําใหทุกคนมองเห็นความสําคัญของงาน  
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พรอมใจท่ีจะชวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค 16)  pundit ตองมีความรูเร่ืองท่ีทําอยางชัดเจน  และ
สามารถปฏิบัติได  17) politic  ตองมีความรูความเขาใจดานการเมืองการปกครอง  บางคร้ังตองทํา
ตนเหมือนนักการเมืองเขากับคนไดทุกช้ัน  ตลอดจนลูลมบาง  อยาแข็งเกินไป 18)  poet  ตองมี
ความสามารถดานสํานวนโวหาร  เพราะถามีความสามารถดานการเขียน จะชวยเสริมสรางความ
ม่ันใจใหกับตนเอง และเกิดความเล่ือมใสศรัทธาจากคนอ่ืน 19)   perception  ตองมีความสามารถใน
การหยั่งรู  คาดการณ  ตรวจสอบ  และทบทวนส่ิงท่ีคาดการณไว  ตลอดจนบันทึกเหตุการณ  เพื่อ
นํามาเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึน   และเลือกใชอยางเหมาะสม   20)   psycho    ตองมีจิตวิญญาณของ
นักบริหาร  เปนผูมีความรักในอาชีพครู  เปนผูบริหารท่ีมีอุดมการณ  และปณิธานท่ีแนวแน  ในการ
แกไขปญหาสังคม  ตลอดจนการปฏิรูปสังคมโดยใชการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการดําเนินงาน  
ผูบริหารตองรักในศักดิ์ศรีในสถาบันของตนเอง  ไมดูถูกดูแคลนอาชีพของตนเอง  และพรอมท่ีจะ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ  ระเบียบวินัยตลอดจนจรรยาบรรณในอาชีพของตน   สอดคลองกับแนวคิด
ของบุญชัย  พิทักษดํารงกิจ   ท่ีไดกลาวถึงผูนําในยุคโลกาภิวัตนวา  ผูนําท่ีดีตองมีคุณลักษณะการ
เปนผูนํา  9  ประการ  คือ 1) ความซ่ือสัตย  2) ความนาเช่ือถือ   3) ความยุติธรรม   4) ความมีเหตุผล  
5) ความรับผิดชอบ  6) ความสามารถที่พึ่งพาได 7) ความเปดเผย   8)   ความคิดสรางสรรค   9) 
ความสามารถในดานการทํางานของตนเอง  สอดคลองกับแนวคิดของสถาบันพัฒนาครูใหญ
แหงทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย (Tasmanian Principal Institute : TPI) ท่ีไดกําหนดคุณลักษณะท่ี
สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยแบงคุณลักษณะออกเปน 6 ดาน ไดแก 1) ความสามารถ
เฉพาะตัวในเชิงบริหาร (professional effectiveness)  ประกอบดวย  1.1) การรับรูดวยตนเอง คานิยม 
ความเช่ือ และการเช่ือมโยงความคิดทฤษฎี สามารถวิเคราะหจุดออนจุดแข็งและขอจํากัดของตนเอง
ในการเช่ือมโยงทฤษฎีการบริหารไปสูระดับการปฏิบัติ  1.2) การประเมินศักยภาพตนเอง ประเมิน
เปาหมายการทํางาน วิธีการทํางาน การดําเนินงานตลอดจนวิธีการบริหารงานท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
1.3) ตั้งปณิธานท่ีจะพัฒนาตนเองอยูเสมอ วางเปาหมายระยะยาวในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
1.4) การดูแลเอาใจใสสุขภาพตนเอง สรางสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเองใหแข็งแรงท้ังทางดาน
รางกายและดานอารมณ 1.5) การจัดระบบตนเอง มีการลําดับความสําคัญของภาระงาน มีเปาหมาย
ในการทํางานและพยายามทํางานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 2) ความสามารถที่จะทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน (interpersonal relations) ประกอบดวย  2.1)  ความสามารถในการส่ือสาร มีการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพกับผูรวมงาน นักเรียน ผูปกครองและชุมชน 2.2) การบริหารความขัดแยง สามารถ
แกปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียน 2.3) ประเมินการทํางานเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ 
ประเมินผลการทํางานเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาบุคลากร  3) ความสามารถในดานบริหาร
การศึกษา (educational leadership) ประกอบดวย    3.1)  การสรางวิสัยทัศน   กระตุนผูรวมงานให
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เกิดความรูสึกอยากมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 3.2) ความสามารถดานการจัดการเรียนการ
สอน เขาใจแนวคิดในดานการจัดการเรียนการสอนอยางชัดเจนรวมทั้งการนําไปใชในช้ันเรียนเพื่อ
การพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียน 3.3) การกระจายอํานาจความรับผิดชอบ มีการกระจาย
อํานาจการบริหารและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมกับความสามารถของแตละบุคคลใหกับ
ผูรวมงาน 3.4) ใชกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเปล่ียนแปลง ใชแนวทางท่ีมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาการเ รียนรูของนัก เ รียนอย างตอ เนื่อง  3 .5)  ชุมชนสัมพันธ                          
สรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนโดยใชกิจกรรมความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ 4) ความสามารถใน
การวางแผนการทํางาน (planning and accountability) ประกอบดวย  4.1) การจัดเก็บหลักฐานการ
ทํางาน มีการจัดเก็บหลักฐานการทํางานเพ่ือใชในการประเมินผลการพัฒนาโรงเรียน 4.2) การ
วางแผนการทํางานรวมกัน วางแผนการทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่วางไว  4.3) การจัดสรร
ทรัพยากร ระดมทรัพยากรทุกดานต้ังแตทรัพยากรบุคคล วัสดุ อุปกรณ งบประมาณ เพ่ือประโยชน
ในการดําเนินงานการจัดการศึกษา 4.4)กระบวนการและโครงสรางการทํางาน พัฒนาระบบการ
จัดการและโครงสรางการทํางานรวมท้ังกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีจะผลักดัน
เปาหมายไปสูความสําเร็จ 4.5) ความตระหนักในหนาท่ีรับผิดชอบ สรางความตระหนักในความ
รับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของนโยบายดานการจัดการศึกษาของ
ชาติ  5) ความสามารถในการทํางานรวมกับชุมชน (community leadership) ประกอบดวย                       
5.1) สรางพันธมิตรกับองคการภายนอกท้ังระดับบุคคลและระดับกลุม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของโรงเรียน 5.2) คํานึงถึงช่ือเสียงของโรงเรียน ขอความรวมมือจากฝายตาง ๆ  ท้ังจากชุมชนและ
ภาคเอกชนเพ่ือใหเขามาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและนักเรียน 5.3) ดําเนินนโยบายท่ี
ตอบสนองท้ังระดับบนและระดับลางอยางสมดุล ปรับแนวทางการดําเนินงานท่ีจะนํานโยบายจาก
สวนกลางมาสูระดับปฏิบัติใหเหมาะสมกับทองถ่ิน 5.4) ชุมชนสัมพันธ เปดโอกาสใหสมาชิกใน
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน 5.5) ตระหนักใน
พื้นฐานความคิดของชุมชน ศึกษาพื้นฐานความเปนอยูของชุมชน เพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน 6) ความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา 
วัฒนธรรม และจริยธรรม (religious, cultural, and ethical leadership)  ประกอบดวย 6.1)
สภาพแวดลอม สรางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมและเอ้ือตอการพัฒนาองคการ 6.2) การดูแลดาน
วัฒนธรรม ดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ ท่ีสอดรับกับความเช่ือ ประเพณีปฏิบัติในสังคม   6.3) การ
ดูแลดานศาสนา   โรงเรียนมีบทบาทในการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 6.4) ดานจรรยาบรรณ 
สงเสริมจรรยาบรรณท่ีดีเกี่ยวกับวิชาชีพ    สอดคลองกับแนวคิดของสมาคมผูนําโรงเรียนผูมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Interstate School Leaders 
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Licensure Consortium : ISLLC)  ท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารงานตามมาตรฐานผูนําในโรงเรียนของสมาคมผูมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพระหวางมลรัฐสหรัฐอเมริกา มีจํานวนท้ังส้ิน 6 มาตรฐาน แตละมาตรฐานจําแนกดัชนีแสดง
คุณลักษณะออกเปน 3 ดาน คือ    1) ดัชนีดานความรู    2) ดัชนีดานทัศนคติ   และ3) ดัชนีดานการ
ปฏิบัติหรือทักษะ     มาตรฐาน 6 มาตรฐาน ประกอบดวย มาตรฐานท่ี 1) ผูบริหารโรงเรียน เปนผูนํา
ทางการศึกษาที่สงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคนโดยการอํานวยความสะดวกตอการพัฒนา 
เปนผูท่ีมีความชัดเจนในบทบาท    และพรอมท่ีจะปฏิบัติใหบรรลุตามวิสัยทัศนของการเรียนรูท่ีเกิด
จากการรวมคิดโดยประชาคมโรงเรียน มาตรฐานท่ี 2)  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาท่ี
สงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคนโดยการสนับสนุน บํารุง สงเสริมวัฒนธรรมและโปรแกรม
การศึกษา (หลักสูตร) ของโรงเรียนเพ่ือการเรียนรูของนักเรียนและการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร
มาตรฐานท่ี 3) ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาท่ีสงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคน
โดยสรางความม่ันใจวาจะบริหารองคการ ปฏิบัติการ และใชทรัพยากรเพื่อจัดส่ิงแวดลอมของการ
เรียนรูอยางปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มาตรฐานท่ี 4)  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนํา
ทางการศึกษาท่ีสงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคน โดยรวมมือกับครอบครัวและสมาชิกใน
ชุมชน ตอบสนองตอความตองการ และความสนใจท่ีแตกตางกันของชุมชน และระดมทรัพยากร
จากชุมชน มาตรฐานท่ี 5)  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาท่ีสงเสริมความสําเร็จของ
นักเรียนทุกคน โดยการแสดงออกอยางซ่ือตรง ม่ันคง ยุติธรรม และมีจริยธรรม มาตรฐานท่ี 6) 
ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาท่ีสงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคนโดยการเขาใจ
ตอบสนองและใชอิทธิพลตอบริบทท่ีแวดลอมโรงเรียนท้ังบริบทดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 
กฎหมายและวัฒนธรรม   สอดคลองกับแนวคิดของสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญของฮองกง ท่ีได
กลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานตามสมรรถภาพ
ภาวะผูนําครูใหญ 4 ดาน  ไดแก   1) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ  ประกอบดวย  1.1) สนับสนุนใหมีการ
สรางวิสัยทัศนรวมกัน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน 1.2)  สรางและสงเสริม
วัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรูข้ึนในโรงเรียน 1.3) ส่ือสารเกี่ยวกับวิสัยทัศนและเปาหมายของ
โรงเรียนใหทุกฝายเขาใจ   1.4)  ปฏิบัติตามแผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน และเปาหมาย
ของโรงเรียน  1.5) ปรับระบบการบริหารงานโรงเรียนใหสนับสนุนวิสัยทัศน และเปาหมายของ
โรงเรียน 1.6) รวมมือกับทุกฝายจัดทําวิสัยทัศนและเปาหมายของโรงเรียน และนําไปสูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพ 1.7) ติดตาม ประเมิน และตรวจสอบวิสัยทัศนของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
1.8)  นําขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาใชในการวางแผนกลยุทธ  2) ภาวะผูนําในการสอน  
ประกอบดวย  2.1) จัดสภาพแวดลอมโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนการสอน โดยสรางวัฒนธรรมการ
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ทํางานท่ีมุงเนนคุณภาพ  2.2) รวมวางแผนการสอนกับครู โดยคํานึงถึงความตองการของนักเรียน 
แนวโนม ปจจุบัน และนโยบายสาธารณะ 2.3)นําทฤษฎี ผลการวิจัย และแนวปฏิบัติไปประยุกตใช
ในการสงเสริมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  วางแผนรวมกับครูในการทํากิจกรรมและ
การใหบริการนักเรียน เพ่ือสนองความตองการดานสังคม วัฒนธรรม และพัฒนาการของนักเรียน              
2.4)ประเมินความกาวหนาของนักเรียนโดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงโปรแกรมการสอน 2.5) สงเสริมใหครูยกระดับการเรียนรู โดยบูรณาการเทคโนโลยีเขากับ
การสอน  2.6) เปนตัวแบบในการเรียนรูตลอดชีวิต  โดยการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง และปฏิบัติตาม
แผนอยางตอเนื่อง  2.7) หาความตองการในการฝกอบรมของครู    และจัดใหมีการพัฒนาวิชาชีพ
เพ่ือความเช่ียวชาญสําหรับครู 3) ภาวะผูนําในองคการ ประกอบดวย  3.1) จัดทําแผนปฏิบัติการ 
และกระบวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน  3.2) ประยุกตใชทักษะการจัดการ 
และกระบวนการกลุมเพื่อกําหนดบทบาทมอบหมายอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบ
ได    3.3) ส่ือสารอยางมีทักษะเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล การตัดสินใจ การแกปญหา 
การแสวงหาฉันทามติ และแกขอขัดแยง 3.4) ติดตาม ประเมินความกาวหนาในการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการ และกระบวนการดําเนินงาน ทําการปรับแผนเม่ือจําเปน 3.5) บริหารเวลาอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุเปาหมายของโรงเรียน 3.6) ระบุและวิเคราะหแหลงทรัพยากรทางการเงิน
ของโรงเรียน 3.7)  วางแผนงบประมาณ ติดตาม และรายงานภารกิจของโรงเรียนตอผูเกี่ยวของอยาง
โปรงใสและรับผิดชอบ 3.8) ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน นิเทศ ประเมินผล และบริหาร
จัดการโรงเรียนอยางมีความรับผิดชอบ 3.9) จัดการเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี และอุปกรณตาง ๆ 
เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรู 3.10) ใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงเรียน 3.11) บริหารโรงเรียนโดยยึดตามกรอบของระเบียบ 
กฎหมาย นโยบายระดับตาง ๆ 3.12) สรางระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 4)  ภาวะผูนําทางจริยธรรม ประกอบดวย 4.1) เปนตัวแบบในทาง
จริยธรรม โดยเฉพาะความซ่ือสัตยท้ังในเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัว 4.2) สงเสริมพฤติกรรมความมี
จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริตภายในโรงเรียน 4.3) แสดงความช่ืนชอบและเอาใจใสตอความ
แตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน  4.4)แสดงความรับผิดชอบตอ
นักเรียน  ผูปกครอง  ครู  เขตพ้ืนท่ี  และสาธารณะในการจัดการศึกษาใหมีความเสมอภาค 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   สอดคลองกับแนวคิดของคุรุสภาในฐานะท่ีเปนสภาของครูใน
ประเทศไทยไดกําหนดเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาข้ึน เรียกวา “เกณฑมาตรฐานผูบริหาร
การศึกษาของคุรุสภา 2540”  ท่ีกลาววาผูบริหารโรงเรียน ควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540 ซ่ึงแบงออกเปน                         
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12 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา    มาตรฐานท่ี 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนา
ของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน  มาตรฐานท่ี 3) มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ศักยภาพ   มาตรฐานท่ี 4) พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  มาตรฐาน              
ท่ี 5) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ มาตรฐาน               
ท่ี  6)  ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร มาตรฐานท่ี 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไดอยางมีระบบ มาตรฐานท่ี 8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  มาตรฐานท่ี 9) รวมมือกับ
ชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค มาตรฐานท่ี 10) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการ
พัฒนา มาตรฐานท่ี 11) เปนผูนําและสรางผูนํา และมาตรฐานท่ี 12) สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุก
สถานการณ    สอดคลองกับแนวคิดของพระราชวรมุนี   (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)     ท่ีไดกลาวถึง
คุณลักษณะของนักบริหารไววา นักบริหารจะทําหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ถามีคุณลักษณะ                  
3  ประการ     ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในทุติปาปณิกสูตร     ดังนี้   1) จักขุมา   หมายถึง มีปญญา
มองการณไกล  ตองสามารถวางแผนและฉลาดในการใชคน คุณลักษณะขอแรกนี้ ตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา conceptual  skill  คือ ความชํานาญในการใชความคิด 2) วิธูโร หมายถึง จัดการธุระ
ไดดีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน   คุณลักษณะท่ีสองน้ีตรงกับคําวา technical skill  คือความชํานาญ
ดานเทคนิค 3)นิสสยสัมปนโน หมายถึง  พึ่งพาอาศัยคนอ่ืนได    เพราะเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี  
ขอนี้ตรงกับคําวา  human relation skill        คือความชํานาญดานมนุษยสัมพันธ      สอดคลองกับ
แนวคิดของพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  ท่ีไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารไววา ผูเปนใหญ
ในแผนดิน  ผูนํา   และผูปกครองรัฐ ตั้งแตพระเจาจักรพรรดิ พระมหากษัตริย  ตลอดจนนักปกครอง
ท่ัวไป มีหลักธรรมท่ีเปนคุณสมบัติ และเปนขอปฏิบัติ ดังนี้ ก) ทรงทศพิธราชธรรม  คือ  มีคุณธรรม
ของผูปกครอง  หรือ ราชธรรม (ธรรมของพระราชา)  10  ประการ ดังนี้ 1) ทาน ใหปนชวยประชา 
คือ บําเพ็ญตนเปนผูให โดยมุงปกครองหรือทํางานเพ่ือใหเขาได  มิใชเพ่ือจะเอาจากเขา    เอาใจใส
อํานวยบริการ  จัดสรรความสงเคราะห    อนุเคราะห ใหประชาราษฎรไดรับประโยชนสุข     ความ
สะดวกปลอดภัย    ตลอดจนใหความชวยเหลือแกผูเดือดรอนประสบทุกขและใหความสนับสนุน
แกคนทําความดี 2) ศีล รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงาม สํารวมกายและวจีทวาร ประกอบแต
การสุจริต   รักษากิตติคุณ  ประพฤติใหควรเปนตัวอยาง   และเปนท่ีเคารพนับถือของประชาราษฎร 
มิใหมีขอท่ีผูใดจะดูแคลน 3) ปริจจาคะ   บําเพ็ญกิจดวยเสียสละ   คือ  สามารถเสียสละความสุข
สําราญ เปนตน  ตลอดจนชีวิตของตนได  เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและความสงบเรียบรอย
ของบานเมือง 4) อาชชวะ ปฏิบัติภาระโดยซ่ือตรง คือ ซ่ือตรงทรงสัตยไรมารยา ปฏิบัติภารกิจโดย
สุจริต มีความจริงใจไมหลอกลวงประชาชน 5) มัททวะ ทรงความออนโยนเขาถึงคน คือ มีอัธยาศัย 
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ไมเยอหยิ่ง  หยาบคาย กระดางถือองค  มีความงามสงา  เกิดแตทวงทีกริยาสุภาพนุมนวล   
ละมุนละไม   ควรไดความรักภักดีแตมิขาดยําเกรง 6) ตปะ   พนมัวเมาดวยเผากิเลส  คือ แผดเผา
กิเลสตัณหามิใหเขามาครอบงําจิต   ระงับยับยั้งขมใจได   ไมหลงใหลหมกมุนในความสุขสําราญ  
และการปรนเปรอ   มีความเปนอยูสมํ่าเสมอหรืออยูอยางงาย ๆ สามัญ มุงม่ันแตจะบําเพ็ญเพียรทํา
กิจในหนาท่ีใหบริบูรณ 7) อักโกธะ   ถือเหตุผลไมโกรธา   คือ   ไมเกร้ียวกราด   ไมวินิจฉัยความ
และกระทําการดวยอํานาจความโกรธ มีเมตตาประจําใจไวระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความและ
กระทําการดวยจิตอันสุขุมราบเรียบตามธรรม 8)  อวิหิงสา   มีอหิงสานํารมเย็น คือไมหลงระเริง   
ไมบีบค้ันกดขี่ มีความกรุณา ไมหาเหตุเบียดเบียน ลงโทษอาชญาแกประชาราษฎรผูใด ดวยอาศัย
ความอาฆาตเกลียดชัง 9) ขันติ  ชํานะเข็ญดวยขันติ    คือ   อดทนตองานท่ีตรากตรํา อดทนตอความ
เหนื่อยยาก   ถึงจะลําบากกายนาเหนื่อยหนายเพียงไร    ก็ไมทอถอย    ถึงจะถูกหยันดวยถอยคําเสียด
สีถากถางอยางใด  ก็ไมหมดกําลังใจ ไมยอมละท้ิงกิจกรณียท่ีบําเพ็ญโดยชอบธรรม  10)  อวิโรธนะ  
มิปฏิบัติคลาดจากธรรม   คือ    ประพฤติมิใหผิดจากประศาสนธรรม อันถือประโยชนสุขความดีงาม
ของรัฐและราษฎรเปนท่ีตั้ง อันใดประชาราษฎรปรารถนาโดยชอบธรรม   ก็ไมขัดขืน    การใดจะ
เปนไปโดยชอบธรรม    เพื่อประโยชนสุขของประชาชน  ก็ไมขัดขวาง   วางองคเปนหลักหนักแนน
ในธรรมคงท่ีไมมีความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถอยคําดีราย     ลาภสักการะ  หรืออิฏฐารมณ 
อนิฏฐารมณใด ๆ สถิตม่ันในธรรม  ท้ังสวนยุติธรรม   คือ ความเท่ียงธรรม ก็ดี นิติธรรม  คือ 
ระเบียบแบบแผน  หลักการปกครอง     ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก็ดี ไมประพฤติ
ใหเคล่ือนคลาดวิบัติไป       ข) บําเพ็ญกรณียของจักรพรรดิ     คือ    ปฏิบัติหนาท่ีของนักปกครองผู
ยิ่งใหญ    ท่ีเรียกวา  จักรวรรดิวัตร  (ธรรมเนียมหรือหนาท่ีประจําของจักรพรรดิ)  5  ประการ  คือ 1) 
ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ  คือ ยึดถือความจริง ความถูกตอง ความดีงาม  เหตุผล  หลักการ  
กฎกติกาท่ีชอบธรรม  เปนบรรทัดฐาน  เคารพธรรม   เชิดชูธรรม นิยมธรรม ตั้งตนอยูในธรรม 
ประพฤติธรรมดวยตนเอง 2) ธรรมิการักขา ใหความคุมครองโดยธรรม  คือ จัดอํานวยการรักษา
คุมครองปองกันอันชอบธรรม    แกชนทุกหมูเหลาในแผนดิน  คือ  คนภายใน    ขาราชการฝาย
ทหาร  ขาราชการฝายปกครอง   ขาราชการพลเรือน   นักวิชาการ   และคนตางอาชีพ  เชน  พอคา
และเกษตรกร   ชาวนิคมชนบทและชนชายแดน พระสงฆและบรรพชิตผูทรงศีลทรงคุณธรรม 
ตลอดจนสัตวเทาสัตวปก  อันควรสงวนพันธุท้ังหลาย 3) มาอธรรมการ  หามกั้นการอาธรรม  คือ 
จัดการปองกันแกไข มิใหการกระทําท่ีไมเปนธรรม การเบียดเบียนขมเหง  และความผิดความชั่วราย
เดือดรอน  เกิดมีข้ึนในบานเมือง   ชักนําประชาชนใหตั้งม่ันในสุจริตและนิยมธรรม     รวมท้ังจัด
วางระบบที่กันคนราย ใหโอกาสคนดี  4) ธนานุประทาน ปนทรัพยแกชนผูยากไร   มิใหมีคนขัดสน
ยากไรในแผนดิน          เชน จัดใหราษฎรท้ังปวงมีทางหาเล้ียงชีพ     ทํามาหากินไดโดยสุจริต  5) 
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ปริปุจฉา ไมขาดการสอบถามปรึกษา แสวงปญญาและความดีงามยิ่งข้ึนไป  โดยมีท่ีปรึกษาที่ทรง
วิชาการทรงคุณธรรม ผูประพฤติดี ประพฤติชอบ ผูไมประมาทมัวเมา ท่ีจะชวยใหเจริญปญญาและ
กุศลธรรม หมั่นพบปะพระสงฆและนักปราชญ ไถถามหาความรูหาความดีงามหาความจริง      และ
ถกขอปญหาตาง ๆ    อยูโดยสมํ่าเสมอตามกาลอันควร   เพื่อซักซอมตรวจสอบตนใหเจริญกาวหนา
และดําเนินกิจการในทางที่ถูกตองชอบธรรมดีงาม  และเปนไปเพ่ือประโยชนสุขอยางแทจริง ค) 
ประกอบราชสังคหะ คือ  ทํานุบํารุงทวยราษฎรใหประชาชาติดํารงอยูในเอกภาพและสามัคคี ดวย
หลักธรรมที่เรียกวา ราชสังคหวัตถุ (หลักสงเคราะหประชาชนของพระราชา)  4 ประการ คือ 1) 
สัสสเมธะ ฉลาดบํารุงธัญญาหาร คือ ปรีชาสามารถในนโยบายท่ีจะบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร 
สงเสริมการเกษตรใหอุดมสมบูรณ 2) ปุริสเมธะ ฉลาดบํารุงขาราชการ คือ  ปรีชาสามารถใน
นโยบายท่ีจะบํารุงขาราชการ ดวยการสงเสริมคนดีมีความสามารถ และจัดสวัสดิการใหดี เปนตน 3) 
สัมมาปาสะ   ผูกประสานปวงประชา  คือ  ผดุงผสานประชาชนไวดวยนโยบายสงเสริมอาชีพ  เชน   
จัดทุนใหคนยากจนยืมไปสรางตนในพาณิชยกรรม     หรือดําเนินกิจการตาง ๆ ไมใหฐานะเหล่ือม
ลํ้าหางเหินจนแตกแยกกัน 4) วาชไปยะ   มีวาทะดูดดื่มใจ   คือ  รูจักพูด   รูจักช้ีแจงแนะนํา   รูจัก
ทักทายไถถามทุกขสุขราษฎรทุกช้ัน   แมปราศรัยก็ไพเราะนาฟง   ท้ังประกอบดวยเหตุผล  เปน
หลักฐาน  มีประโยชน  เปนทางแหงการสรางสรรค  แกไขปญหา  เสริมความสามัคคี ทําใหเกิด
ความเขาใจดี    ความเช่ือถือ  และความนิยมนับถือ ง) ละเวนอคติ นักปกครอง เม่ือปฏิบัติหนาท่ี พึง
เวนความลําเอียง หรือความประพฤติท่ีคลาดเคล่ือนจากธรรม 4 ประการ  1) ฉันทาคติ  ลําเอียง
เพราะชอบ 2) โทสาคติ  ลําเอียงเพราะชัง 3) โมหาคติ  ลําเอียงเพราะหลงหรือเขลา และ4) ภยาคติ     
ลําเอียงเพราะขลาดกลัว   สอดคลองกับแนวคิดของเลาจื้อ แหงลัทธิเตา  ท่ีไดกลาวถึง คุณสมบัติ
ความเปนผูนําสามประการตอไปนี้ มีคายิ่งสําหรับผูนํา 1) ความเมตตากรุณาสําหรับสัตวโลกท้ังมวล  
2) ความเรียบงายและมัธยัสถทางวัตถุ หรือความกระเหม็ดกระแหม    และ3) ความรูสึกเสมอภาค
หรือความออนนอมถอมตน   และขอคนพบนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของไพโรจน  สิงหคํา  ท่ีได
ศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ผลการวิจัยพบวา  ตามความคิดเห็นของครูอาจารย   โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยราย
ดานเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  ดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานภาวะผูนํา ดานทักษะ
ความรูความสามารถในการบริหาร และดานมนุษยสัมพันธ เม่ือพิจารณาเปนรายขอท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด พบวา ดานคุณธรรมจริยธรรม   คือ  ขอเปนแบบอยางท่ีดีในการครองงาน    ดานภาวะผูนํา 
คือ ขอรักเกียรติรักศักดิ์ศรี  ศรัทธาในอาชีพ ดานความรูความสามารถในการบริหาร คือ ขอ
ความสามารถในการครองตน ครองคน ครองงาน  ดานมนุษยสัมพันธ  คือ ขอมีสัจจะพูดจริง ทํา
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จริง  สอดคลองกับผลงานวิจัยของประสงค  ศรีบุญพิมพสวย ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของ
ผูชวยผูบริหารฝายกิจการนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา ลักษณะท่ีพึงประสงคของผูชวยผูบริหารโรงเรียนในแตละดาน
สูงสุดไดแก1) มีความประพฤติดี 2) มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 3) มีความรูความสามารถใน
งานวิชาการ 4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 5) มีบุคลิกท่ีดีนาเล่ือมใส และมีลักษณะเดนท่ีพึงประสงค  
ไดแก 1) มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน 2) มีความซ่ือสัตยสุจริตยุติธรรม 3) มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตดีในการปฏิบัติงาน   4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมงาน  สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของสุนีย  บุญทิม ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในชวงปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2550)  ตามความคาดหวังของ
ผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา  6  ผลการวิจัยพบวา 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามความคาดหวังของผูบริหารและครู
ในคุณลักษณะ 2 ดาน คือ 1) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ และ2) คุณลักษณะดานวิชาชีพ สอดคลอง
กับผลงานวิจัยของชัยนาท  พรมมาลุน  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี  ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี   ท่ีครูผูสอนและ
ลูกจางประจําตองการโดยรวมและรายดาน อยูในระดับมากโดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหา
นอย ไดดังนี้ ดานบุคลิกภาพ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน และดานวิชาการ ตามลําดับ 

สอดคลองกับผลงานวิจัยของอภิวัฒน  ภูไชยแสง ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาที่พึงประสงค ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
หนองคาย ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนโดยสวนรวม และจําแนกตามขนาดของโรงเรียนมีทัศนะตอ
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงค     โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับพึงประสงคมาก ซ่ึงมีคาเฉล่ียจากสูงไปหาต่ํา คือ คุณลักษณะดานวิชาการ ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และดานบุคลิกภาพ ตามลําดับ สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของศราวุฒิ สิทธิราช ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามทัศนะของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา กรรมการสถานศึกษาโดย
สวนรวม และจําแนกสถานภาพกรรมการสถานศึกษาไดแก ครูผูสอนและตัวแทนชุมชน เห็นวา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมและรายดานท้ัง  4  ดาน 
อยูในระดับมาก โดยเรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ดังนี้   1) ดานภาวะผูนํา   เปนผูมีวิสัยทัศน   
การพัฒนาตนเอง  พัฒนาการศึกษา พัฒนาองคกร รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ศรัทธาในอาชีพ  2)ดาน
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บุคลิกภาพ รูจักประมาณตนเอง เปนคนเปดเผย แตงกายสะอาดเรียบรอยและเหมาะสม มีความหนัก
แนน   กระตือรือรนชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา  รูจักยกยองชมเชย   สุขภาพจิตดี อารมณขัน พูดคุย
ไดทุกสถานการณ 3) ดานความรูความสามารถในการบริหาร  มีความรูเร่ืองพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การมอบหมายงาน  การวางแผนงาน การกํากับติดตาม มีความรูเร่ือง
ส่ือการสอน การบริหารงานแบบมีสวนรวม มีความรูความสามารถและสนับสนุนกิจกรรมการเรียน
การสอนทุกเร่ือง 4) ดานคุณธรรมจริยธรรม  มีความสุจริต เมตตากรุณา   ตรงตอเวลา   เสียสละ มีใจ
หนักแนน มีความวิริยะอุตสาหะ มีความยุติธรรม สุภาพ  พึ่งตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนา      สอดคลองกับผลงานวิจัยของธวัชชัย  ปุณฑริกกุล ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิก สังฆมลฑลนครราชสีมา ตามทัศนะ
ของครู ในดานความรู ดานความสามารถ ดานการเปนผูนํา ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค ดานการ
ปกครอง ดานมนุษยสัมพันธ ดานการบริการสังคม และดานคุณธรรมจริยธรรม ผลการวิจัยพบวา 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังฆมลฑล นครราชสีมา   ตาม
ทัศนะของครูเปนรายดานอยูในระดับมาก   และเม่ือเฉล่ียรวมทุกดานพบวา   อยูในระดับมาก
เชนกัน    โดยเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค ดาน
การปกครอง ดานการเปนผูนํา ดานความรู ดานความสามารถ  ดานมนุษยสัมพันธ   และดานการ
บริการสังคม  สอดคลองกับผลงานวิจัยของธีระ รุญเจริญ  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาผูบริหาร
โรงเรียนมืออาชีพ : สภาพปญหาและความตองการ ตามการรับรูของบุคลากรทางการศึกษาในเขต
การศึกษา 11 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารโรงเรียนไดปฏิบัติ/ดําเนินการตามแนวการปฏิรูปการ
บริหาร และการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   ในระดับมาก
โดยเฉพาะการบริหารโดยยึดประโยชนและคุณภาพของนักเรียนเปนหลัก การยึดหลักคุณธรรมและ
การปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานและบุคคลท่ัวไป สวน
ท่ีผูบริหารปฏิบัติอยูใน 3 ลําดับสุดทาย คือ การเนนการบริหารวิชาการ การดําเนินการตาม
กระบวนการบริหาร และการตัดสินใจในประเด็นหลัก ๆ และสําคัญ 2) ผูบริหารโรงเรียนมี
คุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการบริหารในระดับมาก โดยเฉพาะความซ่ือสัตยและเท่ียงธรรม ความคิดริเร่ิม
สรางสรรค    และมีวิสัยทัศนกวางไกล   และความรับผิดชอบ ในภารกิจของโรงเรียน  เปนตน  
สอดคลองกับผลงานวิจัยของนิติมา  เทียนทอง   ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ภาวะผูนําของผูบริหารเขต
พื้นท่ีการศึกษา   ในทศวรรษหนาโดยใชเทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัยจากการวิเคราะหความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาในทศวรรษหนาสอดคลองกับ
แบบจําลองความคิดในอนาคตของอูลริช คือ 1) คุณลักษณะสวนตนดานความนาเช่ือถือ มี 5 
ประการ ไดแก เปนผูมีความฉลาดและวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีทักษะในการส่ือสาร เปนผูท่ี
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เขาถึงได เปนผูมีความเชื่อม่ันในหลักการ มีคานิยมท่ีถูกตองและมีความจริงใจ เปนผูท่ีมีความม่ันใจ
ในตนเองและมุงม่ันตอความสําเร็จ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการ มี 5 ประการ ไดแก 
ความสามารถในการวิเคราะหและวางแผน ความสามารถในการสรางวิสัยทัศนรวม ความสามารถ
ในการบริหารจัดการทรัพยากร ความสามารถในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ  ความสามารถใน
การติดตามงานและประเมินผล   สอดคลองกับผลงานวิจัยของวุฒิชัย  วรชิน  ท่ีไดศึกษาเร่ือง 
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนํากับประสิทธิผลภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะผูนาํ
ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผลภาวะผูนํา  ไดแก  คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะทาง
แรงจูงใจ และคุณลักษณะทางทักษะ  สอดคลองกับผลงานวิจัยของวราภรณ  สายใจ  ท่ีไดศึกษาวิจัย
เร่ืองภาวะผูนําของผูบริหารที่ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการบริหารงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารท้ัง 8 
ดาน อยูในเกณฑสูง เรียงลําดับไดดังนี้ ดานผูนําทางจริยธรรม ดานผูนําทางการเปล่ียนแปลง ดาน
ผูนําทางเทคโนโลยี ดานผูนําทางวิชาการ ดานผูนําทางการประสานความสัมพันธ ดานผูนําการ
สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ดานผูนําแบบมีสวนรวม และดานผูนําทางการสงเสริมสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา และประสิทธิผลของการบริหารงาน   ท้ัง 4 ดาน  อยูในเกณฑสูง    เรียงลําดับได
ดังนี้   ดานการบริหารงานวิชาการ   ดานการบริหารงานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล 
และดานการบริหารท่ัวไป  สอดคลองกับผลงานวิจัยของจามจุรี  จําเมือง  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง 
รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 
รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   มี   6  ดาน คือ 1) 
ดานวิสัยทัศน ควรมี การสรางวิสัยทัศน กําหนดวิสัยทัศน ปฏิบัติตามวิสัยทัศน ปรับวิสัยทัศน และ
เสนอวิสัยทัศน 2) ดานการเรียนการสอน ควรมีการวางแนวปฏิบัติของโรงเรียน จัดส่ือ เทคโนโลยี
และแหลงเรียนรู พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน และออกแบบพัฒนาการเรียนการสอน 3) ดาน
สภาพแวดลอมทางการเรียน ควรมีการจัดองคการ จัดระเบียบการปฏิบัติงานและจัดทรัพยากร 4) 
ดานชุมชน ควรมีการประสานงานกับผูปกครองและชุมชน สนองความสนใจและความตองการของ
ชุมชน ระดมทรัพยากรตาง ๆ จากชุมชนมาใชประโยชน  5) ดานคุณธรรม ควรมีการปฏิบัติตาม
คุณธรรม    ปฏิบัติอยางยุติธรรมและปฏิบัติตามจริยธรรม 6) ดานพัฒนาสังคม ควรมีการเขาใจ
บริบทของโรงเรียน ตอบสนองตอบริบทท่ีชัดเจนและนําศักยภาพจากบริบทมาพัฒนาโรงเรียนและ
สังคม   สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Reeves, Moss and Forrest ท่ีไดศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง                  
ความคาดหวังท่ีมีตอผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล โดยใหกลุมตัวอยางเรียงลําดับพฤติกรรมท่ี
คาดหวังวาผูบริหารที่มีประสิทธิผลควรจะมีอะไรบาง ผลการวิจัยพบวาความคาดหวังเรียง
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ตามลําดับจากมากไปหานอย  คือ ความสามารถในการแกปญหาความขัดแยง  ความสามารถสราง
แรงจูงใจ การมีมาตรฐานการทํางาน มีการเตรียมพรอมสําหรับการทํางาน มีวิสัยทัศน กลาหาญ และ
สามารถตอสูกับอุปสรรค ชวยแนะนําใหผูรวมงานรูจักการพัฒนา มีการประเมินการทํางานดวย
ความยุติธรรม โนมนาวใจคนไดดี มีความรอบรู มีความสามารถเหมาะกับตําแหนง และรูจักใช
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Menses – Trejo ท่ีได
ศึกษาวิจัยเร่ือง ลักษณะภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลกับความสําเร็จของงาน โดยเฉพาะผูนําทาง
การศึกษาในการพัฒนาโรงเรียน  กลุมตัวอยางเปนผูกําหนดนโยบายและผูบริหารโรงเรียนในรัฐ
แคลิฟอรเนีย (California) เพื่อศึกษาทัศนะเกี่ยวกับผูบริหารที่มีศักยภาพการทํางานสูง กับผูบริหารท่ี
มีศักยภาพการทํางานตํ่า ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารท่ีมีศักยภาพการทํางานตํ่ามักขาดความรอบคอบ 
ไมสามารถแกปญหาความขัดแยง ขาดมนุษยสัมพันธ และละเลยตอเทคโนโลยี สวนผูบริหารที่มี
ศักยภาพการทํางานสูง จะมีลักษณะตรงกันขาม ผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงลักษณะภาวะผูนําท่ีมี
ประสิทธิผลวาสงผลตอความสําเร็จของงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําทางการศึกษาในการพัฒนา
โรงเรียนใหมีความกาวหนา 

 ตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ท้ัง   7   ตัวช้ีวัดนี้ สามารถ
อภิปรายผลแยกออกเปนแตละตัวช้ีวัดไดดังตอไปนี้ 

 ตัวชี้วัดท่ี1“คุณลักษณะดานทักษะในการบริหาร” จากผลการวิจัยพบวาประกอบดวย 68 
ตัวบงช้ี คือ (1) มีทักษะในการส่ังการ (2) มีทักษะในเชิงคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดวิเคราะหสังเคราะห 
พัฒนา และปรับปรุงองคกร (3) สามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และกําหนดภารกิจของครู 
และบุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม    (4) สามารถวิเคราะห   สังเคราะห และสรางองคความรู
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา (5) มีความสามารถในการช้ีนําและแนะแนวทางในการดําเนินงาน
ใหกับผูใตบังคับบัญชา (6) มีทักษะทางความคิดรวบยอด (7) มีความรอบรูเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการภายในองคกร (8) มีทักษะทางการบริหารงาน  (9) มีความสามารถในการแกปญหาในแตละ
สถานการณอยางเหมาะสม (10) สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของสถานศึกษา (11)มี
ทักษะในการแกปญหาและขจัดความขัดแยง  (12) มีทักษะในการติดตาม กํากับ และประเมินผล 
(13) มีความสามารถในการวางแผนและจัดระเบียบงาน  (14) มีทักษะในการประสานงานและการ
จูงใจ (15) มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน (16) มีความสามารถในการแสดงบทบาทผูนําตาม
สถานการณไดอยางเหมาะสม (17) มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา (18) เปนผูจัดการท่ี
มีหลักการ และมีเหตุผล (19) มีวิสัยทัศนและมองการณไกล (20) มีทักษะในการพูดและใชภาษาใน
การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ (21) สามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการ
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บริหารการศึกษา ไปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษา (22) มีความสามารถในการทํางานเปน
ทีม สรางและพัฒนาทีมงานใหเขมแข็ง (23) มีทักษะดานมนุษยสัมพันธ (24) มีทักษะในการ
ดําเนินการประชุม (25) มีความสามารถที่จะมอบหมายงานใหผู อ่ืนทําตามความถนัดและ
ความสามารถ (26) เปนผูนําและสรางผูนํา (27) มีความสามารถในการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน (28) มีความสามารถในการกระจายอํานาจการบริหารและความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมกับบุคลากร (29) มีความสามารถในการบริหารความขัดแยง (30) สามารถ
วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํานโยบายการศึกษาระดับสถานศึกษา (31) มีการกระตุนสงเสริมให
ผูรวมงานปฏิบัติตามแผนดวยความเต็มใจ (32) มีความสามารถในการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไดอยางเปนระบบ (33) มีการระดมและจัดสรรทรัพยากรทุกดาน  เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินงานตามท่ีวางแผนไวใหบรรลุตามเปาหมาย และเพื่อประโยชนในการดําเนินงานการจัด
การศึกษา (34) มีการเสริมแรงทางบวกแกผูท่ีปฏิบัติงานดี (35) มีการพัฒนาแผนงานขององคการให
สามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง (36) มีความสามารถในการติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ (37) เปนผูมี
มนุษยสัมพันธท่ีดี และเปนท่ียอมรับของผูรวมงานทุกคน (38) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหาร
จนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ (39) มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ศักยภาพ (40) มีการวางแผนการทํางานรวมกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว (41) สามารถติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน (42) มีการเก็บหลักฐานการทํางานอยางเปนระบบและมี
คุณภาพ  เพื่อใชในการประเมินผลการพัฒนาโรงเรียน (43) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน (44) สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติ (45) สามารถกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
(46) มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาในการทํางาน (47) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
วางแผนกลยุทธ และการนําแผนไปสูการปฏิบัติ (48) มีประสบการณในการบริหาร (49) พัฒนา
ผูรวมงานใหสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มขีดความสามารถของแตละคน (50) มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ (51) รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของทุกฝาย   (52) สรางโอกาสในการ
พัฒนาไดทุกสถานการณ (53) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา (54) มีความตองการใน
อํานาจดวยวิธีการท่ีถูกตองและใชอยางมีเหตุผล (55) มีความสามารถในการประสานงานท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน   (56) มีความสามารถในการพูด    (57) มีความกลาหาญ กลาคิด กลาพูด 
กลาทํา และกลาตัดสินใจ (58) มีแรงกระตุนในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล (59) 
ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร (60) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
การบริหารการศึกษา  (61) มีวิจารณญาณในการวินิจฉัยเร่ืองตาง ๆ (62) มีแรงขับในการปฏิบัติงาน 
(63) เปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา (64) มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงในศาสตรและ
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ศิลปท่ีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา  (65) มีความเด็ดขาดและมีความยืดหยุนข้ึนอยูกับสถานการณ 
(66) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค (67) มีความสามารถในการบังคับตนเองได และ(68) มีความรูความ
เขาใจในสาขาวิชาชีพอยางดีและชัดเจน สาเหตุท่ีตัวช้ีวัดท่ี 1  “คุณลักษณะดานทักษะในการบริหาร”  
ไดขอคนพบ 68 ตัวบงช้ี ท้ังนี้เนื่องจากตัวบงช้ีท้ัง 68 ตัวบงช้ี เปนตัวบงช้ีท่ีแสดงใหเห็นถึงทักษะท่ี
สําคัญและจําเปนในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   ขอคนพบนี้สอดคลอง
กับแนวคิดของทีด (Tead)  ท่ีมีความเห็นวาคุณสมบัติท่ีจําเปนสําหรับผูนํา คือมีความเขมแข็งท้ัง
รางกายและจิตใจ       มีความเขาใจในวัตถุประสงคและความมุงหมาย      มีความเขาใจในดาน
มนุษยสัมพันธ  มีความกระตือรือรน มีความสามารถในการตัดสินใจและตกลงใจ มีความฉลาด 
และมีความเช่ือม่ันในตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของเครทอน (Kreitton)  ท่ีเนนวาลักษณะผูนําท่ีดี 
ตองมีลักษณะจูงใจผูพบเห็น   ตัดสินปญหาทันทวงที    มีความกลาหาญ    เปนผูมีความ
กระตือรือรน    สามารถคุมการประชุมและแนะนําความคิด  สอดคลองกับแนวคิดของซาซส 
(Sachs) ท่ีไดใหทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของผูบริหารท่ีดีไววา    ตองมีความเขาใจตนเอง   และ
สามารถประเมินคาตนเองไดอยางถูกตอง  ตองยอมรับฟงและเคารพความคิดของผูอ่ืน  ตองมีความ
เขาใจในสถานภาพของผูรวมงานเปนอยางดี   และตองมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคตองสามารถนํา
ความคิดของผูรวมงานไปใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงานของตน      สอดคลองกับแนวคิดของ
บารนารด (Barnard) ท่ีกลาววา คนท่ีจะเปนผูนํามีความจําเปนท่ีจะตองมีคุณสมบัติพิเศษซ่ึงจะขาด
เสียมิได คือ ความสามารถในการตัดสินใจ (decisiveness)หมายถึงความเช่ือม่ันในการตัดสินใจได
รวดเร็ว ถูกตอง และเต็มใจท่ีจะตัดสินใจโดยไมทําใหกลุมผูรวมงานยุงยากใจและมีความสามารถใน
การจูงใจคน (persuasiveness)  หมายถึง    ความสุจริตใจแกผูรวมงานวางตัวใหผูอ่ืนเล่ือมใส และมี
ความสามารถในการพูดและการเขียน สอดคลองกับแนวคิดของสแตท และคนอ่ืน ๆ (Stadt and 
others) ท่ีกลาววา ลักษณะของผูนําท่ีดี คือ คํานึงถึงมาตรฐานในการทํางาน  เปนท่ีพึ่งของคนอ่ืน มี
ความกลา กลาท่ีจะคิด กลาท่ีจะเส่ียง มีความสามารถท่ีจะแบงงานใหผูอ่ืนชวยปฏิบัติ มีวิสัยทัศน มี
มนุษยสัมพันธดี มีความสามารถในการส่ือความคิด มีสติปญญามีความสามารถในการจัดรูปงาน 
และมีความสามารถในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล  สอดคลองกับแนวคิดของสต็อกดิลล (Stogdill)  
ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนําท่ีดี ไดแก  มีพื้นฐานทางสังคม คือเปนผูมีการศึกษาและมีสถานะทาง
สังคมดี มีสติปญญาและความสามารถ เปนผูมีสติปญญา เฉลียวฉลาด มีการตัดสินใจดี  บุคลิกภาพ 
เปนผูมีความกระตือรือรน ตื่นตัวอยูเสมอ ควบคุมอารมณได มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีความ
เช่ือม่ันในตนเอง  คุณลักษณะท่ีสัมพันธกับงาน เปนผูมีความต้ังใจทํางาน มีความรับผิดชอบ และ
มุงม่ันท่ีจะทํางานใหสําเร็จ     คุณลักษณะทางสังคมเปนผูท่ีสามารถรวมมือกับผูอ่ืนได เปนท่ียอมรับ
ของผูรวมงานและคนอ่ืนๆ  สอดคลองกับแนวคิดของเทรวาทรา และนิวพอรท (Trewatha                        
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and Newport) ท่ีกลาววาคุณลักษณะผูนําไดแก มีความสามารถท่ีจะรวมงาน  มีความสามารถในการ
วินิจฉัย   และมีความสามารถทางสติปญญา  สอดคลองกับแนวคิดของฮอย  และมิสเกล (Hoy and 
Miskel)   ท่ีกลาววา คุณลักษณะของผูนําไดแก ความเปนผูมีความสามารถ (capacity) ประกอบดวย  
ความมีไหวพริบ   การตื่นตัว ทันตอเหตุการณ   การใชเวลา และภาษาพูด  กลาพูดกลาทํา  ความเปน
ผูริเร่ิม  และความเปนผูตัดสินปญหาท่ีดี  สอดคลองกับแนวคิดของกริฟฟท (Griffiths)    ท่ีไดระบุ
คุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในทฤษฎีการบริหารวา ประกอบดวย 1) การเปน                    
ผูริเร่ิมงานใหม ๆ ข้ึน  ซ่ึงมักจะมีแผนงานท่ีจัดระเบียบข้ันตอนไวเปนอยางดี โดยการทํางานหนักอยู
เสมอเพ่ือใหงานท่ีริเร่ิมใหมบรรลุผลสําเร็จ 2) การเปนนักปรับปรุง  โดยเปนคนคอยกระตุนและให
โอกาสผูใตบังคับบัญชาในการทํางานและปรับปรุงตนเองใหดี ข้ึน  สนับสนุนสงเสริมให
ผูใตบังคับบัญชาแสวงหา   และปรับปรุงวิธีการทํางานท่ีดีกวาวิธีเดิมอยูเสมอ  ตลอดจนเปน                       
ผูแนะแนวทางหรือวิธีทํางานใหมๆใหกับผูใตบังคับบัญชา 3) การเปนผูใหการยอมรับผูอ่ืน  โดยดึง
เอาความสามารถของผูใตบังคับบัญชาท่ีแฝงอยูในตัวออกมาใชใหปรากฏ มองเห็นปญหาของ
ผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน   ใหกําลังใจและคําชมเชย  ยอมรับในผลสําเร็จของผูใตบังคับบัญชา 
4) การเปนผูใหความชวยเหลือคือพรอมเสมอท่ีจะชวยแกปญหาใหผูใตบังคับบัญชาเม่ือมี                  
ปญหาติดขัด มีความหวงใยและกระตือรือรนท่ีจะใหความชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาที่มีปญหา              
และตองการความชวยเหลือ 5) การเปนนักพูดท่ีมีประสิทธิภาพ คือความสามารถในการพูด                
ชักจูงผูใตบังคับบัญชาใหความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกัน มีความสามารถในการใชภาษา               
ซ่ึงจะสรางเสนหความศรัทธาและความเช่ือถือไดบนพื้นฐานของการพูดท่ีมีความจริงใจ 6) การเปน
ผูประสานงานท่ีดี  คือ  มีความสามารถในการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการ
วางแผนงานและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนงานของทุกฝาย                          
7) การเปนผูเขาสังคมไดอยางดี  เปนผูท่ีไววางใจได  มีความม่ันคง  สุภาพ  เอ้ือเฟอและมีความเปน
มิตรเพ่ือใหไดมาซ่ึงการสนับสนุนการทํางานของตนในโรงเรียน  ท้ังนี้จะตองเปนผูท่ีใชเวลาในการ
สังคมไดอยางถูกตองและเหมาะสมดวย  สอดคลองกับแนวคิดของแม็คนูสัน (Magnuson) ท่ี                  
กลาววาผูจัดการโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จควรมีคุณลักษณะดานอาชีพ  ประกอบดวย  
ความสามารถในการติดตอและเขากับผูอ่ืนไดดี มีความรูในสาขาวิชาชีพเปนอยางดี รูจักมอบหมาย
งานใหผูรวมงาน ใหความสนใจในบุคคลอ่ืน มีความสามารถในการวางแผนและการจัดระเบียบงาน 
รับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและใชอํานาจหนาท่ีไดอยางเหมาะสม   สอดคลองกับแนวคิด             
ของ เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ไดเสนอยุทธวิธีและยุทธศาสตรสําหรับผูนําท่ีมีคุณภาพ                 
คือ 1) การมองการณไกล (perspective) ไดแก ความสามารถของผูนําท่ีสามารถจะมองเห็นความ
แตกตางระหวางยุทธศาสตรและยุทธวิธี และเขาใจท่ีจะนํามาสัมพันธกันไดอยางดี 2) มีหลักการ 
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(principle) ไดแก ผูนําจะตองมีแนวความคิดหรือหลักการในการท่ีจะปฏิบัติงานน้ัน ๆ  3) หลักใน
การทํางาน (platform) ไดแก การท่ีจะนําเอาหลักการในขอขางตนไปใชในการปฏิบัติงาน                          
และวางเกณฑหรือมาตรฐานในการทํางาน 4) หลักการปกครอง  (politics)   ไดแก   ผูนําท่ีดีควรมี
ลักษณะของการเปนนักปกครอง    คือ    มีความสามารถในการใชอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมได 
ชวยทํางานเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย สอดคลองกับแนวคิดของภิญโญ  สาธร ท่ีกลาววา                  
ผูนําจะตองมีคุณลักษณะ คือ กลารับผิด เอาใจใสดูแลทุกขสุขของผูนอยอยูเสมอ  รูจักเลือกใชคน 
ติดตามคําส่ังท่ีส่ังการไปแลวอยู เสมอ ฉลาดท่ีจะกระตุนเตือนผูนอยเม่ือลาชาหรือผิดพลาด                   
หม่ันอบรมผูใตบังคับบัญชาใหมีความสามารถและรูวิธีการปฏิบัติงานโดยเหมาะสม รูจักใชอํานาจ
โดยไมใหผูอ่ืนรูสึกวาถูกบีบบังคับ ใหเกียรติเจาของความคิดหรือเจาของโครงการใหม ๆ เสมอ  มี
ความเด็ดขาด เด็ดเดี่ยว  ม่ันคง  แนนอน ส่ังงานเปน ถูกจังหวะเหมาะกับคนท่ีรับงานไปปฏิบัติ  รูจัก
ถนอมน้ําใจคน สอดคลองกับแนวคิดของสมพงษ เกษมสิน ท่ีกลาววาคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับ
ผูนําประกอบดวย 1) ดานพื้นฐานและประสบการณ   (background and experience)ในการ
ปฏิบัติงานไดแก การตัดสินใจ  การวินิจฉัยส่ังการ การวางแผน ความสามารถทางดานเทคนิคและ
การบริหาร  และทักษะในการทํางานดานตาง ๆ  2) ดานสติปญญาและคุณภาพของสมอง 
(intellectual and mental qualities)  ไดแก ความสามารถทางดานภาษา ความสามารถทางดานเหตุผล 
ความสามารถจดจํา ความสามารถดานรอบรูท่ัวไป ความสามารถในการใชดุลยพินิจ ความสามารถ
ในการปรับตัวดานตางๆ สอดคลองกับแนวคิดของวิศิษฎ พิพัฒนภิญโญพงศ ท่ีไดเสนอหลักและ
วิธีการปฏิบัติงานเพื่อเปนผูบริหารโดยเนนการสรางคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอ
เพื่อนรวมงาน ความตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอองคกร งาน  และลูกคา  สอดคลองกับ
แนวคิดของอํานวย  วีรวรรณ  ท่ีไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูประสบความสําเร็จใน
ชีวิตการงาน ไวดังนี้1) ความเปนผูริเร่ิมสรางสรรค เพื่อใหเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 2) ความเปนผู
มีมนุษยสัมพันธ  คือ ตองมีความสัมพันธอันดีกับผูรวมงาน    เขากับคนอ่ืนไดเปนอยางดี   รูจักใช
ศิลปะในการเจรจา   และรูจักสรางศรัทธา   และบํารุงขวัญเพื่อเปนกําลังใจใหแกผูรวมงานดวย 3) 
ความเปนผูกลาตัดสินใจ  และมีความมานะพยายาม  คือ มีความกลาหาญในการตัดสินใจดวยความ
เช่ือม่ัน และยอมทุมเทสติปญญา กําลังและความสามารถในการทํางานแมวาจะเปนงานหนักก็ตาม  
สอดคลองกับแนวคิดของดนัย  เทียนพุฒ   ท่ีไดสรุปปจจัยใหมของผูบริหารระดับสูง  โดยกลาววา     
ผูบริหารระดับสูงตองมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ   คือ1)การมองการณไกล ไดแกความสามารถวาดภาพ
กฎเกณฑในอนาคตไดสมจริง   และมีการวางแผนและการเตรียมการสําหรับงานในอนาคตไดอยาง
เหมาะสม  2)  ความเปนผูนํา   ไดแก กลาตัดสินใจ   มีความอดทน มีความสามารถในการแกปญหา 
และสามารถโนมนาวผูอ่ืนใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 3) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ไดแก มี
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ความคิดริเร่ิมสรางส่ิงใหม ๆ  สามารถยืดหยุนวิธีการเพ่ือความสําเร็จของงาน และคนควาวิธีทํางาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 4)  มีความสามารถในการเจรจาจูงใจ ไดแก มีความสามารถในการเจรจาตอรอง 
และเปนนักมนุษยสัมพันธช้ันสูง 5)มีความคิดเชิงธุรกิจและความรับผิดชอบ ไดแก เปนนักการ
ตลาด ไมเอาเปรียบผูอ่ืนและ 6)มีความรับผิดชอบ   ประนีประนอม  ไดแก สามารถยืดหยุนวิธีการ
เพื่อความสําเร็จของงาน   และมีความสามารถในการประสานประโยชน  สอดคลองกับแนวคิดของ
วีระวัฒน  ปนนิตามัย  ท่ีไดกลาวถึงคุณลักษณะพึงประสงคของการเปนผูนําท่ีดี  คือ  1) แสดงความ
เปนของแท (authenticity) หมายถึง   ผูนําตองแสดงความเชื่อม่ันศรัทธาในส่ิงท่ีตนยึดถือตอคานิยม
เชิงสรางสรรคอยางแทจริง    กระตุนและกอใหเกิดความทะเยอทะยาน     สามารถเปนแบบอยางท่ีดี
ขององคการได    สนับสนุนศรัทธาคําพูดของตนดวยการกระทํา  2) การมีวิสัยทัศน (vision) 
หมายถึง   ผูนํามีความสามารถพินิจพิเคราะห สภาพแวดลอมท้ังในและนอกองคการในแงมุมของ
อดีตและปจจุบัน   คาดคะเนพยากรณ    และสรางภาพ  (image)   ฉายไปในอนาคตไดวาจะมีความ
เปล่ียนแปลงอะไร   แลวทําการส่ือสาร (communication)ภาพดังกลาวใหแกผูเกี่ยวของทราบ                   
3)  ตองมีความกลาตัดสินใจ (decisiveness)  คือ  ตองทําการตัดสินใจท่ีเหมาะสม  ทันกาล                
และตองตัดสินใจภายใตขอมูล และทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด     นอกจากนี้ผูนําท่ีดีตองกลา
รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน    4) แสดงความใสใจ   (focus)   ผูนําตองเลือกท่ีจะใส
ใจและสนใจในบางเร่ืองไมควรใสใจเสียเวลาในทุกเร่ืองหรือใหความสําคัญในบางเร่ืองเทากันหมด 
การจัดลําดับความสําคัญความเรงดวนของงานท่ีทําจึงมีความหมายมาก   5) สรางความรูสึก
ประทับใจเปนสวนตัว (personal touch) ผูนําท่ีดีตองสามารถสรางศรัทธาและความสัมพันธท่ีดีกับ
ผูใตบังคับบัญชา รูจักการใชชองทางการส่ือสารอยางไมเปนทางการไดอยางถูกกาลเทศะ สอบถาม
ทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชารูจักสรางขวัญและกําลังใจ 6)มีความสามารถในการส่ือสารและเกงคน 
(communication  and  people skill) การมีเครือขายมนุษยสัมพันธท่ีดี  จะสามารถทําใหผูนําสามารถ
รองขอความชวยเหลือ  กระตุนแรงจูงใจและใช“คน” ทํางานไดสําเร็จตามท่ีผูนําตองการ                          
และ7) การพัฒนาตนเองอยูเสมอ  (ever  forward) ผูนําจะตองพัฒนาลักษณะการทํางานใหดี           
อยูเสมอเพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของศิริพร  พงศศรีโรจน              
ท่ีกลาววา คุณลักษณะของผูนําท่ีดี ไดแกคุณลักษณะดานวิชาการ ประกอบดวยมีความรูดานวิชาชีพ
เปนอยางดี    มีความรูดานความรูท่ัวๆ ไปดี  และมีประสบการณในการบริหารและคุณลักษณะ            
ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยมีสติปญญาฉลาด รูบทบาทตน รับผิดชอบ                     
มีความกลา แนบเนียน  เด็ดขาด  กระตือรือรน  บังคับตนเองได  รวมท้ังมีความสามารถใน                         
ดานการตัดสินใจ การจูงใจ การประสานงาน มีผลงานที่ประสบผลสําเร็จ   สอดคลองกับแนวคิด
ของเอกชัย  กี่สุขพันธ   ท่ีไดกลาวถึง ผูบริหารในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางมากในปจจุบันควรมี
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คุณสมบัติดังนี้  1) มองกวางไกล อยางตอเนื่อง   และพรอมท่ีจะเปล่ียนแปลง   ตองเปนผู                         
ท่ีมีวิสัยทัศน(vision) สามารถที่จะกําหนดกลยุทธในการบริหาร (strategic management)                           
ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังนั้น ผูบริหารจะตองมีทักษะท่ี
สําคัญในการกําหนดเปาหมายการทํางาน  กําหนดนโยบาย  และวิธีการทํางานท่ีชัดเจน 2) สามารถ
ท่ีจะวิเคราะหสถานการณ (analyze situations)เพ่ือกําหนดแผนเชิงกลยุทธ     และแผนปฏิบัติงาน   
ใหบรรลุตามเปาหมายและนโยบายไดอยางเหมาะสม 3)ไวตอการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ                     
ท่ีเกิดข้ึน ในสังคมทั้งภายนอก    และภายในองคกรท้ังจะตองรูจักวิเคราะหความนาเช่ือถือของ
ขอมูลขาวสารที่ได รับมาอีกดวย  4)  ความสามารถในการจัดระบบการส่ือสารใหไดผล                     
(effective   communication)   เพื่อเช่ือมโยงขอมูลขาวสารตาง ๆ   ใหท่ัวถึงทุกระดับ   ผูบริหาร
จะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เปนอยางดี 5)ความสามารถในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล   ( human resource management)  ตองสามารถวางแผนบุคลากร               
สรรหาคัดเลือก  กําหนดระบบคาจาง เงินเดือน ผลตอบแทน ความกาวหนาในอาชีพ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและวิจัยเกี่ยวกับบุคลากรในองคการเพ่ือใหทราบถึงแนวคิด ทัศนคติ ความ                     
อึดอัดใจความไมพอใจตาง ๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึน และนํามาเปนขอมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สอดคลองกับแนวคิดของอภิรมย  ณ นคร ไดกลาวไววา ความเจริญของโรงเรียนตองอาศัย
คุณลักษณะของผูบริหาร ดังนี้ คือ 1) สมรรถภาพทางสวนตัว ไดแก มีความเฉลียวฉลาด                     
และ 2) สมรรถภาพทางวิชาชีพ ไดแก มีพื้นฐานการศึกษาที่สูงพอ มีความเขาใจอยางลึกซ้ึง ใน
ศาสตรท่ีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา มีประสบการณกอนท่ีจะรับตําแหนงอยางเพียงพอ                         
มีความสามารถตอการทํางานเปนกลุม    สอดคลองกับแนวคิดของวิจิตร  วรุตบางกูร และสุพิชญา  
ธีระกุล ท่ีไดใหความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริหารโรงเรียนไว   คือ  1) มีความเปนผูนํา    
(leadership)  คือ มีอิทธิพลในตนเองสูงกวาอิทธิพลอ่ืนๆ ของบุคคลในกลุม และสามารถชักนําให
เกิดการเปล่ียนแปลงในหนวยงานไดคุณสมบัติดานนี้ประกอบดวยลักษณะตาง ๆ  คือ มีความราเริง 
แจมใส และอดทน สามารถตัดสินใจและจูงใจคน  มีความรับผิดชอบ  ฉลาด  และไหวพริบดี                     
มีความอุตสาหะวิริยะ    มีความเสียสละ   มีบุคลิกภาพดี  และมีความเปนประชาธิปไตย     2) มี
มนุษยสัมพันธ (human relationship) ผูบริหารจะตองทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนท้ังนอกและใน
โรงเรียน    ดังนั้น ผูบริหารจําเปนตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ซ่ึงประกอบไปดวยลักษณะท่ีสําคัญ                 
คือ  ยิ้มแยมแจมใส   มีความเสมอตนเสมอปลาย    ยกยองชมเชย   รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน                 
มีความยืดหยุน  เปดเผย เปนกันเอง สอดคลองกับแนวคิดของนพพงษ  บุญจิตราดุลย  ท่ีไดจําแนก
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนไว    คือ คุณลักษณะทางดานความสามารถในการปฏิบัติงาน                  
มีองคประกอบดังนี้  ความมีสติปญญาฉลาดและมีไหวพริบ   ความรับผิดชอบตอหนาท่ี   การมีสวน
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รวม  ความสามารถในการจูงใจคน   ความสามารถในการตัดสินใจ   ความสามารถในการประสาน
ท้ังงานและคน   และเคยประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงานมากอน  สอดคลองกับแนวคิดของรุง 
แกวแดง ท่ีกลาววาผูบริหารโรงเรียนยุคใหมจะตองมีคุณลักษณะคือเปนผูจัดการท่ีเฉียบแหลม และ
เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล   มองอนาคตของโรงเรียนในทางสรางสรรค สอดคลองกับแนวคิดของ
สถาบันพัฒนาครูใหญแหงทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย (Tasmanian Principal Institute : TPI) ท่ี
กลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน  ไดแก  1) 
ความสามารถเฉพาะตัวในเชิงบริหาร (professional effectiveness)  ไดแก 1.1) การรับรูดวยตนเอง 
คานิยม ความเชื่อ และการเชื่อมโยงความคิดทฤษฎี สามารถวิเคราะหจุดออนจุดแข็งและขอจํากัด
ของตนเองในการเช่ือมโยงทฤษฎีการบริหารไปสูระดับการปฏิบัติ  1.2) การประเมินศักยภาพ
ตนเอง ประเมินเปาหมายการทํางาน วิธีการทํางาน การดําเนินงานตลอดจนวิธีการบริหารงานท่ี
นําไปสูความสําเร็จ 1.3) ตั้งปณิธานท่ีจะพัฒนาตนเองอยูเสมอ วางเปาหมายระยะยาวในการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 1.4) การจัดระบบตนเอง มีการลําดับความสําคัญของภาระงาน มีเปาหมายใน
การทํางานและพยายามทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 1.5) การดูแลเอาใจใสสุขภาพตนเอง   
สรางสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเองใหแข็งแรง  ท้ังทางดานรางกายและดานอารมณ                            
2) ความสามารถท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน (interpersonal relations) 2.1) ความสามารถในการส่ือสาร 
มีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพกับผูรวมงาน นักเรียน ผูปกครองและชุมชน 2.2) การบริหารความ
ขัดแยง สามารถแกปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียน 2.3) ประเมินการทํางานเพ่ือ
ประ เ มินประสิท ธิภาพ  ประ เ มินผลการ ทํางาน เพื่ อ เปนขอ มูลในการพัฒนาบุคลากร                            
3) ความสามารถในดานบริหารการศึกษา (educational leadership) ประกอบดวย    3.1)  การสราง
วิ สัยทัศน    กระตุนผู รวมงานให เกิดความรู สึกอยากมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเ รียน                            
3.2) ความสามารถดานการจัดการเรียนการสอน เขาใจแนวคิดในดานการจัดการเรียนการสอนอยาง
ชัดเจนรวมทั้งการนําไปใชในช้ันเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียน 3.3) การกระจาย
อํานาจความรับผิดชอบ มีการกระจายอํานาจการบริหาร และความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถของแตละบุคคลใหกับผูรวมงาน 3.4) ใชกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาการเปล่ียนแปลง ใชแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน                   
อยางตอเนื่อง  4)ความสามารถในการวางแผนการทํางาน (planning and accountability) 
ประกอบดวย 4.1) การจัดเก็บหลักฐานการทํางาน มีการจัดเก็บหลักฐานการทํางานเพ่ือใชในการ
ประเมินผลการพัฒนาโรงเรียน 4.2) การวางแผนการทํางานรวมกัน วางแผนการทํางานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายท่ีวางไว 4.3) การจัดสรรทรัพยากร ระดมทรัพยากรทุกดานต้ังแตทรัพยากรบุคคล วัสดุ 
อุปกรณ งบประมาณ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานการจัดการศึกษา  สอดคลองกับแนวคิดของ
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สมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญของฮองกงที่กลาววา ผูบริหารโรงเรียน ควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารงานตามสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญ ไดแก  1) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ  
ประกอบดวย  1.1) สนับสนุนใหมีการสรางวิสัยทัศนรวมกัน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ใหสูงข้ึน 1.2)  สรางและสงเสริมวัฒนธรรมองคการแหงการเรียนรูข้ึนในโรงเรียน 1.3) ส่ือสาร
เกี่ยวกับวิสัยทัศนและเปาหมายของโรงเรียนใหทุกฝายเขาใจ 1.4) ปฏิบัติตามแผนกลยุทธเพื่อให
บรรลุตามวิสัยทัศน และเปาหมายของโรงเรียน  1.5) ปรับระบบการบริหารงานโรงเรียนให
สนับสนุนวิสัยทัศน และเปาหมายของโรงเรียน 1.6) รวมมือกับทุกฝายจัดทําวิสัยทัศนและเปาหมาย
ของโรงเรียน และนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 1.7) ติดตาม ประเมิน และตรวจสอบ
วิสัยทัศนของโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ 1.8)  นําขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาใชในการ
วางแผนกลยุทธ  1.9) ปฏิบัติตามแผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน และเปาหมายของโรงเรียน 
2)ภาวะผูนําในการสอน 2.1) รวมวางแผนการสอนกับครู โดยคํานึงถึงความตองการของนักเรียน 
แนวโนมปจจุบัน และนโยบายสาธารณะ 2.2) วางแผนรวมกับครูในการทํากิจกรรมและการ
ใหบริการนักเรียนเพื่อสนองความตองการดานสังคม วัฒนธรรม และพัฒนาการของนักเรียน                  
3)ภาวะผูนําในองคการ ประกอบดวย  3.1) จัดทําแผนปฏิบัติการ และกระบวนการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน  3.2) ประยุกตใชทักษะการจัดการ และกระบวนการกลุมเพื่อ
กําหนดบทบาทมอบหมายอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได  3.3) ส่ือสารอยางมี
ทักษะเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล การตัดสินใจ การแกปญหา การแสวงหาฉันทามติ และ
แกข อ ขัดแย ง  3 . 4 )  ติดตามประ เ มินความก าวหน า ในการปฏิ บัติตามแผนปฏิ บัติการ                            
และกระบวนการดําเนินงาน ทําการปรับแผนเม่ือจําเปน     3.5) บริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อบรรลุเปาหมายของโรงเรียน 3.6) ระบุและวิเคราะหแหลงทรัพยากรทางการเงินของโรงเรียน 
3.7)  วางแผนงบประมาณ ติดตาม และรายงานภารกิจของโรงเรียนตอผูเกี่ยวของอยางโปรงใสและ
รับผิดชอบ 3.8) ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน นิเทศ ประเมินผล และบริหารจัดการโรงเรียน
อยางมีความรับผิดชอบ 3.9) จัดการเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี และอุปกรณตาง ๆ เพื่อใหเกิด
สภาพแวดลอมท่ีสวยงาม ปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรู 3.10) ใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของโรงเรียน 3.11) บริหารโรงเรียนโดยยึดตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย นโยบาย
ระดับตาง ๆ 3.12) สรางระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ  3.13) จัดทําแผนปฏิบัติการ และกระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ
โรงเรียน 3.14) ติดตามประเมินความกาวหนาในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ และกระบวนการ
ดําเนินงาน ทําการปรับแผนเม่ือจําเปน 3.15) วางแผนงบประมาณ ติดตาม และรายงานภารกิจของ
โรงเรียนตอผูเก่ียวของอยางโปรงใสและรับผิดชอบ  สอดคลองกับแนวคิดของสมาคมผูนําโรงเรียน
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ผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Interstate School Leaders 
Licensure Consortium : ISLLC) มีจํานวนท้ังส้ิน 6 มาตรฐาน แตละมาตรฐานจําแนกดัชนีแสดง
คุณลักษณะออกเปน 3  ดาน คือ 1) ดัชนีดานความรู 2) ดัชนีดานทัศนคติ และ3) ดัชนีดานการปฏิบัติ
หรือทักษะ  มาตรฐานท่ี 1)    ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาท่ีสงเสริมความสําเร็จของ
นักเรียนทุกคน โดยการอํานวยความสะดวกตอการพัฒนา เปนผูท่ีมีความชัดเจนในบทบาท และ
พรอมท่ีจะปฏิบัติใหบรรลุตามวิสัยทัศนของการเรียนรูท่ีเกิดจากการรวมคิดโดยประชาคมโรงเรียน 
ประกอบดวย 1) ดัชนีดานความรู ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนกลยุทธ 
และการนําแผนไปสูการปฏิบัติ   2) ดัชนีดานการปฏิบัติ ผูบริหารอํานวยความสะดวกดาน
กระบวนการ และรวมในกิจกรรมเพื่อใหม่ันใจวา 2.1) มีการส่ือสารวิสัยทัศน และภารกิจของ
โรงเรียนกับผูรวมงาน ผูปกครอง นักเรียน และชุมชนอยางมีประสิทธิผล 2.2) มีการใชประเพณี 
เร่ืองราว และกิจกรรมในการสื่อสารวิสัยทัศน และภารกิจของโรงเรียน 2.3) แนวคิดของวิสัยทัศน
ของโรงเรียน       เปนแนวคิดรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน 2.4) การสรางวิสัยทัศน เปนการ
สรางโดยผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน 2.5) มีการสนับสนุนใหวิสัยทัศนเปนจริง โดยอาศัยการ
สนับสนุนจากทุกฝาย 2.6) ส่ือสารความกาวหนาของวิสัยทัศน และภารกิจ ใหผูมีสวนไดสวนเสีย
รับทราบ  2 .7)  ในการพัฒนาโรงเ รียน  ตองให ทุกคนในโรงเ รียนมีสวนรวมทุกข้ันตอน                            
2.8) ใชวิสัยทัศนในการกําหนดขอบขายโปรแกรมหรือหลักสูตร แผน และการปฏิบัติงาน และ                  
2.9) วางแผนปฏิบัติการอยางชัดเจน โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคและยุทธศาสตรท่ีจะทําใหบรรลุ
วิสัยทัศนและเปาหมาย 2.10) มีการตรวจ ประเมิน และทบทวนวิสัยทัศน ภารกิจ และการปฏิบัติงาน
ตามแผน  และมาตรฐานท่ี 3)  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาท่ีสงเสริมความสําเร็จของ
นักเรียนทุกคนโดยสรางความม่ันใจวาจะบริหารองคการ ปฏิบัติการ และใชทรัพยากรเพื่อจัด
ส่ิงแวดลอมของการเรียนรูอยางปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ประกอบดวย 3) ดัชนี
ดานการปฏิบัติหรือทักษะ    ผูบริหารโรงเรียนเปนผูอํานวยความสะดวกดานกระบวนการ และรวม
ในกิจกรรมเพื่อใหม่ันใจวา 3.1) มีความรูเกี่ยวกับการเรียนรู การสอน และพัฒนาการของนักเรียน
เพื่อเปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจทางการบริหาร 3.2) มีการออกแบบวิธีปฏิบัติงานและจัดการเพื่อ
เพ่ิมโอกาสใหการเรียนรูประสบผลสําเร็จ 3.3) มีการตระหนัก ศึกษา และประยุกตแนวโนมตาง ๆ 
อยางเหมาะสม 3.4) แผนปฏิบัติการ และวิธีทํางานเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายมีความ
เหมาะสม 3.5) การรวมเจรจาตอรอง และขอตกลงตามสัญญาตาง ๆ ของโรงเรียนไดรับการจัดการ
อยางมีประสิทธิผล  3.6)  มีการใชเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ  และระบบสนับสนุนอยางปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.7) บริหารเวลาเพ่ือใหองคการบรรลุเปาหมายมากท่ีสุด 3.8) มีการ
นําท้ังปญหาและโอกาสมาพิจารณา 3.9) สามารถเผชิญปญหา และแกไขอยางทันทวงที 3.10) จัด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 341 

ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรมนุษย และวัสดุเพื่อบรรลุเปาหมายโรงเรียน 3.11) มีการตรวจสอบ
ระบบของโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ และปรับใหตรงตามความตองการ   3.12) ผูมีสวนไดสวนเสียได
เขามามีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจท่ีมีผลตอโรงเรียน 3.13) มีการแบงความรับผิดชอบ เพ่ือเพิ่ม
ความเปนเจาของ และความสามารถในการตรวจสอบ 3.14) ใชทักษะการกําหนดกรอบของปญหา 
และแกปญหาอยางมีประสิทธิผล 3.15) ใชทักษะการแกไขความขัดแยงอยางมีประสิทธิผล                      
3.16) ใชทักษะกระบวนการกลุม และการหาฉันทามติอยางมีประสิทธิผล 3.17) ใชทักษะการสือ่สาร
อยางมีประสิทธิผล   และสอดคลองกับแนวคิดของคุรุสภาในฐานะที่เปนสภาของครูในประเทศ
ไทย ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาข้ึน  เรียกวา    “เกณฑมาตรฐานผูบริหาร
การศึกษาของคุรุสภา 2540” ท่ีกลาววาผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา  2540 คือ  มาตรฐานท่ี                            
1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา  มาตรฐานท่ี 3)      
มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ    มาตรฐานท่ี 4) พัฒนาแผนงานของ
องคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  มาตรฐานท่ี 5) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิด
ผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ มาตรฐานท่ี 6)  ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร 
มาตรฐานท่ี 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีระบบ มาตรฐานท่ี 10) แสวงหา
และใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา    มาตรฐานท่ี 11)  เปนผูนําและสรางผูนํา    และมาตรฐานท่ี 12) 
สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ  สอดคลองกับผลงานวิจัยของไพโรจน  สิงหคํา                 
ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ผลการวิจัยพบวา  ตามความคิดเห็นของครูอาจารย   
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก               
โดยรายดานเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  ดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานภาวะผูนํา ดาน
ทักษะความรูความสามารถในการบริหาร และดานมนุษยสัมพันธ เม่ือพิจารณาเปนรายขอท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด   พบวา   ดานคุณธรรมจริยธรรม   คือ ขอเปนแบบอยางท่ีดีในการครองงาน ดาน
ภาวะผูนํา คือ ขอรักเกียรติรักศักดิ์ศรี  ศรัทธาในอาชีพ ดานความรูความสามารถในการบริหาร คือ 
ขอความสามารถในการครองตน ครองคน ครองงาน  ดานมนุษยสัมพันธ  คือ ขอมีสัจจะพูดจริง ทํา
จริง  สอดคลองกับผลงานวิจัยของศราวุฒิ สิทธิราช ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา กรรมการ
สถานศึกษาโดยสวนรวม และจําแนกสถานภาพกรรมการสถานศึกษาไดแก ครูผูสอนและตัวแทน
ชุมชน เห็นวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมและราย
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ดานท้ัง  4  ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย  ดังนี้   1) ดานภาวะผูนํา   เปน
ผูมีวิสัยทัศน การพัฒนาตนเอง  พัฒนาการศึกษา พัฒนาองคกร รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ศรัทธาในอาชีพ 
2) ดานบุคลิกภาพ รูจักประมาณตนเอง เปนคนเปดเผย แตงกายสะอาดเรียบรอยและเหมาะสม มี
ความหนักแนน กระตือรือรนชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา  รูจักยกยองชมเชย สุขภาพจิตดี อารมณขัน 
พูดคุยไดทุกสถานการณ 3) ดานความรูความสามารถในการบริหาร  มีความรูเร่ืองพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การมอบหมายงาน  การวางแผนงาน การกํากับติดตาม มีความรูเร่ือง
ส่ือการสอน การบริหารงานแบบมีสวนรวม มีความรูความสามารถและสนับสนุนกิจกรรมการเรียน
การสอนทุกเร่ือง 4) ดานคุณธรรมจริยธรรมมีความสุจริต เมตตากรุณา ตรงตอเวลา   เสียสละ มีใจ
หนักแนน มีความวิริยะอุตสาหะ มีความยุติธรรม สุภาพ  พึ่งตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนา  สอดคลองกับผลงานวิจัยของธวัชชัย ปุณฑริกกุล ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิก  สังฆมลฑลนครราชสีมา ตามทัศนะของครู ใน
ดานความรู ดานความสามารถ ดานการเปนผูนํา ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค ดานการปกครอง 
ดานมนุษยสัมพันธ ดานการบริการสังคม และดานคุณธรรมจริยธรรม ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังฆมลฑลนครราชสีมา ตามทัศนะของครู เปน
รายดานอยูในระดับมาก และเม่ือเฉล่ียรวมทุกดานพบวา อยูในระดับมากเชนกัน โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญไดดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค ดานการปกครอง ดานการเปน 
ผูนํา ดานความรู ดานความสามารถ  ดานมนุษยสัมพันธ   และดานการบริการสังคม  สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของธีระ รุญเจริญ  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ : สภาพ
ปญหาและความตองการ ตามการรับรูของบุคลากรทางการศึกษาในเขตการศึกษา 11 ผลการวิจัย
พบวา 1) ผูบริหารโรงเรียนไดปฏิบัติ/ดําเนินการตามแนวการปฏิรูปการบริหาร และการจัด
การศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   ในระดับมากโดยเฉพาะการบริหารโดย
ยึดประโยชนและคุณภาพของนักเรียนเปนหลัก  การยึดหลักคุณธรรมและการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานและบุคคลท่ัวไป สวนท่ีผูบริหาร
ปฏิบัติอยูใน 3 ลําดับสุดทาย คือ การเนนการบริหารวิชาการ การดําเนินการตามกระบวนการบริหาร 
และการตัดสินใจในประเด็นหลัก ๆ และสําคัญ  2) ผูบริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการ
บริหารในระดับมาก โดยเฉพาะความซ่ือสัตยและเท่ียงธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และมี
วิสัยทัศนกวางไกล และความรับผิดชอบในภารกิจของโรงเรียน  เปนตน  สอดคลองกับผลงานวิจัย
ของนิติมา  เทียนทอง ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะผูนําของผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาในทศวรรษหนา
โดยใชเทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัยจากการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญพบวา ภาวะผูนําของ
ผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในทศวรรษหนา สอดคลองกับแบบจําลองความคิดในอนาคตของอูลริช 
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คือ 1) คุณลักษณะสวนตนดานความนาเช่ือถือ มี 5 ประการ ไดแก เปนผูมีความฉลาดและวิสัยทัศน
กวางไกล เปนผูมีทักษะในการส่ือสาร เปนผูท่ีเขาถึงได เปนผูมีความเช่ือม่ันในหลักการ มีคานิยมท่ี
ถูกตอง  และมีความจริงใจ  เปนผู ท่ี มีความม่ันใจในตนเอง  และมุง ม่ันตอความสําเ ร็จ  2) 
ความสามารถในการบริหารจัดการ มี 5 ประการ ไดแก ความสามารถในการวิเคราะหและวางแผน 
ความสามารถในการสรางวิ สัยทัศนรวม  ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร  
ความสามารถในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ  ความสามารถในการติดตามงานและประเมินผล   
สอดคลองกับผลงานวิจัยของวุฒิชัย  วรชิน  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ
ผูนํากับประสิทธิผลภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะผูนําท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ภาวะผูนํา ไดแก  คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะทางแรงจูงใจ และคุณลักษณะทางทักษะ 

สอดคลองกับผลงานวิจัยของจามจุรี  จําเมือง  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผล
ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผล
ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มี 6 ดาน คือ 1) ดานวิสัยทัศน ควรมีการสราง
วิสัยทัศน กําหนดวิสัยทัศน ปฏิบัติตามวิสัยทัศน ปรับวิสัยทัศน และเสนอวิสัยทัศน 2) ดานการเรียน
การสอน ควรมีการวางแนวปฏิบัติของโรงเรียน จัดส่ือ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู พัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียน และออกแบบพัฒนาการเรียนการสอน 3) ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน ควร
มีการจัดองคการ จัดระเบียบการปฏิบัติงานและจัดทรัพยากร 4) ดานชุมชน ควรมีการประสานงาน
กับผูปกครองและชุมชน สนองความสนใจและความตองการของชุมชน ระดมทรัพยากรตาง ๆ จาก
ชุมชนมาใชประโยชน 5) ดานคุณธรรม  ควรมีการปฏิบัติตามคุณธรรม ปฏิบัติอยางยุติธรรมและ
ปฏิบัติตามจริยธรรม 6) ดานพัฒนาสังคม ควรมีการเขาใจบริบทของโรงเรียน ตอบสนองตอบริบท
ท่ีชัดเจนและนําศักยภาพจากบริบทมาพัฒนาโรงเรียนและสังคม   สอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
Reeves, Moss and Forrest ท่ีไดศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเร่ืองความคาดหวังท่ีมีตอผูบริหารโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิผล โดยใหกลุมตัวอยางเรียงลําดับพฤติกรรมท่ีคาดหวังวาผูบริหารท่ีมีประสิทธิผลควรจะมี
อะไรบาง ผลการวิจัยพบวาความคาดหวังเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย  คือ ความสามารถใน
การแกปญหาความขัดแยงความสามารถสรางแรงจูงใจ การมีมาตรฐานการทํางาน มีการ
เตรียมพรอมสําหรับการทํางาน มีวิสัยทัศน กลาหาญ และสามารถตอสูกับอุปสรรค ชวยแนะนําให
ผูรวมงานรูจักการพัฒนา มีการประเมินการทํางานดวยความยุติธรรม โนมนาวใจคนไดดี มีความ
รอบรู มีความสามารถเหมาะกับตําแหนง และรูจักใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Meneses – Trejo ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง ลักษณะภาวะผูนําท่ีมี
ประสิทธิผลกับความสําเร็จของงาน  โดยเฉพาะผูนําทางการศึกษาในการพัฒนาโรงเรียน กลุม
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ตัวอยางเปนผูกําหนดนโยบายและผูบริหารโรงเรียนในรัฐแคลิฟอรเนีย (California) เพื่อศึกษา
ทัศนะเกี่ยวกับผูบริหารที่มีศักยภาพการทํางานสูง กับผูบริหารท่ีมีศักยภาพการทํางานตํ่า ผลการวิจัย
พบวา ผูบริหารที่มีศักยภาพการทํางานตํ่ามักขาดความรอบคอบ ไมสามารถแกปญหาความขัดแยง 
ขาดมนุษยสัมพันธ และละเลยตอเทคโนโลยี สวนผูบริหารท่ีมีศักยภาพการทํางานสูง จะมีลักษณะ
ตรงกันขาม ผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงลักษณะภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลวาสงผลตอความสําเร็จ
ของงาน   โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําทางการศึกษาในการพัฒนาโรงเรียนใหมีความกาวหนา   และ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  Sweatt ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองศิลปะภาวะผูนําอันนําไปสูความสําเร็จ
ของผูนําทางการศึกษา โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ีเปนนักการศึกษา 6 คน ท่ีประสบความสําเร็จใน
การเปนผูนําทางการศึกษา เพื่อดูศิลปะภาวะผูนําท่ีบุคคลดังกลาวแสดงออก การเก็บขอมูลใชการ
สัมภาษณ สังเกต วิเคราะหเอกสารและหาขอสรุปจากผูท่ีเกี่ยวของ   แนวทางการวิเคราะหเบ้ืองตน
ใชการจัดกลุมขอมูลแบงเปนประเภทตาง ๆ  ตามหัวขอหลัก 3  ประเภทคือ บุคคล ความสัมพันธ 
และองคการ  ผลการวิจัยพบวา  ผูนําแสดงออกถึงการมีภาวะผูนําอยางสรางสรรคตามความคิดเห็น
ของผูมีสวนเกี่ยวของ จากการสังเคราะหขอคนพบจากเอกสารพบวาผูนําทางการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผล ตองมีวิธีการ มีเคร่ืองมือ มีกรอบการทํางานท่ีชัดเจน และเปนประโยชนจึงทําใหเกิด
ภาวะผูนําทางการศึกษา 

 ตัวชี้วัดท่ี 2 “คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม 
จริยธรรม และความสัมพันธกับชุมชน”   จากผลการวิจัยพบวาประกอบดวย  25   ตัวบงช้ี คือ   (1) 
ดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ   ท่ีสอดรับกับความเช่ือและประเพณีปฏิบัติในสังคมอยางตอเนื่อง  (2)  
สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินตลอดจนประเพณีตาง ๆ ในทองถ่ินอยางตอเนื่อง (3) คํานึงถึง
ปญหาส่ิงแวดลอมดานศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม (4) นํานักเรียนเขารวมกิจกรรมท้ังทางดาน
ศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม (5) ใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม (6) มีการจัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหองเรียนให
สงเสริมกิจกรรมทางดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม  (7) สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา    (8) มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของทองถ่ินและของสังคมในภาพรวม เพื่อนําวัฒนธรรมมา
ประกอบในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากข้ึน (9) ฝกฝนอบรมผูใตบังคับบัญชาดานคุณธรรม
จริยธรรมอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม (10) สามารถเปนตัวอยางและเปนผูนําในงานดานศาสนา
วัฒนธรรมและจริยธรรม    (11) สามารถสรางกิจกรรมความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนา
ความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยมีเปาหมายในการเขาไปชวยเหลือชุมชน  (12) สราง
สภาพแวดลอมท่ีสงเสริมและเอื้อตอการพัฒนาองคการดานศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม                 
(13) ศึกษาพื้นฐานความเปนอยูของชุมชน เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ท่ีสอดคลองกับความ
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ตองการของชุมชน (14) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนา
ของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน (15) มีการสงเสริมจรรยาบรรณท่ีดีเกี่ยวกับวิชาชีพ (16) รวมมือกับ
ชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค (17) สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อ
สงเสริมการจัดการศึกษา    (18) สรางพันธมิตรกับองคกรภายนอก ท้ังระดับบุคคล และระดับกลุม
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน (19)มีการติดตอส่ือสารกับผูแทนของแตละกลุมใน
ชุมชนอยางสมํ่าเสมอ (20)สงเสริมความสัมพันธกับผูนําชุมชน และสรางความยอมรับเช่ือถือของ
ชุมชน (21) เปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของโรงเรียน (22) ขอความรวมมือจากฝายตาง ๆ ท้ังจากชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชนเพ่ือใหเขามา
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน  (23) มีทัศนคติวาความแตกตางของบุคคล
เปนประโยชนตอโรงเรียน   (24) บริการใหความชวยเหลือสังคมและชุมชนอยูเสมอ  และ(25) เปน
ผูมีบารมี   สาเหตุท่ีตัวช้ีวัดท่ี 2  “คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม 
จริยธรรม และความสัมพันธกับชุมชน” ไดขอคนพบ 25 ตัวบงช้ี ท้ังนี้เนื่องจากในสภาพของ
สังคมไทยผูบริหารสถานศึกษาจะทําหนาท่ีเปนผูนําของโรงเรียนทางดานศาสนา วัฒนธรรมและ
จริยธรรมและกอใหเกิดเปนความสัมพันธกับชุมชน เพราะการเปนผูนําของโรงเรียนทางดานศาสนา 
วัฒนธรรมและจริยธรรมตองมีความสัมพันธกับชุมชนอยูเสมอ สอดคลองกับแนวคิดของเทรวาทรา
และนิวพอรท (Trewatha and Newport) ท่ีกลาววาคุณลักษณะผูนํา ไดแกความเช่ือถือ   ความมีฐานะ  
และความสามารถท่ีจะรวมงาน  สอดคลองกับแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel)  ท่ี
กลาววา คุณลักษณะของผูนํา ไดแก ความเปนผูเขาไปมีสวนรวม (participation) ในดานกิจกรรม
ดานสังคมใหความรวมมือ รูจักปรับตัว และมีอารมณขัน ความเปนผูมีฐานะทางสังคม (status) มี
ตําแหนง ฐานะทางสังคมเปนท่ีรูจักท่ัวไป   สอดคลองกับแนวคิดของนพพงษ บุญจิตราดุลย  ท่ีกลาว
วา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะดานบุคลิกภาพทางดานสังคมและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 
ความใจกวาง บริการชวยเหลือ กวางขวาง ฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร เห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาสวนตน  สอดคลองกับแนวคิดของรุง  แกวแดง ท่ีกลาววาผูบริหารโรงเรียนยุคใหม
จะตองมีคุณลักษณะ คือเปนผูประสานชุมชนท่ีดี   สอดคลองกับแนวคิดของสถาบันพัฒนาครูใหญ
แหงทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย (Tasmanian Principal Institute : TPI) ท่ีกลาววา ผูบริหาร
โรงเรียนควรมีคุณลักษณะที่สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานประกอบดวย 1)   ดาน
ความสามารถในการบริหารการศึกษา  ไดแก ชุมชนสัมพันธ สรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนโดย
ใชกิจกรรมความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ  2) ดานความสามารถในการทํางานรวมกับชุมชน 
(community leadership) ไดแก 2.1) สรางพันธมิตรกับองคการภายนอกท้ังระดับบุคคลและระดับ
กลุม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน  2.2) ขอความรวมมือจากฝายตาง ๆ ท้ังจากชุมชน
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และภาคเอกชนเพ่ือใหเขามาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและนักเรียน 2.3) เปดโอกาสใหสมาชิก
ในชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน 2.4) ตระหนักใน
พื้นฐานความคิดของชุมชน ศึกษาพื้นฐานความเปนอยูของชุมชน เพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน และ 3)ความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา 
วัฒนธรรม และจริยธรรม   (religious, cultural, and ethical leadership)  ไดแก  3.1) สราง
สภาพแวดลอมท่ีสงเสริมและเอ้ือตอการพัฒนาองคการดานศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม 3.2) 
ดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ ท่ีสอดรับกับความเช่ือ ประเพณีปฏิบัติในสังคม  3.3)สงเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา  และ3.4) สงเสริมจรรยาบรรณที่ดีเกี่ยวกับวิชาชีพ  สอดคลองกับแนวคิดของ
สมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญของฮองกงท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารงานตามสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญ  ไดแก ภาวะผูนําทางจริยธรรม 
ประกอบดวย  1) เปนตัวแบบในทางจริยธรรม โดยเฉพาะความซ่ือสัตยท้ังในเร่ืองงานและเร่ือง
สวนตัว 2) สงเสริมพฤติกรรมความมีจริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริตภายในโรงเรียน 3) แสดง
ความช่ืนชอบและเอาใจใสตอความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 4) 
แสดงความรับผิดชอบตอนักเรียน ผูปกครอง ครู เขตพ้ืนท่ี และสาธารณะในการจัดการศึกษาใหมี
ความเสมอภาค ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคลองกับแนวคิดของสมาคมผูนําโรงเรียนผูมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐประเทศสหรัฐอเมริกา (Interstate School Leaders 
Licensure Consortium : ISLLC) มีจํานวนท้ังส้ิน 6 มาตรฐาน แตละมาตรฐานจําแนกดัชนีแสดง
คุณลักษณะออกเปน 3  ดาน คือ 1) ดัชนีดานความรู 2) ดัชนีดานทัศนคติ และ3) ดัชนีดานการปฏิบัติ
หรือทักษะ ไดแก  มาตรฐานท่ี 2)  คือผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาท่ีสงเสริมความสําเร็จ
ของนักเรียนทุกคนโดยการสนับสนุน บํารุง สงเสริมวัฒนธรรมและโปรแกรมการศึกษา (หลักสูตร) 
ของโรงเรียนเพื่อการเรียนรูของนักเรียนและการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร ประกอบดวย ดัชนีดาน
ทัศนคติ ผูบริหารมีทัศนคติท่ีดี ในเร่ืองตอไปนี้ คือ ความแตกตางของบุคคล เปนประโยชนตอ
โรงเรียน  มาตรฐานท่ี 4)   ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาที่สงเสริมความสําเร็จของ
นักเรียนทุกคนโดยรวมมือกับครอบครัวและสมาชิกในชุมชน ตอบสนองตอความตองการ และ
ความสนใจท่ีแตกตางกันของชุมชน และระดมทรัพยากรจากชุมชน ประกอบดวย 1) ดัชนีดาน
ความรู ผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 1.1) เร่ืองราวและแนวโนมตาง ๆ ท่ีจะสงผลกระทบตอ
โรงเรียน 1.2) เง่ือนไข และพลวัตรของความแตกตางของโรงเรียน 1.3) ทรัพยากรในชุมชน 1.4) 
ความสัมพันธของชุมชนกับกลยุทธการตลาด 1.5) ตัวแบบที่ประสบความสําเร็จของโรงเรียน  
ครอบครัว  ธุรกิจ  ชุมชน  รัฐบาล และมหาวิทยาลัยท่ีเปนเครือขาย 2) ดัชนีดานทัศนคติ  ผูบริหารมี
ทัศนคติท่ีดี ในเร่ืองตอไปนี้ 2.1) โรงเรียนมีการปฏิบัติงานอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชน 
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2.2) การรวมมือและการส่ือสารกับผูปกครองหรือครอบครัว 2.3) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ของครอบครัวและผูมีสวนไดสวนเสีย 2.4) ความแตกตางหลากหลาย มีประโยชนตอโรงเรียน 2.5) 
ผูปกครองหรือครอบครัวมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหแกบุตรหลาน 2.6) เช่ือวาผูปกครองหรือ
ครอบครัวรักและปรารถนาดีตอบุตรหลานของเขามากท่ีสุด 2.7) ทรัพยากรของผูปกครองหรือ
ครอบครัว และชุมชนตองนํามาสนับสนุนการศึกษา 2.8) การไดรับขอมูลขาวสารจากโรงเรียนของ
ชุมชน  3) ดัชนีดานการปฏิบัติหรือทักษะ  ผูบริหารโรงเรียนเปนผู อํานวยความสะดวกแก
กระบวนการ และรวมในกิจกรรมเพื่อใหม่ันใจวา 3.1) การส่ือสารอยางชัดเจนกับชุมชนท่ีโรงเรียน
ตั้งอยู และการมีสวนรวมอยางกระตือรือรน มีความสําคัญเปนลําดับแรก 3.2) มีการสงเสริม
ความสัมพันธกับชุมชน 3.3) มีการใชขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเอาใจใส ความคาดหวัง และความ
ตองการของครอบครัว ชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 3.4) ภาคธุรกิจ ภาคศาสนา ภาคการเมือง ภาคการ
บริการ และองคการตาง ๆ ลวนมีบริบทเฉพาะ 3.5) มีความเชื่อถือตอบุคคล หรือกลุมคนท่ีอาจมี
ความขัดแยงกัน 3.6) โรงเรียน และชุมชนตางเปนทรัพยากรของกันและกัน 3.7) ทรัพยากรที่ไดรับ
จากชุมชน ชวยแกปญหาของโรงเรียนและชวยใหบรรลุเปาหมาย 3.8) มีการสรางความมีสวน
รวมกับภาคธุรกิจในพื้นท่ี สถาบันอุดมศึกษา ชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็งแกโปรแกรมการเรียน
การสอน และสนับสนุนเปาหมายของโรงเรียน 3.9) นําบริการของครอบครัวมาบูรณาการเขากับ
โปรแกรมของโรงเรียน 3.10) ผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาค 3.11) มี
การยอมรับและเห็นคุณคาในความแตกตาง 3.12) มีการสงเสริมและรักษาความสัมพันธท่ีมี
ประสิทธิผลกับส่ือตาง ๆ 3.13) มีโปรแกรมสรางความสัมพันธกับชุมชนท่ีกวางขวาง 3.14) มีการใช
ทรัพยากร และงบประมาณอยางเหมาะสม และชาญฉลาด 3.15) สรางความรวมมือกับชุมชนเปน
ตัวอยางแกบุคลากร และ3.16) ใหโอกาสบุคลากรในการพัฒนาทักษะการรวมมือและมาตรฐานท่ี 5)  
คือ ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาที่สงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคนโดยการ
แสดงออกอยางซ่ือตรง ม่ันคง ยุติธรรม และมีจริยธรรม  ประกอบดวย 1) ดัชนีดานความรู  ผูบริหาร
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 1.1)   เปาหมายของการศึกษา และบทบาทของภาวะผูนําในสังคม
สมัยใหม 1.2) มุมมองและกรอบความคิดตาง ๆ ทางดานจริยธรรม 1.3)คุณคาของความแตกตางใน
โรงเรียน 1.4) ปรัชญา และประวัติศาสตรการศึกษา 2) ดัชนีดานทัศนคติ ผูบริหารมีทัศนคติท่ีดี ใน
เร่ืองตอไปนี้ 2.1) อุดมคติเกี่ยวกับความดีงาม 2.2) หลักการในกฎหมายท่ีวาดวยสิทธิและเสรีภาพ 
2.3) สิทธิของนักเรียนทุกคนท่ีพึงไดรับการศึกษาแบบใหเปลาท่ีมีคุณภาพ 2.4) นําหลักจริยธรรมมา
ใชในกระบวนการตัดสินใจ 2.5) ใหความสําคัญตอผลประโยชนของโรงเรียนมากกวาผลประโยชน
ของบุคคล 2.6) ยอมรับผลที่จะเกิดข้ึนตามมาจากการสงเสริมหลักการและการกระทําของบุคคล          
2.7) ใชอิทธิพลของตําแหนงในการใหบริการนักเรียนและครอบครัวอยางมีผลิตภาพและสรางสรรค       
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2.8) เอาใจใสตอโรงเรียน  3) ดัชนีดานการปฏิบัติหรือทักษะ  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูอํานวยความ
สะดวกดานกระบวนการ และรวมในกิจกรรมเพ่ือใหม่ันใจวา 3.1) มีการศึกษาคานิยมของบุคคล
และคานิยมในวิชาชีพ 3.2) แสดงใหเห็นถึงความมีจริยธรรมสวนตนและจริยธรรมทางวิชาชีพ 3.3) 
แสดงใหเห็นถึงความมีคุณคา ความเช่ือ ทัศนคติ เพื่อกระตุนใหผูอ่ืนทํางานใหมีผล 3.4) แสดง
บทบาทการเปนแบบอยาง 3.5) ยอมรับภาระหนาท่ีในการบริหารโรงเรียน 3.6) ตระหนักในการ
ปฏิบัติงานของตนท่ีจะสงผลกระทบตอผูอ่ืน 3.7) มีการใชอิทธิพลของตําแหนงเพื่อสนับสนุน
โปรแกรมการศึกษามากกวาเพ่ือประโยชนสวนบุคคล 3.8) มีการปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางเปนธรรม 
เสมอภาค ใหเกียรติ และเคารพ 3.9) มีการรักษาความลับ และพิทักษสิทธิของนักเรียนและบุคลากร 
3.10) เปนผูท่ีไวตอความแตกตาง แสดงความพึงพอใจตอความแตกตางในโรงเรียน 3.11) ยอมรับ 
และนับถือการมีอํานาจตามกฎหมายของบุคคลอื่น 3.12) มีการศึกษาและพิจารณาคานิยมท่ีดีงามท่ี
อาจแตกตางกันของชุมชน3.13) มีการคาดหวังใหบุคลากรในโรงเรียนแสดงความซ่ือสัตย และมี
พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม 3.14) มีการนําโรงเรียนไปสูการตรวจสอบของชุมชน  3.15) มีการปฏิบัติ
ตามกฎ  ขอบังคับ   และขอตกลงในสัญญาตาง ๆ ท่ีโรงเรียนเกี่ยวของ  และสอดคลองกับแนวคิด
ของคุรุสภาในฐานะที่เปนสภาของครูในประเทศไทยไดกําหนดเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา
ข้ึน  เรียกวา    “เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540” ท่ีกลาววาผูบริหารโรงเรียน   
ควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน ตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา
ของคุรุสภา 2540 คือ มาตรฐานท่ี 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับ
การพัฒนาของบุคลากร ผูเรียนและชุมชน และมาตรฐานท่ี 9) รวมมือกับชุมชน และหนวยงานอื่น
อยางสรางสรรค     สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุชาติ  เตาสุวรรณ  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัด
นนทบุรี  ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะในภาพรวมของผูบริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา อยูในระดับมาก
ท่ีสุดทุกดาน  โดยมีคะแนนเรียงลําดับดังนี้  อันดับท่ี 1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม อันดับท่ี 2 ดาน
บุคลิกภาพสวนตัว     อันดับท่ี 3 ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน   และอันดับสุดทายดาน
ความรูความสามารถ เม่ือพิจารณาเปนรายดานคุณลักษณะท่ีมีคะแนนสูงสุดแตละระดับ   ไดแก ดาน
คุณธรรมจริยธรรม  คือ มีความซ่ือสัตยตอตนเองและหนาท่ี  ดานบุคลิกภาพสวนตัว ไดแก มีความ
เอ้ืออาทรกับผูรวมงาน ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ไดแก มีความสามารถในการ
ประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรภายนอก และดานความรูความสามารถ ไดแก ความสามารถ
ในการบริหารเวลา สอดคลองกับผลงานวิจัยของอภิวัฒน  ภูไชยแสง ท่ีไดศึกษาวิจัยเ ร่ือง 
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่พึงประสงค ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนโดยสวนรวม และจําแนกตามขนาดของ
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โรงเรียน    มีทัศนะตอ คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่พึงประสงคโดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับพึงประสงคมาก ซ่ึงมีคาเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า คือ คุณลักษณะดานวิชาการ 
ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และดานบุคลิกภาพ 
ตามลําดับ       สอดคลองกับผลงานวิจัยของศราวุฒิ  สิทธิราช   ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง   คุณลักษณะท่ี
พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา 
กรรมการสถานศึกษาโดยสวนรวม และจําแนกสถานภาพกรรมการสถานศึกษา ไดแก ครูผูสอน
และตัวแทนชุมชน เห็นวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  โดย
ภาพรวมและรายดานท้ัง  4  ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ดังนี้ 1) ดาน
ภาวะผูนํา เปนผูมีวิสัยทัศน การพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา พัฒนาองคกร รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี 
ศรัทธาในอาชีพ   2) ดานบุคลิกภาพ  รูจักประมาณตนเอง เปนคนเปดเผย   แตงกายสะอาด เรียบรอย
และเหมาะสม    มีความหนักแนน กระตือรือรนชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา รูจักยกยองชมเชย 
สุขภาพจิตดี อารมณขัน พูดคุยไดทุกสถานการณ 3) ดานความรูความสามารถในการบริหาร มี
ความรูเร่ืองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การมอบหมายงาน  การวางแผนงาน การ
กํากับติดตาม มีความรูเร่ืองส่ือการสอน การบริหารงานแบบมีสวนรวม   มีความรูความสามารถและ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทุกเร่ือง   4) ดานคุณธรรมจริยธรรม  มีความสุจริต    เมตตา
กรุณา   ตรงตอเวลา   เสียสละ  มีใจหนักแนน มีความวิริยะอุตสาหะ มีความยุติธรรม  สุภาพ  
พึ่งตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา  สอดคลองกับผลงานวิจัยของธวัชชัย  ปุณฑริกกุล 
ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง    การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิก 
สังฆมลฑลนครราชสีมา ตามทัศนะของครู ในดานความรู ดานความสามารถ ดานการเปนผูนํา ดาน
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ดานการปกครอง ดานมนุษยสัมพันธ ดานการบริการสังคม และดาน
คุณธรรมจริยธรรม ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนเอกชน
คาทอลิก สังฆมลฑลนครราชสีมา ตามทัศนะของครูเปนรายดานอยูในระดับมาก และเม่ือเฉล่ียรวม
ทุกดานพบวา อยูในระดับมากเชนกัน โดยเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม 
ดานความคิดสรางสรรค ดานการปกครอง ดานการเปนผูนํา ดานความรู ดานความสามารถ ดาน
มนุษยสัมพันธ และดานการบริการสังคม  สอดคลองกับผลงานวิจัยของธีระ รุญเจริญ ท่ีไดศึกษาวจิยั
เร่ือง การศึกษาผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ : สภาพปญหาและความตองการ ตามการรับรูของ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตการศึกษา 11 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารโรงเรียนไดปฏิบัติ/
ดําเนินการตามแนวการปฏิรูปการบริหาร   และการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ในระดับมาก โดยเฉพาะการบริหารโดยยึดประโยชนและคุณภาพของนักเรียน
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เปนหลัก การยึดหลักคุณธรรมและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี
กับผูรวมงานและบุคคลท่ัวไป สวนท่ีผูบริหารปฏิบัติอยูใน 3 ลําดับสุดทาย คือ การเนนการบริหาร
วิชาการ การดําเนินการตามกระบวนการบริหาร และการตัดสินใจในประเด็นหลัก ๆ และสําคัญ 2) 
ผูบริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการบริหารในระดับมาก    โดยเฉพาะความซ่ือสัตย  และ
เท่ียงธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และมีวิสัยทัศนกวางไกล   และความรับผิดชอบในภารกิจของ
โรงเรียน เปนตน     สอดคลองกับผลงานวิจัยของสมศรี  สุมมาตย  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษาที่เอ้ือตอการปฏิรูปการเรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา 
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการปฏิรูปการเรียนรู ตามแนวทางพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับ  “มาก”   ความคิดเห็นอยูในระดับ  
“มากท่ีสุด”  คือ ดานคุณธรรม  และความคิดเห็นอยูในระดับ “มาก” เรียงตามลําดับ คือ  ดาน
บุคลิกภาพ     ดานสุขภาพ    และดานสติปญญาและความสามารถ      สอดคลองกับผลงานวิจัย
ของวราภรณ  สายใจ  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะผูนําของผูบริหารท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบวา 
ภาวะผูนําของผูบริหารทั้ง 8 ดาน อยูในเกณฑสูง เรียงลําดับไดดังนี้ ดานผูนําทางจริยธรรม ดานผูนํา
ทางการเปล่ียนแปลง ดานผูนําทางเทคโนโลยี ดานผูนําทางวิชาการ ดานผูนําทางการประสาน
ความสัมพันธ ดานผูนําการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ดานผูนําแบบมีสวนรวม และดานผูนํา
ทางการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และประสิทธิผลของการบริหารงาน ท้ัง 4 ดาน อยูใน
เกณฑสูง    เรียงลําดับไดดังนี้   ดานการบริหารงานวิชาการ   ดานการบริหารงานงบประมาณ  ดาน
การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป สอดคลองกับผลงานวิจัยของจามจุรี  จําเมือง  ท่ีได
ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มี 
6 ดาน คือ 1) ดานวิสัยทัศน ควรมีการสรางวิสัยทัศน กําหนดวิสัยทัศน ปฏิบัติตามวิสัยทัศน ปรับ
วิสัยทัศน และเสนอวิสัยทัศน   2) ดานการเรียนการสอน    ควรมีการวางแนวปฏิบัติของโรงเรียน 
จัดส่ือ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน และออกแบบพัฒนาการเรียนการ
สอน 3) ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน ควรมีการจัดองคการ จัดระเบียบการปฏิบัติงานและจัด
ทรัพยากร 4) ดานชุมชน ควรมีการประสานงานกับผูปกครองและชุมชน สนองความสนใจและ
ความตองการของชุมชน ระดมทรัพยากรตาง ๆ จากชุมชนมาใชประโยชน    5) ดานคุณธรรม   ควร
มีการปฏิบัติตามคุณธรรม  ปฏิบัติอยางยุติธรรมและปฏิบัติตามจริยธรรม   6) ดานพัฒนาสังคม ควร
มีการเขาใจบริบทของโรงเรียน ตอบสนองตอบริบทท่ีชัดเจนและนําศักยภาพจากบริบทมาพัฒนา
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โรงเรียนและสังคม  สอดคลองกับผลงานวิจัยของเวสต    (West)      ท่ีไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรู
ของครูท่ีมีตอการมีภาวะผูนําของครูใหญจากกรณีศึกษาท่ีเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนกลาง ท่ีเขา
รวมโครงการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 2 โรงเรียนโดยมุงศึกษาภาวะผูนําทางการสอนของ
ครูใหญในโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและตามการรับรูของครู  การรวบรวมขอมูล
อาศัยการสํารวจ  การสัมภาษณ  และการสังเกตจากการศึกษาทําใหคนพบปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  โรงเรียนท้ัง 2 แหงมีท้ังปจจัยท่ีคลายกันและ
ปจจัยท่ีแตกตางกัน  ข้ึนอยูกับส่ิงแวดลอมแตละแหง  ผลการวิจัยพบวา1)  ปจจัยดานโครงสรางกับ
ปจจัยดานวัฒนธรรมมีอิทธิพลสูงสุด  และอาจเปนอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาโรงเรียนหากมิได
นํามาศึกษาวิเคราะหอยางเปดเผยตรงไปตรงมา  และไมบรรจุเขาไวเปนสวนหนึ่งของกลยุทธการ
ปฏิรูปโรงเรียน   2)  ครู  ผูบริหาร  และผูปกครองเขารวมในโครงการนี้ 3 ป  แตมีครูจํานวนเล็กนอย
ท่ีเห็นวาตนเองไดเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ครูสวนใหญเห็นวาตนไมคอยมีสวนเกี่ยวของ  
และเห็นวาการบริหาร  หรือ  การใชภาวะผูนําโดยใชโรงเรียนเปนฐานมิไดชวยใหโรงเรียนประสบ
ความสําเร็จแตประการใด    3)  บุคลากรทางการศึกษาเช่ือวาผูบริหารโรงเรียนแหงท่ี 1  พยายามท่ี
จะใหโอกาสในการออกความเห็น  และการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  มิไดทําใหกลุม
บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสออกความคิดเห็นเพิ่มข้ึน สอดคลองกับผลงานวิจัยของคิม (Kim)  ท่ี
ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงสรางภาวะผูนําและวัฒนธรรมในโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน   โดยกลาวนําวา   โรงเรียนท้ังหลายตางก็ประสบปญหานักเรียนมีผลการเรียนตกตํ่า      และ
คุณภาพของโรงเรียนลดลง    ส่ิงเหลานี้นําไปสูการกระจายอํานาจการศึกษา  โดยใชการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานซ่ึงมุงถายโอนอํานาจการตัดสินใจจากเขตพื้นท่ีมายังโรงเรียน  และสรางระบบ
การตัดสินใจรวมกันระหวางผูเกี่ยวของ  ผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดเสนอแนวทางการจัดการกับส่ิงท่ี
มักถูกจําแนกออกจากกัน คือ ภาวะผูนํากับโครงสรางองคการ  โดยใหใชภาวะผูนําเปนตัวชวย
เช่ือมโยงการปรับโครงสรางอยางเปนทางการเขากับวัฒนธรรมของโรงเรียน  และใหเช่ือมโยง
องคประกอบ 4 ประการตอไปนี้ท้ังโดยตรงและโดยผสมผสานซ่ึงแบงได 3 คู  คือ   1) เช่ือมโยง
โครงสรางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเขากับภาวะผูนําทางการพัฒนาโรงเรียน 2)   เชื่อมโยง
ภาวะผูนําเขากับวัฒนธรรมของโรงเรียน  3)  เช่ือมโยงวัฒนธรรมของโรงเรียนเขากับความสําเร็จ
ของการปฏิรูปโรงเรียน การวิจัยนี้เก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูเกี่ยวของจํานวน 35 คน จาก 10 เขต
พื้นท่ีการศึกษาของสหรัฐอเมริกา   แคนาดา  และ 1 แควนในออสเตรเลีย  ผลการวิจัยไดสนับสนุน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานวา เปนการบริหารที่ดีรูปแบบหนึ่งแตมีผลตอภาวะผูนําของ
โรงเรียนไมมากนัก   สวนภาวะผูนําของผูบริหารเขตพื้นท่ีพบวามีความเช่ือมโยงกับภาวะผูนําของ
โรงเรียน  ภาวะผูนําของโรงเรียนมีบทบาทสูงตอวัฒนธรรมของโรงเรียน  วัฒนธรรมของโรงเรียนมี
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อิทธิพลสูงตอความสําเร็จของโรงเรียน  ความสอดคลองกันระหวางโครงสรางท่ีเปนทางการของ
ภาวะผูนํา และองคประกอบอ่ืนๆ   ของการปรับโครงสรางมีความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมของ
โรงเรียนสูง  ความสําเร็จของการปฏิรูปเปนผลลัพธของการมีปฏิสัมพันธอยางเปนพลวัตรระหวาง
โครงสรางท่ีเปนทางการ ภาวะผูนํา และวัฒนธรรม   ส่ิงท่ีตองคํานึงมากท่ีสุดในการใชการบริหาร
รูปแบบนี้คือตองพยายามประสานและเช่ือมโยงภาวะผูนําของโรงเรียนเขากับวัฒนธรรมของ
โรงเรียน  สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Reeves, Moss and Forrest ท่ีไดศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเร่ือง
ความคาดหวังท่ีมีตอผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล โดยใหกลุมตัวอยางเรียงลําดับพฤติกรรมท่ี
คาดหวังวาผูบริหารที่มีประสิทธิผลควรจะมีอะไรบาง ผลการวิจัยพบวาความคาดหวังเรียง
ตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ความสามารถในการแกปญหาความขัดแยง ความสามารถสราง
แรงจูงใจ การมีมาตรฐานการทํางาน มีการเตรียมพรอมสําหรับการทํางาน มีวิสัยทัศน กลาหาญ และ
สามารถตอสูกับอุปสรรค ชวยแนะนําใหผูรวมงานรูจักการพัฒนา มีการประเมินการทํางานดวย
ความยุติธรรม โนมนาวใจคนไดดี มีความรอบรู มีความสามารถเหมาะกับตําแหนงและรูจักใช
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 ตัวชี้วัดท่ี 3 “คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ”จากผลการวิจัยพบวาประกอบดวย  25 ตัวบงช้ี     
คือ (1) มีความสุขุม เยือกเย็น   (2) รูจักควบคุมอารมณตนเอง  (3) มีความอดทนอดกล้ันตอภาวะ
กดดัน (4) มีการวางตนเหมาะสมกับกาลเทศะ  (5) มีความออนนอมถอมตน และรูจักการ
ประนีประนอม (6) มีวาจาสุภาพเรียบรอย   (7) มีบุคลิกลักษณะดี  สุภาพเรียบรอย  นาเคารพ  
เช่ือถือ  และศรัทธา (8) มีอารมณดี มีชีวิตชีวา ราเริง ยิ้มแยมแจมใส   (9) มีการพูดท่ีส่ือความหมาย
ไดชัดเจน เขาใจงาย    (10) เปนกัลยาณมิตรกับทุกคน  (11) มีวาทศิลปในการพูด   (12) มีความ
เสมอตนเสมอปลาย (13) มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน (14) มีความจริงใจ  (15) มีความเปนมิตร  (16) 
เปนท่ียอมรับและเช่ือถือของผูรวมงาน   นักเรียน   ผูปกครอง   และชุมชน  (17) มีใจกวาง มี
อัธยาศัยดี และมีน้ําใจ (18) เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน  (19) แตงกายสุภาพ
เรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ    (20) ปฏิบัติอยางยุติธรรมและใหเกียรติแกบุคลากรทุกคน (21) มี
ความคลองตัวทํางานไดถูกตอง รวดเร็ว (22) เปนกันเองไมถือตัว (23) มีสุขภาพจิตดี  (24)เปนผู
อํานวยความสะดวกท่ีเช่ียวชาญ และ(25) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง สาเหตุท่ีตัวช้ีวัดท่ี 3  
“คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ” ไดขอคนพบ 25 ตัวบงช้ี ท้ังนี้เนื่องจากเปนคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ
ท่ีเหมาะสมสําหรับผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของสังคมไทยในปจจุบัน ซ่ึงตองการ
ความประนีประนอม ความเขาใจกัน และการยอมรับซ่ึงกันและกัน มากกวาการใชอํานาจของ
ผูบังคับบัญชา ขอคนพบนี้สอดคลองกับแนวคิดของทีด (Tead) ท่ีกลาววาผูนําควรมีคุณสมบัติคือ   
มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ   สอดคลองกับแนวคิดของเครทอน  (Kreitton) ท่ีกลาววา 
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ลักษณะผูนําท่ีดี คือ  เปนผูราเริงมองโลกในแงดี มีใจเยือกเย็นเม่ือประสบปญหา นอบนอม  มี
อารมณม่ันคง  เสมอตนเสมอปลาย  สอดคลองกับแนวคิดของบารนารด (Barnard) ท่ีกลาววา คนท่ี
จะเปนผูนํา มีความจําเปนท่ีจะตองมีคุณสมบัติพิเศษ ซ่ึงจะขาดเสียมิได คือ ความมีชีวิตชีวาและ
อดทน (vitality and endurence) หมายถึง ความราเริงแจมใส ความต่ืนตัว  คลองแคลววองไว     
สามารถปรับตัวไดดี   ทํางานตอเนื่องกันไดนาน ๆ  มีความอดทนไมทอแท  สอดคลองกับแนวคิด
ของสแตท และคนอ่ืน ๆ  (Stadt and others)  ท่ีกลาววา ลักษณะของผูนําท่ีดี คือ แข็งแรงและมี
สุขภาพดี  สอดคลองกับแนวคิดของสต็อกดิลล (Stogdill)  ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนําท่ีดี ไดแก 
เปนผูมีความกระตือรือรน ตื่นตัวอยูเสมอ ควบคุมอารมณได เปนผูท่ีสามารถรวมมือกับผูอื่นไดและ
เปนท่ียอมรับของผูรวมงานและคนอ่ืน ๆ  สอดคลองกับแนวคิดของเทรวาทรา และนิวพอรท 
(Trewatha and Newport) ท่ีกลาววาคุณลักษณะผูนําไดแก มีความเห็นอกเห็นใจ    มีความสามารถ
ในการพูด สอดคลองกับแนวคิดของฮอย  และมิสเกล (Hoy and Miskel)  ท่ีกลาววาคุณลักษณะของ
ผูนํา คือความเปนผูมีความรับผิดชอบ (responsibility) ไดแก  การเปนท่ีพึ่งของคนอ่ืนได มีความ
สมํ่าเสมอ ม่ันคง อดทน กลาพูดกลาทํา เช่ือม่ันในตนเอง   และมีความทะเยอทะยาน สอดคลองกับ
แนวคิดของกริฟฟท (Griffiths)    ท่ีกลาววาคุณลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ไดแก  1) 
การเปนนักพูดท่ีมีประสิทธิภาพ คือความสามารถในการพูดชักจูงผูใตบังคับบัญชาใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติงานรวมกันมีความสามารถในการใชภาษาซ่ึงจะสรางเสนหความศรัทธาและความ
เช่ือถือไดบนพื้นฐานของการพูดท่ีมีความจริงใจ 2)  การเปนผูเขาสังคมไดอยางดี  เปนผูท่ีไววางใจ
ได  มีความมั่นคง  สุภาพ  เอ้ือเฟอและมีความเปนมิตรเพ่ือใหไดมาซ่ึงการสนับสนุนการทํางานของ
ตนในโรงเรียน  ท้ังนี้จะตองเปนผูท่ีใชเวลาในการสังคมไดอยางถูกตองและเหมาะสมดวย 

สอดคลองกับแนวคิดของแม็คนูสัน (Magnuson)  ท่ีกลาววาผูจัดการโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ   
ควรมีคุณลักษณะสวนตัว  ประกอบดวย     มีวิจารณญาณ  มีความรูกวางขวาง  มีความยุติธรรม  มี
ความซ่ือสัตย  ความจงรักภักดี เปนผูมีสติไมใชอารมณ มีความจริงใจ มีความเปนมิตร  มีอารมณขัน  
มีใจกวางและเปดเผย  มีความเสมอตนเสมอปลาย  มีความเมตตาปรานีและเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน 
สอดคลองกับแนวคิดของภิญโญ  สาธร     ท่ีกลาววา ผูนําจะตองมีคุณลักษณะ คือ  ใจกวาง  ใจดี  
ไมตระหนี่ตอการเล้ียงดูและใหรางวัล หนักแนนไมหูเบา  รับฟงจากทุกฝาย  มีความยุติธรรมและ
ใหความเสมอภาคแกทุกคน มีความจริงใจในการพูดและการกระทําทุกชนิด ออนหวาน นอบนอม 
สุภาพ  อดทนดวยความเยือกเย็นตอคําพูดท่ีขัดแยงหรือไมเปนมิตรทุกชนิดโดยเหมาะสม ใหผูนอย
พบปะไดโดยงาย กินงายอยูงายไมถือตัว เขากับคนทุกช้ันได ชมคนเปน และขยันชม ไมดุดา หรือ
กลาวผรุสวาทใด ๆ ตอผูใตบังคับบัญชา   ใหเกียรติเจาของความคิดหรือเจาของโครงการใหม ๆ   
รูจักถนอมนํ้าใจคน รูจักสรางและระวังรักษาบุคลิกลักษณะของตนอยูเสมอ สอดคลองกับแนวคิด
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ของสมพงษ  เกษมสิน  ท่ีกลาววาคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับผูนํา  คือ ดานบุคลิกภาพและความ
สนใจ  (personality and interest)ไดแกมีความกระตือรือรนและความเต็มใจในการปฏิบัติงาน และมี
ความเชื่อม่ันในตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของวิศิษฎ พิพัฒนภิญโญพงค ท่ีไดเสนอหลักและ
วิธีการปฏิบัติงานเพื่อเปนผูบริหาร โดยเนนการสรางคุณลักษณะที่สําคัญ   คือ รักษาสุขภาพและ
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ และมองโลกในแงดี สอดคลองกับแนวคิดของศิริพร  พงศศรีโรจนท่ี
ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนําท่ีดีไดแก คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ประกอบดวย   1)   มี
บุคลิกภาพดานรางกายดี    คือบุคลิกลักษณะดี  แตงกายถูกตอง   มีชีวิตชีวา  วาจาดี วางตน
เหมาะสม   2)   มีบุคลิกภาพดานจิตใจดี คือมีความเชื่อม่ัน    ศรัทธาผูอ่ืน   มีความอดทนกลาหาญ  
มีเมตตาจิต  มีวินัย   มีใจเปนธรรม   และมีอารมณขัน    3)มีบุคลิกภาพดานสังคมดี   คือ  มี
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  ชวยเหลือสังคม    เห็นประโยชนสวนรวมเหนือประโยชนสวนตน 
สอดคลองกับแนวคิดของอภิรมย  ณ นคร ท่ีไดกลาวไววา ความเจริญของโรงเรียนตองอาศัย
คุณลักษณะของผูบริหาร ดังนี้ คือ สมรรถภาพทางสวนตัว ไดแก มีสุขภาพสมบูรณท้ังทางกายและ
จิตใจ     มีบุคลิกภาพดี      มีอารมณขัน  และไมเปนคนเจาอารมณ     สอดคลองกับแนวคิดของ
วิจิตร  วรุตบางกูร และสุพิชญา  ธีระกุล ท่ีไดใหความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริหารโรงเรียน
ไว   คือ มีสุขภาพดี (healthy) คือ มีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตใจดี สุขภาพจะเปนเคร่ือง
สรางเสริมการปฏิบัติใหถูกตองและสมํ่าเสมอ      สอดคลองกับแนวคิดของนพพงษ  บุญจิตราดุลย  
ท่ีไดจําแนกคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนไว   คือ คุณลักษณะดานบุคลิกภาพของผูบริหาร 
ไดแก 1) บุคลิกภาพทางดานรางกาย ประกอบดวยรูปรางหนาตา ความมีชีวิตชีวาราเริง การแตงกาย 
วาจา ทาทางการวางตน สุขภาพ   2) บุคลิกภาพทางดานจิตใจและอารมณ ประกอบดวย อุดมการณ 
ความเชื่อม่ันของตนเอง  เสียสละ  ศรัทธา  ความไว  ความเห็นอกเห็นใจ  ความมีพลังอดทน  ขยัน 
กลาหาญ กลาพูด กลาทํา ตื่นตัวอยูเสมอ ความมีเมตตาจิต ยุติธรรม อารมณม่ันคง อารมณขัน และมี
วินัย 3) บุคลิกภาพทางดานสังคมและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย ความใจกวาง บริการชวยเหลือ   
กวางขวาง   ฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร    เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 
สอดคลองกับแนวคิดของทองอินทร  วงศโสธร ท่ีไดจําแนกคุณลักษณะผูนําของครูใหญ คือ 
คุณลักษณะเชิงคุณภาพ  หมายถึง      คุณลักษณะอันเกี่ยวของกับบุคลิกภาพ ความสามารถในการ
บริหารงาน  และทักษะทางสังคม  ไดแก ความทะเยอทะยาน ความเช่ือม่ันในตนเอง  ความซ่ือสัตย   
ความกลาไดกลาเสีย   ความสามารถในการใชอํานาจเหนือคนอ่ืน   ความทนอยูในความคับของใจ  
ความสามารถในการพูด   ความเปนผูรอบรู   ความสามารถในการตัดสินใจ  ความสามารถในการ
แกปญหา  ความเห็นอกเห็นใจ  ความมีมนุษยสัมพันธ  ความเฉลียวฉลาดและความรับผิดชอบ   
สอดคลองกับแนวคิดของรุง  แกวแดง  ท่ีไดกลาวถึงภาพลักษณ ผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันจะ
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เปล่ียนไปโดยผูบริหารโรงเรียนยุคใหมจะตองมีคุณลักษณะ  ดังนี้ คือ เปนผูอํานวยความสะดวกท่ี
เช่ียวชาญ   สอดคลองกับแนวคิดของสถาบันพัฒนาครูใหญแหงทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย 
(Tasmanian Principal Institute : TPI)  ท่ีกลาววาคุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน 
ประกอบดวย 1) ความสามารถเฉพาะตัวในเชิงบริหาร (professional effectiveness)    ไดแก  1.4) 
การดูแลเอาใจใสสุขภาพตนเอง สรางสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเองใหแข็งแรงท้ังทางดาน
รางกายและดานอารมณ สอดคลองกับแนวคิดของสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญของฮองกงท่ีกลาว
วา    ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานตามสมรรถภาพ
ภาวะผูนําครูใหญ ไดแก ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ  ภาวะผูนําในการสอน ภาวะผูนําในองคการ และ
ภาวะผูนําทางจริยธรรม สอดคลองกับแนวคิดของสมาคมผูนําโรงเรียนผูมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพระหวางมลรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Interstate School Leaders Licensure Consortium : 
ISLLC)  ท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานตาม
ดัชนีแสดงคุณลักษณะ ซ่ึงแบงออกเปน 3  ดาน  คือ  1) ดัชนีดานความรู    2) ดัชนีดานทัศนคติ   
และ3) ดัชนีดานการปฏิบัติหรือทักษะ     สอดคลองกับผลงานวิจัยของประสงค  ศรีบุญพิมพสวย ท่ี
ไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผูชวยผูบริหารฝายกิจการนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา ลักษณะท่ีพึงประสงคของ
ผูชวยผูบริหารโรงเรียนในแตละดานสูงสุดไดแก 1) มีความประพฤติดี  2) มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 3) มีความรูความสามารถในงานวิชาการ 4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 5) มีบุคลิกท่ีดีนา
เล่ือมใส และมีลักษณะเดนท่ีพึงประสงค  ไดแก  1) มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน 2) มี
ความซ่ือสัตยสุจริตยุติธรรม 3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีในการปฏิบัติงาน  4) มีมนุษยสัมพันธ
ท่ีดีกับเพ่ือนรวมงาน สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุนีย  บุญทิม ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในชวงปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2539 – 
พ.ศ. 2550)  ตามความคาดหวังของผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา  6  ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตาม
ความคาดหวังของผูบริหารและครูในคุณลักษณะ 2 ดาน คือ 1) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ และ2) 
คุณลักษณะดานวิชาชีพ สอดคลองกับผลงานวิจัยของชัยนาท  พรมมาลุน  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
อุดรธานี  ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี  ท่ีครูผูสอนและลูกจางประจําตองการโดยรวมและรายดาน อยูใน
ระดับมากโดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดดังนี้ ดานบุคลิกภาพ ดานความสามารถใน
การปฏิบัติงาน และดานวิชาการ ตามลําดับ สอดคลองกับผลงานวิจัยของอภิวัฒน  ภูไชยแสง ท่ีได
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ศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงค ตามทัศนะของ
ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนโดยสวนรวม และ
จําแนกตามขนาดของโรงเรียนมีทัศนะตอคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึง
ประสงคโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับพึงประสงคมาก ซ่ึงมีคาเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า คือ 
คุณลักษณะดานวิชาการ ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
และดานบุคลิกภาพ ตามลําดับ สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุชาติ  เตาสุวรรณ  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาใน
จังหวัดนนทบุรี    ผลการวิจัยพบวา    คุณลักษณะในภาพรวมของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อยูใน
ระดับมากท่ีสุดทุกดาน  โดยมีคะแนนเรียงลําดับดังนี้  อันดับท่ี 1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
อันดับท่ี 2 ดานบุคลิกภาพสวนตัว อันดับท่ี 3 ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน และอันดับ
สุดทาย ดานความรูความสามารถ เม่ือพิจารณาเปนรายดานคุณลักษณะท่ีมีคะแนนสูงสุดแตละ
ระดับ ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม คือ มีความซ่ือสัตยตอตนเองและหนาท่ี ดานบุคลิกภาพ
สวนตัว ไดแก มีความเอื้ออาทรกับผูรวมงาน ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ไดแก มี
ความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรภายนอก  และดานความรู
ความสามารถ   ไดแก      ความสามารถในการบริหารเวลา     สอดคลองกับผลงานวิจัยของสมศรี  
สุมมาตย  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการปฏิรูปการเรียนรูตาม
แนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่เอ้ือตอการปฏิรูปการ
เรียนรู ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน อยูใน
ระดับ  “มาก”   ความคิดเห็นอยูในระดับ  “มากท่ีสุด”  คือ ดานคุณธรรม  และความคิดเห็นอยูใน
ระดับ “มาก” เรียงตามลําดับ คือ  ดานบุคลิกภาพ   ดานสุขภาพ    และดานสติปญญาและ
ความสามารถ   สอดคลองกับผลงานวิจัยของวุฒิชัย  วรชิน  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะผูนํากับประสิทธิผลภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร    ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะผูนําท่ีมี 
ความสัมพันธกับประสิทธิผลภาวะผูนํา ไดแก คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะทางแรงจูงใจ 
และคุณลักษณะทางทักษะ สอดคลองกับผลงานวิจัยของเกศราภรณ  วิทยไพจิตร  ท่ีไดศึกษาวิจัย
เ ร่ือง  คุณลักษณะของผูบ ริหาร ท่ีพึ งประสงคตามการ รับรูของครูประถมศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนท่ีครูพึงประสงค  7  ดาน   ใน
ระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานผูนํา ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานครอบครัว และดานสวนตัว 
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 ตัวชี้วัดท่ี 4  “คุณลักษณะดานความรู”  จากผลการวิจัยพบวาประกอบดวย 17 ตัวบงช้ี  
คือ (1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบ การใช การประเมิน และการปรับปรุงหลักสูตร 
(2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผล การประเมินผลและยุทธศาสตรในการประเมินผล (3) มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงขอมูล การรวบรวมขอมูลและยุทธศาสตรการวิเคราะหขอมูล (4) มี
ความรูความเขาใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการใหม ๆ (5) มีความรูทางดานการบริหาร
การศึกษาท้ังในแงทฤษฎีและการปฏิบัติ (6) มีความรูทางดานวิชาชีพ และดานความรูท่ัว ๆ ไปเปน
อยางดี (7) มีความรูเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา การประเมินภายในและการประกันคุณภาพการศึกษา 
(8) มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาและการบริหารจัดการในโรงเรียน (9) มี
ความรูเกี่ยวกับกรอบภารกิจของสถานศึกษาและการบริหารงานในสถานศึกษา   (10) มีความเปน
ผูนําทางวิชาการ  (11) เปนผูท่ีแสวงหาความรูและพัฒนาความรูอยูเสมอ   (12) มีความรอบรู               
(13)   มีสติปญญาเฉียบแหลม   (14) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   (ICT)    เพื่อการ
บริหารจัดการ  (15)   มีไหวพริบปฏิภาณดี   (16) มีความสามารถในการทํางาน และ(17) มีความรู
เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ  สาเหตุท่ีตัวช้ีวัดท่ี 4  “คุณลักษณะดานความรู” ไดขอคนพบ 17  ตัวบงช้ี 
ท้ังนี้เนื่องจากเปนคุณลักษณะดานความรูท่ีเหมาะสมสําหรับผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
ของสังคมไทยในปจจุบัน ซ่ึงตองมีความรอบรูในทุกดาน  ท้ังความรูเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
และความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอคนพบนี้สอดคลองกับแนวคิดของเครทอน    
(Kreitton)  ท่ีกลาววาลักษณะผูนําท่ีดีตองมีความรูดี  สอดคลองกับแนวคิดของบารนารด (Barnard) 
ท่ีกลาววาคนท่ีจะเปนผูนํา มีความจําเปนท่ีจะตองมีคุณสมบัติพิเศษ ซ่ึงจะขาดเสียมิได คือ ความ
ฉลาดมีไหวพริบ  (intellectual capacity) หมายถึง ความเฉียบแหลม มีความรูทันโลก ทันเหตุการณ
อยูเสมอ สอดคลองกับแนวคิดของสต็อกดิลล (Stogdill)  ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนําท่ีดี ไดแก             
มีสติปญญาและความสามารถ คือ เปนผูมีสติปญญา เฉลียวฉลาด มีการตัดสินใจดี สอดคลองกับ
แนวคิดของเทรวาทรา และนิวพอรท (Trewatha and Newport) ท่ีกลาววาคุณลักษณะผูนําไดแก              
มีความรอบรู  มีความสามารถในการวินิจฉัย มีความสามารถทางสติปญญา และมีความสามารถใน
การทํางานสอดคลองกับแนวคิดของฮอย  และมิสเกล (Hoy and Miskel)  ท่ีกลาววาคุณลักษณะของ
ผูนํา  คือ  ความเปนผูมีความสําเร็จ  (achievement)  ประกอบดวย  ความสําเร็จทางดานวิชาการและ
การแสวงหาความรู สอดคลองกับแนวคิดของแม็คนูสัน (Magnuson)  ท่ีกลาววาผูจัดการโรงเรียนท่ี
ประสบความสําเร็จควรมีคุณลักษณะดานอาชีพและคุณลักษณะสวนตัว  คือ 1)  คุณลักษณะดาน
อาชีพ  ประกอบดวย  ความสามารถในการติดตอและเขากับผูอ่ืนไดดี  มีความรูในสาขาวิชาชีพเปน
อยางดี  รูจักมอบหมายงานใหผูรวมงาน  ใหความสนใจในบุคคลอ่ืน มีความสามารถในการวางแผน
และการจัดระเบียบงาน  รับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่นและใชอํานาจหนาท่ีไดอยางเหมาะสม              
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2) คุณลักษณะสวนตัว  ประกอบดวย     มีวิจารณญาณ  มีความรูกวางขวาง  มีความยุติธรรม  มีความ
ซ่ือสัตย  มีความจงรักภักดี  เปนผูมีสติไมใชอารมณ  มีความจริงใจ  มีความเปนมิตร  มีอารมณขัน  
มีใจกวางและเปดเผย  มีความเสมอตนเสมอปลาย  มีความเมตตาปรานีและเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน 
สอดคลองกับแนวคิดของวิศิษฎ พิพัฒนภิญโญพงศ ท่ีไดเสนอหลักและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเปน
ผูบริหาร โดยเนนการสรางคุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ การเรียนรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา     สอดคลองกบั
แนวคิดของศิริพร  พงศศรีโรจน ท่ีไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนําท่ีดี ไดแก  คุณลักษณะดาน
วิชาการ ประกอบดวย มีความรูดานวิชาชีพเปนอยางดี   และมีความรูดานความรูท่ัว ๆ ไปดี  
สอดคลองกับแนวคิดของวิจิตร  วรุตบางกูร และสุพิชญา  ธีระกุล ท่ีไดใหความเห็นเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผูบริหารโรงเรียนไว  คือ  มีความรูและประสบการณ  (knowledge and experience)      
เปนคุณสมบัติท่ีเกี่ยวกับงาน ในอาชีพของผูบริหารโดยเฉพาะมีคุณสมบัติท่ีสําคัญยิ่ง เชน                       
มีความรูและประสบการณ  มี ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของงาน และรูเทาทันเหตุการณ  สอดคลอง
กับแนวคิดของเอกชัย  กี่สุขพันธ   ท่ีกลาววาผูบริหารในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางมากในปจจุบัน   
ควรมีคุณสมบัติดังนี้  1) มองกวางไกล อยางตอเนื่อง   และพรอมท่ีจะเปล่ียนแปลง   ตองเปนผูท่ีมี
วิสัยทัศน(vision) สามารถท่ีจะกําหนดกลยุทธในการบริหาร (strategic management) ไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังนั้น ผูบริหารจะตองมีทักษะท่ีสําคัญใน
การกําหนดเปาหมายการทํางาน  กําหนดนโยบาย  และวิธีการทํางานท่ีชัดเจน 2) สามารถท่ีจะ
วิเคราะหสถานการณ (analyze situations)เพื่อกําหนดแผนเชิงกลยุทธ     และแผนปฏิบัติงานให
บรรลุตามเปาหมายและนโยบายไดอยางเหมาะสม 3)ไวตอการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน 
ในสังคมท้ังภายนอก    และภายในองคกรท้ังจะตองรูจักวิเคราะหความนาเช่ือถือของขอมูลขาวสาร
ท่ีไดรับมาอีกดวย 4) ความสามารถในการจัดระบบการส่ือสารใหไดผล (effective communication)   
เพื่อเช่ือมโยงขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหท่ัวถึงทุกระดับ   ผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เปนอยางดี 5) ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล  (human 
resource  management) ตองสามารถวางแผนบุคลากร สรรหาคัดเลือก  กําหนดระบบคาจาง 
เงินเดือน  ผลตอบแทน ความกาวหนาในอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิจัยเกี่ยวกับบุคลากร
ในองคการเพื่อใหทราบถึงแนวคิด ทัศนคติ ความอึดอัดใจความไมพอใจตาง ๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
และนํามาเปนขอมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคลองกับแนวคิดของนพพงษ  บุญจิตราดุลย  
ท่ีไดจําแนกคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนไว คือ คุณลักษณะดานวิชาการ ประกอบดวย ดาน
การศึกษาทางวิชาชีพของผูบริหาร ดานความรูท่ัวไปของผูบริหาร และดานประสบการณของ
ผูบริหาร  สอดคลองกับแนวคิดของรุง  แกวแดง ไดกลาวถึงภาพลักษณผูบริหารสถานศึกษาใน
ปจจุบันจะเปล่ียนไปโดยผูบริหารโรงเรียนยุคใหมจะตองมีคุณลักษณะ ดังนี้  คือ ความเปนผูนําทาง
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วิชาการที่เขมแข็ง สอดคลองกับแนวคิดของสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญของฮองกงท่ีกลาววา 
ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานตามสมรรถภาพภาวะ
ผูนําครูใหญ ไดแกภาวะผูนําเชิงกลยุทธ  ภาวะผูนําในการสอน  ภาวะผูนําในองคการ  สอดคลองกับ
แนวคิดของสมาคมผูนําโรงเรียนผู มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐ  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Interstate School Leaders Licensure Consortium : ISLLC)  มีจํานวนท้ังส้ิน 6 
มาตรฐาน แตละมาตรฐานจําแนกดัชนีแสดงคุณลักษณะออกเปน 3  ดาน  คือ 1) ดัชนีดานความรู 2) 
ดัชนีดานทัศนคติ และ3) ดัชนีดานการปฏิบัติหรือทักษะ  สําหรับดัชนีดานความรู ไดแก1) มีความรู
ทางดานการบริหารการศึกษาทั้งในแงทฤษฎีและการปฏิบัติ 2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
แหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล และยุทธศาสตรการวิเคราะหขอมูล 3) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การออกแบบ การใช การประเมิน และการปรับปรุงหลักสูตร 4) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
วัดผล การประเมินผล และยุทธศาสตรในการประเมิน 5)มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของ
เทคโนโลยีในการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนและความกาวหนาทางวิชาชีพ 6) มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา  และการบริหารจัดการในโรงเรียน สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของพิสุทธ์ิ  แจงคํา  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูอาจารยสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย
เกี่ยวกับคุณลักษณะ 3 ดาน คือ ดานความรู ดานทักษะและดานลักษณะนิสัย  ผลการวิจัยพบวา  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครู – อาจารย 
โดยรวมและรายดาน คือ ดานลักษณะนิสัย ดานการเปนผูนํา และดานความรูทางวิชาการ พึง
ประสงคอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของชัยนาท  พรมมาลุน ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี  
ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดอุดรธานี   ท่ีครูผูสอนและลูกจางประจําตองการโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากโดย
เรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย ไดดังนี้  ดานบุคลิกภาพ  ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน 
และดานวิชาการ ตามลําดับ สอดคลองกับผลงานวิจัยของอภิวัฒน  ภูไชยแสง ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง 
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่พึงประสงค ตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนโดยสวนรวม และจําแนกตามขนาดของ
โรงเรียนมีทัศนะตอคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงค  โดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับพึงประสงคมาก ซ่ึงมีคาเฉล่ียจากสูงไปหาต่ํา คือ คุณลักษณะดานวิชาการ ดาน
คุณธรรมและจริยธรรม ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และดานบุคลิกภาพ ตามลําดับ 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของธวัชชัย  ปุณฑริกกุล     ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง   การศึกษาคุณลักษณะท่ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 360 

พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังฆมลฑลนครราชสีมา ตามทัศนะของครู ใน
ดานความรู ดานความสามารถ ดานการเปนผูนํา ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค ดานการปกครอง 
ดานมนุษยสัมพันธ ดานการบริการสังคม และดานคุณธรรมจริยธรรม ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังฆมลฑลนครราชสีมา ตามทัศนะของครูเปน
รายดานอยูในระดับมาก และเม่ือเฉล่ียรวมทุกดานพบวา อยูในระดับมากเชนกัน โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญไดดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความคิดสรางสรรค ดานการปกครอง ดานการเปน
ผูนํา ดานความรู ดานความสามารถ ดานมนุษยสัมพันธ   และดานการบริการสังคม  สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของสุชาติ  เตาสุวรรณ  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารเขต
พื้นท่ีการศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบวา 
คุณลักษณะในภาพรวมของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน  โดยมีคะแนน
เรียงลําดับดังนี้  อันดับท่ี 1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม   อันดับท่ี 2  ดานบุคลิกภาพสวนตัว อันดับ
ท่ี 3 ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน และอันดับสุดทาย ดานความรูความสามารถ เม่ือพิจารณา
เปนรายดานคุณลักษณะท่ีมีคะแนนสูงสุดแตละระดับ ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม คือ มีความ
ซ่ือสัตยตอตนเองและหนาท่ี ดานบุคลิกภาพสวนตัว ไดแก มีความเอ้ืออาทรกับผูรวมงาน ดานการ
สรางความสัมพันธกับชุมชน ไดแก มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานและบุคลากร
ภายนอก    และดานความรูความสามารถ ไดแก ความสามารถในการบริหารเวลา    สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของสมศรี  สุมมาตย  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอ
การปฏิรูปการเรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ี
เอ้ือตอการปฏิรูปการเรียนรู ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยภาพรวม
ท้ัง 4 ดาน อยูในระดับ  “มาก”   ความคิดเห็นอยูในระดับ  “มากท่ีสุด”  คือ ดานคุณธรรม  และความ
คิดเห็นอยูในระดับ “มาก” เรียงตามลําดับ  คือ  ดานบุคลิกภาพ  ดานสุขภาพ  และดานสติปญญา
และความสามารถ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ Reeves, Moss and Forrest ท่ีไดศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพเร่ืองความคาดหวังท่ีมีตอผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล โดยใหกลุมตัวอยางเรียงลําดับ
พฤติกรรมท่ีคาดหวังวาผูบริหารท่ีมีประสิทธิผลควรจะมีอะไรบาง ผลการวิจัยพบวาความคาดหวัง
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย    คือ ความสามารถในการแกปญหาความขัดแยง  ความสามารถ
สรางแรงจูงใจ     การมีมาตรฐานการทํางาน    มีการเตรียมพรอมสําหรับการทํางาน   มีวิสัยทัศน 
กลาหาญ และสามารถตอสูกับอุปสรรค ชวยแนะนําใหผูรวมงานรูจักการพัฒนา มีการประเมินการ
ทํางานดวยความยุติธรรม โนมนาวใจคนไดดี มีความรอบรู มีความสามารถเหมาะกับตําแหนงและ
รูจักใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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 ตัวชี้วัดท่ี 5 “คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม”  จากผลการวิจัยพบวาประกอบดวย  
21 ตัวช้ีวัดยอย คือ (1) มีความโปรงใส (2) มีความซ่ือสัตยสุจริต   (3) มีความเมตตากรุณาเอ้ืออาทร
ตอผูอ่ืน   (4) มีใจเปนธรรม และมีความยุติธรรม (6) มีความอดทนตอความยากลําบาก   (6) ยึดม่ัน
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (7) มีความเสียสละ อุทิศตนและเวลาใหกับการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง  (8) มีวินัยในตนเอง  (9) มีความหนักแนน และมีสัจจะ (10) เปนผูนําเชิงคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (11) มีความรับผิดชอบ (12) นําหลักธรรมคําสอนทาง
ศาสนามาประยุกตใชในการบริหาร (13) สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ี
เหมาะสม (14) รูบทบาทของตน (15) เปนคนตรงตอเวลา (16) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผูบริหารสถานศึกษา (17) ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางาน (18) ยอมรับและชื่นชม
ความสําเร็จของนักเรียนและบุคลากรทุกคน (19) สนับสนุนใหบุคลากรประสบผลสําเร็จในงาน   
(20) มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนได และ(21) มีความมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ  
สาเหตุท่ีตัวช้ีวัดท่ี 5  “คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม ” ไดขอคนพบ 21 ตัวบงช้ี ท้ังนี้เนื่องจาก
เปนคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม ท่ีเหมาะสมสําหรับผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
ของสังคมไทยในปจจุบัน ซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเปน
อยางมาก ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีคุณธรรมจริยธรรม ท้ัง 21 ตัวบงช้ี ในระดับท่ีสูงมาก เพื่อ
ตอสูกับความเปล่ียนแปลงดังกลาวท่ีเกิดข้ึน    ขอคนพบนี้สอดคลองกับแนวคิดของเครทอน 
(Kreitton) เนนวาลักษณะผูนําท่ีดีตองมีเมตตาจิต  ซ่ือสัตยและตรงไปตรงมา    เปนกลางโดยไมเอน
เอียง    มีศีลธรรม     สอดคลองกับแนวคิดของบารนารด (Barnard)  ท่ีกลาววา  คนท่ีจะเปนผูนํา มี
ความจําเปนท่ีจะตองมีคุณสมบัติพิเศษ ซ่ึงจะขาดเสียมิได คือความรับผิดชอบ (responsibility)   
หมายถึง    ความมีคุณธรรม  ศีลธรรม  รูจักรับผิดชอบเม่ือผิดพลาด   รับคําตําหนิโดยเต็มใจ มีความ
มานะบากบั่นไมทอถอยในการปฏิบัติหนาท่ี สอดคลองกับแนวคิดของสแตท และคนอื่น ๆ (Stadt 
and others) ไดสรุปวาลักษณะของผูนําท่ีดีคือ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ  สอดคลองกับ
แนวคิดของสต็อกดิลล (Stogdill)  ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนําท่ีดี ไดแก  มีความรับผิดชอบ และ
มุงม่ันท่ีจะทํางานใหสําเร็จ เปนผูท่ีสามารถรวมมือกับผูอ่ืนได และเปนท่ียอมรับของผูรวมงานและ
คนอ่ืน ๆ   สอดคลองกับแนวคิดของเทรวาทรา  และนิวพอรท   (Trewatha and Newport) ท่ีกลาววา
คุณลักษณะผูนําไดแก มีความซื่อสัตย มีความสามารถท่ีจะรวมงาน มีความรับผิดชอบ และมี
ความสําเร็จ สอดคลองกับแนวคิดของฮอย  และมิสเกล (Hoy and Miskel)  ท่ีกลาววาคุณลักษณะ
ของผูนํา คือ ความเปนผูมีความสําเร็จ  (achievement)     ประกอบดวย     ความสําเร็จทางดาน
วิชาการและการแสวงหาความรู  ความเปนผูมีความรับผิดชอบ  (responsibility) ไดแก   การเปนท่ี
พึ่งของคนอ่ืนได มีความสม่ําเสมอ ม่ันคง อดทน กลาพูดกลาทํา เช่ือม่ันในตนเอง และมีความ
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ทะเยอทะยาน  สอดคลองกับแนวคิดของกริฟฟท (Griffiths) ท่ีกลาววาคุณลักษณะภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียน คือ  1) การเปนนักปรับปรุง  โดยเปนคนคอยกระตุนและใหโอกาส
ผูใตบังคับบัญชาในการทํางานและปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน  สนับสนุนสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา
แสวงหา   และปรับปรุงวิธีการทํางานท่ีดีกวาวิธีเดิมอยูเสมอ  ตลอดจนเปนผูแนะแนวทางหรือวิธี
ทํางานใหมๆใหกับผูใตบังคับบัญชา 2) การเปนผูใหการยอมรับผูอ่ืน  โดยดึงเอาความสามารถของ
ผูใตบังคับบัญชาท่ีแฝงอยูในตัวออกมาใชใหปรากฏ    มองเห็นปญหาของผูใตบังคับบัญชาในการ
ทํางาน    ใหกําลังใจและคําชมเชย  ยอมรับในผลสําเร็จของผูใตบังคับบัญชา 3) การเปนผูใหความ
ชวยเหลือคือพรอมเสมอท่ีจะชวยแกปญหาใหผูใตบังคับบัญชาเม่ือมีปญหาติดขัด มีความหวงใยและ
กระตือรือรนท่ีจะใหความชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาท่ีมีปญหาและตองการความชวยเหลือ 4)การ
เปนผูเขาสังคมไดอยางดี  เปนผูท่ีไววางใจได  มีความมั่นคง  สุภาพ  เอ้ือเฟอและมีความเปนมิตร
เพื่อใหไดมาซ่ึงการสนับสนุนการทํางานของตนในโรงเรียน  ท้ังนี้จะตองเปนผูท่ีใชเวลาในการ
สังคมไดอยางถูกตองและเหมาะสมดวย  สอดคลองกับแนวคิดของแม็คนูสัน (Magnuson)  ท่ีกลาว
วาคุณลักษณะภาวะผูนําของผูจัดการโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ   คือ คุณลักษณะสวนตัว  
ประกอบดวย  คือ  มีวิจารณญาณ  มีความรูกวางขวาง  มีความยุติธรรม  มีความซ่ือสัตย  ความ
จงรักภักดี  เปนผูมีสติไมใชอารมณ  มีความจริงใจ  มีความเปนมิตร  มีอารมณขัน  มีใจกวางและ
เปดเผย  มีความเสมอตนเสมอปลาย  มีความเมตตาปรานีและเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน  สอดคลองกับ
แนวคิดของภิญโญ  สาธร ท่ีกลาววา     ผูนําจะตองมีคุณลักษณะ คือ ใจกวาง  ใจดี  ไมตระหนี่ตอ
การเล้ียงดูและใหรางวัล มีพรหมวิหารส่ี คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในสถานท่ี สถานการณ 
และ เวลาอันเหมาะสม หนักแนน   ไมหูเบา   รับฟงจากทุกฝาย    มีความยุติธรรม และใหความ
เสมอภาคแกทุกคน ซ่ือสัตยและสุจริต ตรงตอเวลา   ขยันและอุทิศเวลาใหแกงาน  เปนตัวอยางท่ีดี
ทุกดานของผูนอย    รักษาระเบียบวินัย      ปฏิบัติงานตามขอบังคับและกฎหมายโดยเครงครัดทุก
โอกาส ละเวนจากการประพฤติช่ัวซ่ึงจะทําใหสังคมรังเกียจตามสภาพของวัฒนธรรมไทย  

สอดคลองกับแนวคิดของสมพงษ  เกษมสิน  ท่ีกลาววาคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับผูนํา  คือ ดาน
บุคลิกภาพและความสนใจ (personality and interest) ไดแกมีความกระตือรือรนและความเต็มใจใน
การปฏิบัติงาน   มีความเชื่อม่ันในตนเองและมีความรับผิดชอบ สอดคลองกับแนวคิดของวิศิษฎ 
พิพัฒนภิญโญพงค ท่ีไดเสนอหลักและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเปนผูบริหาร โดยเนนการสราง
คุณลักษณะท่ีสําคัญ คือการรักษาระเบียบวินัย มีความเสียสละและใหความชวยเหลือตอเพื่อน
รวมงาน  ยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต มีความตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอองคกร งาน  และ
ลูกคา   และประหยัดใหองคกรอยางสมเหตุสมผล  สอดคลองกับแนวคิดของเอกชัย  กี่สุขพันธ  ท่ีได
กลาวถึงผูบริหารในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางมากในปจจุบันควรมีคุณสมบัติดังนี้  คือ    มี
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คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร  สามารถท่ีจะเปนแบบอยางท่ีดีในการประพฤติเพื่อให
ผูใตบังคับบัญชาใชเปนแบบอยาง ไมใชตําแหนงหนาท่ีการงานแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเอง 
ไมวาจะเปนทางตรงและทางออม สอดคลองกับแนวคิดของอภิรมย ณ นคร ท่ีไดกลาวไววา ความ
เจริญของโรงเรียนตองอาศัยคุณลักษณะของผูบริหาร ดังนี้ คือ  สมรรถภาพทางสวนตัว ไดแก  มี
ศีลธรรมจรรยา ซ่ือสัตยและม่ันคง   มีเหตุผล   และมีความยุติธรรม        สอดคลองกับแนวคิดของ
วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา  ธีระกุล ท่ีไดใหความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริหารโรงเรียนไว   
คือ  มีคุณธรรมสูง   (virtue)  คุณธรรมเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของผูบริหารใหมีพฤติกรรมแตส่ิงท่ี
ดีงาม  ไดแก    มีความยุติธรรม   มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความจงรักภักดีและมีศีลธรรม  สอดคลอง
กับแนวคิดของบุญชัย  พิทักษดํารงกิจ  ไดกลาวถึงผูนําในยุคโลกาภิวัตนวา ผูนําท่ีดีตองมี
คุณลักษณะการเปนผูนํา 9 ประการ คือ1)  ความซื่อสัตย  คือ  ความต้ังใจดําเนินงานท่ีไดรับ
มอบหมายดวยความซ่ือสัตยสุจริต  ใชความอุตสาหะวิริยะ เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการที่
กําหนดไว 2) ความนาเช่ือถือ  เปนความรูสึกอยางหนึ่งท่ีมีตอบุคคลหรือตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ความ
นาเช่ือถือท่ีมีตอตัวผูนําเกิดจากความรู  ความสามารถ  ความมีศีลธรรม  การปรับตัว  ความสุขุม
รอบคอบ  และความเปนมิตรของผูนํา  ฯลฯ 3) ความยุติธรรม  เปนส่ิงท่ีผูนําตองคํานึงเสมอวาทุก
คนสามารถเปล่ียนแปลงได  คนท่ีมีปญหาไมวาจะอยูในระดับใดสามารถแกไขและปรับพฤติกรรม
ใหเปนไปในทางที่เหมาะสมได  คนจะทํางานไดดีหรือไมดีอยูท่ีการสอนงาน การชี้แนะ และการจูง
ใจใหยอมรับหลักการเปล่ียนแปลงข้ันพื้นฐานกอน  การมองคนในแงดีทําใหคนมีกําลังใจและสราง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคคล 4) ความมีเหตุผล  ผูนําตองเปนคนรอบรูท่ีเกิดจากการคิด วิเคราะห
ขอมูลท่ีรับมาจากการฟง การอาน และตรวจสอบแหลงขาวขอมูลอยางเปนกระบวนการเพ่ือให
ความคิดเกิดจากเหตุโยงไปหาผลและการคิดจากผลสาวกลับไปหาเหตุ  ผูนําเปนผูรู เทาทัน
เหตุการณ  เม่ือจะส่ังการแตละครั้งตองคาดไดวาผลอะไรตามมา หรือเม่ือเห็นความผิดปกติเกิดข้ึน
ในองคการตองสามารถบอกไดวามาจากสาเหตุอะไร 5)ความรับผิดชอบ  แนวคิดในปจจุบัน ถือวา
ความเปนผูนําเกิดจากการพัฒนาบุคคลมิใชเกิดจากคุณสมบัติสวนตัวของผูนําเองพฤติกรรมท่ี
กอใหเกิดความเปนผูนําคือปฏิสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา  ตัวอยางท่ีเห็นได
ชัด คือ คําพูดและการกระทําเปนพฤติกรรมท่ีสําคัญของผูท่ีแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบของ
ผูนําหากผูนําขาดพฤติกรรมนี้จะทําใหผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาไมอุทิศตนเองใหกับงานอยาง
เต็มท่ีหรือไมใชขีดความสามารถในตัวเองท้ังหมดใหกับการทํางาน6) ความสามารถท่ีพึ่งพาได เปน
ความสามารถมาทํางานในองคการและความสามารถในการกอใหเกิดความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
ของคนในองคการงานท่ีสําเร็จลงไดมิใชดวยความสามารถหรือความเกงของคนใดคนหน่ึง แตตอง
อาศัยคนทุกคน  ผูนําจึงตองทําหนาท่ีเปนศูนยรวมของความสามารถของทุกคนในองคการ คือ ทํา
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ใหผูรวมงานทุกคนมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยาง
ดี    7) ความเปดเผย     จะสะทอนถึงความไววางใจซ่ึงกันและกัน  ผูนําตองแสดงใหผูรวมงานเห็น
ความจริงใจ และในฐานะท่ีปรึกษาแนะนํา เพื่อใหผูรวมงานมีอิสระท่ีจะพูดดวยความรูสึกท่ีแทจริง 
ความเปดเผยจึงมีความสําคัญตอผูนําและผูรวมงาน ท่ีตั้งใจจะแกไขปญหารวมกัน  8) ความคิด
สรางสรรค   จะพิจารณาส่ิงตาง ๆ ในแงความเปนไปไดและมองโลกในแงดี  ผูนําจะแสดงใหเห็น
ไดวาส่ิงตาง ๆ มีความเปนไปไดอยางเปนจริง  ไมใชอยางเพอฝนและสามารถแยกแยะความแตกตาง
ของส่ิงตาง ๆ  ไดชัดเจน 9)  ความสามารถในดานการทํางานของตนเอง ผูนําตองมีความรูอยาง
แทจริงในงานท่ีทํานั้น  สอดคลองกับแนวคิดของศิริพร พงศศรีโรจน ท่ีกลาววาคุณลักษณะของผูนํา
ท่ีดีคือมีบุคลิกภาพดานจิตใจดี ประกอบดวย มีความเชื่อม่ันศรัทธาผูอ่ืน  มีความอดทนกลาหาญ  มี
เมตตาจิต มีวินัย มีใจเปนธรรม และมีอารมณขัน  สอดคลองกับแนวคิดของธีระ รุญเจริญ ท่ีไดเสนอ
ลักษณะนักบริหารการศึกษามืออาชีพท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตามแนวทางท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  คือ 1) มีบุคลิกภาพ
นาเช่ือถือ  เปนบุคคลที่มีน้ําเสียงการพูดนาฟง  เขาใจงาย  มีอารมณม่ันคง (Emotional  Quotient : 
EQ)  มีความเขมแข็งแตถอมตน  มีกิริยามารยาทเปนท่ียอมรับของสังคม  มีการแตงกายสอดคลอง
กับกาลเทศะ 2) ดานคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศนกาวหนาทันการเปล่ียนแปลง ยึดระบบคุณธรรม
เปนท่ีตั้ง  มีความโปรงใส  ยุติธรรม ซ่ือสัตย  ไมคอรรัปช่ัน  อดทน  อดกล้ัน  รับท้ังผิดและชอบ
เสียสละ  เปนคนดีของสังคม  สอดคลองกับแนวคิดของนพพงษ  บุญจิตราดุลย   ท่ีกลาววา   
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน คือคุณลักษณะดานบุคลิกภาพทางดานจิตใจและอารมณ 
ประกอบดวย อุดมการณ ความเชื่อม่ันของตนเอง  เสียสละ  ศรัทธา  ความไว  ความเห็นอกเห็นใจ  
ความมีพลังอดทน  ขยัน กลาหาญ กลาพูด กลาทํา  ตื่นตัวอยูเสมอ  ความมีเมตตาจิต ยุติธรรม 
อารมณม่ันคง อารมณขัน มีวินัย         สอดคลองกับแนวคิดของทองอินทร  วงศโสธร   ท่ีไดจําแนก
คุณลักษณะผูนําของครูใหญ    ออกเปน   2    ดาน  คือคุณลักษณะเชิงคุณภาพ  หมายถึง คุณลักษณะ
อันเกี่ยวของกับบุคลิกภาพ ความสามารถในการบริหารงาน และทักษะทางสังคม  ไดแก ความ
ทะเยอทะยาน ความเช่ือม่ันในตนเอง  ความซ่ือสัตย   ความกลาไดกลาเสีย   ความสามารถในการใช
อํานาจเหนือคนอ่ืน   ความทนอยูในความคับของใจ ความสามารถในการพูด ความเปนผูรอบรู 
ความสามารถในการตัดสินใจ     ความสามารถในการแกปญหา   ความเห็นอกเห็นใจ  ความมี
มนุษยสัมพันธ    ความเฉลียวฉลาดและความรับผิดชอบ   สอดคลองกับแนวคิดของสมรรถภาพ
ภาวะผูนําครูใหญของฮองกงท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณลักษณะที่สงเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารงานตามสมรรถภาพภาวะผูนําครูใหญ ไดแก ภาวะผูนําทางจริยธรรม ประกอบดวย 1) 
เปนตัวแบบในทางจริยธรรม โดยเฉพาะความซ่ือสัตยท้ังในเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัว 2) สงเสริม
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พฤติกรรมความมีจริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริตภายในโรงเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ
สมาคมผูนําโรงเรียนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐประเทศ สหรัฐอเมริกา (Interstate 
School Leaders Licensure Consortium : ISLLC) มีจํานวนท้ังส้ิน 6 มาตรฐาน แตละมาตรฐาน
จําแนกดัชนีแสดงคุณลักษณะออกเปน 3  ดาน คือ 1) ดัชนีดานความรู 2) ดัชนีดานทัศนคติ และ3) 
ดัชนีดานการปฏิบัติหรือทักษะ  สําหรับดัชนีดานการปฏิบัติ ไดแก 1) บุคคลทุกคนไดรับการปฏิบัติ
อยางยุติธรรม ใหเกียรติ และยอมรับนับถือ 2)ยอมรับและช่ืนชมความสําเร็จของนักเรียนและ
บุคลากร สอดคลองกับแนวคิดของคุรุสภาในฐานะท่ีเปนสภาของครูในประเทศไทย ไดกําหนด
เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาข้ึน    เรียกวา    “เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 
2540”   ไดแก    มาตรฐานท่ี 8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี   สอดคลองกับพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยเม่ือวันท่ี 4 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2540 ความวา “ใหยึดหลักเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกิน อุมชูตัวเองไดใหมี
พอเพียงกับตัวเอง ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว 
จะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัวอยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ 
จะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางส่ิงบางอยางท่ีผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายไดแตขายใน
ท่ีไมหางไกลเทาไรไมตองเสียคาขนสงมากนัก”     และสอดคลองกับพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยเม่ือวันท่ี 4 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2541 ความวา “คนเราถาพอใจในความตองการก็มีความโลภนอย  เม่ือมีความโลภ
นอยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย ถาทุกประเทศมีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา
พอประมาณ   ไมสุดโตง   ไมโลภอยางมาก    คนเราก็อยูเปนสุข”    สอดคลองกับแนวคิดของพระ
ราชวรมุนี   (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)      ท่ีไดกลาวถึงคุณลักษณะของนักบริหารไววา  นักบริหารจะทํา
หนาท่ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ถามีคุณลักษณะ 3  ประการ  ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในทุติปาปณิกสูตร  
ดังนี้ 1) จักขุมา หมายถึง มีปญญามองการณไกล  ตรงกับภาษาอังกฤษวา  conceptual  skill    คือ  
ความชํานาญในการใชความคิด 2) วิธูโร  หมายถึง  จัดการธุระไดดีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน   
คุณลักษณะท่ีสองนี้ตรงกับคําวา technical  skill คือความชํานาญดานเทคนิค 3) นิสสยสัมปนโน   
หมายถึง  พึ่งพาอาศัยคนอ่ืนได    เพราะเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี  ขอนี้ตรงกับคําวา   human  
relation   skill    คือ    ความชํานาญดานมนุษยสัมพันธ    สอดคลองกับแนวคิดของพระธรรมปฎก 
(ป.อ. ปยุตฺโต)  ท่ีไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารไววา ผูเปนใหญในแผนดิน  ผูนํา   และ
ผูปกครองรัฐ ตั้งแตพระเจาจักรพรรดิ พระมหากษัตริย  ตลอดจนนักปกครองทั่วไป มีหลักธรรมที่
เปนคุณสมบัติ และเปนขอปฏิบัติ ดังนี้ ก) ทรงทศพิธราชธรรม  คือ  มีคุณธรรมของผูปกครอง  หรือ  
ราชธรรม     (ธรรมของพระราชา)  10  ประการ ดังนี้ 1) ทาน ใหปนชวยประชา คือ บําเพ็ญตนเปน
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ผูให โดยมุงปกครองหรือทํางานเพื่อใหเขาได  มิใชเพื่อจะเอาจากเขา    เอาใจใสอํานวยบริการ  
จัดสรรความสงเคราะห    อนุเคราะห ใหประชาราษฎรไดรับประโยชนสุข     ความสะดวกปลอดภยั    
ตลอดจนไดความชวยเหลือแกผูเดือดรอนประสบทุกขและใหความสนับสนุนแกคนทําความดี 2) 
ศีล   รักษาความสุจริต คือ  ประพฤติดีงาม   สํารวมกายและวจีทวาร ประกอบแตการสุจริต รักษา
กิตติคุณ  ประพฤติใหควรเปนตัวอยาง และเปนท่ีเคารพนับถือของประชาราษฎร มิใหมีขอท่ีผูใดจะ
ดูแคลน 3) ปริจจาคะ   บําเพ็ญกิจดวยเสียสละ   คือ  สามารถเสียสละความสุขสําราญ เปนตน
ตลอดจนชีวิตของตนได   เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และความสงบเรียบรอยของบานเมือง   
4) อาชชวะ ปฏิบัติภาระโดยซ่ือตรง คือ ซ่ือตรงทรงสัตยไรมารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความ
จริงใจ ไมหลอกลวงประชาชน 5) มัททวะ ทรงความออนโยนเขาถึงคน คือ มีอัธยาศัย ไมเยอหยิ่ง
หยาบคายกระดางถือองค   มีความงามสงาเกิดแตทวงทีกริยาสุภาพนุมนวล   ละมุนละไม   ควรได
ความรักภักดีแตมิขาดยําเกรง 6) ตปะ   พนมัวเมาดวยเผากิเลส  คือ แผดเผากิเลสตัณหามิใหเขามา
ครอบงําจิต  ระงับยับยั้งขมใจได   ไมหลงใหลหมกมุนในความสุขสําราญ  และการปรนเปรอ   มี
ความเปนอยูสมํ่าเสมอหรืออยูอยางงาย ๆ สามัญ มุงม่ันแตจะบําเพ็ญเพียรทํากิจในหนาท่ีใหบริบูรณ 
7) อักโกธะ   ถือเหตุผลไมโกรธา   คือ   ไมเกร้ียวกราด   ไมวินิจฉัยความและกระทําการดวยอํานาจ
ความโกรธ มีเมตตาประจําใจไวระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความและกระทําการดวยจิตอันสุขุม
ราบเรียบตามธรรม 8)  อวิหิงสา   มีอหิงสานํารมเย็น   คือ ไมหลงระเริง   ไมบีบค้ันกดข่ี  มีความ
กรุณา    ไมหาเหตุเบียดเบียน  ลงโทษอาชญาแกประชาราษฎรผูใด  ดวยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 
9) ขันติ  ชํานะเข็ญดวยขันติ   คือ   อดทนตองานที่ตรากตรํา  อดทนตอความเหนื่อยยาก    ถึงจะ
ลําบากกายนาเหนื่อยหนายเพียงไร    ก็ไมทอถอย    ถึงจะถูกหยันดวยถอยคําเสียดสีถากถางอยางใด  
ก็ไมหมดกําลังใจ  ไมยอมละท้ิงกิจกรณียท่ีบําเพ็ญโดยชอบธรรม 10) อวิโรธนะ    มิปฏิบัติคลาดจาก
ธรรม    คือ    ประพฤติมิใหผิดจากประศาสนธรรม อันถือประโยชนสุขความดีงามของรัฐและ
ราษฎรเปนท่ีตั้ง อันใดประชาราษฎรปรารถนาโดยชอบธรรม   ก็ไมขัดขืน    การใดจะเปนไปโดย
ชอบธรรมเพื่อประโยชนสุขของประชาชนก็ไมขัดขวาง   วางองคเปนหลักหนักแนนในธรรมคงท่ี
ไมมีความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถอยคําดีราย  ลาภสักการะ  หรืออิฏฐารมณ  อนิฏฐารมณใด ๆ 
สถิตม่ันในธรรม  ท้ังสวนยุติธรรม   คือ ความเท่ียงธรรม ก็ดี นิติธรรม  คือ ระเบียบแบบแผน  
หลักการปกครอง   ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดี ไมประพฤติใหเคล่ือนคลาดวิบัติ
ไป ข) บําเพ็ญกรณียของจักรพรรดิ  คือ  ปฏิบัติหนาท่ีของนักปกครองผูยิ่งใหญ    ท่ีเรียกวา  
จักรวรรดิวัตร  (ธรรมเนียมหรือหนาท่ีประจําของจักรพรรดิ)  5  ประการ  คือ 1) ธรรมาธิปไตย ถือ
ธรรมเปนใหญ  คือ ยึดถือความจริง ความถูกตอง ความดีงาม  เหตุผล  หลักการ  กฎกติกาที่ชอบ
ธรรม  เปนบรรทัดฐาน  เคารพธรรม   เชิดชูธรรม นิยมธรรม ตั้งตนอยูในธรรม ประพฤติธรรมดวย
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ตนเอง 2) ธรรมิการักขา ใหความคุมครองโดยธรรม  คือ จัดอํานวยการรักษาคุมครองปองกันอัน
ชอบธรรม    แกชนทุกหมูเหลาในแผนดิน  คือ  คนภายใน    ขาราชการฝายทหาร  ขาราชการฝาย
ปกครอง   ขาราชการพลเรือน   นักวิชาการ   และคนตางอาชีพ  เชน  พอคาและเกษตรกร   ชาวนิคม
ชนบทและชนชายแดน พระสงฆและบรรพชิตผูทรงศีลทรงคุณธรรม ตลอดจนสัตวเทาสัตวปก  อัน
ควรสงวนพันธุท้ังหลาย 3) มา อธรรมการ  หามกั้นการอาธรรม  คือ จัดการปองกันแกไข มิใหการ
กระทําท่ีไมเปนธรรม การเบียดเบียนขมเหง  และความผิดความช่ัวรายเดือดรอน  เกิดมีข้ึนใน
บานเมือง       ชักนําประชาชนใหตั้งม่ันในสุจริตและนิยมธรรม     รวมท้ังจัดวางระบบท่ีกันคนราย 
ใหโอกาสคนดี 4) ธนานุประทาน ปนทรัพยแกชนผูยากไร   มิใหมีคนขัดสนยากไรในแผนดินเชน 
จัดใหราษฎรทั้งปวงมีทางหาเล้ียงชีพ ทํามาหากินไดโดยสุจริต 5)  ปริปุจฉา ไมขาดการสอบถาม
ปรึกษา แสวงปญญาและความดีงามยิ่งข้ึนไป  โดยมีท่ีปรึกษาท่ีทรงวิชาการทรงคุณธรรม ผู
ประพฤติดี ประพฤติชอบ ผูไมประมาทมัวเมา ท่ีจะชวยใหเจริญปญญาและกุศลธรรม หม่ันพบปะ
พระสงฆและนักปราชญ     ไถถามหาความรูหาความดีงามหาความจริง      และถกขอปญหาตาง ๆ    
อยูโดยสมํ่าเสมอตามกาลอันควร   เพื่อซักซอมตรวจสอบตนใหเจริญกาวหนาและดําเนินกิจการ
ในทางท่ีถูกตองชอบธรรม  ดีงาม     และเปนไปเพ่ือประโยชนสุขอยางแทจริง ค) ประกอบราช
สังคหะ  คือ  ทํานุบํารุงทวยราษฎรใหประชาชาติดํารงอยูในเอกภาพและสามัคคี   ดวยหลักธรรมท่ี
เรียกวา    ราชสังคหวัตถุ      (หลักสงเคราะหประชาชนของพระราชา)  4 ประการ คือ 1) สัสสเมธะ 
ฉลาดบํารุงธัญญาหาร คือ ปรีชาสามารถในนโยบายท่ีจะบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร สงเสริม
การเกษตรใหอุดมสมบูรณ 2) ปุริสเมธะ ฉลาดบํารุงขาราชการ คือ  ปรีชาสามารถในนโยบายท่ีจะ
บํารุงขาราชการ ดวยการสงเสริมคนดีมีความสามารถ และจัดสวัสดิการใหดี เปนตน 3) สัมมาปาสะ   
ผูกประสานปวงประชา  คือ  ผดุงผสานประชาชนไวดวยนโยบายสงเสริมอาชีพ  เชน   จัดทุนใหคน
ยากจนยืมไปสรางตนในพาณิชยกรรม     หรือดําเนินกิจการตาง ๆ ไมใหฐานะเหล่ือมลํ้าหางเหินจน
แตกแยกกัน 4) วาชไปยะ   มีวาทะดูดดื่มใจ   คือ  รูจักพูด   รูจักช้ีแจงแนะนํา   รูจักทักทายไถถาม
ทุกขสุขราษฎรทุกชั้น   แมปราศรัยก็ไพเราะนาฟง   ท้ังประกอบดวยเหตุผล  เปนหลักฐาน  มี
ประโยชน  เปนทางแหงการสรางสรรค  แกไขปญหา  เสริมความสามัคคี ทําใหเกิดความเขาใจดี 
ความเช่ือถือ และความนิยมนับถือ ง) ละเวนอคติ นักปกครอง เม่ือปฏิบัติหนาท่ี พึงเวนความลําเอียง 
หรือความประพฤติท่ีคลาดเคล่ือนจากธรรม 4 ประการ 1) ฉันทาคติ  ลําเอียงเพราะชอบ 2)โทสาคติ  
ลําเอียงเพราะชัง           3) โมหาคติ   ลําเอียงเพราะหลงหรือเขลา 4) ภยาคติ  ลําเอียงเพราะขลาดกลัว   
สอดคลองกับแนวคิดของเลาจื้อ  แหงลัทธิเตา  ที่ไดกลาวถึง คุณสมบัติความเปนผูนําสามประการ
ตอไปนี้  มีคายิ่งสําหรับผูนํา คือ 1) ความเมตตากรุณาสําหรับสัตวโลกท้ังมวล 2) ความเรียบงายและ
มัธยัสถทางวัตถุ   หรือความกระเหม็ดกระแหม       และ3) ความรูสึกเสมอภาคหรือความออนนอม
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ถอมตน   สอดคลองกับผลงานวิจัยของประสงค  ศรีบุญพิมพสวย ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะ
ของผูชวยผูบริหารฝายกิจการนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา  จังหวัดอุดรธานี    ผลการวิจัยพบวา    ลักษณะท่ีพึงประสงคของผูชวยผูบริหารโรงเรียนใน
แตละดานสูงสุด ไดแก 1) มีความประพฤติดี  2) มีความสามารถในการปฏิบัติงาน  3) มีความรู
ความสามารถในงานวิชาการ   4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 5) มีบุคลิกท่ีดีนาเล่ือมใส และมีลักษณะเดนท่ี
พึงประสงค  ไดแก  1) มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน 2) มีความซ่ือสัตยสุจริตยุติธรรม 3) มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีในการปฏิบัติงาน  4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน  สอดคลอง
กับผลงานวิจัยของไพโรจน  สิงหคํา ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ผลการวิจัย
พบวา  ตามความคิดเห็นของครูอาจารย   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดาน 
พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยรายดานเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  ดังนี้  ดาน
คุณธรรมจริยธรรม      ดานภาวะผูนํา       ดานทักษะความรูความสามารถในการบริหาร และดาน
มนุษยสัมพันธ เม่ือพิจารณาเปนรายขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด พบวา ดานคุณธรรมจริยธรรม  คือ ขอเปน
แบบอยางที่ดีในการครองงาน ดานภาวะผูนํา คือ ขอรักเกียรติรักศักดิ์ศรี  ศรัทธาในอาชีพ ดาน
ความรูความสามารถในการบริหาร คือ ขอความสามารถในการครองตน ครองคน ครองงาน    ดาน
มนุษยสัมพันธ   คือ  ขอมีสัจจะพูดจริงทําจริง สวนความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีเปนเพศชายและเพศ
หญิง โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  สอดคลองกับผลงานวิจัยของอภิวัฒน  ภูไชยแสง ท่ี
ไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีพึงประสงค ตามทัศนะของ
ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนโดยสวนรวม และ
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน มีทัศนะตอคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่พึง
ประสงคโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับพึงประสงคมาก ซ่ึงมีคาเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า คือ 
คุณลักษณะดานวิชาการ ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
และดานบุคลิกภาพ ตามลําดับ สอดคลองกับผลงานวิจัยของธวัชชัย  ปุณฑริกกุล ท่ีไดศึกษาวิจัย
เร่ือง     การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิก    สังฆมลฑล 
นครราชสีมา ตามทัศนะของครู ในดานความรู ดานความสามารถ ดานการเปนผูนํา ดานความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค ดานการปกครอง ดานมนุษยสัมพันธ ดานการบริการสังคม และดานคุณธรรม
จริยธรรม     ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิก   
สังฆมลฑลนครราชสีมา ตามทัศนะของครูเปนรายดานอยูในระดับมาก และเม่ือเฉล่ียรวมทุกดาน
พบวา อยูในระดับมากเชนกัน โดยเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ความคิดสรางสรรค    ดานการปกครอง  ดานการเปนผูนํา ดานความรู ดานความสามารถ ดาน
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มนุษยสัมพันธ   และดานการบริการสังคม สอดคลองกับผลงานวิจัยของธีระ  รุญเจริญ    ท่ีได
ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ : สภาพปญหาและความตองการ ตามการรับรู
ของบุคลากรทางการศึกษาในเขตการศึกษา 11 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารโรงเรียนไดปฏิบัติ/
ดําเนินการตามแนวการปฏิรูปการบริหาร   และการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ในระดับมาก    โดยเฉพาะการบริหารโดยยึดประโยชนและคุณภาพของ
นักเรียนเปนหลัก    การยึดหลักคุณธรรม    และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  และการมี
มนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานและบุคคลทั่วไป สวนท่ีผูบริหารปฏิบัติอยูใน 3 ลําดับสุดทาย คือ 
การเนนการบริหารวิชาการ การดําเนินการตามกระบวนการบริหาร และการตัดสินใจในประเด็น
หลัก ๆ และสําคัญ 2) ผูบริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการบริหารในระดับมาก โดยเฉพาะ
ความซ่ือสัตยและเท่ียงธรรม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และมีวิสัยทัศนกวางไกล   และความ
รับผิดชอบในภารกิจของโรงเรียน  เปนตน  สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุชาติ  เตาสุวรรณ     ท่ีได
ศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามทัศนะของผูบริหาร
สถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะในภาพรวมของผูบริหารเขตพื้นท่ี
การศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน   โดยมีคะแนนเรียงลําดับดังนี้     อันดับท่ี 1   ดานคุณธรรม
และจริยธรรม   อันดับท่ี 2 ดานบุคลิกภาพสวนตัว อันดับท่ี 3 ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
และอันดับสุดทาย ดานความรูความสามารถ เม่ือพิจารณาเปนรายดานคุณลักษณะท่ีมีคะแนนสูง
สุดแตละระดับ ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม คือ มีความซ่ือสัตยตอตนเองและหนาท่ี ดาน
บุคลิกภาพสวนตัว ไดแก มีความเอ้ืออาทรกับผูรวมงาน ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ไดแก 
มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรภายนอก  และดานความรู
ความสามารถ ไดแก ความสามารถในการบริหารเวลา สอดคลองกับผลงานวิจัยของสมศรี  สุมมาตย  
ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการปฏิรูปการเรียนรูตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการปฏิรูปการ
เรียนรู ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน อยูใน
ระดับ  “มาก”   ความคิดเห็นอยูในระดับ  “มากท่ีสุด”  คือ ดานคุณธรรม  และความคิดเห็นอยูใน
ระดับ “มาก” เรียงตามลําดับ คือ  ดานบุคลิกภาพ   ดานสุขภาพ    และดานสติปญญาและ
ความสามารถ   สอดคลองกับผลงานวิจัยของ วราภรณ  สายใจ  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะผูนําของ
ผูบริหารที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารทั้ง 8 ดาน อยูในเกณฑสูง 
เรียงลําดับไดดังนี้ ดานผูนําทางจริยธรรม ดานผูนําทางการเปล่ียนแปลง ดานผูนําทางเทคโนโลยี 
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ดานผูนําทางวิชาการ  ดานผูนําทางการประสานความสัมพันธ ดานผูนําการสงเสริมพัฒนาครูและ 
บุคลากร ดานผูนําแบบมีสวนรวม และดานผูนําทางการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และ
ประสิทธิผลของการบริหารงาน ท้ัง 4 ดาน อยูในเกณฑสูง เรียงลําดับไดดังนี้ ดานการบริหารงาน
วิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป 

สอดคลองกับผลงานวิจัยของจามจุรี  จําเมือง  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผล
ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา รูปแบบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผล
ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มี 6 ดาน คือ 1) ดานวิสัยทัศน ควรมีการสราง
วิสัยทัศน กําหนดวิสัยทัศน ปฏิบัติตามวิสัยทัศน ปรับวิสัยทัศน และเสนอวิสัยทัศน 2) ดานการเรียน
การสอน ควรมีการวางแนวปฏิบัติของโรงเรียน จัดส่ือ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู พัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียน และออกแบบพัฒนาการเรียนการสอน 3) ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน ควร
มีการจัดองคการ จัดระเบียบการปฏิบัติงานและจัดทรัพยากร 4) ดานชุมชน ควรมีการประสานงาน
กับผูปกครองและชุมชน สนองความสนใจและความตองการของชุมชน ระดมทรัพยากรตาง ๆ จาก
ชุมชนมาใชประโยชน    5) ดานคุณธรรม  ควรมีการปฏิบัติตามคุณธรรม  ปฏิบัติอยางยุติธรรมและ 
ปฏิบัติตามจริยธรรม 6) ดานพัฒนาสังคม ควรมีการเขาใจบริบทของโรงเรียน ตอบสนองตอบริบท
ท่ีชัดเจนและนําศักยภาพจากบริบทมาพัฒนาโรงเรียนและสังคม สอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
Reeves, Moss and Forrest ท่ีไดศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเร่ืองความคาดหวังท่ีมีตอผูบริหารโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิผล โดยใหกลุมตัวอยางเรียงลําดับพฤติกรรมท่ีคาดหวังวาผูบริหารท่ีมีประสิทธิผลควรจะมี
อะไรบาง ผลการวิจัยพบวาความคาดหวังเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ความสามารถใน
การแกปญหาความขัดแยง ความสามารถสรางแรงจูงใจ   การมีมาตรฐานการทํางาน   มีการ
เตรียมพรอมสําหรับการทํางาน  มีวิสัยทัศน กลาหาญ และสามารถตอสูกับอุปสรรค  ชวยแนะนําให
ผูรวมงานรูจักการพัฒนา     มีการประเมินการทํางานดวยความยุติธรรม โนมนาวใจคนไดดี มีความ
รอบรู มีความสามารถเหมาะกับตําแหนงและรูจักใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 ตัวชี้วัดท่ี 6   “คุณลักษณะดานทัศนคติ”  จากผลการวิจัยพบวาประกอบดวย 11 ตัวบงช้ี 
คือ (1) มีทัศนคติวานักเรียนตองมีความรู ทักษะ และคานิยมท่ีจําเปน เพื่อท่ีจะนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน (2) มีทัศนคติวาการเรียนรูของนักเรียนเปนเปาประสงคพื้นฐานของการจัดการศึกษา 
(3) มีทัศนคติวาการมีใจรักในงานและการมีความรู ทําใหทุกอยางสามารถแกปญหาได (4) มี
ทัศนคติวาโรงเรียนตองมีส่ิงแวดลอมทางการเรียนท่ีหลากหลาย  ปลอดภัย และนาเรียน  (5) มี
ทัศนคติวาการเรียนรูตลอดชีวิตเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับตนเองและผูอ่ืน (6) มีทัศนคติวาการพัฒนา
โรงเรียน   เปนกระบวนการท่ีตองกระทําอยางตอเนื่อง  (7) มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพของตนเอง ตอ
เพื่อนรวมงาน ตอสังคม และตอชุมชนแวดลอมโรงเรียน  (8) มีทัศนคติวาวิสัยทัศนของโรงเรียน
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เปนวิสัยทัศนท่ีมีมาตรฐานสูง และปฏิบัติไดจริง   (9) มีทัศนคติท่ีดีตอโลก   (10) มีทัศนคติวาใหเดก็
เกง ดี มีสุข โดยการบูรณาการท้ังโรงเรียน และ(11) มีทัศนคติวามนุษยทุกคนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาไดตามศักยภาพของตนเอง สาเหตุท่ีตัวช้ีวัดท่ี 6  “คุณลักษณะดานทัศนคติ” ไดขอคนพบ 11  
ตัวบงช้ี ท้ังนี้เนื่องจากเปนคุณลักษณะดานทัศนคติท่ีเหมาะสมสําหรับผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพของสังคมไทยในปจจุบัน ซ่ึงตองการใหผูบริหารสถานศึกษามีโลกทัศนท่ีกวางไกล มี
ทัศนคติท่ีดีตอนักเรียน ครู ผูปกครอง โรงเรียน และชุมชนท่ีแวดลอมโรงเรียน เพื่อใหการศึกษาของ
ประเทศไทยพัฒนาทัดเทียมประเทศอ่ืนในสากลโลก สอดคลองกับแนวคิดของสมาคมผูนํา
โรงเรียนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวางมลรัฐประเทศสหรัฐอเมริกา (Interstate School 
Leaders Licensure Consortium : ISLLC) มีจํานวนท้ังส้ิน 6 มาตรฐาน แตละมาตรฐานจําแนกดัชนี
แสดงคุณลักษณะออกเปน 3  ดาน คือ 1) ดัชนีดานความรู 2) ดัชนีดานทัศนคติ และ3) ดัชนีดานการ
ปฏิบัติหรือทักษะ ไดแก  มาตรฐานท่ี 1) คือ ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาท่ีสงเสริม
ความสําเร็จของนักเรียนทุกคนโดยการอํานวยความสะดวกตอการพัฒนา เปนผูท่ีมีความชัดเจนใน
บทบาท และพรอมท่ีจะปฏิบัติใหบรรลุตามวิสัยทัศนของการเรียนรูท่ีเกิดจากการรวมคิดโดย
ประชาคมโรงเรียน ประกอบดวย   ดัชนีดานทัศนคติ ผูบริหารมีทัศนคติท่ีดี  ในเร่ืองตอไปนี้  1)  

มนุษยทุกคนสามารถเรียนรูได 2) วิสัยทัศนของโรงเรียนเปนวิสัยทัศนท่ีมีมาตรฐานสูง 3) การ
พัฒนาโรงเรียนตองทําอยางตอเนื่อง  4) ยอมรับการรวมตัวกันของมวลสมาชิกในโรงเรียน  5) 
นักเรียนตองมีความรู ทักษะ และคานิยมท่ีจําเปนเพื่อท่ีจะเปนผูใหญท่ีประสบความสําเร็จ 6) มี
ความมุงม่ันท่ีจะพิสูจนความเช่ือ และการปฏิบัติงานของตนเองอยางตอเนื่อง 7) ทํางานท่ีไดรับ
มอบหมาย เพื่อใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพสูง  และมาตรฐานท่ี 2) คือผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทาง
การศึกษาท่ีสงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคนโดยการสนับสนุน บํารุง สงเสริมวัฒนธรรมและ
โปรแกรมการศึกษา (หลักสูตร) ของโรงเรียนเพื่อการเรียนรูของนักเรียนและการพัฒนาวิชาชีพของ
บุคลากร ประกอบดวย ดัชนีดานทัศนคติ ผูบริหารมีทัศนคติท่ีดี ในเร่ืองตอไปนี้ 1) การเรียนรูของ
นักเรียนเปนเปาประสงคพื้นฐานของการจัดการศึกษา   2) นักเรียนทุกคนสามารถที่จะเรียนรูได   3) 
การเรียนรูของนักเรียนมีวิธีการที่หลากหลาย 4) การเรียนรูตลอดชีวิตเปนส่ิงจําเปนสําหรับตนเอง
และผูอ่ืน 5) การพัฒนาวิชาชีพ ทําไดพรอมกับการพัฒนาโรงเรียน 6) ความแตกตางของบุคคล เปน
ประโยชนตอโรงเรียน 7) ส่ิงแวดลอมทางการเรียนปลอดภัย และนาเรียน และ8) การเตรียมนักเรียน
ใหเปนสมาชิกท่ีมีคุณคาของสังคม  สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุมาลี  ขุนจันดี  ท่ีไดศึกษาวิจัย
เร่ืองการวิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะของผูนําการเปล่ียนแปลงเพื่อการเสริมสรางพลังครูใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูนําการเปล่ียนแปลงเพ่ือการ
เสริมสรางพลังครู ประกอบดวย 9 ดาน ไดแก 1) ดานความสามารถในการวางแผนงาน 2) ดาน
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ความปราดเปร่ืองในเชิงความคิด 3) ดานความเปนประชาธิปไตยในการทํางาน/การบริหารงาน 4) 
ดานการมองผูอ่ืนในแงดี 5) ดานจริยธรรมและคุณธรรมในการทํางาน 6) ดานความสามารถในการ
บริหารคนและบริหารงาน 7) ดานการมีทัศนคติท่ีดีตอตนเองและตองาน 8) ดานความประพฤติท่ี
เปนแบบอยางท่ีดี    และ9) ดานความสามารถในการช้ีนําผูอ่ืน 

 ตัวชี้วัดท่ี 7  “คุณลักษณะทางกาย”  จากผลการวิจัยพบวาประกอบดวย 4 ตัวบงช้ีคือ (1) 
มีรูปรางหนาตาดี สวนสูง และน้ําหนักเหมาะสม  (2) มีลักษณะสงางาม  (3) เปนบุคคลท่ีมีรางกาย
สมประกอบ  และ(4) มีน้ําเสียงในการพูดเปนธรรมชาติ นาฟง    สาเหตุท่ีตัวช้ีวัดท่ี 7  “คุณลักษณะ
ทางกาย” ไดขอคนพบ 4  ตัวบงช้ี  ท้ังนี้เนื่องจากเปนคุณลักษณะทางกายท่ีเหมาะสมสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของสังคมไทยในปจจุบัน  เพราะผูบริหารสถานศึกษาตอง
เปนผูประสานงานติดตอส่ือสารกับนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนท่ีแวดลอมโรงเรียน ดังนั้น
การมีรูปลักษณทางรางกายท่ีดีจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  
สอดคลองกับแนวคิดของทีด (Tead) ท่ีกลาววาผูนําควรมีคุณสมบัติคือ มีความเขมแข็งท้ังรางกาย
และจิตใจ สอดคลองกับแนวคิดของสแตท และคนอ่ืน ๆ  (Stadt and others)  ท่ีกลาววา ลักษณะของ
ผูนําท่ีดี คือ แข็งแรงและมีสุขภาพดี  สอดคลองกับแนวคิดของสต็อกดิลล (Stogdill)  ท่ีกลาววา
คุณลักษณะของผูนําท่ีดี ไดแก คุณลักษณะทางกายเปนผูแข็งแรง มีรางกายเปนสงา  สอดคลองกับ
แนวคิดของเทรวาทราและนิวพอรท (Trewatha and Newport) ท่ีกลาววาคุณลักษณะผูนํา ไดแก
คุณลักษณะทางกาย ประกอบดวย ความสูง น้ําหนัก รูปรางหนาตา  ความมีพลังและความทนทาน
ของรางกาย สอดคลองกับแนวคิดของวิศิษฎ พิพัฒนภิญโญพงค ท่ีไดเสนอหลักและวิธีการ
ปฏิบัติงานเพื่อเปนผูบริหารโดยเนนการสรางคุณลักษณะสําคัญคือ รักษาสุขภาพและออกกําลังกาย
อยางสมํ่าเสมอ สอดคลองกับแนวคิดของวิจิตร  วรุตบางกูร  และสุพิชญา  ธีระกุล  ท่ีกลาววา
คุณสมบัติของผูบริหารโรงเรียน ไดแก มีสุขภาพดี (healthy) คือ มีสุขภาพทางกายและสุขภาพทาง
จิตใจดี สุขภาพจะเปนเคร่ืองสรางเสริมการปฏิบัติใหถูกตองและสมํ่าเสมอ    สอดคลองกับแนวคิด
ของพนัส  หันนาคินทร  ท่ีกลาววาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารการศึกษาท่ีสําคัญคือคุณลักษณะ
สวนตัว   ประกอบดวย   ความมีสุขภาพดี  สอดคลองกับแนวคิดของนพพงษ  บุญจิตราดุลย  ท่ีกลาว
ว า คุณลักษณะของผูบริหารโรงเ รียนไดแก คุณลักษณะดานบุคลิกภาพทางดานรางกาย    
ประกอบดวย  รูปรางหนาตา   ความมีชีวิตชีวา ราเริง การแตงกาย วาจา ทาทางการวางตน สุขภาพ   
สอดคลองกับแนวคิดของสมพงษ  เกษมสิน  ท่ีกลาววา  คุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับผูนํา  คือ  ดาน
คุณลักษณะทางกาย (physical attributes) ไดแก   การมีรางกายสมบูรณ แข็งแรง และมีสุขภาพจติท่ีดี    
สอดคลองกับแนวคิดของทองอินทร  วงศโสธร  ท่ีกลาววาคุณลักษณะผูนําของครูใหญ คือ 
คุณลักษณะเชิงกายภาพ หมายถึง คุณลักษณะภายนอกของผูบริหารท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
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ไดแก      ความสูง      ความแข็งแรงของรางกาย     รูปรางหนาตา   น้ําเสียง   และฐานะทางการเงิน          
สอดคลองกับแนวคิดของธีระ รุญเจริญ  ท่ีไดเสนอลักษณะนักบริหารการศึกษามืออาชีพท่ีจะ
นําไปสูความสําเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษา ตามแนวทางท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542     ลักษณะดังกลาวประกอบดวย    การเปนบุคคลท่ีมีน้ําเสียงการพูด
นาฟง  เขาใจงาย  สอดคลองกับแนวคิดของสมชาย  เทพแสง  ท่ีไดกลาวถึงผูบริหารมืออาชีพซ่ึงมี
ลักษณะของผูบริหารที่ไดพิจารณาจากผูมีความสามารถและจากประสบการณ  จะมีลักษณะท่ี
เรียกวา   personality  คือ มีการเดินท่ีสงาผาเผย  ตลอดจนการพูดจามีหลักเกณฑนาเช่ือถือ  

สอดคลองกับผลงานวิจัยของเกศราภรณ  วิทยไพจิตร  ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูบริหาร
ท่ีพึงประสงคตามการรับรูของครูประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา 
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนท่ีครูพึงประสงค  7  ดาน   ในระดับมากท่ีสุด   ไดแก   ดานผูนํา   
ดานบุคลิกภาพ   ดานมนุษยสัมพันธ ดานครอบครัว และดานสวนตัว สอดคลองกับผลงานวิจัยของ
ประสงค  ศรีบุญพิมพสวย ท่ีไดศึกษาวิจัย เร่ืองคุณลักษณะของผูชวยผูบริหารฝายกิจการนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา 
ลักษณะท่ีพึงประสงคของผูชวยผูบริหารโรงเรียนในแตละดานสูงสุดไดแก 1) มีความประพฤติดี  2) 
มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 3) มีความรูความสามารถในงานวิชาการ 4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 5) 
มีบุคลิกท่ีดีนาเล่ือมใส และมีลักษณะเดนท่ีพึงประสงค  ไดแก  1) มีความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน 2) มีความซ่ือสัตยสุจริตยุติธรรม 3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีในการปฏิบัติงาน     4) 
มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 จากการศึกษาวิจัยเ ร่ืองการพัฒนาเคร่ืองมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยพบวาประกอบดวย 7 ตัวช้ีวัด คือ 1) ตัวช้ีวัดคุณลักษณะดาน
ทักษะในการบริหาร 2) ตัวช้ีวัดคุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม 
จริยธรรม และความสัมพันธกับชุมชน 3) ตัวช้ีวัดคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 4) ตัวช้ีวัดคุณลักษณะ
ดานความรู 5)  ตัวช้ีวัดคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม 6) ตัวช้ีวัดคุณลักษณะดานทัศนคติ และ
7) ตัวช้ีวัดคุณลักษณะทางกาย    ซ่ึงไดขอคนพบท่ีเปนองคความรูดานคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ      สําหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา   ซ่ึงข้ึนตรงตอ
สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทอง ถ่ิน  กรมสง เสริมการปกครองทอง ถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ัวไป ดังนี้ 
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 1. ขอเสนอแนะในระดับนโยบาย 
 หนวยงานตนสังกัดท่ีเกี่ยวของและรับผิดชอบในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลและเมืองพัทยา โดยตรงควรนําการพัฒนาเคร่ืองมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้  ไปพิจารณาประกอบในการตัดสินใจคัดเลือก
ผูบริหารสถานศึกษาดีเดนประจําป         ของสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 2. ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 
 ผูบริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรนําขอคนพบคือ “การพัฒนา
เคร่ืองมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ” ไปประยุกตใชในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะชวยใหเกิดความม่ันใจในการ
ปรับปรุงและพัฒนาไปสูการเปนผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสงผลถึงการปฏิรูปการศึกษา
อยางแทจริง 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 
 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเคร่ืองมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผูวิจัยคนพบจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ในภาพรวมหรือแตละตัวช้ีวัดท่ี
สงผลตอการบริหารงานของโรงเรียน เพื่อนําไปสูขอคนพบใหม 
                  2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเคร่ืองมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพกับผูบริหารสถานศึกษาสังกัดหนวยงานอ่ืนโดยอาศัยหลักการและ
ทฤษฎีเดียวกับท่ีผูวิจัยใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนตางสังกัด และตางวัฒนธรรม วามีคุณลักษณะท่ี
เหมือนกัน หรือแตกตางกันอยางไร และเพื่อทําใหทราบขอแตกตาง และขอท่ีควรปรับปรุง 
                  3.  ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาเครื่องมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพดวยวิธีการวิจัยรูปแบบอ่ืน เชน ทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพระดับลึก
ในแตละตัวช้ีวัด ดวยการสังเกต สัมภาษณ บันทึกขอมูล และตรวจสอบความถูกตอง ความ
เหมาะสม ความเปนไปได และการนําไปใชประโยชนของเคร่ืองมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) โดยใชระยะ
เวลานานพอสมควร เพื่อศึกษาตัวช้ีวัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
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รายชือ่ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทีข่อหนังสือจากมหาวิทยาลยัเพ่ือไปสัมภาษณ 
 

1. ระดับกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ (จํานวน 4 คน) 
 1.1 นายศรีพงศ  บุตรงามด ี
       ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักประสานและพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาทองถิ่น 
 1.2 นายโชคชัย  คําแหง 
       ตําแหนง ผูอํานวยการสวนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาทองถิน่ 
 1.3 นางอุทุมพร  แววศร ี
       ตําแหนง  ผูอํานวยการสวนแผนและงบประมาณทางการศกึษาทองถิ่น 
 1.4 นายวรีะชาติ  ทศรัตน 
                   ตําแหนง  ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน 
 
2. ระดับนายกเทศมนตร ี(นายกเทศมนตรดีีเดนดานการจัดการศึกษา ป 2547 – 2548) (จํานวน 3 คน) 
 2.1 นางเปรมฤดี  ชามพูนท   (ป 2547) 
       ตําแหนง  นายกเทศมนตรีนครพิษณโุลก   เทศบาลนครพิษณโุลก จงัหวัดพิษณโุลก
 2.2 นายจิตตเกษม  นโิรจน (ป 2548) 
       ตําแหนง  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค เทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
 2.3 นายฉัตรชัย  ทิมกระจาง (ป 2548) 
       ตําแหนง  นายกเทศมนตรีเมืองศรรีาชา  เทศบาลเมืองศรรีาชา จังหวัดชลบุร ี
 
3. ระดับผูอํานวยการกองการศึกษา  (จํานวน 3 คน) 
 3.1 นางสาวจันทรศรี  ภักดวีงศ 
      ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา  เทศบาลนครนครพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก 
 3.2 นางจิราวรรณ  ดวงแกว 
      ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา  เทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
 3.3 นายสุพจน  สุภาพันธุ 
      ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา  เทศบาลเมืองศรรีาชา จังหวัดชลบุร ี
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4. ระดับผูอํานวยการสถานศึกษา  (ผูอํานวยการสถานศึกษาดีเดน ป 2546 – 2548) (จํานวน 5 คน) 
 4.1 นางสาวชูญาติ  ลิลิตธรรม (ป 2547) 
       ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1  วัดแกนเหล็ก 
      เทศบาลเมืองเพชรบุรี  จงัหวัดเพชรบุร ี
 4.2 นายธีระโชติ  สุขแสงดาว (ป 2548) 
       ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวดัจอมคีรีนาคพรต 
       เทศบาลนครนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค 

4.3 นางสาววลัยภรณ  วชิรเข่ือนขันธ   (ป 2548) 
       ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลปอมแผลงไฟฟา   
       เทศบาลเมืองพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 
 4.4 นางบานเย็น  แสงเจรญิ  (ป 2547) 
       ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5  (บานศรีบญุเรือง) 
       เทศบาลนครลําปาง  จังหวัดลําปาง 
 4.5 นางกัสมาพร  บวัภิบาล   (ป 2546) 
                    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบานกลวย 
                    เทศบาลเมืองชัยนาท  จังหวดัชัยนาท 
 
5. ระดับครผููปฏิบัติการสอนในโรงเรยีน (ครูดเีดน ป 2547 – 2548) (จาํนวน 15 คน) 
 5.1 นางพรรณ ี จันทรพวง  (ป 2547) 
       ตําแหนง อาจารย 2 ระดบั 7 โรงเรียนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมัครพลผดุง) 
       เทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
 5.2 นางนิรมล  วิบูลมงคล  (ป 2548) 
       ตําแหนง ครู ค.ศ. 2  โรงเรยีนเทศบาล 3 (สระกระเทยีม) 
       เทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
 5.3 นางอินทราพร  กาญจันดา (ป 2548) 
       ตําแหนง ครู ค.ศ. 4   โรงเรยีนเทศบาล 5 (ทานสัมฤทธิ์) 
       เทศบาลนครนนทบุรี  จังหวัดนนทบรุ ี
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5. ระดับครผููปฏิบัติการสอนในโรงเรยีน (ครูดเีดน ป 2547 – 2548) (จาํนวน 15 คน)  (ตอ) 
 5.4 นายวิสุทธิ ์ อินทรวิเชียร (ป 2547) 
       ตําแหนง อาจารย 2 ระดบั 7  โรงเรียนเทศบาลศรีมหาราชา 
       เทศบาลเมืองศรรีาชา   จังหวัดชลบุร ี
 5.5 นางสุนทร ี พลอยงาม  (ป 2548) 
      ตําแหนง  ครู ค.ศ. 3   โรงเรยีนเทศบาลวัดราษฎรนยิมธรรม 
      เทศบาลเมืองศรรีาชา  จังหวัดชลบุร ี
 5.6 นางลํายอง  สวางจิตต  (ป 2547) 
       ตําแหนง อาจารย 3 ระดบั 8   โรงเรียนเทศบาล 6 (บานหวยทรายเหนือ) 
       เทศบาลเมืองชะอํา  จังหวัดเพชรบุร ี

5.7 นางสาวณฐัชยา  นราธิปานันท    (ป 2548) 
       ตําแหนง ครู ค.ศ. 3  โรงเรยีนเทศบาล 3  ชุมชนวัดจนัทราวาส 
       เทศบาลเมืองเพชรบรุี  จงัหวัดเพชรบุร ี
 5.8 นายเสริม  โชติวรรณ   (ป 2547) 
       ตําแหนง อาจารย 2  ระดับ 7  โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 
       เทศบาลนครนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค 
 5.9 นางนิจวรรณ   ณ นาน (ป 2547) 
                    ตําแหนง อาจารย 3 ระดับ 8  โรงเรียนเทศบาล 1 (บานชุมแสง) 
       เทศบาลเมืองชุมแสง   จังหวัดนครสวรรค 
 5.10 นางนุชจรี  อินทโลหิต (ป 2548) 
         ตําแหนง ครู ค.ศ. 1  โรงเรยีนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 
         เทศบาลนครนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค 
 5.11 นางสุรีนา  พลนิกร    (ป 2548) 
         ตําแหนง ครู ค.ศ. 2  โรงเรยีนเทศบาล 1 (บานชุมแสง) 
         เทศบาลเมืองชุมแสง   จังหวัดนครสวรรค 
 5.12 นางสุพรรณทนา  สุขะวัฒนะ  (ป 2547) 
         ตําแหนง  อาจารย 2  ระดับ 7  โรงเรียนเทศบาลวัดทามะปราง   
         เทศบาลนครพิษณโุลก   จังหวัดพิษณโุลก 
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5. ระดับครผููปฏิบัติการสอนในโรงเรยีน (ครูดเีดน ป 2547 – 2548) (จาํนวน 15 คน)  (ตอ) 
5.13 นางพรรณราย  เอกอนันตไชย (ป 2548) 

         ตําแหนง  ครู ค.ศ. 3  โรงเรยีนเทศบาล 5 (วัดพันป)   
         เทศบาลนครพิษณโุลก   จังหวัดพิษณโุลก 
 5.14 นางนงคราญ  จันทรวงษ  (ป 2547) 
         ตําแหนง  อาจารย 2  ระดับ 7  โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัใน) 
         เทศบาลนครสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 5.15 นางสาววาสนา  ตันติมาลาพงศ (ป 2548) 
         ตําแหนง  ครู ค.ศ. 2   โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร)   
                     เทศบาลนครสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ภาคผนวก ข    
                        แบบสัมภาษณความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวฒุิ 

                                  เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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การสัมภาษณ 
เรื่อง  การพัฒนาเครื่องมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นางสาวสมถวิล  ชูทรัพย 
 

 
 

 
 

 
 

งานวิจัยฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร       มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสัมภาษณ 
เรื่อง  การพฒันาเครือ่งมือและตวัชีว้ัดคุณลกัษณะผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 
คําชีแ้จง          การศึกษาเรือ่ง    การพฒันาเครือ่งมือและตวัชีว้ดัคุณลกัษณะผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี 
ประสิทธิภาพ เปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา  ภาควชิาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยัศิลปากร ขอความกรุณา
ทานไดโปรดตอบแบบสัมภาษณเพื่อเปนประโยชนในการวจิัย 

ตอนท่ี 1 ขอมูลผูใหสัมภาษณ 
ชื่อ.......................................................................นามสกลุ..................................................................  
ตําแหนง..............................................................สังกัดหนวยงาน....................................................... 
วุฒกิารศึกษา......................................................สาขา......................................................................... 
 

ตอนท่ี 2         ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณ 
1.  ทานคิดวาคุณลักษณะทางกายของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธภิาพ   ควรประกอบดวย 
   องคประกอบอะไรบาง 
    1.1………………………………………………………………………………………………… 
    1.2………………………………………………………………………………………………… 
    1.3………………………………………………………………………………………………… 
    1.4………………………………………………………………………………………………… 
    1.5………………………………………………………………………………………………… 
    1.6………………………………………………………………………………………………… 
    1.7………………………………………………………………………………………………… 
    1.8………………………………………………………………………………………………… 
    1.9………………………………………………………………………………………………… 
    1.10………………………………………………………………………………………………. 
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2.  ทานคิดวาคุณลักษณะทางบุคลิกภาพของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   ควร              

     ประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง 
     2.1………………………………………………………………………………………….. 
     2.2………………………………………………………………………………………….. 
     2.3………………………………………………………………………………………….. 
     2.4………………………………………………………………………………………….. 
     2.5………………………………………………………………………………………….. 
     2.6………………………………………………………………………………………….. 
     2.7………………………………………………………………………………………….. 
     2.8………………………………………………………………………………………….. 
     2.9………………………………………………………………………………………….. 
     2.10………………………………………………………………………………………… 
 
 

3. ทานคิดวาคุณลักษณะทางสังคมของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธภิาพ   ควรประกอบดวย 
    องคประกอบอะไรบาง 
     3.1……………………………………………………………………………………………… 
     3.2……………………………………………………………………………………………… 
     3.3……………………………………………………………………………………………… 
     3.4……………………………………………………………………………………………… 
     3.5……………………………………………………………………………………………… 
     3.6……………………………………………………………………………………………… 
     3.7……………………………………………………………………………………………… 
     3.8……………………………………………………………………………………………… 
     3.9……………………………………………………………………………………………… 
     3.10……………………………………………………………………………………………. 
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4.  ทานคิดวาคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธภิาพ   ควร    
    ประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง 
     4.1………………………………………………………………………………………………. 
     4.2………………………………………………………………………………………………. 
     4.3………………………………………………………………………………………………. 
     4.4………………………………………………………………………………………………. 
     4.5………………………………………………………………………………………………. 
     4.6………………………………………………………………………………………………. 
     4.7………………………………………………………………………………………………. 
     4.8………………………………………………………………………………………………. 
     4.9………………………………………………………………………………………………. 
     4.10……………………………………………………………………………………………… 
 
 

5.  ทานคิดวาคุณลักษณะดานความรูของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธภิาพ   ควร    
    ประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง 
     5.1……………………………………………………………………………………………….. 
     5.2……………………………………………………………………………………………….. 
     5.3……………………………………………………………………………………………….. 
     5.4……………………………………………………………………………………………….. 
     5.5……………………………………………………………………………………………….. 
     5.6……………………………………………………………………………………………….. 
     5.7……………………………………………………………………………………………….. 
     5.8……………………………………………………………………………………………….. 
     5.9……………………………………………………………………………………………….. 
     5.10……………………………………………………………………………………………… 
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6.  ทานคิดวาคุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี   
   ประสิทธิภาพ   ควรประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง 
     6.1………………………………………………………………………………………………... 
     6.2………………………………………………………………………………………………... 
     6.3………………………………………………………………………………………………... 
     6.4………………………………………………………………………………………………... 
     6.5………………………………………………………………………………………………... 
     6.6………………………………………………………………………………………………... 
     6.7………………………………………………………………………………………………... 
     6.8………………………………………………………………………………………………... 
     6.9………………………………………………………………………………………………... 
     6.10………………………………………………………………………………………………. 
 
 

7.  ทานคิดวาคุณลักษณะดานวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   ควร      
    ประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง 
     7.1………………………………………………………………………………………………... 
     7.2………………………………………………………………………………………………... 
     7.3………………………………………………………………………………………………... 
     7.4………………………………………………………………………………………….. …… 
     7.5………………………………………………………………………………………………... 
     7.6………………………………………………………………………………………………... 
     7.7………………………………………………………………………………………………... 
     7.8………………………………………………………………………………………………... 
     7.9………………………………………………………………………………………………... 
     7.10………………………………………………………………………………………………. 
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8.  ทานคิดวาคุณลักษณะทางแรงจูงใจของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ควร 
     ประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง 
      8.1………………………………………………………………………………………………. 
     8.2……………………………………………………………………………………………….. 
     8.3……………………………………………………………………………………………….. 
     8.4……………………………………………………………………………………………….. 
     8.5……………………………………………………………………………………………….. 
     8.6……………………………………………………………………………………………….. 
     8.7……………………………………………………………………………………………….. 
     8.8……………………………………………………………………………………………….. 
     8.9……………………………………………………………………………………………….. 
     8.10……………………………………………………………………………………………… 
 
 

9. ทานคิดวาคุณลักษณะทางทักษะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   ควรประกอบดวย 
   องคประกอบอะไรบาง 
     9.1……………………………………………………………………………………………….. 
     9.2……………………………………………………………………………………………….. 
     9.3……………………………………………………………………………………………….. 
     9.4……………………………………………………………………………………………….. 
     9.5……………………………………………………………………………………………….. 
     9.6……………………………………………………………………………………………….. 
     9.7……………………………………………………………………………………………….. 
     9.8……………………………………………………………………………………………….. 
     9.9……………………………………………………………………………………………….. 
     9.10 ……………………………………………………………………………………………… 
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10. ทานคิดวาคุณลักษณะดานการบริหารของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   ควร  
    ประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง 
      10.1……………………………………………………………………………………………… 
      10.2……………………………………………………………………………………………… 
      10.3……………………………………………………………………………………………… 
      10.4……………………………………………………………………………………………… 
      10.5…………………………………………………………………………………………….... 
      10.6……………………………………………………………………………………………… 
      10.7……………………………………………………………………………………………… 
      10.8……………………………………………………………………………………………… 
      10.9……………………………………………………………………………………………… 
      10.10……………………………………………………………………………………………. 
 
 

11. ทานคิดวาคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ     

      ควรประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง 
      11.1……………………………………………………………………………………………… 
      11.2……………………………………………………………………………………………… 
      11.3……………………………………………………………………………………………... 
      11.4……………………………………………………………………………………………… 
      11.5……………………………………………………………………………………………... 
      11.6……………………………………………………………………………………………… 
      11.7……………………………………………………………………………………………… 
      11.8……………………………………………………………………………………………… 
      11.9……………………………………………………………………………………………… 
      11.10…………………………………………………………………………………………….. 
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12. ทานคิดวาคุณลักษณะดานภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   ควร  
    ประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง 
       12.1…………………………………………………………………………………………….. 
       12.2…………………………………………………………………………………………….. 
       12.3…………………………………………………………………………………………….. 
       12.4…………………………………………………………………………………………….. 
       12.5…………………………………………………………………………………………….. 
       12.6…………………………………………………………………………………………….. 
       12.7…………………………………………………………………………………………….. 
       12.8…………………………………………………………………………………………….. 
       12.9…………………………………………………………………………………………….. 
       12.10…………………………………………………………………………………………… 
 
 

13. ทานคิดวาคุณลักษณะดานความสามารถท่ีจะทํางานรวมกับผูอื่นของผูบรหิารสถานศึกษา  
     ท่ีมีประสิทธิภาพ   ควรประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง 
      13.1…………………………………………………………………………………………….. 
      13.2…………………………………………………………………………………………….. 
      13.3…………………………………………………………………………………………….. 
      13.4…………………………………………………………………………………………….. 
      13.5…………………………………………………………………………………………….. 
      13.6…………………………………………………………………………………………….. 
      13.7…………………………………………………………………………………………….. 
     13.8……………………………………………………………………………………………… 
     13.9……………………………………………………………………………………………… 
     13.10……………………………………………………………………………………………. 
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14. ทานคิดวาคุณลักษณะดานความสามารถในการวางแผนการทํางานของผูบริหาร  

      สถานศึกษาท่ีมีประสิทธภิาพ   ควรประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง 
      14.1……………………………………………………………………………………………… 
     14.2………………………………………………………………………………………………. 
     14.3………………………………………………………………………………………………. 
     14.4………………………………………………………………………………………………. 
     14.5………………………………………………………………………………………………. 
     14.6………………………………………………………………………………………………. 
     14.7………………………………………………………………………………………………. 
     14.8………………………………………………………………………………………………. 
     14.9………………………………………………………………………………………………. 
     14.10……………………………………………………………………………………….…….. 
 
 

15. ทานคิดวาคุณลักษณะดานความสามารถในการทํางานรวมกับชุมชนของผูบริหาร 

      สถานศึกษาท่ีมีประสิทธภิาพ   ควรประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง 
     15.1………………………………………………………………………………………………. 
     15.2………………………………………………………………………………………………. 
     15.3………………………………………………………………………………………………. 
     15.4………………………………………………………………………………………………. 
     15.5………………………………………………………………………………………………. 
     15.6………………………………………………………………………………………………. 
     15.7………………………………………………………………………………………………. 
     15.8………………………………………………………………………………………………. 
     15.9………………………………………………………………………………………………. 
     15.10………………………………………………………………………………………..……. 
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16. ทานคิดวาคุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม และ 
     จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   ควรประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง 

     16.1………………………………………………………………………………………………. 
     16.2………………………………………………………………………………………………. 
     16.3………………………………………………………………………………………………. 
     16.4………………………………………………………………………………………………. 
     16.5………………………………………………………………………………………………. 
     16.6………………………………………………………………………………………………. 
     16.7………………………………………………………………………………………………. 
     16.8………………………………………………………………………………………………. 
     16.9………………………………………………………………………………………………. 
     16.10………………………………………………………………………………………..……. 
 
 

17. ทานคิดวาคุณลักษณะดานทัศนคติของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   ควร  

      ประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง 
      17.1……………………………………………………………………………………………… 
      17.2……………………………………………………………………………………………… 
      17.3……………………………………………………………………………………………… 
      17.4……………………………………………………………………………………………… 
      17.5……………………………………………………………………………………………… 
      17.6……………………………………………………………………………………………… 
      17.7……………………………………………………………………………………………… 
      17.8……………………………………………………………………………………………… 
      17.9……………………………………………………………………………………………… 
      17.10……………………………………………………………………………………….……. 
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18. นอกจากคณุลกัษณะท่ีระบุไวขางตนแลว ทานคิดวาผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพควร 
      มีคุณลักษณะอื่นใดอกีบาง และคุณลกัษณะดังกลาวมีองคประกอบอะไรบาง 

     18.1 คุณลกัษณะดาน…………………………………………………………………………….. 
             18.1.1……………………………………………………………………………………….. 
             18.1.2……………………………………………………………………………………….. 
             18.1.3……………………………………………………………………………………….. 
             18.1.4……………………………………………………………………………………….. 
             18.1.5……………………………………………………………………………………….. 
 

      18.2 คุณลกัษณดาน……………………………………………………………………………… 
              18.2.1………………………………………………………………………………………. 
              18.2.2………………………………………………………………………………………. 
              18.2.3………………………………………………………………………………………. 
              18.2.4………………………………………………………………………………………. 
              18.2.5………………………………………………………………………………………. 
 

     18.3 คุณลกัษณดาน………………………………………………………………………………. 
             18.3.1……………………………………………………………………………………….. 
             18.3.2……………………………………………………………………………………….. 
             18.3.3……………………………………………………………………………………….. 
             18.3.4……………………………………………………………………………………….. 
             18.3.5……………………………………………………………………………………….. 
 

      18.4 คุณลกัษณดาน……………………………………………………………………………… 
              18.4.1………………………………………………………………………………………. 
              18.4.2………………………………………………………………………………………. 
              18.4.3………………………………………………………………………………………. 
              18.4.4………………………………………………………………………………………. 
              18.4.5………………………………………………………………………………………. 
 

------------------------------------- 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค                                                                                                 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

 

1. ผศ. ดร. มัย  สุขเอี่ยม      
   วุฒกิารศึกษา ปรญิญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมติร 
    ตําแหนง  ประธานโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา  
                    มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
    สถานท่ีทํางาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   โทร. 089 – 123 – 7005  
 

2. ดร. สมศักดิ ์ ดลประสิทธิ ์    
    วุฒกิารศึกษา  ปรญิญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
    ตําแหนง  รองเลขาธกิารคุรุสภา 
    สถานท่ีทํางาน  สํานักงานเลขาธกิารคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ  โทร. 081 – 869 – 2830  
 

3. ดร. สมบตัิ  เดชบํารุง 
    วุฒกิารศึกษา ปรญิญาเอก สาขาการบรหิารการศึกษา Sardar Papel University  ประเทศอินเดยี 
    ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรยีนวัดโคนอน 
    สถานท่ีทํางาน  โรงเรยีนวดัโคนอน  เขตภาษีเจรญิ   กรงุเทพมหานคร  โทร. 081 – 259 – 4329  
 

4. ดร. จามจรุี  จําเมือง     
    วุฒกิารศึกษา ปรญิญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยับูรพา 
    ตําแหนง  รองผูอํานวยการโรงเรยีนรัตนจีนะอุทิศ 
    สถานท่ีทํางาน  โรงเรยีนรตันจีนะอุทิศ  เขตราษฎรบรูณะ  กรุงเทพมหานคร  โทร. 086 – 889 – 4693  
 

5. ดร. สาธติ  รื่นเริงใจ 
   วุฒกิารศึกษา ปรญิญาเอก  สาขาการบรหิารการศึกษา  มหาวิทยาลยับูรพา 
   ตําแหนง  รองผูอํานวยการโรงเรยีนซับนอยเหนือวิทยาคม 
   สถานท่ีทํางาน  โรงเรยีนซับนอยเหนือวทิยาคม  จังหวดัสระบรุ ี โทร. 081 – 908 – 0827  
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6. ดร.สนุทรี  คําเพ็ง 
   วุฒกิารศึกษา ปรญิญาเอก  สาขาการบรหิารการศึกษา  มหาวิทยาลยับูรพา 
   ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพ 8 
   สถานท่ีทํางาน  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท   จังหวัดสระบุร ี โทร. 081 – 771 – 8399 
 

7. ดร.นิตย  โรจนรตันวาณิชย 
   วุฒกิารศึกษา ปรญิญาเอก  สาขาการบรหิารการศึกษา  มหาวิทยาลยับูรพา โทร. 081 – 295 – 0220 
   ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 8 ว  และอาจารยผูทรงคุณวฒิุ  ภาควิชาบรหิารการศึกษา  
                   มหาวิทยาลยับรูพา 
   สถานท่ีทํางาน  สํานักผูตรวจราชการ ประจําเขตตรวจราชการท่ี 5  จังหวัดชลบุรี  
                            และมหาวิทยาลยับรูพา 
 
      
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง                                                                                                 
หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย (Try Out) 
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โรงเรียน 
ที่ 

รายช่ือโรงเรียนที่นําแบบสอบถาม 
ไป try out ท่ีตั้งของโรงเรยีน 

1 โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด)  อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 
2 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ)  อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 
3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทินกรนิมิต อ.เมืองนนทบรุ ี จ.นนทบรุ ี 11000 
4 โรงเรียนเทศบาล 1วัดแกนเหล็ก อ.เมืองเพชรบรุ ี จ.เพชรบรุ ี 76000 
5 โรงเรียนเทศบาลบานหัวหิน อ.หัวหิน  จ.ประจวบครีีขันธ  77110 
6 โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) อ.เมืองบานบึง  จ.ชลบรุ ี 20170 
7 โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง  21000 
8 โรงเรียนเทศบาลบานกลวย อ.เมืองชัยนาท  จ.ชัยนาท  17000 
9 โรงเรียนเทศบาล 5 เดนหา อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย  57000 

10 โรงเรียนเทศบาลวดัมณไีพรสณฑ อ.แมสอด  จ.ตาก  63110 

11 โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ 
อ.เมืองนครศรธีรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 
80000 

12 โรงเรียนเทศบาลบานบางเหนียว อ.เมืองภูเก็ต  จ.ภูเก็ต  83000 
13 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (ท.1) อ.เมืองมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร  49000 
14 โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนศรสีะอาด อ.เมืองเลย  จ.เลย  42000 
15 โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทรวิทยาคม" อ.เมืองสุรินทร  จ.สุรินทร  32000 

   
   
   
   
   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก จ 

การวิเคราะหความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือวิจัย  (แบบสอบถาม) 
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 ภาคผนวก   ฉ                                                                                                                
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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โรงเรียน 
ที ่

รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ที่ต้ังของโรงเรยีน 

1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) อ. เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ  
10270 

2 โรงเรียนเทศบาล 1 (เย่ียมเกษสุวรรณ) อ. เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ  
10270 

3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) อ. เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ  
10270 

4 โรงเรียนเทศบาล 1  
(เกริกกฤตยาอุปถัมภ) 

อ. เมืองกําแพงเพชร  จ.กําแพงเพชร  62000 

5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย  57000 
6 โรงเรียนเทศบาล 4 สันปากอ อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย  57000 
7 โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน อ.เมืองเชียงใหม  จ.เชียงใหม  50000 
8 โรงเรียนเทศบาลวดัทาสะตอย อ.เมืองเชียงใหม  จ.เชียงใหม  50000 
9 โรงเรียนเทศบาลวดัศรีสุพรรณ อ.เมืองเชียงใหม  จ.เชียงใหม  50000 

10 โรงเรียนเทศบาลวดัชุมพลคีร ี อ.แมสอด  จ.ตาก  63110 
11 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุงสวน) อ.เมืองกําแพงเพชร   จ.กําแพงเพชร  62000 
12 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองระนง) อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค  60120 

13 
โรงเรียนเทศบาล 3  
(วัดแสงธรรมสุทธาราม) อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค  60120 

14 โรงเรียนเทศบาลวดัจอมคีรีนาคพรต อ.เมืองนครสวรรค  จ.นครสวรรค  60000 
15 โรงเรียนเทศบาลวดัวรนาถบรรพต อ.เมืองนครสวรรค  จ.นครสวรรค  60000 
16 โรงเรียนเทศบาลบานพระเนตร อ.เมืองนาน  จ.นาน  55000 
17 โรงเรียนเทศบาลบานสวนตาล อ.เมืองนาน  จ.นาน  55000 
18 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร  66120 
19 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพนัป) อ.เมืองพิษณโุลก  จ.พิษณุโลก  65000 
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โรงเรียน 
ที ่

รายช่ือโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ท่ีต้ังของโรงเรยีน 

20 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค) อ.เมืองพิษณโุลก  จ.พิษณุโลก  65000 
21 โรงเรียนเทศบาล 1 (บานในเมือง) อ.เมืองเพชรบรูณ  จ.เพชรบูรณ  67000 
22 โรงเรียนเทศบาลบานศรีมงคล  อ.หลมสัก  จ.เพชรบูรณ  67110 
23 โรงเรียนเทศบาลบานสักงอย อ.หลมสัก  จ.เพชรบูรณ  67110 
24 โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน อ.เมืองแมฮองสอน  จ.แมฮองสอน  58000 
25 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวนิวิทยา) อ.เมืองลําปาง  จ.ลําปาง  52000 
26 โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย) อ.เมืองลําปาง  จ.ลําปาง  52100 
27 โรงเรียนเทศบาลประตลูี ้ อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพนู  51000 
28 โรงเรียนเทศบาลจามเทว ี อ.เมืองลําพูน  จ.ลําพนู  51000 
29 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทยั อ.เมืองสุโขทัย  จ.สุโขทัย  64000 
30 โรงเรียนเทศบาลวดัไทยชุมพล อ.เมืองสุโขทัย  จ.สุโขทัย  64000 
31 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก  จ. สุโขทัย  64110 
32 โรงเรียนเทศบาลวดัปาแพง อ.เมืองเชียงใหม  จ.เชียงใหม  50000 
33 โรงเรียนเทศบาลวดัดอนแกว อ.แมสอด  จ. ตาก  63110 
34 โรงเรียนเทศบาล 6 (รัฐประชาอุทิศ) อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา  56000 
35 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) อ.เมืองเพชรบรูณ  จ.เพชรบูรณ  67000 
36 โรงเรียนเทศบาลวดัคลองโพธิ ์ อ.เมืองอุตรดิตถ  จ.อุตรดิตถ  53000 
37 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ  53130 
38 โรงเรียนเทศบาลวดัธรรมโศภิต อ.เมืองอุทัยธานี  จ.อุทัยธาน ี 61000 
39 โรงเรียนเทศบาลวดัหลวงราชาวาส อ.เมืองอุทัยธานี  จ.อุทัยธาน ี 61000 
40 โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) อ.เมืองกาญจนบุร ี จ.กาญจนบุร ี 71000 

41 
โรงเรียนเทศบาล 5  
(กระดาษไทยอนุเคราะห) อ.เมืองกาญจนบุร ี จ.กาญจนบุร ี 71000 
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โรงเรียน 
ที ่

รายช่ือโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ท่ีต้ังของโรงเรยีน 

42 โรงเรียนเทศบาล 3 บานบอ อ.เมืองกาญจนบุร ี จ.กาญจนบุร ี 71000 

43 
โรงเรียนเทศบาล 2  
พระยาศรีสุนทรโวหาร อ.เมืองฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา  24000 

44 โรงเรียนเทศบาลวดับุญญวาสวิหาร อ.ทาใหม  จ.จนัทบุร ี 22120 
45 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2  อ.เมืองจันทบรุ ี จ.จันทบุร ี 22000 
46 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎรนเุคราะห อ.เมืองชลบุร ี จ.ชลบรุ ี 20000 
47 โรงเรียนเทศบาลวดัราษฎรนิยมธรรม อ.ศรรีาชา  จ.ชลบุร ี 20100 
48 โรงเรียนเทศบาลวดัโขดทิมทาราม อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง  21000 
49 โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง  21000 
50 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี  12000 
51 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม  73000 
52 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม  73000 
53 โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร อ.บางบัวทอง  จ.นนทบรุ ี 11110 
54 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดนครอินทร อ.เมืองนนทบุร ี จ.นนทบรุ ี 11000 

55 
โรงเรียนเทศบาล 1  
(ปราจีนราษฎรรังสฤษฎ) อ.เมืองปราจนีบุร ี จ.ปราจนีบุร ี 25000 

56 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากลู อ.เมืองปราจนีบุร ี จ.ปราจนีบุร ี 25000 
57 โรงเรียนเทศบาล 4 อุดมวิทยสมใจ อ.เมืองปราจนีบุร ี จ.ปราจนีบุร ี 25000 
58 โรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทรเดชา) อ.เมืองปราจนีบุร ี จ.ปราจนีบุร ี 25000 
59 โรงเรียนเทศบาล 6 วัดศรีมงคล อ.เมืองปราจนีบุร ี จ.ปราจนีบุร ี 25000 
60 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรญัชรา อ.ชะอํา  จ.เพชรบุร ี 76120 
61 โรงเรียนเทศบาล 4 บานบอแขม อ.ชะอํา  จ.เพชรบุร ี 76120 
62 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง อ.เมืองเพชรบรุ ี จ.เพชรบรุ ี 76000 
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โรงเรียน 
ที ่

รายช่ือโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ท่ีต้ังของโรงเรยีน 

63 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส อ.เมืองเพชรบรุ ี จ.เพชรบรุ ี 76000 
64 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวทิยา อ.บานโปง  จ.ราชบรุ ี 70110 

65 
โรงเรียนเทศบาลวดัโชค  
(ธรรมเสนานีวรคุณ) อ.โพธาราม  จ.ราชบรุ ี 70120 

66 
โรงเรียนเทศบาลวดัไทรอารรีักษ  
(มณวีิทยา) อ.โพธาราม  จ.ราชบรุ ี 70120 

67 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินฯ) อ.เมืองราชบุร ี จ.ราชบรุ ี 70000 
68 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) อ.เมืองราชบุร ี จ.ราชบรุ ี 70000 
69 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชองลม) อ.เมืองราชบุร ี จ.ราชบรุ ี 70000 
70 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) อ.เมืองราชบุร ี จ.ราชบรุ ี 70000 
71 โรงเรียนเทศบาลบานหมี ่ อ.บานหม่ี  จ.ลพบรุ ี 15110 
72 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดคลองสายบัว อ.เมืองลพบรุ ี จ.ลพบุร ี 15000 
73 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกวิศราราม อ.เมืองลพบรุ ี จ.ลพบุร ี 15000 

74 โรงเรียนเทศบาลวดัปอมแกว 
อ.เมืองสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม  
75000 

75 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110 
76 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานสุสรณ อ.กระทุมแบน  จ.สมุทรสาคร  74110 
77 โรงเรียนเทศบาลวดัโกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร  74000 
78 โรงเรียนเทศบาลวดับุญญาวาส อ.แมสอด  จ.ตาก  63110 
79 โรงเรียนเทศบาลวดัปากนํ้าโพใต อ.เมืองนครสวรรค  จ.นครสวรรค  60000 
80 โรงเรียนเทศบาลวดัเกษมจิตตาราม อ.เมืองอุตรดิตถ  จ.อุตรดิตถ  53000 
81 โรงเรียนเทศบาล 2 บานตลาดเกา อ.เมืองนครนายก  จ.นครนายก  26000 
82 โรงเรียนเทศบาลวดัเจษฎาราม อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร  74000 
83 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบรุรีตนาราม) อ.เมืองสระบุร ี จ.สระบรุ ี 18000 
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โรงเรียน 
ที ่

รายช่ือโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ท่ีต้ังของโรงเรยีน 

84 โรงเรียนเทศบาล  1 (วัดทองพุมพวง) อ.เมืองสระบุร ี จ.สระบรุ ี 18000 
85 โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาล) อ.เมืองสระบุร ี จ.สระบรุ ี 18000 
86 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดบานออย) อ.เมืองสระบุร ี จ.สระบรุ ี 18000 
87 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเชิงเขา) อ.เมืองสระบุร ี จ.สระบรุ ี 18000 
88 โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา) อ.เมืองสระบุร ี จ.สระบรุ ี 18000 
89 โรงเรียนเทศบาล 4 (หนองแคอนุสรณ) อ.หนองแค  จ.สระบรุ ี 18140 
90 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง อ.หนองแค  จ.สระบรุ ี 18140 
91 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห) อ.เมืองราชบุร ี จ.ราชบรุ ี 70000 
92 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร อ.เมืองสุพรรณบุร ี จ.สุพรรณบุร ี 72000 
93 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส อ.เมืองสุพรรณบุร ี จ.สุพรรณบุร ี 72000 
94 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง อ.เมืองสุพรรณบุร ี จ.สุพรรณบุร ี 72000 

95 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบํารุง 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
13000 

96 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดตนสน อ.เมืองอางทอง  จ.อางทอง  14000 
97 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโลหสุทธาวาส อ.เมืองอางทอง  จ.อางทอง  14000 
98 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล อ.เมืองอางทอง  จ.อางทอง  14000 
99 โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล อ.พล  จ.ขอนแกน  40120 

100 
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชา
อุปถัมภ อ.พล  จ.ขอนแกน  40120 

101 โรงเรียนเทศบาลบานโนนทัน อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000 
102 โรงเรียนเทศบาลบานศรีฐาน อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000 
103 โรงเรียนเทศบาลบานสามเหลี่ยม อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000 
104 โรงเรียนเทศบาลสวนสนกุ อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000 
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โรงเรียน 
ที่ รายช่ือโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ท่ีต้ังของโรงเรยีน 

105 โรงเรียนเทศบาลบานหนองใหญ อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000 
106 โรงเรียนเทศบาลวดักลาง อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000 
107 โรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000 
108 โรงเรียนเทศบาลบานตูม อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000 
110 โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎรสงเคราะห) อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา  30160 
111 โรงเรียนเทศบาล 1 (บานบัวใหญ) อ.บัวใหญ  จ.นครราชสีมา  30120 
112 โรงเรียนเทศบาล 3 (บานหนองมวง) อ.บัวใหญ  จ.นครราชสีมา  30120 
113 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวทิยากร) อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000 
114 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000 
115 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000 
116 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000 
117 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปาจิตตสามัคคี) อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000 
118 โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย  57000 
119 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ ์ อ.เมืองกาฬสินธุ  จ.กาฬสินธุ  46000 
120 โรงเรียนเทศบาลวดัประชุมคงคาราม อําเภอหลมสัก  จ.เพชรบูรณ  67110 
121 โรงเรียนเทศบาลบานสองนางใย อ.เมืองมหาสารคาม  จ.มหาสารคาม  44000 
122 โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร  35000 
123 โรงเรียนเทศบาลวดัสระทอง อ.เมืองรอยเอ็ด  จ.รอยเอ็ด  45000 
124 โรงเรียนเทศบาล 1 (เชิงชุมประชานุกลู) อ.เมืองสกลนคร  จ.สกลนคร  47000 
125 โรงเรียนเทศบาล 2 (เชิงชุมอนุชนวิทยา) อ.เมืองสกลนคร  จ.สกลนคร  47000 
126 โรงเรียนเทศบาล 1 สวางวิทยา อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย  43000 
127 โรงเรียนเทศบาล 2 ชํานาญอนุเคราะห อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย  43000 
128 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณบํารุง อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย  43000 
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โรงเรียน 
ที ่

รายช่ือโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ท่ีต้ังของโรงเรยีน 

129 โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย  43000 
130 โรงเรียนเทศบาล 3 บานเหลา อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธาน ี 41000 
131 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตร ี อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธาน ี 41000 
132 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธาน ี 41000 
133 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว อ.เมืองอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี  34000 
134 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล อ.เมืองอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี  34000 
135 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ อ.วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 
136 โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ อ.วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 
137 โรงเรียนเทศบาลวดัดานประชากร อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  56110 
138 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย) อ.เมืองตรัง  จ.ตรัง  92000 
139 โรงเรียนเทศบาลวดัรามประดิษฐ อ.ปากพนัง  จ.นครศรธีรรมราช  80140 
140 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) อ.สุไหงโกลก  จ.นราธวิาส  96120 

141 โรงเรียนเทศบาลวดัธรรมิการาม 
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ จ.ประจวบครีีขันธ 
77000 

142 โรงเรียนเทศบาลบานเขาเตา อ.หัวหิน  จ.ประจวบครีีขันธ  77110 
143 โรงเรียนเทศบาล 1 บานจะบังติกอ อ.เมืองปตตานี  จ.ปตตาน ี 94000 

144 
โรงเรียนเทศบาล 5  
อาคารสลากกินแบงรัฐบาล อ.เมืองปตตานี  จ.ปตตาน ี 94000 

145 โรงเรียนเทศบาลบานยานยาว อ.ตะกัว่ปา  จ.พังงา  82110 
146 โรงเรียนเทศบาลบานคูหาสววรค อ.เมืองพัทลุง  จ.พัทลุง  93000 
147 โรงเรียนเทศบาลเมืองภเูก็ต อ.เมืองภูเก็ต  จ.ภูเก็ต  83000 

148 
โรงเรียนเทศบาลบานสามกอง  
(วิเศษนุกลูอุทิศ) อ.เมืองภูเก็ต  จ.ภูเก็ต  83000 

149 โรงเรียนเทศบาลวดัอุปนันทาราม อ.เมืองระนอง  จ.ระนอง  85000 
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โรงเรียน 
ที ่

รายชื่อโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ท่ีต้ังของโรงเรยีน 

150 โรงเรียนเทศบาลบานเขานิเวศน อ.เมืองระนอง  จ.ระนอง  85000 

151 
โรงเรียนเทศบาล 3  
(โศภณพิทยาคุณานุสรณ) 

อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
 

152 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) อ.เมืองสตูล  จ.สตูล  91000 
153 โรงเรียนเทศบาล 5  อ.เมืองสุราษฎรธานี  จ.สุราษฎรธานี  84000 
154 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส อ.เมืองสุราษฎรธานี  จ.สุราษฎรธานี  84000 
155 โรงเรียนเทศบาล 5 (บานตลาดเกา) อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา  95000 
156 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) อ.เมืองตรัง  จ.ตรัง  92000 
157 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทายเหมือง อ.เมืองนนทบุร ี จ.นนทบรุ ี 11000 
158 โรงเรียนเทศบาลวดัทรงธรรม อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ  10130 
159 โรงเรียนเทศบาลวดัชองลม อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร  74000 

160 โรงเรียนเทศบาลวดัประทุมคณาวาส 
อ.เมืองสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม  
75000 

161 โรงเรียนเทศบาลขลุง (บุรวิทยาคาร) อ.ขลุง  จ.จันทบุร ี 22110 
162 โรงเรียนเทศบาลเขาทาพระ  อ.เมืองชัยนาท  จ.ชัยนาท  17000 
163 โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) อ.เมืองชัยภูม ิ จ.ชัยภูม ิ 36000 
164 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา อ.เมืองกาฬสินธุ  จ.กาฬสินธุ  46000 
165 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุร ี1 อ.เมืองจันทบรุ ี จ.จันทบุร ี 22000 
166 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต อ.เมืองฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา  24000 
167 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจง อ.บางคลา  จ.ฉะเชิงเทรา  24110 
168 โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา อ.เมืองชลบุร ี จ.ชลบรุ ี 20000 
169 โรงเรียนเทศบาลวดัเนินสุทธาวาส อ.เมืองชลบุร ี จ.ชลบรุ ี 20000 
170 โรงเรียนเทศบาลวดัโพธิ ์ อ.เมืองชลบุร ี จ.ชลบรุ ี 20000 
171 โรงเรียนเทศบาลวดักําแพง อ.เมืองชลบุร ี จ.ชลบรุ ี 20000 
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โรงเรียน 
ที ่

รายช่ือโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ท่ีต้ังของโรงเรยีน 

172 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 เมืองพัทยา  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี 20150 
173 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 เมืองพัทยา  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี 20150 
174 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 เมืองพัทยา  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี 20150 
175 โรงเรียนเมืองพัทยา 6 เมืองพัทยา  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี 20150 
176 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 เมืองพัทยา  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี 20150 
177 โรงเรียนเทศบาลวดัสิงหสถิตย อ.วัดสิงห  จ.ชัยนาท  17120 
178 โรงเรียนเทศบาล 1 บานทาตะเภา อ.เมืองชุมพร  จ.ชุมพร  86000 
179 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย  57000 
180 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย อ.เมืองเชียงใหม  จ.เชียงใหม  50000 
181 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 เมืองพัทยา  อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี 20150 
182 โรงเรียนเทศบาลวดัเชียงยืน อ.เมืองเชียงใหม  จ.เชียงใหม  50000 
183 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพงัสุรินทร) อ.เมืองตรัง  จ.ตรัง  92000 
184 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภริม) อ.เมืองตรัง  จ.ตรัง  92000 
185 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา อ.เมืองตราด  จ.ตราด  23000 
186 โรงเรียนเทศบาลวดัศรปีงเมือง อ.เมืองเชียงใหม  จ.เชียงใหม  50000 

187 
โรงเรียนเทศบาล 3  
ชุมชนวัดชัยชนะสงคราม อ.เมืองตาก  จ.ตาก  63000 

188 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรเีมือง อ.เมืองนครนายก  จ.นครนายก  26000 
189 โรงเรียนเทศบาล 1  วัดพระงาม อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม  73000 
190 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม  73000 
191 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม  73000 
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โรงเรียน 
ที ่

รายช่ือโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ท่ีต้ังของโรงเรยีน 

192 โรงเรียนเทศบาลวดัทาโพธ์ิ 
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ. 
นครศรธีรรมราช 80000 

193 โรงเรียนเทศบาลวดัศรทีว ี
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 
80000 

194 โรงเรียนเทศบาลวดัมเหยงคณ 
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 
80000 

195 โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 อ.ปากพนัง  จ.นครศรธีรรมราช  80140 
196 โรงเรียนเทศบาลวดัชัยชุมพล อ.ทุงสง  จ.นครศรีธรรมราช  80110 
197 โรงเรียนเทศบาลวดัพรหมจรยิาวาส อ.เมืองนครสวรรค  จ.นครสวรรค  60000 
198 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบางแพรกเหนือ อ.เมืองนนทบุร ี จ.นนทบรุ ี 11000 
199 โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎรดรณุวิทยา อ.เมืองบุรรีัมย  จ.บุรรีัมย  31000 
200 โรงเรียนเทศบาล 2 อ.เมืองบุรรีัมย  จ.บุรรีัมย  31000 

201 โรงเรียนเทศบาลวดัแมนางปลื้ม 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
13000 

202 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกลู) อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา  56000 
203 โรงเรียนเทศบาลบานเสนารงัสรรค อ.ตะกัว่ปา  จ.พังงา  82110 
204 โรงเรียนเทศบาลวดัภผูาภิมุข อ.เมืองพัทลุง  จ.พัทลุง  93000 
205 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดทามะปราง) อ.เมืองพิษณโุลก  จ.พิษณุโลก  65000 
206 โรงเรียนเทศบาล 1 บานชะอํา อ.ชะอํา  จ.เพชรบุร ี 76120 
207 โรงเรียนเทศบาลวดัชัยมงคล อ.เมืองแพร  จ.แพร  54000 
208 โรงเรียนเทศบาลวดัขจรรังสรรค อ.เมืองภูเก็ต  จ.ภูเก็ต  83000 
209 โรงเรียนเทศบาลปลกูปญญา อ.เมืองภูเก็ต  จ.ภูเก็ต  83000 
210 โรงเรียนเทศบาลวดัเวฬุวัน อ.เมืองรอยเอ็ด  จ.รอยเอ็ด  45000 
211 โรงเรียนเทศบาลชุมชนบานหนองหญามา อ.เมืองรอยเอ็ด  จ.รอยเอ็ด  45000 
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โรงเรียน 
ที ่

รายช่ือโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ท่ีต้ังของโรงเรยีน 

212 โรงเรียนเทศบาลวดัลุมมหาชยัชุมพล อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง  21000 
213 โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรบีุญเรือง) อ.เมืองลําปาง  จ.ลําปาง  52000 
214 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสวาง อ.เมืองเลย  จ.เลย  42000 
215 โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ) อ.เมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ  33000 
216 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา  90000 
217 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
218 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
219 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรยีน) อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
220 โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงออนเผดิมวิทยา) อ.เมืองสุราษฎรธานี  จ.สุราษฎรธานี  84000 
221 โรงเรียนเทศบาล 3 ตลาดลาง อ.เมืองสุราษฎรธานี  จ.สุราษฎรธานี  84000 
222 โรงเรียนเทศบาลวดัแหลมสุวรรณาราม อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร  74000 
223 โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร  74000 
224 โรงเรียนเทศบาลวดัดอนไกด ี อ.กระทุมแบน  จ.สมุทรสาคร  74110 
225 โรงเรียนเทศบาลบานกโิลสอง อ.อรัญประเทศ  จ.สระแกว  27120 
226 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศร ี อ.อรัญประเทศ  จ.สระแกว  27120 
227 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  64110 
228 โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" อ.เมืองสุรินทร  จ.สุรินทร  32000 

   
   
      
      
      
      

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช                                                                                                
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย (แบบสอบถาม) คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ                                                                                                 
ผลการวิเคราะหขอมูล    คร้ังท่ี 2 
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ภาคผนวก  ฌ 
                                                           ผลการหาคาความเชื่อม่ันชนิดความคงท่ีภายใน  
                                 ของตัวชี้วัดคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ญ                                                                                                
คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายดานของ 

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรายดานของ  
                                       คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

คุณลกัษณะที่ 1 
 

1 
4.78 0.484 
4.36 0.706 
4.01 0.817 
4.38 0.691 
4.64 0.603 
4.50 0.639 

26.66 3.941 
4.44 0.657 

 
คุณลกัษณะที่ 2 
 

2 
4.69 0.551 
4.47 0.632 
4.55 0.605 
4.62 0.581 
4.52 0.642 
4.55 0.613 
4.69 0.542 
4.59 0.589 
4.69 0.534 
4.56 0.612 
4.55 0.641 
4.54 0.642 
4.59 0.608 
4.59 0.589 
4.58 0.620 
4.54 0.655 

73.34 9.655 
4.58 0.603 
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คุณลกัษณะที่ 3 
 

3 
4.52 0.618 
4.63 0.587 
4.41 0.671 
4.58 0.580 
4.14 0.739 
4.35 0.675 
4.63 0.570 
4.55 0.623 

35.82 5.063 
4.48 0.633 

 
 
คุณลกัษณะที่ 4 
 
 

4 
4.34 0.655 
4.52 0.625 
4.54 0.606 
4.53 0.607 
4.43 0.645 
4.59 0.579 
4.64 0.584 
4.63 0.555 
4.58 0.613 
4.14 0.741 
4.52 0.600 
4.41 0.633 

53.86 7.444 
4.49 0.620 
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คุณลกัษณะที่  5 
 

5 
4.57 0.629 
4.46 0.613 
4.51 0.597 
4.43 0.628 
4.38 0.648 
4.40 0.632 
4.52 0.611 
4.58 0.595 
4.64 0.550 
4.28 0.653 
4.57 0.596 

49.33 6.752 
4.48 0.614 

 
 
คุณลกัษณะที่ 6 

6 
4.66 0.539 
4.64 0.548 
4.58 0.606 
4.76 0.485 
4.66 0.528 
4.59 0.574 
4.64 0.569 
4.57 0.569 
4.49 0.649 
4.49 0.618 
4.53 0.611 
4.49 0.611 

55.10 6.907 
4.59 0.576 
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คุณลกัษณะที่  7 
 

7 
4.54 0.592 
4.53 0.585 
4.65 0.541 
4.48 0.618 
4.41 0.647 
4.39 0.640 
4.45 0.623 
4.42 0.634 
4.46 0.634 

40.33 5.515 
4.48 0.613 

 
 
คุณลกัษณะที่ 8 
 

8 
4.43 0.611 
4.44 0.622 
4.64 0.519 
4.40 0.665 
4.57 0.585 
4.63 0.580 
4.65 0.550 
4.60 0.588 
4.52 0.622 
4.56 0.623 

45.43 5.964 
4.54 0.596 
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คุณลกัษณะที่ 9 
 

9 
4.44 0.643 
4.59 0.567 
4.47 0.618 
4.58 0.565 
4.55 0.602 
4.53 0.603 
4.51 0.622 
4.44 0.608 
4.47 0.611 
4.51 0.597 
4.51 0.611 
4.23 0.661 

53.83 7.308 
4.49 0.609 

 
 
คุณลกัษณะที่ 10 
 

10 
4.51 0.622 
4.51 0.611 
4.45 0.630 
4.34 0.624 
4.48 0.615 
4.51 0.597 
4.53 0.607 
4.52 0.600 
4.46 0.621 
4.54 0.607 
4.57 0.593 

49.43 6.725 
4.49 0.611 
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คุณลกัษณะที่ 11 
 

11 
4.66 0.539 
4.59 0.579 
4.68 0.534 
4.76 0.471 
4.74 0.492 
4.65 0.546 
4.64 0.553 
4.72 0.519 
4.57 0.582 
4.65 0.537 
4.79 0.438 
4.61 0.545 
4.58 0.583 

60.63 6.917 
4.66 0.532 

 
 
คุณลกัษณะที่ 12 
 

12 
4.06 0.759 
4.47 0.649 
4.55 0.609 
4.60 0.588 
4.53 0.603 
4.52 0.604 
4.56 0.608 
4.54 0.599 
4.51 0.604 

40.35 5.623 
4.48 0.625 
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คุณลกัษณะที่ 13 
13 

4.52 0.589 
4.47 0.621 
4.57 0.600 
4.55 0.587 
4.57 0.565 
4.48 0.585 
4.47 0.614 
4.49 0.611 
4.45 0.631 
4.44 0.623 

45.01 6.027 
4.50 0.603 

 
 
คุณลกัษณะที่ 14 
 

14 
4.54 0.610 
4.54 0.599 
4.52 0.596 
4.52 0.607 
4.50 0.615 
4.48 0.622 
4.48 0.632 
4.54 0.617 
4.54 0.599 
4.52 0.596 
4.48 0.618 

49.64 6.713 
4.51 0.610 
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คุณลกัษณะที่ 15 
 

15 
4.36 0.654 
4.42 0.631 
4.43 0.632 
4.42 0.638 
4.40 0.659 
4.26 0.664 
4.30 0.658 
4.43 0.625 
4.34 0.654 
4.39 0.648 

43.76 6.463 
4.38 0.646 

 
คุณลกัษณะที่ 16 
 
 

16 
4.42 0.628 
4.40 0.628 
4.52 0.582 
4.58 0.584 
4.46 0.606 
4.48 0.604 
4.54 0.573 
4.42 0.642 
4.41 0.612 
4.50 0.578 
4.55 0.572 
4.48 0.596 

53.75 7.205 
4.48 0.600 
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คุณลกัษณะที่ 17 
 

17 
4.54 0.588 
4.54 0.603 
4.60 0.545 
4.50 0.636 
4.55 0.583 
4.61 0.545 
4.61 0.547 
4.45 0.638 
4.61 0.549 
4.55 0.583 
4.64 0.535 
4.50 0.611 

54.70 6.963 
4.56 0.580 
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คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของ  
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 

x  S.D. 
4.78 0.484
4.36 0.706
4.01 0.817
4.38 0.691
4.64 0.603
4.50 0.639
4.69 0.551
4.47 0.632
4.55 0.605
4.62 0.581
4.52 0.642
4.55 0.613
4.69 0.542
4.59 0.589
4.69 0.534
4.56 0.612
4.55 0.641
4.54 0.642
4.59 0.608
4.59 0.589
4.58 0.620
4.54 0.655
4.52 0.618
4.63 0.587
4.41 0.671
4.58 0.580
4.14 0.739
4.35 0.675
4.63 0.570
4.55 0.623
4.34 0.655
4.52 0.625
4.54 0.606
4.53 0.607
4.43 0.645
4.59 0.579
4.64 0.584
4.63 0.555
4.58 0.613

4.14 0.741
4.52 0.600
4.41 0.633
4.57 0.629
4.46 0.613
4.51 0.597
4.43 0.628
4.38 0.648
4.40 0.632
4.52 0.611
4.58 0.595
4.64 0.550
4.28 0.653
4.57 0.596
4.66 0.539
4.64 0.548
4.58 0.606
4.76 0.485
4.66 0.528
4.59 0.574
4.64 0.569
4.57 0.569
4.49 0.649
4.49 0.618
4.53 0.611
4.49 0.611
4.54 0.592
4.53 0.585
4.65 0.541
4.48 0.618
4.41 0.647
4.39 0.640
4.45 0.623
4.42 0.634
4.46 0.634
4.43 0.611
4.44 0.622
4.64 0.519
4.40 0.665
4.57 0.585

4.63 0.580 
4.65 0.550 
4.60 0.588 
4.52 0.622 
4.56 0.623 
4.44 0.643 
4.59 0.567 
4.47 0.618 
4.58 0.565 
4.55 0.602 
4.53 0.603 
4.51 0.622 
4.44 0.608 
4.47 0.611 
4.51 0.597 
4.51 0.611 
4.23 0.661 
4.51 0.622 
4.51 0.611 
4.45 0.630 
4.34 0.624 
4.48 0.615 
4.51 0.597 
4.53 0.607 
4.52 0.600 
4.46 0.621 
4.54 0.607 
4.57 0.593 
4.66 0.539 
4.59 0.579 
4.68 0.534 
4.76 0.471 
4.74 0.492 
4.65 0.546 
4.64 0.553 
4.72 0.519 
4.57 0.582 
4.65 0.537 
4.79 0.438 
4.61 0.545 
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4.58 0.583
4.06 0.759
4.47 0.649
4.55 0.609
4.60 0.588
4.53 0.603
4.52 0.604
4.56 0.608
4.54 0.599
4.51 0.604
4.52 0.589
4.47 0.621
4.57 0.600
4.55 0.587
4.57 0.565
4.48 0.585
4.47 0.614
4.49 0.611
4.45 0.631
4.44 0.623
4.54 0.610
4.54 0.599
4.52 0.596
4.52 0.607
4.50 0.615
4.48 0.622
4.48 0.632
4.54 0.617
4.54 0.599
4.52 0.596
4.48 0.618
4.36 0.654
4.42 0.631
4.43 0.632
4.42 0.638
4.40 0.659
4.26 0.664
4.30 0.658
4.43 0.625
4.34 0.654
4.39 0.648
4.42 0.628
4.40 0.628
4.52 0.582
4.58 0.584
4.46 0.606

4.48 0.604
4.54 0.573
4.42 0.642
4.41 0.612
4.50 0.578
4.55 0.572
4.48 0.596
4.54 0.588
4.54 0.603
4.60 0.545
4.50 0.636
4.55 0.583
4.61 0.545
4.61 0.547
4.45 0.638
4.61 0.549
4.55 0.583
4.64 0.535
4.50 0.611

830.98 111.187
4.52 0.604
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