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1. คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคของผูบริหารสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาตามความคดิเหน็

ผูบริหารและครูเรียงตามลําดับดังนี้  การมีภาวะผูนําดานการศึกษา  ความสามารถในการวางแผน
และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  ความมีประสิทธิภาพเฉพาะตน  ความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน การมีภาวะผูนําชุมชน  และการมีภาวะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม

2. คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคของผูบริหารสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาตามความคดิเหน็
ของผูบริหารและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3  ไมแตกตางกัน

ภาควิชาการบริหารการศึกษา      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร        ปการศึกษา   2547
ลายมือช่ือนักศึกษา...............................................................................
ลายมือช่ืออาจารยผูควบคุมสารนิพนธ........................................................

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



จ

K43461126 : MAJOR : EDUCATIONAL  ADMINISTRATION
KEYWORD  : DESIRABLE TRAITS OF ADMINISTRATORS IN THE OFFICE OF EDUCATIONAL
                     SERVICE AREA
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EDUCATIONAL SERVICE AREA. MASTER,S REPORT ADVISOR : PRASERT INTARAK,  Ed.D. 103 pp. ISBN
974-464-551-2

The purposes of this study were to find 1) desirable traits of the administrators in the Office 
of  Educational Service Area, and 2) the comparison of desirable traits of the administrators in the Office of 
the Educational Service Area  according to the viewpoints of the administrators and the teachers. 
The samples  comprised  276  administrators and teachers  Suphan Buri  Educational  Service  
Area III. The instrument  employed in  collecting data was a questionnaire on desirable traits of the 
administrators in the office of  Educational  Service Area according on the viewpoints of the expert 
commission on the  training  and development of the administrators of Tasmania,Australia, and the 
Institute of the  Educational Administrators, Development, Education Ministry. The statistics  used in  
the research were frequency, percentage, rank order, and  Mann and Whitney U,s Approach

The findings  revealed as  follows.
1. The desirable traits of the administrators in the Office of Educational Service Area

according to the viewpoints of the administrators  and the teachers ranged in the following order :
educational leadership,capability of planning,and measurable responsibility, personal
efficiency,capability of working with others,community leadership,and leadership in religion, culture,
and ethics.

2. There  was no difference in the desirable traits of the administrators in the Office of
Educational Service Area according to the viewpoints of the administrators  and those  of the
teachers in the Office of Suphan Buri Educational Service Area III.
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บทที่ 1

บทนํา

สังคมโลกไดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเขาสูสังคมแหงโลกาภิวัตน ประเทศไทยไดมี
การเปลี่ยนแปลงหลายประการ ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา โดยเฉพาะในดาน        
การศึกษาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 ในราชกิจจา-  
นุเบกษา เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2542 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20  สิงหาคม 2542 ซึ่งเปน
การปฏิรูปการ  ศึกษาทั้งระบบโดยมีจุดมุงหมายและหลักการ คือ  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ในการจัด         
การศึกษาใหยึดหลักที่วาเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง  สวนการจัดระบบ  
โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลัก มีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลาย
ในการปฏิบัติ (มาตรา9)1 การบรหิารและการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหยดึเขตพืน้ทีก่ารศกึษาโดย
คํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร  วัฒนธรรมและความเหมาะสมดานอื่นดวย  
(มาตรา 37)2    ใชหลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคปกครอง
สวนทองถิ่นทั้งนี้ใหกระทรวงกระจาย อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ     
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล   และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา  ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง (มาตรา 39)3  โดยแตละ   
เขตพื้นที่การศึกษาใหมี คณะกรรมการที่มาจากผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนสมาคมประกอบวิชาชีพครู  ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพ
บริหารการศึกษา  ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู และผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 

                                                
1สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (กรุงเทพมหานคร : บุญศิริการพิมพ, 2545), 6.
2เร่ืองเดียวกัน, 22.
3เร่ืองเดียวกัน, 25.
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และวัฒนธรรม โดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ           
มีอํานาจหนาที่ในการกํากับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่     
การศึกษา ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน และ
สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาไดสอดคลองกับนโยบายและ      
มาตรฐานการศึกษา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน 
องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ   และสถาบันสังคมอื่นที่จัด  
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา(มาตรา38)4

ดังนั้นเขตพื้นที่การศึกษาเปนเขตบริหารและการจัดการศึกษาที่กําหนดขึ้นตามมาตรา 
37  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ระบุ โดยกฎหมายกําหนดคําใหมคือ   คําวา “เขตพื้นที่
การศึกษา” จะเปนจดุรองรบัการกระจายอาํนาจการจดัการศกึษาจากสวนกลางกอนไปถงึสถานศกึษา  
ซึง่เปนการเปลีย่นแปลงใหมจากเดมิทีเ่คยเปนกระทรวง เปนจงัหวดั เปนอาํเภอ และเปนสถานศกึษา  
เพือ่เปนการลดขัน้ตอนในการทาํงานไปไดสวนหนึง่  ซึง่เชือ่วาจะทาํใหเกดิประสทิธภิาพในการทาํงาน
เพิ่มมากขึ้นและจะทําใหสนองตอบตอความตองการของชุมชนมากขึ้น5

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
“เขตพื้นที่การศึกษา” (The Educational  Service  Area) เปนรูปแบบโครงสราง   

การบริหารการศึกษารูปแบบใหม ภายใตสาระแหงบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา ที่เรียกวา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนการจัดโครงสรางการบริหารการศึกษาโดย   
ยึดหลักของการมีเอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ เนนระบบการกระจายอํานาจและ
ยึดหลักการมีสวนรวมของทองถิ่นเปนสําคัญ  ตามนัยแหงพระราชบัญญัติในมาตรา 9,37,38,39
และ 40 ทั้งนี้ไดมีการกําหนดเปนเขตพื้นที่การศึกษา  ที่มีระบบชัดเจนตามกรอบของขอบขายงาน
และบทบาทหนาที่ของบุคลากร เพื่อสงผลตอประสิทธิภาพสูงสุดของระบบการบริหารจัดการศึกษา
รูปแบบใหม6  กําหนดใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดใน
                                                

4สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2), 22-24.

5กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ, บันทึกปลัดกระทรวง (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2541), 58.

6สุรศักดิ์  ปาเฮ,” สูมิติการเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพ”, วารสารขาราชการครู
21, 1(ตุลาคม-พฤศจิกายน 2543) : 7.
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มาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 คือ      
การกํากับ ดูแล ใหความเห็นชอบการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา ประสาน  สงเสริมและ
สบับสนุนหนวยงานทางการศึกษา หรือประสานกับหนวยอื่น  เพื่อทําใหบริการทางการศึกษาทั่วถึง 
มีคุณภาพ และทําใหการบริการและการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติ
ภารกิจ  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาจะมีผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเปนกรรมการและ
เลขานุการ  มีหนาที่นํามติ ขอคิดเห็น ขอเสนอของคณะกรรมการไปปฏิบัติ   และคณะกรรมการจึง
มีหนาที่ชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  โดยทั้งสองฝายตองติดตอประสานงานกันอยางใกลชิดทั้งอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการ  ทั้งนี้โดยมีเปาหมายรวมกันคือทําใหการบริการทางการศึกษาในเขตพื้นที่ทั่วถึง และ    
มีคุณภาพ ไมเกิดขอขัดแยงระหวางคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที7่

มาตรา 37 ของพระราชบญัญตัริะเบยีบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร  พ.ศ. 2546
เร่ืองการแบงสวนราชการใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ดําเนินการไปตามอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการตามที่กําหนดไวในมาตรา 36  โดยมีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏบิตัริาชการของสาํนกังานใหเปนไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏบิตัริาชการ
ของกระทรวงและกาํหนดอาํนาจหนาทีสํ่านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา โดยสรปุคอืการจดัทาํนโยบาย
แผนพฒันามาตรฐานการศกึษา  แนวทางการใชหลกัสตูรการเรยีนการสอนทีท่าํใหการจดัการศกึษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาบรรลุเปาหมาย และสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  การจดัทาํแผนพฒันาและแผนปฏบิตักิารของสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ตองชัดเจน  เพื่อใหคณะกรรมการซึ่ง กํากับ ดูแล สงเสริมและสนับสนุนไดมีการกําหนดบทบาท
ของบุคลากรในสังกัดเพื่อใหสถานศึกษาซึ่งอยูในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบสามารถบริหาร
จัดการใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา  มีอํานาจ
วเิคราะหการจดัตัง้งบประมาณเงนิอุดหนนุทัว่ไปของสถานศกึษา และหนวยงานในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ  เพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับดูแล แตอีกสวนหนึ่งเพื่อหาทาง
สงเสริมและสนับสนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในกรณีที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
เห็นวาการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไมสอดคลอง หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑและนโยบาย ก็ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ

                                                
7สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,คูมือคณะ

กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา(กรุงเทพฯ: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ,2547), 4-5.
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ความเห็นดงักลาวใหสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานรบัทราบ เพือ่พจิารณาสัง่การให
สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติใหเปนไปตามการนั้น8

การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาบริหารงานโดย  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กํากับโดยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สวนโครงสรางการแบงสวนงานภายในของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดกําหนดใหมี 4 กลุมงาน เพื่อใหเกิดความยืดหยุนและคลองตัว   
ในการปฏิบัติการในลักษณะของหนวยงานกํากับ สนับสนุน สงเสริมและประสานงานทางการ
ศึกษา มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานดังนี้ กลุมอํานวยการ กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริม   
การจัดการ ศึกษา และกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งมีผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจาง (ครูและบุคลากรทาง   
การศึกษา) และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสาํนักงานใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและ
แผนปฏบิตัริาชการ ของกระทรวง และตามกฎหมายระเบียบ หรือคําสั่งอื่นที่เกี่ยวของ9

จากรปูแบบโครงสรางใหมทีบ่ญัญตัใินพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ พทุธศกัราช 
2542 และแกไขเพิม่เตมิ (ฉบับที2่) พ.ศ 2544  และพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวง
ศกึษาธกิาร  พ.ศ. 2546  การบรหิารจดัการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ตองยดึหลกัการมเีอกภาพ
ดานนโยบาย  หลากหลายในการปฏิบัติ โดยเนนการกระจายอํานาจและยึดหลักการมีสวนรวมของ
ทองถิ่น (ตามมาตรา 9, 37, 38  และ 40)

ปญหา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย  คือ จัดการศึกษาได

ทั่วถึงมีคุณภาพ ภายใตการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  นโยบาย  แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การศึกษาที่สํานักงานจัดขึ้นตองทําใหเขตพื้นที่การศึกษาบรรลุเปาหมาย นโยบายของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาตองสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และของกระทรวงศึกษาธิการ  เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
การจะ ตองสะทอนความทั่วถึง คุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการตองเปนเปาหมายและ
ตัวชี้วัด ความสําเร็จที่มีคาชัดเจนเฉพาะเจาะจงมีคาเชิงปริมาณ ที่วัดได และมีกําหนดเวลาที่จะ 

                                                
8เร่ืองเดียวกัน, 8-23.
9สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, การบริหารเขตพื้นที่การศึกษา:เพื่อคุณภาพการศึกษา

(กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ, 2545), 65-66.
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ทําใหบรรลุเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จตองไมเลื่อนลอย10 และดวยหลักการที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งของโครงสรางการบริหารจัดการที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช  2542และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)คือใหอํานาจตัดสินใจไปยังคณะกรรมการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ใหมีการกระจายอาํนาจการตัดสินใจไปยังคณะกรรมการสาํนักงานเขตพื้นที่      
การศกึษาและสถานศกึษา โดยมาตรฐานการศึกษาตองสูงขึ้น สัดสวนประชากรที่ไดรับการศึกษา
ตองสูงขึ้น ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจะตองเปดโอกาสใหคณะกรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา มีความยืดหยุนและกําหนดรายละเอียดในการดําเนินงาน   
แตละเรื่องของตน เพื่อกอใหเกิดความหลากหลายในทางปฏิบัติได แตเปาหมายตรงกันคือให
ประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงมีคุณภาพ และการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

   การจดัการศกึษาโดยเขตพืน้ทีเ่ปนการจดัการศกึษาในระดบัข้ันพืน้ฐานทีจ่ะตองบรหิาร
จัดการใหการตอบสนองตอหลักการกระจายอํานาจทางการศึกษาอยางแทจริง  และความคาดหวัง
วาจะตองทาํใหการจัดการศึกษามีมาตรฐานและคณุภาพทีใ่กลเคยีงกนัในแตละเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
จะเห็นไดวาภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษานั้นมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ   ดังนั้น ผูนํา
หรือผูบริหารเปรียบไดวาเปนจอมทัพสําคัญ ที่จะนําพาองคกรใหกาวไปในกระแสแหงการปฏิรูปได
อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ผูบริหารในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงทางบริบทหลากหลายนั้น  ผูบริหาร
มืออาชีพจึงเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน11  เนื่องจากผูนําหรือผูบริหารถือเปนปจจัยที่สําคัญ
ตอกระบวนการบรหิารเพราะเปนผูมบีทบาทและอทิธพิลตอการเปลีย่นแปลงสิง่ใหมๆ ภายในองคการ  
ผูบริหารจึงตองเปนผูมีศาสตรและศิลปะในการบริหารงานโดยเฉพาะ ”ภาวะผูนํา” ในอันที่จะชักจูง
โนมนาวเพื่อนรวมงานใหคลอยตามตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม ๆ

  คําวา ”มืออาชีพ“ (professional)  จึงเปนคําสําคัญตอบุคลากรทางการศึกษาไมวาจะ
เปนผูบริหารการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  ลักษณะของการเปนมืออาชีพยอมเปน
ส่ิงทีท่กุคนทกุฝายตางยอมรับ และคาดหวงัไวในเกณฑคอนขางสงูวาจะสามารถนาํมาซึง่ประสทิธผิล
และประสิทธิภาพของงานไดในที่สุด12

                                                
10สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,คูมือคณะ

กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา, 7.
11เร่ืองเดียวกัน,28.
12สุรศักดิ์  ปาเฮ,” สูมิติการเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพ”,28.
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ดวยเหตุผลดังกลาวคุณลักษณะของผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาจึงเปนปจจัยที่
สําคัญตอการบริหารการศึกษาไทยในยุคปจจุบันเพราะอนาคตของเขตพื้นที่การศึกษาจะดีเพียงใด
ข้ึนอยูกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่จะทําใหเจตนารมณบรรลุวัตถุประสงค13 การพิจารณา
สรรหาผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาไมวาจะเปนการแตงตั้งหรือเลือกตั้งก็ตามจะตองไดคนที่ดีมี
คุณภาพขึ้นมาเปนผูบริหารหรือที่เรียกวา  ผูบริหารมืออาชีพ   ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาจะ
ตองมีความพรอมในทุกดานเชน มีภาวะผูนําทางการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษา
แนวใหม มีความรูเชิงวิชาการเปนที่ยอมรับศรัทธาของคนในเขตพื้นที่นั้นพอสมควร มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนมีสุขภาพทั้งรางกายแข็งแรงและมีจิตใจที่สมบูรณ14 สุรศักดิ์  ปาเฮ  กลาวถึง
คุณลักษณะผูบริหารการศึกษามืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาวา ตองมีคุณลักษณะมองกวางไกล
อยางตอเนื่องและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง   สามารถวิเคราะหสถานการณไวตอขอมูลขาวสาร 
สามารถจัดระบบการสื่อสารไดผล   สามารถบริหารทรัพยากรบุคคล    มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การบริหาร15 ถวิล อรัญเวศ ไดกลาวถึง คุณลักษณะผูบริหารการศึกษามืออาชีพของเขตพื้นที่วา   
ผูบริหารจะตองมีอุดมการณในการบริหารงานอยางจริงจัง  ไมทํางานแบบเชาชามเย็นชาม           
เปนบุคคลที่กลาตัดสินใจไวตอขอมูล เพิ่มพูนวิสัยทัศน ซื่อสัตยและสรางผลงาน ประสานสิบทิศ 
คิดสรางสรรควิธีทํางานใหม ๆ  จูงใจผูรวมงาน ทนทานตอปญหาและอุปสรรค รูจักยืดหยุนตาม
เหตุการณ และบริหารแบบมีสวนรวม16 และ วีระชัย เสมาภักดี กลาววา ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่จะตองสรางทีมงาน ตองสรางกระบวนทัศนใหตรงกัน มีการจัดการขอมูลสารสนเทศ    
เชิงบริหาร มีความเขมแข็งมั่นใจในการทํางาน พยายามขจัดปญหาใหหมดมากกวาหลีกหนี
ปญหา17

                                                
13สัมพันธ  พันพฤกษ ,การบริหารงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา [Online],

accessed 21 November 2004. Available from http://www.sobkroo.com/ms_2.htm.
14วีระศักดิ์  ชมภูคํา, ”การจัดการศึกษายุคใหม..ในเขตพื้นที่”, วารสารขาราชการครู

3(กรกฎาคม-กันยายน 2547) : 5.
15สุรศักดิ์  ปาเฮ, ”สูมิติการเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพ”, 72.
16ถวิล  อรัญเวศ, “นักบริหารมืออาชีพในยุคเขตพื้นที่การศึกษา” ,ประชากรศึกษา 51,

3(กรกฎาคม-กันยายน 2547) : 30.
17วีระชัย เสมาภักดี,การบริหารงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา [Online],

accessed 21 November 2004. Available from http://www.sobkroo.com/ms_2.htm.
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อําเภอ คือ 
อําเภอเดิมบางนางบวช อําเภอดานชาง อําเภอหนองหญาไซ  อําเภอสามชุก  ทิศเหนือติดตอกับ
จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี  ทิศใตติดตอกับอําเภอดอนเจดียและอําเภอศรีประจันต
จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศตะวันออกติดตอกับจังหวัดสิงหบุรี ทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดกาญจนบุรี 
และจังหวัดอุทัยธานี พื้นที่เปนที่ราบและที่ราบสูง มีภูเขา อําเภอดานชางมีความหนาแนนของ
ประชากรประมาณ 52 คนตอตารางกิโลเมตร มีพื้นที่เปนปาไมประมาณ 773,036 ไร  แตผลจาก
การบุกรุกปา เพื่อใชเปนที่ดินเกษตรกรรมทําใหกลายเปนปาเสื่อมโทรม มีจํานวนสถานศึกษา      
ทั้งหมด 153 แหง  จํานวนครู  1,931 คน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 37,096 คน  สถานศึกษาที่มี
สภาพการเดินทางสะดวก 129 แหง  สถานศึกษาที่มีสภาพการเดินทางไมสะดวก 24 แหง      
สถานศึกษาที่มีโทรศัพท 67 แหง  สถานศึกษาที่ไมมีโทรศัพท 86  แหง  สถานศึกษาที่มีระยะ    
ไกลสุด 150 กิโลเมตร  มีชนกลุมนอยสัญชาติ ละวา พมา ไทยใหญ ลาว มอญ  กระเหรี่ยงในเขต
อําเภอดานชาง18 จากขอมูลจะพบวาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 3 อยูในสภาพที่
ทุรกันดาร การคมนาคมไมสะดวก  มีชุมชนกลุมนอยหลายเชื้อชาติ มีความแตกตางกันทั้งลักษณะ
พื้นที่ สังคม  วัฒนธรรม

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นที่
การศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  
วาผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีคุณลักษณะเชนใดที่เหมะสมสอดคลองและ        
เอื้ออํานวยตอการบริหารงานและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ ใหสําเร็จไดตามกระบวนการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช  2542

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย  ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัย

ไวดังนี้
1. เพื่อทราบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3
2. เพื่อทราบความแตกตางคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3
                                                

18กลุมงานนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต3, ขอมูล
สารสนเทศพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต3 (มปท,2547), 5-6.(อัดสําเนา)
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ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยจึงกําหนดขอคําถามของการวิจัย

ดังนี้
1. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม      

ความคิดเห็นของผูบริหารและครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3 เปนอยางไร
2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม      

ความคิดเห็นของผูบริหารและครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 แตกตางกันหรือไม

สมมติฐานการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานทางสถิติเพื่อ

เปนพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามความคิดเห็น

ของผูบริหารและครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  แตกตางกัน

กรอบแนวคิดของการวิจัย
การบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนการบริหารในเชิงระบบซึ่งแคทซและ  

คาหน (Katz and Kahn)  กลาวถึงเชิงระบบวามีความสัมพันธกันคือ ตัวปอน (input) กระบวนการ 
(process)  ผลผลิต (output)  ส่ิงแวดลอม (context)19 ซึ่งตัวปอนไดแก นโยบายและแผนงาน 
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากร(ผูบริหาร) คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร    
เขตพื้นที่การศึกษา งบประมาณ  ที่ดิน อาคารสถานที่  วัสดุ อุปกรณ  รายงานผลการดําเนินงาน
ทาการศึกษา กระบวนการ ไดแก การบริหารงาน  บทบาทหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
การนิเทศ ติดตามผล ผลผลิตไดแก  ประสิทธิภาพการบริหาร  บุคลากรมีประสิทธิภาพ  โรงเรียน  
ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ ทางการศึกษา

ผูบริหารเปนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูนํา เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารงานของ
หนวยงาน ในการบริหารงานผูบริหารจะตองใชทั้งความรูความสามารถหรืออิทธิพลตาง ๆ ที่มีอยู
ในตัวตนทุกสถานการณ ปฏิบัติการ อํานวยการ หรือใชกระบวนการติดตอสัมพันธตาง ๆ เพื่อ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารที่สามารถทําใหผูอ่ืนยอมรับ
                                                

19Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social psychology of Organization,
2nded. (New York : John Wiley and Son, 1978 ), 20.
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และศรัทธาจนพรอมที่จะเชื่อและทําตามอยางจริงใจดวยความสมัครใจ จะเปนผูบริหารที่มี      
ประสิทธิภาพ20 และนงนุช  วงษสุวรรณ กลาววากุญแจดอกสําคัญของการเปนผูนําที่ประสบ   
ความสําเร็จในการบริหารงานคือ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผูนําเอง21

การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงตองอาศัยคุณลักษณะเฉพาะตัว
ของผูนําจากการศึกษาของคณะผูเชี่ยวชาญดานการฝกอบรมและพัฒนาผูบริหารการศึกษาแหงรัฐ
ทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย รวมกับสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการที่
ศึกษาไวเมื่อป 2543 ตามโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลออสเตรเลียและรัฐบาลไทยในการ
จัดสรางหลักสูตรฝกอบรมวิทยากร (Train the trainer) ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูบริหารการศึกษา (leader  characteristics) ปรากฎผลการศึกษาวา ผูบริหารการศึกษาควร
มีคุณลักษณะที่สําคัญ 6 ประการดังนี้ 1) ความมีประสิทธิภาพเฉพาะตน (personal 
effectiveness)  2) ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน (interpersonal relations) 3) การมี
ภาวะผูนําดานการจัดการศึกษา (educational   leadership)  4) ความสามารถในการวางแผน
และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (planning and accountability) 5) การมีภาวะผูนําชุมชน
(community leadership) 6) การมีภาวะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม (religious, 
cultural  and   ethical leadership)22 และบารนารด (Barnard) กลาวถึงลักษณะของผูนําที่ดีควร
ประกอบดวย 1) ความมีชีวิตสดชื่น และอดทน 2) ความสามารถในการตัดสินใจ 3) ความสามารถ
ในการจูงใจ  4)  ความรับผิดชอบ  5) สติปญญาฉลาด23 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1

                                                
20ปริญญา  ตันสกุล, ศาสตรและศิลปแหงการเปนผูนํา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจิต

จักรวาล, 2543), 34.
21นงนุช  วงษสุวรรณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย (จันทบุรี : โครงการตําราราชภัฏ

รําไพพรรณี, 2544), 62.
22สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา, คุณลักษณะที่สงเสริมประสิทธิภาพการบริหาร

งานของผูบริหารการศึกษา (มปท.,2544), 3-4.(อัดสําเนา)
23 Chester I . Barnard , Organization and Management (Cambridge,

Massachusetts : Harvard University Press, 1969), 93-100.
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แผนภูมิที่  1  กรอบแนวคิดของการวิจัย
ที่มา  :  Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social psychology of Organization, 2nded.
(New York : John Wiley and Son, 1978 ), 2.

:  สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา, คุณลักษณะที่สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานของ
ผูบริหารการศึกษา (มปท. มปป.), 3-4. (อัดสําเนา)

:  Chester I . Barnard, Organization and Management (Cambridge, Massachusetts :
Harvard University Press, 1969), 93-100.

สิ่งแวดลอม (context)
-  สภาพทางภูมิศาสตร
-  สภาพชุมชน
-  สภาพทางเศรษฐกิจ
-  ขนาดของสํานักงานเขตพื้นที่

ตัวปอน (input )

-  นโยบายและแผนงาน
-  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
-  บุคลากร(ผูบริหาร)

-  งบประมาณ
-  ที่ดิน อาคารสถานที่
-  วัสดุ อุปกรณ
-  รายงานผลการดําเนินงานทาง
การศึกษา

ผลผลิต (output)

-  ผลสัมฤทธิ์ของ
   นักเรียน
-  บุคลากรมี
   ประสิทธิภาพ
-  โรงเรียนไดรับการ
พัฒนาใหมีคุณภาพ
ทางการศึกษา

กระบวนการ
( process)

-  การบริหาร
-  การนิเทศ
-  การจัดการเรียน
   การสอน

ขอมูลยอนกลับ( feed  back )

คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่    

การศึกษา โดยบูรณาการจากบทความทางวิชาการของการศึกษาของคณะผูเชี่ยวชาญดาน      
การฝกอบรมและพัฒนาผูบริหารการศึกษาแหงรัฐทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย รวมกับสถาบัน
พัฒนาผูบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาล       
ออสเตรเลียและรัฐบาลไทยในการจัดสรางหลักสูตรฝกอบรมวิทยากร (Train the trainer) ที่ศึกษา
ไวเมื่อป 2543 เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารการศึกษาประกอบดวยความมี   
ประสิทธิภาพเฉพาะตน  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การมภีาวะผูนาํดานการจดั    
การศกึษา  ความสามารถในการวางแผนและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได การมีภาวะผูนําชุมชน   
การมีภาวะผูนําดานการศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม

รายละเอียดดังกลาวขางตนสามารถนํามาประกอบเปนขอบเขตของการวิจัย ที่ผูวิจัย
ใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ดังแผนภูมิที่  2

แผนภูมิที่ 2  ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา  :  สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา, คุณลักษณะที่สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานของ
ผูบริหารการศึกษา (มปท.มปป.), 3-4. (อัดสําเนา)

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 1.  ความมีประสิทธิภาพเฉพาะตน
          2.  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน
          3.  การมีภาวะผูนําดานการจัดการศึกษา
          4.  ความสามารถในการวางแผนและความรับผิดชอบตรวจสอบได
          5.  การมีภาวะผูนําชุมชน
       6.  การมีภาวะผูนําดานศาสนา  วัฒนธรรม และจริยธรรม
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ขอจํากัดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา  ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมอยางงาย ตามจํานวนขนาด
ของกลุมตัวอยาง โดยไมไดคํานึงถึงสัดสวนตามสภาพภูมิศาสตร สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม   
คานิยม  ดังนั้นผลการวิจัยจึงอาจไมสมบูรณเพราะขอมูลที่ไดอาจเปนขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยาง
ที่มาจากลักษณะสภาพที่คลายคลึงกันจึงจํากัดอยูเฉพาะความคิดเห็นของผูใหขอมูลแตละคน   
เทานั้น

นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน  ผูวิจัยจึงไดนิยามความ

หมาย ของศัพทที่เกี่ยวของไวดังนี้
     คุณลักษณะที่พึงประสงค  หมายถึง ศักยภาพทางความรูหรือทักษะที่จะชวยให       

ผูบริหารปฏิบัติงานไดสําเร็จ  ประกอบดวยความมีประสิทธิภาพเฉพาะตน  ความสามารถใน    
การทํางานรวมกับผูอ่ืน  การมภีาวะผูนาํดานการจดัการศกึษา  ความสามารถในการวางแผน     
และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได   การมีภาวะผูนําชุมชน   การมีภาวะผูนําดานการศาสนา         
วัฒนธรรมและจริยธรรม

ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งเปนบุคลากรวิชาชีพเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ      
ราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ     
ราชการของกระทรวง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง เปนสวนราชการสังกัดสํานักงาน         
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําหนาที่บริหารและจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตาม
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
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บทที่  2

วรรณกรรมที่เก่ียวของ

        จากการที่ไดกลาวถึงสภาพปญหา  วัตถุประสงคของการวิจัยและตัวแปรที่นํามา
ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้แลว  ในบทนี้จะเปนการกลาวถึงวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการ
และนักวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน ดังนี้  1) โครงสรางและระบบบริหารการศึกษา  2) คุณลักษณะ    
ที่พึงประสงคของผูบริหาร  3) งานวิจัยที่เกี่ยวของ

โครงสรางและระบบบริหารการศึกษา

หลักการจัดการศึกษา
รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช  2540  มาตรา 81 ไดบญัญตัใิหมี

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแหงชาติเพื่อเปนกฎหมายแมบทในการบริหารจัดการศึกษาซึ่ง
เปนฐานทีม่าของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2542 เปนกรอบปฏิรูปการศึกษา กําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงการจดัการศกึษาไทย  ทัง้ใน
ดานสทิธแิละเสรีภาพของบคุคลอยางเสมอภาคกนัในการไดรับการศกึษาข้ันพืน้ฐานไมนอยกวา 12 ป  
อยางตอเนือ่งและมีคุณภาพ โดยไมเสียคาใชจาย และการจัดการศึกษาดังกลาวจะตองคํานึงถึง 
การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเอกชน เปนการศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับ    
ประชาชน  ใหประชาชนมสีวนรวม มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง หลักการสําคัญดังกลาว  ตรงกับ   
แนวคิดหลกัในการจดัการศกึษาเพือ่ทกุคนทกุฝาย (education  for all) และทกุคนทกุฝายมสีวนรวม
ในการศกึษา (all  for education)  อันเปนหลักการพื้นฐานที่ไดรับการยอมรับทั่วโลก24

การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้  นอกจากจะเนนการปฏิรูประบบและกระบวนการจัด     
การศึกษาแลวยังเนนในสวนที่เปนแนวทาง หลักการ โครงสราง และระบบบริหารใหเปนสวนสาํคญั

                                                
24สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือคณะ

กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา, 1.
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ในการสนบัสนนุการปฏรูิปการศกึษาทัง้ระบบใหบรรลวุตัถปุระสงค คอืคุณภาพการศกึษา ดวยเหตนุี ้
พระราชบญัญตักิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 มาตรา 9  
การจัดระบบ โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้

1. มีเอกภาพดานนโยบาย  และมีความหลากหลายในการปฎิบัติ
2. มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  และองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
3. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา       

ทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา
4. มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย    และบุคลาการทางการศึกษา

และการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
5. ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  มาใชในการจัดการศึกษา
6. การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครอง     

สวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น ๆ25

นอกจากนี้ยังกําหนดสาระการปฏิรูปใหครอบคลุมทุกดาน เชน เปาหมายและหลักการ 
สิทธิและโอกาส ระบบการศึกษา แนวทางการจัด  การศึกษา โครงสรางการบริหารจัดการ คุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณทางการศึกษา และสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เปนการปฏิรูปเพื่อใหมีเอกภาพ ดานนโยบาย มีความหลากหลายในทาง
ปฏิบัติ โดยยึดหลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น กําหนด มาตรฐานการศึกษาและการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ            
มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา ยึดหลักการ สงเสริมมาตรฐานและ
พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา

                                                
25สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542, 6-7.
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โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
จากการเปลี่ยนแปลงของบานเมืองอันเนื่องมาจากกระแสสังคมโลกาภิวัฒน และการ

จัดระบบของโลกใหม ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบตอ
สังคมไทยอยางมาก ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  มีเจตนา
รมณที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบโครงสรางพื้นฐาน ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมใน
บานเรา  เพื่อใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดไดในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต รวมทั้ง               
พระราชบญัญตักิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีบทบาทหนาที่ตองรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ จึงจําเปนตองปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากการวิเคราะห สภาพและ
ปญหาของระบบที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ
ตามบทบาทหนาที่ของกระทรวงเอง26 ประกอบกับการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐจะมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงระบบบริหารการศึกษาดวย กลาวคือกระทรวงศึกษาธิการและสวนราชการที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาจะตองปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจใหเหลือเฉพาะที่จําเปนเทานั้น มีโครงสราง
กะทัดรัด คลองตัวและยืดหยุน กําหนดตัวชี้วัดผล  ผลการดําเนินงานขององคกรอยางเปนระบบ 
ทั้งในแงประสิทธิผล ประสิทธิภาพและคุณภาพอยางเปนรูปธรรม  การใชแผนกลยุทธในการบริหาร
งานโดยมีตัวดัชนีวัดผลสัมฤทธิ์ ประเมินผลการทํางานได การใชจายงบประมาณที่เนนผลสัมฤทธิ์
ตามแผนกลยุทธ การกําหนดตําแหนงและเงินเดือนโดยยึดความสามารถและผลงานเปนหลัก  
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยมการทํางานที่เนนคุณภาพ สรางความพึงพอใจใหกับผูรับการ
บริการ  และเนนการทํางานตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว27

การปฏิรูประบบบริหารราชการและการจัดการศึกษา  ไดหลอมรวมหนวยงานทาง      
การศึกษา คือ ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  และกระทรวง
ศึกษาธิการ  เปนหนวยงานเดียวกัน  เปน  กระทรวงศึกษาธิการตามโครงสรางการบริหารราชการ
ใหม โดยจัดระเบียบบริหารราชการออกเปน 3 สวน ไดแก  1) การจัดระเบียบบริหารราชการใน

                                                
26สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, รายงานการปฏิรูปการบริหารการศึกษาในกระทรวง

ศึกษาธิการ (กรุงเทพฯ : บริษัทเซเวน พร้ินติ้ง กรุป จํากัด, 2542) ,23.
27กรมวิชาการ, บันทึกปลัดกระทรวง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543),

91.
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สวนกลาง   2) การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา  และ 3) การจัดระเบียบราชการ
ในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล

1. การจัดระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
กฎหมายการศึกษาแหงชาติ  มาตรา 31ไดกําหนดใหมีหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม  และกํากับดูแล
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  โดยมีอํานาจหนาที่  ดังนี้การสงเสริมและกํากับดูแลการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท  กําหนดนโยบาย  แผน และมาตรฐานการศึกษา  การสนับสนุนทรพัยากร
เพื่อการศึกษา รวมทั้งสงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกฬีาเพือ่       
การศกึษา   การตดิตามตรวจสอบและประเมินผล โดยมีหัวหนา สวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวา
การกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้28 มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูบริหารสูงสุดตาม
กฎหมายการศึกษา มาตรา 5   และ มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545  และมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการ  ใน
กระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่ 5)

1.1 สํานักงานรัฐมนตรี
1.2 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1.4 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.5 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.6  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา29

จากอํานาจหนาที่ดังกลาว  กระทรวงศึกษาธิการจึงไมมีอํานาจหนาที่ในการจดัการ
ศกึษาโดยตรง แตเปนการรวมมือกัน ระหวางกระทรวง กับสถานศึกษา  ดังนั้นการจัดการศึกษา    
จึงเปนบทบาทหนาที่โดยตรงของสถานศึกษา ที่เปนหนวยงานของรัฐในการจัดการศึกษาตาม
กฎหมายการศึกษาแหงชาติ

                                                
 28สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2542,17.
29สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือ

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา, 2.
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2. การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใหจดั ดังนี้
 2.1 สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2542 มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอาํนาจการบรหิาร   และ 
การจัดการศึกษาทั้ง  ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยงั
คณะกรรมการและสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงและ
หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา สวนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ   
มาตรา 37 ไดกําหนดการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และอุดมศึกษาระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรีใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษาจํานวนประชากรเปนหลัก
และความเหมาะสมดานอื่นดวย เชน สภาพภูมิประเทศ วัฒนธรรม เปนตน การกําหนดเขตพื้นที่
การศึกษาดังกลาว รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีอํานาจประกาศเขตพื้นที่           
การศึกษา30

เขตพื้นที่การศึกษา  เปนรูปแบบของการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ภาษาอังกฤษวา “The  Educational Service Area”  เปนโครงสรางรูปแบบใหมที่จะรองรับ       
การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ดาน (วิชาการ งบประมาณ การบริหาร  
งานบุคคลและการบริหารทั่วไป) เขตพื้นที่การศึกษาจึงมีความสําคัญเปนผูแทนกระทรวง-       
ศึกษาธิการในแตละเขตพื้นที่เปนหนวยงานที่จะสรางความเปนเอกภาพดานนโยบายและ        
แผนมาตรฐานการศึกษาของหนวยปฏิบัติและเปนชองทางของผูมีสวนไดเสียในพื้นที่  ซึ่งไดแก  
องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูประกอบอาชีพครู สมาคมผูประกอบ
วิชาชีพการบริหารการศึกษา สมาคมผูปกครองและครู  ผูนําทางศาสนาและผูทรงคุณวุฒิดาน   
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาใหเปน
ไปตามที่สังคมตองการ

2.2  สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   หรอืสวนราชการทีเ่รียกชือ่อยางอื่น
3. การจัดระเบียบราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา

ที่เปนนิติบุคคล  ใหเปนไปตามกฎหมายของแตละสถานศึกษาจากโครงสรางและอํานาจหนาที่
ดังกลาว เราจึงเขียนแผนภูมิโครงสรางการบริหาร

                                                
30สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542, 22-23.
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กระทรวงศึกษาธิการ

 สํานักงานรัฐมนตรี

คณะกรรมการ        คณะกรรมการ                คณะกรรมการ           คณะกรรมการ
สภาการศึกษา        การศึกษาขั้นพื้นฐาน        การอุดมศึกษา         การอาชีวศึกษา

สํานักงาน               สํานักงาน        สํานักงาน     สํานักงาน                   สํานักงาน
  ปลัดกระทรวง      เลขาธิการ        คณะกรรมการ      คณะกรรมการ          คณะกรรมการ
  ศึกษาธิการ       สภาการศึกษา      การศึกษาขั้นพนฐาน      การอุดมศึกษา          การอาชีวศึกษา
       (สป.)                  (สกศ.)        (สพฐ.)       (สกอ.)          (สอศ.)

                คณะกรรมการ
                 เขตพื้นที่
                การศึกษา

- กคศ.
- กศน.
- สช.           สํานักงาน              สถานศึกษาของรัฐที่จัด การศึกษา
- ฯลฯ   เขตพื้นที่             ระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล

  การศึกษา
   คณะกรรมการ              คณะกรรมการ
   สถานศึกษา           สถานศึกษา
    ขั้นพื้นฐาน           อาชีวศึกษา

                                                                     สถานศึกษา                             สถานศึกษา

แผนภูมิที่  3  โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มา  :  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2547),18.
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การจัดองคการการบริหารในเขตพื้นที่การศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดประกาศในพระราชกิจจา-      

นุเบกษาเมื่อวันที่19 สิงหาคม 2542 มีจุดมุงหมายและหลักการ คือ การจัดการศึกษาตองเปนไป
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ กระบวนการเรียนรู     ตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข     
หลักการจัดการศึกษาไดยึดหลักการที่วา เปนการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน  ใหสังคมมี    
สวนรวมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง    
สวนการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักการมีเอกภาพดานนโยบาย     
และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ หลักการกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา   
และองคกรปกครองทองถิ่น หลักการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา หลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย    
และบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาครูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง    
หลักการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษาและหลักการมีสวนรวมของ
บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน  องคกรเอกชน     
องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา   สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

การจัดองคการบริหารการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ไมวาจะใชรูปแบบยึด         
เขตอําเภอหรือยึดเขตเลือกตั้ง จะมีการจัดองคกรการบริหารการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา      
แบงเปน 2 ระดับคือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา      ดังมีสาระสําคัญดังนี้

1. พื้นที่อันไดแก แผนดิน แผนน้ําที่ติดตอกันเปนผืนเดียวและมีอาณาเขตซึ่งใน     
ข้ันแรกจะอาศัยเขตอําเภอ (และกิ่งอําเภอ) เปนหลัก พื้นที่ของเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตครอบคลุม
พื้นที่ประเทศไทยทั้งหมด บางเขตอาจทับกับเขตเทศบาล  เขตอบต.เขตกทม. และเขตเมืองพัทยา

2. สํานักงานประกอบดวยสถานศึกษา และบุคลากร  ซึ่งเปนขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหนง มีผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูบังคับบัญชา

3. คณะกรรมการ ประกอบดวย บุคคลจํานวนหนึ่งที่เลือกสรรจากบุคคลหลายกลุม
โดยมีผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการชุดนี้ มีอํานาจ
หนาที่บริหารการศึกษา ดานงบประมาณ วิชาการ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไปตามที่
กระทรวงจะแบงและกระจายไปให
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4. สถานศึกษาในสังกัดประกอบดวยสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สังกัดกระทรวง  
ศึกษาธิการสถานศึกษาอื่น ๆ นอกนั้น  (เชน โรงเรียนเทศบาล  โรงเรียนเอกชน  มหาวิทยาลัย)     
ไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จึงบริหารตามกฎหมายวาดวยสถานศึกษานั้น ๆ แตมีบางงานที่ตอง
ประสานกับเขตพื้นที่การศึกษา เชน งานวิชาการ เปนตน31

กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะรับงานที่แตเดิมอยูใน       
ความรับผิดชอบของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  (สปจ.)   สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด 
(สศจ.)   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)    สํานักงานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เขตการศึกษาและงานของกระทรวง ศึกษาธิการที่เคยมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดดูแลมาอยู
ในความรับผิดชอบทั้งหมด ในเขตพื้นที่การศึกษา ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดสรุปจํานวน   
เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศจํานวน 175 เขต

หลักการดําเนินการของเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให   

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 
2542  จึงมีหลักการในการดําเนินงานดังนี้คือ

1. การมีความคลองตัว มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติ ใหบรรลุตามความมุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษา   
แหงชาติ

2. การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่   
การศึกษา

3. การละเวนการรวมอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาไวที่เขตพื้นที่การศึกษา 
โดยมุงเนนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มขีดความสามารถดานวิชาการ               
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเปน
สําคัญ

                                                
31มติชน, 5 เมษายน 2544, 7.
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4. การวัดความสําเร็จและผลงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองวัดจากคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในแตละเขตพื้นที่
การศึกษาเปนสําคัญโดยเนนการพัฒนาผูเรียนและสถานศึกษาเปนหลัก32

ดังนั้นการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่จะตองคํานึงถึงความคลองตัว มีอิสระ
ในการบริหารจัดการ เปดโอการใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการโดยมุงเนนใหบรรลุ 
เปาหมายคือคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาเปนหลัก

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544  ไดกําหนดวาในแตละเขตพื้นที่การศึกษา   ใหมีคณะกรรมการและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการกํากับ ดูแลจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน  สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่
การศึกษา ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล   ครอบครัว   
องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา33

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา การบริหารการจัดการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา กําหนดใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจและหนาที่ตามที่
กาํหนดในมาตรา34,มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 45   แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบบริหารราชการ
กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546  มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544  และมาตรา 5 มาตรา 7 และมาตรา 12 แหง         
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2544 ซึ่งสรุปเปนขอ ๆ ไดดังนี้
     1. กํากับดูแลใหสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาปฏบิตัภิารกจิดานวชิาการ งบประมาณ 
และบรหิารทัว่ไปใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ คาํสัง่ และนโยบายของรฐับาล กระทรวง
ศกึษาธกิาร สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
                                                

 32สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, การศึกษาตัวแปรเพื่อกําหนดเขตพื้นที่
การศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพศาสนา, 2542), 2.

 33สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2542 ,23-24.
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2.  ใหความเหน็ชอบ การจดัตัง้  ยบุ  รวม  หรือเลกิสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน  ในเขตพืน้ที ่
การศกึษา ตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร และสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา    
ข้ันพืน้ฐาน กาํหนด

3. ประสาน  สงเสริม  และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
4. ประสาน  และสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิน่ใหสามารถจดัการศกึษาสอดคลอง

กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
5. สงเสรมิและสนบัสนนุการจดัการศกึษาของบคุคล  ครอบครวั องคกรชมุชน องคกร-   

เอกชน  องคกรวิชาชีพ   สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา        
ในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

   6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ขางตน
 7. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามกฎหมายกําหนดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย34

  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชน ตัวแทนองคกร-
เอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู ผูแทนสมาคม         
ผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู และผูทรงคุณวุฒิดาน        
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม35

ปจจุบันทุกเขตพื้นที่การศึกษามีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวย    
องคคณะบุคคลดังกลาวขางตน จํานวน 15 คน โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปนกรรมการและเลขานุการ

จากอํานาจหนาที่ทั้ง 7 ขอ  ขางตนจะพบวาอํานาจหนาที่หลักของคณะกรรมการ   คือ
การกํากับ ดูแล ใหความเห็นชอบการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา และนอกจากนั้นก็       
ทําหนาที่ ประสาน สงเสริม และสนับสนุน กํากับ ดูแล เพื่อใหการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่       
การศึกษาทั่วถึง มีคุณภาพ และทําใหการบริหารและจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ    
จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาเพื่อทําใหบริการการศึกษาทั่วถึง จัดไดอยางมีคุณภาพ และ
ทําใหการบริหารและจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสาน สงเสริม สนับสนุน    
                                                

34สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา,13-14.

35กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ
พัสดุภัณฑ, 2546), 21.
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หนวยงานทางการศึกษาหรือประสานกับหนวยงานอื่น  เพื่อทําใหบริการทางการศึกษาทั่วถึง        
มีคุณภาพ และทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา  เกิดขึ้นพรอมกับพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พุทธศักราช  2547  ซึ่งในมาตรา 21  กําหนดใหมี คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” ซึ่งประกอบดวย         
1) ประธานซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเอง 2) อนุกรรมการโดยตําแหนงจํานวน 3 คน ไดแก ผูแทน    
ก.ค.ศ. ผูแทนคุรุสภา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 3) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน       
3 คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณดาน
การบริหารงานบุคคล 4) อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 3 คน 
ประกอบดวย ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือ ผูบริหารหนวยงานการศึกษาหรือเรียกอยางอื่น  
ตามที่ก.ค.ศ. กําหนดจํานวน 1 คน ผูแทนขาราชการครู 1 คน และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
จํานวน 1 คน36มีอํานาจหนาที่สรุปไดดังนี้

1. พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งกําหนดจํานวนอัตราตําแหนงใหสอดคลองกับนโยบาย
ระเบียบ หลักเกณฑการบริหารงานบุคคลที่ก.ค.ศ. กําหนด

2. พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

3. ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับพิจารณาความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา 
และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

4. พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากทางราชการ          
การอุทธรณและการรองทุกข

5. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญ กําลังใจ การปกปองคุมครอง
ระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติ ขาราชการครูและบุคลากรทาง    
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

6. กํากับบดูแล ติดตามและประเมินผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร      
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

                                                
36เร่ืองเดียวกัน, 30-31.
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7. จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา

8. จัดทํารายงานประจําปที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากร
ทางการในหนวยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.

9. พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่     
ไมอยูในอํานาจและหนาที่ของผูบริหารของหนวยงานการศึกษา37

จะเห็นไดวาองคคณะบุคคลที่เรียกวา คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทและหนาที่สําคัญสงผลตอการบริหารงานบุคคลใน    
ทุก ๆ ดาน ดังนั้นการคัดเลือกบุคคลที่จะมาเปนคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาควรคัดเลือกคนดีมีความรู มีความยุติธรรม และเขาใจกฎระเบียบ 
การบริหารงานบุคคลเปนอยางดี

อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตามมาตรา  37 ของ                
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ. 2546   และประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการเรื่องแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนดอํานาจหนาที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

1. จัดทาํนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให 
สอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความตองการของทองถิ่น

2. วเิคราะหการจดัตัง้งบประมาณเงนิอดุหนนุทัว่ไปของสถานศกึษา และหนวยงานใน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาและแจงการจดัสรรงบประมาณทีไ่ดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้ง กํากับ  
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว

3. ประสาน สงเสริม สนบัสนนุ และพฒันาหลกัสตูรรวมกบัสถานศกึษาในเขตพืน้ที ่
การศกึษา

4. กาํกบั ดแูล ตดิตาม และประเมนิผลสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
5. ศกึษา วเิคราะห  วจิยั และรวบรวมขอมลูสารสนเทศดานการศกึษาในเขตพืน้ที ่   

การ ศกึษา
6. ดาํเนนิการจดัตัง้ ยบุ รวม หรือเลกิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

                                                
37เร่ืองเดียวกัน, 31-32.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



25

7. พิจารณาแบงสวนราชการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

8. พัฒนางานดานวิชาการ จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผล  
สถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

9. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม 
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

10. ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทัง้บคุคล องคกรชมุชน องคกรวชิาชพี สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

11. ดําเนินการและประสาน สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน     
เขตพื้นที่การศึกษา

12. รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและประสานงาน 
สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา

13. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและ  
ภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการใน       
เขตพื้นที่การศึกษา

14. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่
ของหนวยใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย38

อํานาจหนาที่ทั้ง 14 ขอ เปนอํานาจหนาที่ที่จะทําใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
จัดการศึกษาไดบรรลุตามเปาหมาย คือ จัดการศึกษาไดทั่วถึง มีคุณภาพ ภายใตการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ  นโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาที่สํานักงานจัดทําขึ้นตองทําให      
การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่บรรลุเปาหมาย นโยบายของสํานักงานตองสอดคลองกับนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองชัดเจน เพื่อใหคณะกรรมการกํากับ ดูแล     
ไดหาทางสงเสริมและสนับสนุนได  และตองนําเสนอใหคณะกรรมการใหคําแนะนํา หาทางสงเสริม 
สนับสนุนกอนการนําไปสูการปฏิบัติ

                                                
38สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือ

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา,19-20.
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สํานักงานมีอํานาจหนาที่วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของ        
สถานศึกษาและหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการมีหนาที่กํากับ ดูแล การจัดตั้งและ   
จัดสรรของสํานักงานเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณเปนไปเพื่อทําให    
การบริหารทางการศึกษาทั่วถึง   มีคุณภาพและทําใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เมื่อจัดตั้ง
และจัดสรรแลวสํานักงานจึงตองรายงาน ใหคณะกรรมการทราบ สวนหนึ่งเพื่อเปนเครื่องมือใน 
การกํากับ ดูแล แตอีกสวนหนึ่งเพื่อหาทางสงเสริมและสนับสนุนสํานักงาน39

ดวยเหตุที่หลักการสําคัญประการหนึ่งของโครงสรางการบริหารจัดการที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 คือ ใหมี
การกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา     
โดยมาตรฐานการศึกษาตองสูงขึ้น สัดสวนประชากรที่ไดรับการศึกษาตองสูงขึ้น ดังนั้น              
กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวง ประกาศกระทรวง คําสั่งกระทรวง หรือระเบียบสํานักงาน        
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศและคําสั่งของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ข้ันพื้นฐาน จึงคํานึงถึงหลักการสําคัญเบื้องตนนี้เสมอ นั่นก็คือ กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ    
คําสั่งของกระทรวงหรือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเปนกฎ ระเบียบ 
ประกาศและคําสั่งที่กําหนดกรอบกวาง ๆ ใน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตลอดจน      
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เปดโอกาสให คณะกรรมการ สํานักงานและ   
สถานศึกษามีความยืดหยุนและกําหนดรายละเอียดในการดําเนินงานแตละเร่ืองของตน เพื่อกอ  
ใหเกิดความหลากหลายในทางปฏิบัติได แตเปาหมายตรงกันคือใหประชาชนไดรับการศึกษา 
อยางทั่วถึง มีคุณภาพและการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

เมื่อตองกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับงานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร
งานบุคคล และการบริหารทั่วไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
คณะกรรมการสํานักงานและสถานศึกษาตางไดรับอํานาจตามกฎหมายแตกตางกัน

คณะกรรมการทั้งในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษาไดอํานาจกํากับ ดูแล ประสาน   
สงเสริม สนับสนุนดังที่กลาวถึงแลวขางตน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดอํานาจบริหารจัดการใหสถานศึกษาจัดการศึกษาให 
ทั่วถึง มีคุณภาพและทําใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้กฎหมายจึงบัญญัติไวชัดเจน
วาใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจบังคับบัญชาผูอํานวยการสถานศึกษา คือ 
ใหบังคับได  แตตองบังคับและบัญชาเพื่อใหเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาไดบรรลุเปาหมาย
                                                

39เร่ืองเดียวกัน, 23.
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การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เปนสวนราชการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ      

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําหนาที่บริหารและจัดการศึกษา (manage) ในเขตพื้นที่การศึกษาตาม
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยมีการแบง      
สวนราชการภายในออกเปนกลุมตามงานทีป่ฏิบตัใินลกัษณะกาํกบั ดแูล ประสาน สงเสรมิ และ
สนบัสนนุการจดัการศกึษาในเขตพืน้ที ่   การศกึษาตามอาํนาจหนาทีข่องสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ทีก่ลาวแลวขางตน รวมทัง้สงเสรมิ สนบัสนนุ   การดาํเนนิงานของคณะกรรมการและสถานศกึษา  ดังนี้

1. กลุมอาํนวยการ มขีอบเขตภารกจิเกีย่วกบั งานบรหิารทัว่ไป งานประชาสมัพนัธ         
การประสานงาน  และงานบริหารการเงินและสินทรัพย

2. กลุมบริหารงานบุคคล  มีขอบขายภารกิจเกี่ยวกับ  การวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  การบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ        
การพัฒนาบุคลากร  งานวินัยและนิติการ  และงานเลขานุการ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา

3. กลุมนโยบายและแผน มีขอบขายภารกิจเกี่ยวกับการจัดทําขอมูลสารสนเทศ  
งานนโยบายและแผน  การวิเคราะหงบประมาณ  การติดตามประเมินผลและรายงาน  และ      
งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

4. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีขอบขายภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม   
คุณภาพการจัดการศึกษา  การสงเสริมกิจการนักเรียน  การสงเสริมสวัสดิการ  การสงเสริมกิจการ
พิเศษ  และสงเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน

5. กลุมนิเทศติดตามและประเมินผล  มีขอบขายภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและ
ประสานงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู  การวัดและประเมินผล        
การศึกษา การสงเสริมและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  การนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  การสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ     
การศึกษาและงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

6. กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  มีขอบขายภารกิจเกี่ยวกับ      
การศึกษา การวิเคราะหวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการบริหาร การประสานการตรวจราชการ   
และการสรางองคกรความรูและเทคนิควิชาชีพในการบริหารจัดการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนวยตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการเงิน
และบัญชีและตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีลักษณะพิเศษหรือมีเหตุผลและความจําเปน  อาจแบง
สวนราชการภายในเพิ่มเติมจากที่กลาวมาขางตนได ตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกระทรวง-        
ศกึษาธกิารไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 43 แหง  มีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนเพิ่มอีก 1 กลุม40

กลุมงานทุกกลุมตองปฏิบัติงานรองรับและสนับสนุนสํานักงานและคณะกรรมการ     
เขตพื้นที่การศึกษา  และองคคณะบุคคลอื่นตามกฎหมายใหสามารถกาํกบั ดแูล ประสานสงเสรมิ
สนบัสนนุ การดาํเนนิงานของสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานไดอยางมปีระสิทธภิาพและประสทิธผิล โดยกลุมที่
ตองปฏบิตังิาน  ในฐานะฝายเลขานกุารของคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาดวย คอื กลุมนโยบาย
และแผน ซึง่จะตองดาํเนนิการจดัประชมุคณะกรรมการ จดัเตรยีมขอมลู สารสนเทศอยางชดัเจน 
ครบถวนใหคณะกรรมการ จดัทาํและแจงรายงานการประชมุและรายงานผลการดาํเนนิงานตาง ๆ ของ
สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใหคณะกรรมการ    เขตพืน้ทีก่ารศกึษารับทราบ รวมทัง้การดาํเนนิงาน  
อ่ืน ๆ ตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายตามขอบขายหนาทีข่องคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการใน       
เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และ
กฎหมายวาดวยระเบียบ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ  และตามที่กฎหมายอื่นกําหนด รวมทั้งเปนกรรมการและเลขานุการใน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา  (อ.ก.ค.ศ.)  และเปนประธานกรรมการ   
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

ความสําเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจะเกิดขึ้นได
ตองอาศัยความรวมมือจากผูเกี่ยวของหลายฝาย  เชน  สถานศึกษาทั้งของรัฐ  เอกชน  และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  รวมถึงบุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น  รวมทั้งสวนราชการในระดับจังหวัด
และอําเภอ   คณะกรรมการและผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรแสวงหา         
ความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝายใหสนับสนุนกิจการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจึง
จะสามารถใชการศึกษาเปนเครื่องมือพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณได

                                                
40 เร่ืองเดียวกัน,7-9.
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การบริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคม
ที่ดี

การบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่      
การศกึษา นอกจากจะตองดาํเนนิการตามหลกัการและแนวปฏรูิปการศกึษาแลวยงัตองยดึหลกัการ
ดําเนินการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี  ซึ่งมีหลักการสําคัญ 6  ประการ คือ
              1. หลักนิติธรรม ใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมกับผูที่
เกีย่วของทุกฝาย  โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นตอนักเรียน  และประชาชนเปนสําคัญ
     2. หลักคุณธรรม  ยึดมั่นในความถูกตองดีงามในการปฏิบัติหนาที่เปนตัวอยางแก
สังคม มีความซื่อสัตย  จริงใจ  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย  และประกอบอาชีพที่สุจริต
 3. หลักความโปรงใส  การทาํงานทกุขัน้ตอนตองยดึหลกัโปรงใส เพือ่สรางความ        
ไววางใจซึง่กนัและกนั มกีารปรบัปรุงกลไกการทาํงานรวมกนัใหสามารถตรวจสอบ  มกีารเปดเผย    
ขอมูลขาวสารทีเ่ปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาทีเ่ขาใจงาย  สรางโอกาสใหประชาชนเขาถงึ      
ขอมลูขาวสารไดสะดวก

4. หลกัการมสีวนรวม มกีารเปดโอกาสใหประชาชนและผูเกีย่วของทกุฝายเขามาและ
เสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญการบริหารและจัดการศึกษา

5. หลักความรับผิดชอบ  มีความตระหนักในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน สํานึก
และรับผิดชอบในการตัดสินใจที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
การใสใจ  และการกระตือรือรนในการแกปญหาที่เกี่ยวของ  เคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและ
มีความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตนเองตามบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ  
เขตพื้นที่การศึกษา

6. หลักความคุมคา มีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรอยางประหยัดและเกิด
ประโยชนสู งสุดตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนรณรงค ใหมีการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน41

การเปลี่ยนแปลงบทบาทองคกร การบริหารงานภายใตการเปลี่ยนแปลงองคกรจําเปน
ตองปรับบทบาทใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ การแบงงานตามหนาที่ (function)  
เปลี่ยนไปสูการทํางานหลายดาน (multi-function) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหแก             
ผูปฎิบัติงานสามารถทํางานไดหลายหนาที่ ถูกควบคุม (control) เปลี่ยนไปสูการเพิ่มอํานาจ     
                                                

41สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือคณะ
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา, 22.
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การบริหารงานเปลี่ยนจากเนนการควบคุมเปนการใหอิสระในการทํางานแกผูปฎิบัติงานมีการ
ตรวจสอบควบคุมนอยลง การบริหารงานภายใตการเปลี่ยนแปลง เปนการปรับเปล่ียนการบริหาร 
หรือทํางานแบบเดิม ไปสูการบริหารงาแบบใหม โดยการปรับเปลี่ยนสูการบริหารงานยุคใหม 
ประกอบดวยเงื่อนไข ดังนี้  สรางกระบวนการทํางานใหมนําเทคโนโลยีมาใช สรางวัฒนธรรมการ
ทํางานใหมวิเคราะหลูกคาและสถานการณ มอบอํานาจการตัดสินใจ ข้ันตอนการดําเนินการสู  
การบริหารงานยุคใหม  นอกจากการดําเนินการตามเงื่อนไขดังกลาวแลว  ยังมีข้ันตอน             
การดําเนินการสูการบริหารยุคใหม ประกอบดวยสรางวิสัยทัศนการบริหารงาน (vision) กําหนด
เปาหมายในการบริหารงาน การทํางาน กําหนดพันธกิจ (mission) กําหนดแนวทาง ภารหนาที่ 
เพื่อบรรลุผลตามเปาหมาย กําหนดผลลัพธ (outcome) พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
บริหารงาน การทํางาน สรางตัวชี้วัด(indicator) เพื่อวัดผลที่เกิดขึ้นตอบสนองตอเปาหมายเพียงใด 
ตัวชี้วัดควรวัดในเชิงรูปธรรมไดวัดผลสัมฤทธิ์ เปนการตรวจสอบผลผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้น    
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงทบทวน ข้ันตอนการดําเนินการทํางานของนักบริหารยุคใหม

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในแงสถานภาพเปนตัวแทนของกระทรวง
ศึกษาธิการ รับผิดชอบดําเนินนโยบาย เปาหมายและแผนของกระทรวง ตองผลักดันในการปฏิบัติ
ใหเกิดผลในเขตพื้นที่การศึกษาของตน ในสถานภาพผูบริหารมีฐานะเปนผูบริหารราชการใน  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจาง  การบริหารจัดการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกรอบภารกิจที่กฎหมายกําหนดแลวยังตองคํานึงถึงหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี   มุงประสงคใหมกีารดาํเนนิงานในรปูองคกรบคุคลหรอืคณะ
กรรมการ ซึง่อาศยัการพจิารณาตดัสนิใจดวยการพจิารณาเรือ่งตาง ๆ อยางละเอยีดถีถ่วน และเปน 
การแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัในบรรดาคณะกรรมการที่เขารวมประชุมยิ่งไปกวานั้นการดําเนนิงาน
ในรูปคณะกรรมการจะสําเร็จผลเปนอยางดี ก็ตอเมื่อคณะกรรมการแตละคนเขาใจและปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่ของตนอยางแทจริง  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการและคณะเจาหนาที่ ถือเปนกลไกสําคัญในการกําหนดทิศทางการทํางานของ     
คณะกรรมการใหบรรลุเปาหมาย

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
ผูบริหารการศึกษาเปนผูที่มีบทบาทและเปนผูที่มีความสําคัญยิ่งตอการดําเนินงานใน

ฐานะที่เปนผูควบคุมบังคับบัญชาและริเร่ิมกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรใหเปนไปตามเปาหมาย เปน
ผูนํานโยบายและโครงการตางๆไปสูการปฏิบัติและเปนผูบงชี้ความสําเร็จขององคกร ถาผูบริหารมี
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คุณลักษณะและความสามารถที่ เหมาะสมก็จะได รับความรวมมือรวมใจจากผูรวมงาน              
คุณลักษณะและคุณสมบัติในฐานะผูนําองคกรจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการทํางานใหบรรลุ
สําเร็จตามวัตถุประสงคในเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารจึงมีผูใหความหมายไวดังนี้

หนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายของคําวา “คุณลักษณะ” 
และ “พึงประสงค”  ไวดังตอไปนี้

คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรือส่ิงที่แสดงใหเห็นความดีหรือลักษณะ       
ประจําตัว

พึงประสงค  หมายถึง  ตองประสงค  ตองการ42

ดังนั้น  คําวาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึง
หมายถึง  ส่ิงที่ชี้ใหเห็นหรือลักษณะประจําตัวที่ดีของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่ควรมี

ผูบริหารการศึกษาเปนผูที่มีภาระและความรับผิดชอบในความกาวหนาและ      
สัมฤทธิ์ผลของการดําเนินการในองคการ มีบทบาทความเปนผูนําโดยตําแหนง โดยมีภารกิจที่ตอง
มอบหมายควบคุมใหผูใตบังคับบัญชา ปฏิบัติหนาที่ของตนใหสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือ       
เปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะหรือคุณสมบัติในฐานะผูนําของผูบริหาร 
เชน ความรู บุคลิกภาพ ภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธ ความมีคุณธรรมและพฤติกรรมแสดงออกจึงเปน
สวนหนึ่งที่ผูบริหารควรสนใจศึกษาเพิ่มความกาวหนา ดวยการปรับตนเองเพื่อนําความกาวหนาใน
การปรับตนเองนี้ไปใชใหเปนประโยชนแกงานการจัดการศึกษาตามที่มีหนาที่รับผิดชอบ43

คุณลักษณะผูนํา
คุณลักษณะผูนําหมายถึงพลังอํานาจพิเศษอันเปนคุณลักษณะประจําตัวของผูนําที่

แสดงออกมาใหปรากฏและมีอิทธิพลใหผูรวมงานเกิดความศรัทธาเชื่อถือพรอมที่จะปฏิบัติตาม
หรือใหความรวมมือปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ  ดังที่เวปป (Webb) และมอรแกน (Morgan) 
กลาววา บุคลิกลักษณะอันเปนนิสัยสวนบุคคลนั้นเปนอํานาจอยางหนึ่งที่สามารถเรียกรองเอา

                                                
42ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พิมพคร้ังที่ 6

(กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2539),187.
 43สุธีรา  ทรัพยเจริญ, ความคิดเห็นของอาจารยที่มีตอคุณลักษณะผูบริหารโรงเรียน

สาธิตสถาบันราชภัฏ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544),19.
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ความชอบพอจากผูอ่ืนและเราใจใหผูอ่ืนอุทิศตนใหเราได44 สอดคลองกับศิริพร พงศศรีโรจน          
ที่กลาววา ในองคกรที่มีรูปแบบเปนทางการผูบริหารถือเปนองคประกอบที่สําคัญของกลุม การที่   
ผูบริหารจะทําใหคนในกลุมศรัทธาเชื่อถือและเต็มใจรวมมืออยางประสานสัมพันธเพื่อใหงานของ
กลุมสําเร็จลงไดแคไหนนั้น ยอมข้ึนอยูกับการเปนผูนําของผูบริหารและขึ้นอยูกับคุณลักษณะ
เฉพาะตัวและความสามารถของผูบริหารดวย45 คุณลักษณะผูนําจึงเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งที่
สงเสริมใหผูนําหรือผูบริหารสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มีนักทฤษฎีไดกลาวถึง คุณลักษณะผูนําที่ดีทําใหผูนํามีอิทธิพลเหนือผูรวมงานหรือ   
มีบทบาทมากกวาบุคคลในกลุม จนสามารถนําพาองคการหรือหนวยงานบรรลุความสําเร็จตาม
เปาหมายได ไวดังนี้  บารนารด (Barnard) กลาววา คุณลักษณะที่ดีของผูนําคือ 1) ความมีชีวิต
ชีวาและทนทาน (vitality and endurance) 2) ความสามารถในการตัดสินใจ (decisiveness)    
3) ความสามารถในการจูงใจ (persuasiveness) 4) ความรับผิดชอบ (responsibility)                
5) ความฉลาดไหวพริบ (intellectual  capacity)46 สตอกดิล (Stogdill) กําหนดคุณลักษณะที่ดี
ของผูนําไวดังนี้ 1) รางกายแข็งแรงมีชีวิตชีวา  2) ภูมิหลัง มีการศึกษาดี สถานภาพทางสังคมดี    
3) สติปญญาฉลาดตัดสินใจดี  มีความสามารถในการติดตอส่ือสาร 4) บุคลิกภาพ มีความริเร่ิม
สรางสรรค มีความเชื่อมั่นในตนเอง 5) ความสัมพันธกับงานโดยมีความรับผิดชอบขยันและอดทน  
6) ลักษณะทางสังคมมีเกียรติและรวมงานกับผูอ่ืนอยางมีศักศร4ี7

จากการศึกษาของคณะผูเชี่ยวชาญดานการฝกอบรมและพัฒนาผูบริหารการศึกษา
แหงรัฐทัสมาเนีย  ประเทศออสเตรเลีย  รวมกับสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษากระทรวง-    
ศึกษาธิการ ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารการศึกษา (leader 
characteristics)  ปรากฏผลการศึกษาวา ผูบริหารการศึกษาควรมีคุณลักษณะที่

1. ความมีประสิทธิภาพเฉพาะตน (personal effectiveness)
                                                

44Webb and Morgan, อางถึงใน เจริญ  ไชยชนะ, แปลและเรียบเรียง, ศิลปะในการ
ครองใจคน,พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ : เยลโลการพิมพ,2535),155-159.

45ศิริพร  พงศศรีโรจน, องคการและการจัดการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย, 2543),196.

46Barnard, อางถึงในไพฑูรย  เจริญพันธวงศ, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2535),140.

47Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership : A Survey of theory  and
Research (New York: The Free  Press, 1974), 74-75.
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2. ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน (intrepersonal  relation)
3. การมีภาวะผูนําดานการจัดการศึกษา (educational  leadership)
4. ความสามารถในการวางแผนและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (planning  

and  accountability)
5. การมีภาวะผูนําชุมชน (community  leadership)
6. การมีภาวะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม (religious, cultural and 

ethical   leadership)48

คุณลักษณะที่ดีดังกลาว สงผลใหผูนําเปนผูนําที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  ผูวิจัย
จึงไดนําแนวคิดคุณลักษณะผูนําของบารนารด (Barnard) และผลจากการศึกษาของคณะ           
ผูเชี่ยวชาญดานการฝกอบรมและพัฒนาผูบริหารการศึกษาแหงรัฐทัสมาเนีย  ประเทศออสเตรเลีย  
รวมกับสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มาประยุกตเปนตัวแปรคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนขอบเขตของการวิจัยประกอบดวย     
1)  ความมีประสิทธิภาพเฉพาะตน 2) ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 3) การมีภาวะผูนํา
ดานการจัดการศึกษา 4) ความสามารถในการวางแผนและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได            
5) การมีภาวะผูนําชุมชน 6) การมีภาวะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรมซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้

ความมีประสิทธิภาพเฉพาะตน
ผูบริหารเปนผูที่มีภาระหนาที่หนักทั้งดานรางกายและจิตใจในเรื่องงาน นอกจากนี้ยัง

ตองเขารวมทํากิจกรรมตาง ๆ กับสังคม ทั้งกิจกรรมที่เปนทางการและไมเปนทางการทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ สุขภาพรางกายจึงตองมีความแข็งแรง  เพราะหากสุขภาพรางกาย
ไมสมบูรณแข็งแรงแลว อาจสงผลตอการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ไดดังที่ กิติ  ตยัคคานนท กลาวาผูนํา
ถามีสุขภาพสามวันดีส่ีวันไขมาทํางานสัปดาหหนึ่งหยุดไปสองถึงสามวันเสมอ ๆ ถาเกิดความ     
จําเปนเรงดวนที่จะตองไดรับการตัดสินใจจากผูนําทันทีเกี่ยวกับผลประโยชนของหนวยงานนั้น แต
ผูนํากลับปวยไมมาทํางานก็อาจทําใหหนวยงานพลาดโอกาสทองที่จะดีรับผลประโยชนอยางใด
อยางหนึ่งหรือาจเสียหายอยางมากก็ได49 สอดคลองกับ วิจิตร อาวะกุล ที่กลาววา ผูนําจะตองเปน
                                                

48สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา, คุณลักษณะที่สงเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
งานของผูบริหารการศึกษา (มปท.2544), 3-4. (อัดสําเนา)

49กิติ  ตยัคคานนท, เทคนิคการสรางภาวะผูนํา(กรุงเทพฯ: เชษฐการพิมพ,2535),30.
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ผูที่มีรางกายและจิตใจที่สมบูรณเขมแข็ง แข็งแรง มีอารมณมั่นคง  เพราะจะตองตรากตรําทํางาน
ทั้งรางกายและจิตใจในการนําผูรวมงานไปสูเปาหมายหรือความสําเร็จของงาน50

สุขภาพแข็งแรง (health) มนุษยที่มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
ทั้งดานกายภาพ (physical) และจิตภาพ (phychological) มักจะไดรับการยอมรับ คนที่มีความ  
ไมสมประกอบดานรางกายหรือดานจิตใจหรือทั้งสองดานยอมมีคุณภาพดอยกวาคนที่มีรางกาย
แข็งแรงหรือจิตใจที่ถูกสุขลักษณะ(healthy)ในทํานองเดียวกันและจิตใจสมบูรณยอมมีคุณภาพสูง
กวาคนที่มีรางกายแข็งแรงแตมีโรคประจําตัว51 ซึ่งอารี  พันธมณี ไดกลาววา สุขภาพอนามัย       
สุขภาพจิต  ผูนําตองใสใจ ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยใหแข็งแรงอยูเสมอเพราะผูนํายอมตองทํางาน
หนัก ตองใชสมอง ไตรตรอง ขบคิดแกปญหา ถารางกายไมอยูในสภาพที่แข็งแรงพอก็ไมอาจสูงาน
ที่ยากได สภาพจิตใจก็เปนเรื่องที่เกี่ยวพันสงผลตอกัน ดังที่วา “ A sound mind is in a sound 
body“  จิตใจที่ดีอยูในรางกายแข็งแรง  ฉะนั้นจงหัดบริหารรางกายและบริหารจิตอยูเสมอดวย  
การปฏิบัติตาม “5 อ” อาหาร อากาศ อุจจาระ อารมณ ออกกําลังกายและฝกจิตใหคิดแต positive  
thinking  มองแตดี ถาจิตและกายดี ก็จะสามารถสูงานหนักไดดี52

ความมีชีวิตชีวา (vatality) หมายถึงความคลองแคลววองไว ตื่นตัวอยูเสมอ พรอมที่
จะรับสถานการณทุกชนิด ปรับตัวได เปลี่ยนแปลงไดและราเริงแจมใสอยูเสมอ การที่ผูนํามี    
ความคลองแคลววองไวแจมใสราเริงจะทําใหเปนคนมีเสนหถูกใจคน จะเกิดความศรัทธาตอ        
ผูรวมงาน

ความทนทาน (endurance) คือ การทํางานติดตอกันเปนเวลานาน ๆ ทนตอ      
ความลําบาก ไมแสดงอาการยอทอใหผูใดพบเห็น ความทนทานทําใหผูนํามีโอกาสหา           
ประสบการณไดมาก เรียนรูไดมาก ทําใหเปนคนทันโลกทันเหตุการณและทําใหไดรับความสําเร็จ
ไดงายเพราะงานบางอยางไมอาจหยุดยั้งหรือทิ้งใหหยุดชะงักได ความรวมมือของบุคลากรอื่นขึ้น
อยูกับการเอาจริงเอาจังของผูนําในการทํางาน ดังนั้นความทนทานจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูนําใน

                                                
50วิจิตร  อาวะกุล, เทคนิคมนุษยสัมพันธ, พิมพครั้งที่ 8( กรุงเทพฯ : โอ.เอส.

พร้ินติ้งเฮาส, 2542),194.
51นงนุช  วงษสุวรรณ, การบริการทรัพยากรมนุษย (จันทบุรี: โครงการตําราสถาบัน

ราชภัฏรําไพพรรณี, 2544), 4.
52 อารี  พันธมณี, การพัฒนาความคิดสรางสรรคสูความเปนเลิศ (กรุงเทพฯ : ธนรัช

การพิมพ, 2544), 77.
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การทํางานที่มีประสิทธิภาพ53  สอดคลองกับอรุณ  รักธรรม  ที่กลาววา ผูบริหารที่ดีจะตองมีความ
อดทน คือมีความสามารถของรางกายและจิตใจที่ทนตอการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ54

ความซื่อสัตยเปนเครื่องบงชี้ถึงความเปนมนุษยที่มีศักสิทธิ์หากผูใดไดรับการยอมรับ
วาเปนมนุษยที่ศักสิทธิ์แลว  เขาผูนั้นก็จะไดรับการยอมรับศรัทธาอยางจริงใจจากผูที่อยูใกลชิด
และยอมใหความรวมมือปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ดังที่ขงเบงกลาววา คนเราหากไรสัจจะ        
ก็ยืนหยัดอยูในหมูผูคนมิได ตนเองรักษาสัจจะผูอ่ืนจึงจะใหความเชื่อถือ หากไรสัจจะเสียแลวผูอ่ืน
ก็จะไมเชื่อถือ ขงเบงถือสัจจะ เมื่ออกคําสั่งไปก็ตองปฏิบัติ ฉะนั้นจึงสามารถบัญชาการไดตาม
ความปรารถนาทุกคนจึงรับใชภารกิจของจกกกอยางเต็มสติกําลัง55สอดคลองกับจรวยพร 
ธรณินทร ที่วาผูบริหารระดับโลกจะตองมีคุณลักษณะอันหนึ่งที่สําคัญที่สามารถทําใหงานประสบ
ผลสําเร็จคือความซื่อสัตย56

บันลือ  พฤกษะวัน ไดกลาวถึงคุณลักษณะผูนําดานประสิทธิภาพเฉพาะตนไวดังนี้
1. สภาพทางรางกาย ไดแก สุขภาพแข็งแรง รูปรางและขนาดสมสวน หนาตา       

ยิ้มแยม   แววตาเปนมิตร
2. การแตงกาย แตงไดสุภาพเรียบรอยมีความประณีตตามรูปแบบวัฒนธรรมและ 

คานิยมเมื่อจะตองปรากฏตัวในที่สาธารณะ รูจักแตงกายใหเหมาะสมกับงานและโอกาส
3. ทวงทีและทาทาง ไดแก  เมื่อมองภาพรวมแลว เปนผูที่มีทาทางคลองแคลว     

เขมแข็ง การเดินหลังตรงจะเพิ่มความมีสงา ราศีแกตน
4. น้ําเสียงและคําพูดไดแก พูดชัดเจน เสียงดังกังวาน มีการเนนหนัก ผอนเบา 

เหมาะสมกับเหตุการณ
5. มารยาทในสังคมและการวางตัวใหเหมาะสมกับกาลเทศะ ไมเคอะเขิน
6. มีความมั่นคงทางจิตและสุขภาพจิตดี ไดแกมีความมั่นใจในตนเอง และกลา 

ผจญปญหาเปนตัวของตัวเอง กลาตัดสินใจ มีสุขภาพจิตและอารมณมั่นคง ยอมเปนที่พึ่งและ
                                                

53Barnard, อางถึงใน ไพฑูรย  เจริญพันธวงศ, การบริหารการศึกษา,141.
54อรุณ  รักธรรม, หลักมนุษยสัมพันธกับการบริหาร (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,

2542),199-202.
55บุญศักดิ์  แสงระวี, แปลและเรียบเรียง, ศิลปะการใชคนในสามกก, พิมพคร้ังที่ 3

(กรุงเทพฯ:สํานักพิมพสุขภาพใจ, 2541),139.
56จรวยพร ธรณินทร, ชุดฝกอบรมสําหรับวิทยากร/แบบฝกดวยตนเองของการพัฒนา

ศักยภาพนักการศึกษา (กรุงเทพฯ: แผนกผลิตเอกสารโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย,2540),4.
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สามารถสรางขวัญ กําลังใจแกเพื่อนรวมงานไดดี57ซึ่งสอดคลองกับอนุกรรมการขาราชการครู
วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนา อางถึงใน สุวรรณ  หมื่นตาบุตร  ไดสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผูบริหารการศึกษามืออาชีพจะตองมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ ไดแก 1) มี    
สุขภาพกายและจิตที่ดี 2) มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับบทบาทของผูบริหาร 3) มีทักษะการฟงและ
การพูดแบบนักวิชาการ  4) มีทักษะในการบริหารความเครียด  5) พัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพ
ชีวิต58

ปราชญา  กลาผจัญ   ไดกลาวถึงคุณสมบัติของนักบริหารการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน
มีคุณลักษณะดังนี้  การครองตน   การครองคน   การครองงานนอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะดังนี้         
1) มีความรู 2) มีฉันทะ 3) เปนผูมองการณไกลและวิสัยทัศน 4) มีความกระตือรือรน มุงมั่นและ
เอาจริงเอาจังในงานที่ปฏิบัติเสมอ  5) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 6) กลาคิด กลาเสี่ยง และกลา 
ตัดสินใจ 7) มีความนาไววางใจได 8) มีภาวะผูนํา 9) มีความสามารถในการติดตอส่ือสาร         
10)  มีมนุษยสัมพันธที่ดี 11) มีจรรยาบรรณ59 

จําลอง  นักฟอน ไดกลาววา นักบริหารการศึกษามืออาชีพ    จะตองเปนผูมีความรู
ความสามารถในการบริหารการศึกษาไดอยางเยี่ยมยอด สามารถทําใหเปาหมายหรืออุดมการณ
ทางการศึกษาขององคการที่กําหนดไวบรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองเปนผูที่มีทั้ง  “ศาสตร
และศิลป” การปฏิบัติงานอยางสูงสุดจนเปนแบบอยางและเปนตัวแบบที่ดีแกผูบริหารการศึกษา 
อ่ืน ๆ และองคกรอ่ืน ๆ ตอไปได ทักษะและความรูความสามารถ และประสบการณที่นักบริหาร
การศึกษามืออาชีพตองพึงมีและพัฒนาตนเองไปสูองคประกอบนี้ดานคุณลักษณะเฉพาะตัว 
(character) ซึ่งไดแกคุณลักษณะที่ดีทั่วไปของผูนําหรือผูบริหารองคการสรุปไดดังนี้คือ 1) มี  
ความรับผิดชอบสูง  2) มีความขยันหมั่นเพียร 3) มีความอดทน/อุตสาหะ 4) มีความซื่อสัตยสุจริต 
5) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 6) มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์/กระตือรือรนในการทํางาน 7) มีทักษะในการ 
                                                

57บันลือ พฤกษะวัน, การนิเทศภายในโรงเรียน, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
วัฒนาพานิชจํากัด, 2539), 32-33.

58สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู, ”เอกสารประกอบการอบรมผูบริหาร
สถานศึกษา”, 2537(อัดสําเนา),12, อางถึงใน สุวรรณ  หมื่นตาบุตร,”การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
ผูบริหารสถานศึกษาระดับสูงในโรงเรียนประถมศึกษา ศูนยการอบรมประจําเขตการศึกษา 8”
(วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2540), 64-66.

59ปราชญา  กลาผจัญ, ”เอกสารประกอบคําบรรยายวิชา การบริหารการศึกษายุค
โลกาภิวัตน”, สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา, 2541 : 2-3.
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วินิฉัยสั่งการ 8) มีการรักษาระเบียบวินัยที่ดี 9) มีความตรงตอเวลา/การบริหารเวลา 20) มี    
บุคลิกภาพที่ด6ี0

 อรุณ  รักธรรม ไดใหทัศนะของลักษณะผูบริหารที่ดี ดังนี้ 1) ความรู (knowledge) 
เปนผูรอบรู ยิ่งรอบรูมากเพียงใดฐานะแหงความเปนผูนํายิ่งมั่นคงมากขึ้น 2) ความคิดริเร่ิม 
(initiative)  3) ความกลาหาญ (encourage) ความสามารถผจญตองานไดอยางมั่นคง 4) ความ
เด็ดขาด (decisiveness) สามารถตัดสินใจไดทันทวงที 5) ความแนบเนียน (tact) สามารถที่จะ  
ติดตอเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับผูอ่ืนรูเร่ืองขนบธรรมเนียมประเพณี มารยาทสังคม 6) ความ
ยุติธรรม (justice) มีความเที่ยงธรรม 7) ทาทางดี (bearing) แตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะ       
8) ความอดทน (endurance) คือความสามารถของรางกายและจิตใจที่ทนตอการปฏิบัติกิจการ
ตาง ๆ 9) ความกระตือรือรน (enthusiasm) เอาใจใสตอหนาที่  10) ความไมเห็นแกตัว                  
(unselfishness) มีความวองไวระมัดระวังและสุขุมรอบคอบ 11) ความตื่นตัว (alertness)        
12) ดุลพินิจ (judgement) สามารถที่จะพิจารณาเรื่องตาง ๆ อยางมีเหตุผลถูกตอง 13) ความสงบ
เสงี่ยม (humility) ไมหยิ่งยโส 14) ความเห็นอกเห็นใจ (humanity) เอาใจเขามาใสใจเรา หวงใย 
สวัสดิการของพนักงาน 15) ความจงรักภักดี (loyalty) ตอหมูคณะเปนที่ไววางใจของสมาชิก     
16) เขาสังคมไดดี (sociality) 17) การบังคับตนเอง (self-control) ระมัดระวังไมใหแสดงอาการ
ตาง ๆ ที่ไมเหมาะสม61

ทวี   ธนตระกูล กลาววา การบริหารใหมีประสิทธิภาพจะตองมีนักบริหารมืออาชีพที่มี
คุณสมบัติดังนี้ 1) จะตองเปนคนมีความรู  ความสามารถสูง (competence)   โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความสามารถในเชิงจัดการ(managerial capability) 2) จะตองมีพฤติกรรมการบริหารที่เหมาะสม
(desirable administrative behavior) 3) จะตองมีภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลง (change  
agent) 4) จะตองมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน (goal)  5) รูจักวิธีการในการที่จะกําหนดกลยุทธ           
6) จะตองรูจักการพัฒนาโครงสรางการบริหารงาน(organizational  structure) และการพัฒนา
กําลังคน (human  resource development)62

                                                
 60จําลอง  นักฟอน , ”เสนทางสูนักบริหารการศึกษามืออาชีพ,”วารสารสถาบันพัฒนา

ผูบริหารการศึกษา 5(มิถุนายน-กรกฎาคม 2543) : 3-4.
61อรุณ รักธรรม, หลักมนุษยสัมพันธกับการบริหาร (กรุงเทพฯ :  ไทยวัฒนาพานิช,

2542), 199-202.
62ทวี ธนตระกูล, ”มหาวิทยาลัย : ความตองการนักบริหารมืออาชีพ,” ใน.วารสาร

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 23 (กรกฎาคม –ธันวาคม 2539) : 51.
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จรวยพร ธรณินทร ไดกลาวถึงบุคลิกผูบริหารระดับโลก จะมีคุณลักษณะดังนี้           
1)  ซื่อสัตย 2) นาเชื่อถือ  3) ยุติธรรม 4) มีเหตุผล 5) รับผิดชอบ 6) พึ่งตนเอง  ผูอ่ืนพึ่งได 7) จริงใจ
จริงจัง  8) คิดริเร่ิม  9) เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพ63

จากที่กลาวมาสรุปไดวาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารการศึกษาความมี   
ประสิทธิภาพเฉพาะตนไดแกมีความรู ความสามารถมีทักษะดานการบริหาร  มีวิธีการทํางาน   
การดําเนินงานตลอดจนวิธีการบริหารงานที่นําไปสูความสําเร็จ มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
ดูแลเอาใจใสสุขภาพตนเองใหแข็งแรงทั้งดานรางกายและดานอารมณ   มีการลําดับความสําคัญ
ของภาระงาน มีเปาหมายในการทํางานและพยายามทํางานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว

ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
ในการทํางานรวมกันหลายฝาย หลายหนวยงานหรือการทํางานเปนทีม งานที่มีคน 

ทํานอยความขัดแยงยอมนอย งานที่มีคนมากความขัดแยงก็มากเปนเงาตามตัว ผูรวมงานทุกคน
จึงจําเปนตองรูจักใชการประสานงาน เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ยิ่งจํานวนผูรวมงานมาก
การประสานงานขึ้นอยูกับความสามารถของคนเปนสําคัญ ผูบริหารจึงตองรูจักหาวิธีใหผูเกี่ยวของ
ทุกคนใหความรวมมือ รวมแรงรวมใจปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมาย ผูบริหารควรตองรูจักจิตใจ 
ตองรูจักความตองการของผูที่เกี่ยวของและประการสําคัญตองรูจักตนเอง การทํางานเพื่อนําไปสู
ความสําเร็จควรกระทําพรอมกันทุกดาน คือ เพื่อชวยเหลือ ผูบังคับบัญชาเห็นชอบและไดรับการ
สนับสนุนดวยความเต็มใจจากผูใตบังคับบัญชาดังที่ วิจิตร อาวะกุล กลาววา การประสานกําลัง
ความสามารถของบุคคลใหเขาดวยกันอยางมีระเบียบผสมกลมเกลียวกัน เพื่อใหเกิดแรงผสานกัน
ทุกคนทํางานรวมกัน  เทคนิคในการประสานงานเพื่อใหการประสานงานไดรับความสําเร็จผูนําตอง
ใชเทคนิคตาง ๆ ดังนี้

1. ใชแผนผังและกําหนดหนาที่ โดยจัดแผนผังการทํางาน การแบงหนาที่ของแตละ
หนวยงานใหชัดเจน เพื่อปองกันการทํางานกาวกายและซ้ําซอนกัน

2. จัดใหมีระบบสื่อสารที่สะดวกทุกระดับ ทั้งจากผูบังคับบัญชามาสู ผูใตบังคับ-
บัญชาหรือผูใตบังคับบัญชามาสูผูบังคับบัญชาและบุคคลระดับเดียวกัน

                                                
63จรวยพร ธรณินทร, ชุดฝกอบรมสําหรับวิทยากร/แบบฝกดวยตนเองของการพัฒนา

ศักยภาพนักการศึกษา (กรุงเทพฯ : แผนกผลิตเอกสารโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย, 2540)
,4.
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3. การใชวิธีตั้งคณะกรรมการ การแตงตั้งคณะกรรมการจากฝายตางๆที่จะรวมมือ
กันทํางาน จะกอใหเกิดประสานงานซึ่งกันและกันเพราะปรึกษาหารือ เสนอแนะขอคิดเห็นใน    
การแกปญหา

4. จัดใหมีการประชุม พบปะ มีชุมนุมสรางสรรค ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน        
ความคิดเห็นเปนกันเองกอใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน มีทัศนคติที่ดีเปนประโยชนแกการ   
รวมมือและประสานงานกัน

5. ใชการนิเทศหมายถึงการตรวจงานเพื่อใหคําแนะนํา ปรึกษาและปรับปรุงแกไขวิธี
การทํางานจะชวยใหผูปฏิบัติงานเขาใจและทํางานไปในแนวเดียวกัน

6. จัดใหมีที่ปรึกษาหรือหนวยแนะนําวิชาการ งานที่ตองอาศัยเทคนิคสูง มี       
ความสลับซับซอนตองการความชํานาญเปนพิเศษ  ถาดําเนินการไปกันเองตามลําพังอาจ         
ผิดพลาดไดงาย  จึงจําเปนตองจัดใหมีที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญชวยตรวจและกลั่นกรอง เพื่อใหเกิด
ความราบรื่นในการดําเนินงาน

7. ใชการฝกอบรมและพัฒนาบุคคล การฝกอบรมเปนการพัฒนาบุคคลใหมีความรู
ความสามารถในงานที่สูงขึ้น  ไดรับเทคนิควิชาการใหมที่กาวหนา นอกจากนี้ยังเปนการสราง      
ทัศนคติ ความรูความเขาใจคุนเคยกับเพื่อนรวมงานและงานตาง ๆ ดีข้ึน

8. การจัดทําคูมือแนะนําในการปฏิบัติงาน จะชวยใหผูปฏิบัติงานเกิดความเขาใจ
และปฏิบัติงานไปในแนวเดียวกัน เขาใจวิธีการทํางานของฝายตางๆดีข้ึน

9. การจัดทํางานใหเปนระบบ ทําใหงานเดินไปตามสายงานมีระบบระเบียบที่ชัดเจน
10. ใชการมอบอํานาจหนาที่ จัดใหมีการกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจหนาที่แก  

เจาหนาที่ชั้นรอง ๆ ลงไปเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ใชความสามารถดุลพินิจ มีความเปนอิสระในการ
ทํางานมากขึ้น ไมเปนการรวมงานไวที่หัวหนา จะทําใหผูปฏิบัติสามารถติดตอดําเนินงานได     
รวดเร็ว

11. จัดใหมีการบํารุงขวัญและกําลังใจ ขวัญและกําลังใจของคนทํางานนับวาเปน   
ส่ิงสําคัญตอประสิทธิภาพ ความราบรื่นในการปฏิบัติงาน64

สมโภชน  นพคุณ ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารในยุคโลกาภิวัตนไวดังนี้        
1) บริหารตนเองใหมีความรู ความสามารถและทัศนตคิที่เหมาะสม 2) การบริหารผูอ่ืนใหสามารถ

                                                
64วิจิตร  อาวะกุล, เทคนิคมนุษยสัมพันธ, พิมพคร้ังที่ 8, 251-255.
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ในการทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะหัวหนาที่ดี 3) บริหารผลงานใหมีผลงานที่ดีใหเกิดผลกระทบที่
นาพึงพอใจโดยทั่วกัน65   ซึ่งเขียนเปนแผนภูมิแสดงแนวทางการพัฒนาผูบริหารและผูนําที่สามารถ

แผนภูมิที่ 4   แนวทางการพัฒนาผูบริหาร-ผูนําที่สามารถ
ที่มา  :  สมโภชน  นพคุณ, “ เอกสารประกอบคําบรรยายวิชาการฝกอบรมในภาวะวิกฤต”, 2542.
(อัดสําเนา)

วรภรณ  รุจิวิวัฒนกุล  ไดศึกษาวิเคราะหระบบบริหารบุคคลสาํหรบับุคคลทีม่คีวามรู 
ความสามารถสงูกลาวถงึ ทักษะของบุคคลที่จะดํารงตําแหนงผูบริหารในอนาคตจะตองมีทักษะ    
ตาง ๆ ดังนี้1) ใหความสนใจกับสภาพแวดลอมทางการเมืองสังคม เศรษฐกิจตลอดจนสามารถมอง
เห็นภาพรวมของปจจัยทั้ง 3 นี้ได 2) ความสามารถในการบริหารงานที่ยุงยากและซับซอน           
3) ความสามารถในการบริหารองคการที่มีโครงสรางซับซอน 4) ความสามารถในการคิดคนและ
เปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ 5) ความสามารถในการบรหิารและใชระบบขอมลูสารสนเทศทีม่กีารพฒันาอยู
ตลอดเวลา 6) ความสามารถในการบริหารงานบุคคลที่มีความแตกตางกัน ตลอดจนความสามารถ
ในการเปลี่ยนคานิยมและความคาดหวังของบุคคล66

แนวคิดของแคทส (Katz)  ซึ่งกลาววาทักษะที่จําเปนในการบริหารงานของผูบริหารมี 
3 ประการคือ 1)  ทักษะดานความรูความเขาใจ (conceptual skill) หรือทักษะดานมโนคติ    
                                                

65สมโภชน  นพคุณ, “ เอกสารประกอบคําบรรยายวิชาการฝกอบรมในภาวะวิกฤต”,
2542. (อัดสําเนา)

66วราภรณ  รุจิวิวัฒนกุล, “ การบริหารสําหรับบุคคลที่มีความรูความสามารถสูง”,
วารสารขาราชการครู 2(มีนาคม-เมษายน 2542) : 63.
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Manage  Results
บริหารผลงาน
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ผูอื่นในฐานะเปนหัวหนาที่ดี

WIN-WIN
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หมายถึงความสามารถของผูบริหารในการเขาใจหนวยงานที่สังกัดในทุกลักษณะและขั้นตอนอยาง
ละเอยีดสามารถมองเห็นความสัมพันธระหวางงานดานตาง ๆ ในองคการ หรือหนวยงานไดอยาง
ชัดเจนและที่มีการเปลี่ยนแปลงในบางสวนของงานจะมีผลกระทบตอสวนอื่นไดรวมทั้งความเขาใจ
ความสัมพันธระหวางหนวยงานที่ตนสังกัด กับหนวยงานอื่นๆในการบริหารมีกิจกรรมหลายอยางที่
ผูบริหารตองใชทักษะดานนี้ เชน การกําหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจ การประสานงาน  
และการแกปญหาตามขอขัดแยง เปนตน 2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (human  skill) หมายถึง 
ความสามารถและความชํานาญของผูบริหารในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพอัน
ไดแก ความสามารถในการประสานงานกับผูบังคับบัญชาเพื่อใหไดรับการสนับสนุนและการยอมรับ     
ความสามารถในการประสานความรวมมือจากผูรวมงาน    การติดตอประสานงาน   กับหนวยงาน
อ่ืนที่จะรวมมือกับหนวยงานของตน ตลอดจนการสรางภาพพจนที่ดีใหกับหนวยงานเพื่อใหเกิด
ความศรัทธาเชื่อถือและไววางใจกจิกรรมที่ผูบริหารจะตองใชทักษะดานมนุษยสัมพันธอาทิ เชน     
การพดูการสรางขวญักาํลงัใจ การประสานงาน  และเผยแพรผลงานตาง  ๆ  3) ทักษะดานเทคนิค  
วิธีการ (technical skill)  หมายถึง ความรูความเขาใจ ความสามารถและความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะดาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีการ   กระบวนการการดําเนินการ เครื่องมือ
และเทคนิคที่สําคัญของงานนั้น ๆ  กิจกรรมที่ผูบริหารตองใชทักษะดานนี้ไดแก  การวางแผนงาน
หรือโครงการ การติดตอส่ือสาร   ทักษะกระบวนการกลุม   การจัดการหรือการอํานวยการเปนตน67

คเนเชวิช (Knezevich) ไดกลาวถึงสมรรถภาพที่จําเปนในการบริหารงานของ         
นักบริหารซึง่ครอบคลมุเทคนิคการบริหารหลายเรื่อง  โดยผูบริหารตองมีความสามารถที่จําเปน   
17 ประการ คือ ความสามารถในการกําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน  การกระตุนความเปนผูนํา  
เปนนักวางแผน  เปนผูตัดสินใจ เปนนักจัดองคการ  เปนผูจัดการเปลี่ยนแปลง  เปนผูประสานงาน  
เปนผูสื่อสาร เปนผูแกความขัดแยง เปนผูแกปญหา เปนผูจัดระบบงาน เปนผูบริหารการเรียน   
การสอน   เปนผูบริหารงานบุคคล   เปนผูบริหารทรัพยากร  เปนผูประเมินผล   เปนผูสรางความ
สัมพันธกับชุมชน     และเปนประธานในพิธีการ68

จากที่กลาวมาสรุปไดวาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา      
ความสามารถทํางานกับผูอ่ืนไดคือ ความสามารถในการสื่อสาร การประสานงานกันอยางมี     
                                                

67Daniel Robert  L. Katz,”Skill of   Effectiveness Administrator,” Harvard
Business  Review(January-February 1965) :32-42.

68Stephen J. Knezevich,Administrationof  PublicEducation,4 thed.(New York :
HarperandRowPublisher, 1984),16-18.
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ประสิทธิภาพภายในองคการและหนวยงานอื่นหรือชุมชนที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
แกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นได  มีการใชระบบขอมูลสารสนเทศมาใชในการพัฒนาบุคลากร

การมีภาวะผูนําดานการจัดการศึกษา
ภาวะผูนําป  ค.ศ.  1971  พีดเลอรไดใหความหมายไววา  “การที่ผูนํามีอํานาจเหนือ

บุคคลอื่น  ๆ  อํานาจเหนือบุคคลอื่น  ๆ  นี้จะชวยใหผูนําสามารถปฏิบัติงานซึ่งเขาไมสามารถ
ปฏิบัติคนเดียวไดเปนผลสําเร็จ  อยางไรก็ดี  อํานาจเหนือบุคคลอื่น ๆ  ของผูนํานี้  รวมไปถึงการหา
มาตรการที่จะใหผูตามไดยอมรับหรืออยางนอยที่สุดก็เต็มใจที่จะปฏิบัติตามความประสงคของ    
ผูนําอยูดวย  ชมิดต    ไดใหความหมายของภาวะผูนําไวอยางกวาง  ๆ  วา  หมายถึงความสัมพันธ
ระหวางคนคนหนึ่ง  (ผูนํา)  กับกลุม  (ผูตาม)  และความสัมพันธดังกลาวนี้เกิดจากการที่ผูนําและ
กลุมผูตามมีผลประโยชนรวมกันและประพฤติตนอยูภายใตการอํานวยการหรือการกําหนด      
แนวทางผูนํา 69

 สรุปวา  ภาวะผูนําหมายถึงการที่บุคคลคนหนึ่ง (ผูนํา)  พยายามที่จะใชกําลังสมอง  
กําลังกายและกําลังใจเพื่อจูงใจหรือดลใจเชนนั้น  จะตองไมเปนการบังคับตลอดจนตองไดรับ
ความยินยอมจากผูตามดวย
 ภาวะผูนําการจัดการศึกษา หมายความวาผูบริหารการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ
ของภาวะผูนํา การเปนผูบริหารในการบริหารงานการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย เกิดความสําเร็จใน
การจัดการศึกษา ดังนั้นผูบริหารจึงตองใชศาสตร คือความรูในเรื่องระเบียบทฤษฎีตาง ๆ และศิลป
ในการบริหาร ทฤษฎีจะเปนเครื่องมือและเครื่องชวยนําทางสําหรับผูบริหาร  ถาไมมีทฤษฎีการ
บริหารงานจะประสบความสําเร็จก็ดวยเหตุบังเอิญเทานั้น  สวนศิลปะนั้นจะชวยใหผูบริหาร
สามารถนําเอาทฤษฎีไปสูการปฏิบัติได  สอดคลองกับ จําลอง  นักฟอน ไดกลาววา นักบริหารการ
ศึกษามืออาชีพจะตองเปนผูมีความรูความสามารถในการบริหารการศึกษาไดอยางเยี่ยมยอด 
สามารถทําใหเปาหมายหรืออุดมการณทางการศึกษาขององคการที่กําหนดไวบรรลุผลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตองเปนผูที่มีทั้ง  “ศาสตรและศิลป” ในการปฏิบัติงานอยางสูงสุดจนเปนแบบอยาง  
และเปนตัวแบบที่ดีแกผูบริหารการศึกษาอื่นๆ และองคกรอื่นๆตอไปได โดยทักษะและความรู
ความสามารถ ทักษะและความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน (skills and abilities) ผูบริหาร
                                                

69ประชุม  โพธิกุล,สถาบันพัฒนาผูบริหาร, ภาวะผูนําในการบริหารการศึกษา
[Online] , accessed 5 March 2005 Available, from http://www.moe.go.th/wijai/ed%20
leadership.htm
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การศึกษามืออาชีพจะตองมีทักษะและความรูความสามารถเพิ่มเติมคือ 2) มีความรูความสามารถ
ในการกําหนดวิสัยทัศน การมีวิสัยทัศนกวางไกล 3) ความรูความสามารถในการเปนนักการจัดการ  
(manager)   คือ การระดมทรัพยากรการบริหารทั้งมวลมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ 4) ความรู  
ความสามารถในการเปนนักวิจัยและพัฒนา (research  and development) เพื่อเสาะแสวงหา
ความรู นวัตกรรมและรูปแบบใหมๆมาใชในการบริหารงาน 5) การเปนนักประสานงาน และ
ประสานประโยชน (coordinator and collective bargaining) เชน มคีวามรูความสามารถใน            
การประสานการประชมุการบรหิารงานในเชงิคณะกรรมการ ฯลฯ 6) มีความรูความสามารถในเรื่อง      
ส่ือสาร และมนุษยสัมพันธ  (communication skills) ไดแกความรูและทักษะในการใชภาษาที่สอง          
7) มีความรูความสามารถในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม  (technological skills)  เชน  
การใชคอมพิวเตอร  การใช  Program  ตาง ๆ การใช Internet และ OA /IT ทุกประเภท 8) เปนผูมี
พลัง หรือศักยภาพที่จะนํามาใชในการปฏิบัติงานอยางไมจํากัด  (energetic)  ซึ่งจะนํามาสู       
การทุมเท การระดมความคิด  กําลังกาย และกําลังใจมาสูการปฏิบัติงานอยางแทจริง                 
9) ประสบการณและผลสําเร็จในการปฏิบัติงานที่ผานมา (experience and chievement)  เปนการ
ประเมินผลงานและประสบการณที่ผานมาในภารกิจหนาที่ที่จะไดรับมอบหมายใหปฏิบัต7ิ0

สุรัฐ  ศิลปอนันต  กลาววาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในฐานะเปนหนวยงานกลาง
จะตองถือเปนภาระอยางยิ่งที่จะตองเรงรัดกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงเรียนให    
กาวหนาและเกิดคุณภาพอยางจริงจัง ความรับผิดชอบที่พึงกระทํา  ไดแก การพัฒนาหลักสูตร    
การพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาสถาบัน  การพัฒนาภาวะผูนําดานการบริหาร  การฝกอบรม
บุคลากรตามบทบาทใหม  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและทีมงานจะตองเปน      
ตัวอยางกอนใคร  การปรับปรุงโรงเรียนเปน ”กระบวนการ”มิใช“เหตุการณ“ เฉพาะกิจหรือเฉพาะ
หนาแตการปรับปรุงโรงเรียนเปนกระบวนการของชีวิตตลอดชั่วอายุ เปนกระบวนการของ           
การหายใจและการดํารงชีพ  เขตพื้นที่จะตองเปนผูกําหนดแนวทาง วิธีการอัตราการพัฒนา ใหการ
ฝกอบรมและจัดหาทรัพยากรบริหารพิจารณาความกาวหนาและรายงานความกาวหนาโดยได
เสนอเปนแผนภูมิ ดังนี้71

                                                
70จําลอง  นักฟอน , ”เสนทางสูนักบริหารการศึกษามืออาชีพ,”วารสารสถาบันพัฒนา

ผูบริหารการศึกษา 5(มิถุนายน-กรกฎาคม  2543) : 3-4.
71สุรัฐ ศิลปอนันต, กระบวนการปฏิรูปโรงเรียนที่มีประสิทธภาพ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

คุรุสภา, 2543), 78-80.
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การติดตามความกาวหนาทางวิชาการ การประเมินหลักสูตรและวงจรการพัฒนา

1.ชวยเหลือในการปรับปรุงหลักสูตร
และปรับปรุงการเรียนการสอนตาม
โปรแกรมของเขตพื้นที่

2.ชวยเหลือในการปรับปรุงหลักสูตร
และการปรับปรุงการเรียนการสอน
ภายในโรงเรียน

3.ชวยเหลือในการปรับปรุงการเรียน
การสอนในหองเรียนและการเรียนรู
ของนักเรียน

4.ชวยเหลือนักเรียนและผูปกครองใน
การ ปรัปปรุงความเขาใจในตนเอง
และการพัฒนาตนเอง

1.ชวยเหลือในการทําภารกิจของเขตพื้นที่
เปนผลสําเร็จ เชน ทักษะการคิด  ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะมนุษยสัมพันธ ความ
รับผิดชอบตอหนาที่พลเมือง

2.สรางความคิดรวบยอดที่ใชในหลักสูตร
3. จัดกรอบจัดทําหลักสูตร เชน ปรัชญา
ความมุงหมาย กรอบโปรแกรมเรียน
วัตถุประสงคของการเรียนรู  การ
ประเมินผล วัดผลการสอนใหม การสอน
เสริม

4.จัดกรอบและดําเนินการประเมินหลัก
สูตรและพัฒนาหลักสูตร

5.มองหาจุดที่จะตองประเมิน ทบทวนใน
เนื้อหา วิชาตางๆ

การติดตามความกาวหนา จุดเนน(จุดโฟกัส)

แผนภูมิที่ 5  บทบาทและความรับผิดชอบของเขตพื้นที่ในการชวยเหลือโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
ที่มา  :  สุรัฐ ศิลปอนันต, กระบวนการปฏิรูปโรงเรียนที่มีประสิทธภาพ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
คุรุสภา, 2543), 79.
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      ภาวะแวดลอม

1. สรางความรวมมือและ
ความเขาใจระหวางครู
กับนักเรียนและระหวาง
นักเรียนกันเองใหมาก
ยิ่งขึ้น

2.สงเสริมทักษะความ
สัมพันธกับผูอื่น เชน
ทักษะเชิงบวกตอตนเอง
และทัศนะที่มีสมดุลตอผู
อื่น

3.สงเสริมการเรียนรูดวย
ตนเองแกนักเรียนทุกคน

4.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนดวยการปรับ
ปรงการมองตนเอง

           ความคาดหวัง

1.เพิ่มพูนพฤติกรรมของครูใน
สวนที่จะชวยสงเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน

2.ลดพฤติกรรมของครูใน
สวนที่ จะลดหรือขัดขวาง
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ของนักเรียน

3.สงเสริมความรับผิดชอบตอ
คุณภาพการเรียนรูของเด็ก
ทุกคน

4.พัฒนาการสอนใหม            
การทดสอบใหม(การ
ประเมิน ผลใหม)
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของเด็ก

ภาวะผูนํา

1.สรางแหลงการสรรหา
ผูบริหารในเขตพื้นที่ใหม

2.สรางความแข็งแกรงใหกับ
ผูบริหารโรงเรียนที่อยูใน
ตําแหนงปจจุบัน

3.สรางเสริมความเขาใจใน
เร่ืองภารกิจของเขตพื้นที่
ภารกิจของการวางแผน
ยุทธศาสตร การวางแผน
ยุทธศาสตรในหองเรียน
และกระบวนการรับปรุง
โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ

4.เสริมสรางความเขาใจใน
บทบาทของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา ผู
อํานวยการเขตพื้นที่การ
ศึกษา หนวยสงเสริมการ
เรียนการสอน(ของเขตพื้น
ที่)   การบริหารงานบุคคล
และการบริหารสํานักงาน
และการงบประมาณ

แผนภูมิที่ 6  บทบาทและความรับผิดชอบของเขตพื้นที่การศึกษา
 ที่มา  :  สุรัฐ ศิลปอนันต, กระบวนการปฏิรูปโรงเรียนที่มีประสิทธภาพ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
คุรุสภา, 2543), 79.

การศึกษาทามกลาง
วัฒนธรรมที่
หลากหลาย

ความคาดหวังของครูใน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน

ภาวะผูนําทาง
การบริหารและ
ทางการเรียน
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ศาสตรจารย ไดปก ซี เจน (Prof.Dipak C.Jain)  คณบดีวิทยาลัยการจัดการ Kellogg 
และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดเสนอแนวคิดวาการบริหารคือการขับเคลื่อน
โดยใชกลไกตลาด ผูบริหารตองเขาใจวาลูกคาคือใคร/ใครคือคูแขง/เราเกงอะไร/เราจะขายอะไร  
ตองสรางภาพลักษณ และกําหนดจุดยืนในตลาด เชนมีคุณลักษณะเฉพาะ และคุณภาพได
ทัดเทียมมาตรฐาน บุคลิกนักบริหารตองคิดใหญฝนใหญ ตองการสรางชิ้นงานหรือโครงการ          
ที่สําคัญ ใชสัญชาติญาณ ใชขอมูล ใชองคความรูจนสามารถสรางชิ้นงาน หรือนวัตกรรมใหม       
ขับเคลื่อนความฝนอยางมีเปาหมาย มีทิศทางที่มีโอกาสสูความสําเร็จ มีกลยุทธ และมีมิติวัดผล
สําเร็จ ทํางานอยางมีกระบวนการ การวางแผนรัดกุมรอบคอบ ทํางานไปแลวติดตามวัดผลสําเร็จ
ได  สรางทีมงานรวมผลักดัน รูจักทําเปนแบบอยาง ใชขีดความสามารถแตละคนมารวมสรางสรรค
งานใหญ โดยผูบริหารมารวมคิดชวยชี้แนะ เปนตนแบบของการทํางานหนักเอาเบาสู สราง       
แรงจูงใจ รวมทั้งการมอบอํานาจ ผูบริหารตองใหกําลังใจสรางขวัญในการทํางานและรูจักกระจาย
อํานาจความรับผิดชอบใหผูบริหารระดับรองลงไป ชวยแบงเบางานที่ตองตัดสินใจ  การจัดการ  
ภารกิจคํานึงถึงความคุมทุนและคุมคา มีทัศนคติเชิงบวก มองวิกฤตเปนโอกาส แมเผชิญปญหา
อุปสรรคก็มิไดยอทอ มีความสามารถนําทีมไปสูความสําเร็จ ทํางานเชิงรุก ปองกันกอนเกิดปญหา
จริง สรางวัฒนธรรมองคกร สรางทีมงานที่แข็งแกรงรูจักประสานสมานฉันท72

เสนาะ  ติเยาว ไดกลาวถึงลักษณะผูนําในทศวรรษหนาดังนี้ 1) ตองเปนผูบริหารที่    
ไมมากเกินไปในทางใดทางหนึ่ง คือ ไมใชผูนําที่มุงแตงานอยางเดียว หรือมุงที่คนอยางเดียว             
จะตองอยูตรงกลางระหวางความมากเกินไป และนอยเกินไปในเรื่องของความรับผิดชอบงานและ
การควบคุม การบริหารในยุคหนาคือ การกาวสูสถานการณที่คาดคะเนไมได การบริหารไมได
อาศัยคนใดคนหนึ่งตัดสินใจ แตผูปฏิบัติงานจะตองแกไขปญหาเองและแตละปญหาที่เกิดขึ้นมี
ความแตกตางกัน โดยตองใชคนที่มีลักษณะหลากหลายเพราะทุกคนตองรับผิดชอบรวมกัน        
2) ผูบริหารเนนการสรางใหผูปฏิบัติงานทุกคนมีความเปนเลิศในทุกดาน ความสําเร็จหรือ      
ความลมเหลวขององคการตองรับผิดชอบรวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 3) วิธีการ      
แกปญหาของผูนําจะใชวิธีโยนปญหากลับใหผูปฏิบัติงานแกเอง การบริหารในยุคที่ผูนําแกปญหา
ไดทุกอยางจะหมดไป แตจะสงปญหากลับคืนไปยังผูปฏิบัติพรอมถามคําถามบางขอที่กระตุนให  
ผูปฏิบัติเกิดความคิดขณะเดียวกันก็ใหขอมูลบางอยางที่ทําใหผูปฏิบัติงานคิดเปน ทําเปน ซึ่งเทา
                                                

72ประชุม  โพธิกุล, สถาบันพัฒนาผูบริหาร, ผูบริหารมืออาชีพ : ผูบริหาร
การเปลี่ยนแปลง [Online], accessed 5 March 2005 Avilable, from http://www.moe.go.th/
wijai/ed%20leadership.htm
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กับเปนการพัฒนาคนใหสามารถแกปญหาได  4) ผูนําจะมอบหมายอํานาจอยางมากจนพอที่       
ผูปฏิบัติงานสามารถใชอํานาจนั้นใหงานสําเร็จในตัวแตขณะเดียวกันก็กําหนดวิธีควบคุมที่ไดผล 
การใหผูปฏิบัติงานมีสวนรับผิดชอบรวมกับผูบริหารจําเปนตองใหอํานาจอยางเต็มที่ในการ        
ตัดสินใจและผูนําก็มีระบบควบคุมที่ทําใหตรวจสอบไดวางานกาวหนาไปอยางไร โดยผูปฏิบัติงาน
ก็มีอิสระเต็มที่และผูบริหารไมไดเขาไปยุงกับการตัดสินใจของผูใตบังคับบัญชา กลาวคือผูนําจะมี
ทั้งความยืดหยุนและเขมงวดในการควบคุมงานไปพรอม ๆ กัน  5) ผูนําเนนคุณสมบัติของผูปฏิบัติ
งานที่สามารถทํางานเปนทีมไดเปนอยางดี ขณะเดียวกันความสามารถเฉพาะตัวก็สูงดวย     
หมายความวา การรูจักทํางานเปนทีมจะสงเสริมใหทุกคนไดเปนดาราไปพรอมๆกันทุกคนทํางาน
โดยมุงความสําเร็จสวนรวมขององคการโดยการอาศัยความสามารถที่แตกตางและหลากหลาย
ของแตละคน การสรางทีมงานจะสงเสริมพัฒนาคนใหมุงสูเปาหมายรวมกันบนรากฐานของความ
ไววางใจซึ่งกันและกัน โดยที่แตละคนตางรูภารกิจของตน  6)  ผูนําจะมองผูปฏิบัติงานในแงดีแต
ขณะเดียวกันก็ใชใหทํางานหนัก สมมุติฐานดังกลาวแยกเปน 3 ประการคือ ประการแรกรูปแบบ
การทํางานจะอยูบนฐานที่วาทุกคนตองการทําความดีดวยกันทั้งนั้น เปาหมายขององคกรและของ
สวนตัวพนักงานมีความสอดคลองกัน ประการที่สองผูนําจะมองวาผูปฏิบัติงานทุกคนไมตองการ
สรางอาณาจักรหรือเลนการเมือง หากงานไมสามารถดําเนินตอไปไดก็เกิดจากระบบหรือข้ันตอน
การทํางานไมไดเกิดจากประโยชนสวนตัวของคนหรือของพวกพอง ประการที่สามทุกคนสามารถ
เจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึนไดประโยชน73

สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน ไดกลาววา ผูบริหารตองมีคุณลักษณะดังนี้ 1) visionary    
มีวิสัยทัศน 2) fit  มีดุลภาพระหวางจิตใจ (moral) กับวัตถุ (material) 3) fair มีความเปนธรรมกับ
สังคมไมเห็นแกตัว 4) team oriented รูจักทํางานเปนทีม 5) professional มีความเปนมืออาชีพ74

อนุกรรมการขาราชการครูวิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรไดสรุป   
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารควรเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพและจะตองมี
คุณลักษณะและบุคลิกภาพดานภาวะผูนําทางการศึกษาดังนี้  1) มีทักษะในการบริหารเปนทีม       
2) มีทักษะในการตัดสินใจสั่งการและแกปญหา 3) มีความจริงใจ  และเปนที่ปรึกษาที่ดีตอ           
ผูรวมงาน  4) สรางบรรยากาศในการทํางาน 5) เปนนักประชาสัมพันธที่ดี 6) มีจิตวิทยาในการ
                                                

73เสนาะ  ติเยาว, การบริหารแบบผูนํา (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรศาสตร, 2538),
17-18.

74สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, ”การพฒันานกับริหารในองคการยคุใหม,” รวมคาํบรรยาย
หลกัสตูรพฒันาผูบริหาร (มปท.: สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต,ิ 2543), 143.
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บริหารเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ 7) เปนผูสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น       
8) สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดลอม75

กลาวโดยสรุปคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาการมีภาวะ    
ผูนําดานการจัดการศึกษา คือการสรางวิสัยทัศนซึ่งเปนการกระตุนผูรวมงานใหเกิดความรูสึก
อยากมีสวนรวมในการพัฒนาองคการและพัฒนาโรงเรียน ใชกระบวนการที่มีประสิทธิภาพใน   
การพัฒนาเปลี่ยนแปลง ใหสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถบรรลุเปาหมาย มีการกระจายอํานาจการบริหารและความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับ  
ความสามารถแตละบุคคลใหกับผูรวมงาน

ความสามารถในการวางแผนและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
การวางแผน เปนการวางแผนเพื่อแกปญหา การปองกันปญหา หรือการพัฒนา      

ผลผลิตขององคการ ดังนั้น การวางแผนทั่วไปจึงมีจุดมุงหมายเพียงเพื่อการใหไดแนวทางใน     
การดําเนินงานที่ทําใหงานโครงการขององคการบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพเทานั้น แต   
การวางแผนเชิงกลยุทธนั้น เปนการวางแผนที่มีการกําหนดวิสัยทัศน มีการกําหนดเปาหมายระยะ
ยาวที่แนชัด มีการวิเคราะหอนาคตและคิดเชิงการแขงขัน ที่ตองการระบบการทํางานที่มี        
ความสามารถในการปรับตัวสูง สําหรับการทํางานในสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตองการระบบการทํางานที่คลองตัว ตองการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพสูงในการนําสูเปาหมายในอนาคต สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อ
ความอยูรอด (survive) และความกาวหนา (growth) ขององคการ ของหนวยงาน หรือของธุรกิจ
ของตนในอนาคตการวางแผนกลยุทธหรือการวางแผนเชิงกลยุทธนี้ มีสวนเปนอยางมากตอ      
การสรางความเปนผูนํา (leadership) หรือในการสรางภาพลักษณ (image) ที่แสดงถึงจุดเดนของ
หนวยงาน ขององคการหรือของธุรกิจในการวางแผนกลยุทธนั้น จะมีการกําหนดเปาหมายรวมของ
องคการ สําหรับการดําเนินในอนาคต ที่เรียกวา วิสัยทัศน มีการคิดในเชิงรุก มุงเอาดี เอาเดน     
เอากาวหนา กาวไกล มุงเอาชนะ เอาความยิ่งใหญ เนนคุณภาพ เอาความเปนเลิศ  การวางแผน
เชิงกลยุทธ ไมวาจะเปนในสวนของเอกชนหรือในสวนของรัฐก็ตามนั้น จะเนนความสามารถในการ
                                                

75สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู, “เอกสารประกอบการอบรมผูบริหาร
สถานศึกษา” 2537 (อัดสําเนา), 12. อางถึงในสุวรรณ  หมื่นตาบุตร ”การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
ผูบริหารสถานศึกษาระดับสูงโนรงเรียนประถมศึกษาศูนยฝกอบรมประจําเขตการศึกษา 8”
(วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540), 64-66.
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คาดคะเนสภาพในอนาคต การคิดไปในอนาคต เพื่อจะไดกําหนดหนทางหรือกลยุทธการทํางานใน
อนาคตของหนวยงาน สูจุดหมายที่ตองการเพื่อเตรียมเผชิญกับการแขงขันหรือเผชิญกับ          
การเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้น เนนถึงความสามารถในการปรับตัวขององคการ เพื่อนําองคการไปสู
จุดหมายที่ตองการ76

ความสําคัญของการวางแผนกลยุทธ  เพราะ 1) การวางแผนกลยุทธเปนรูปแบบ
การวางแผนที่ชวยใหหนวยงานพัฒนาตนเองไดทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 
เพราะการวางแผนกลยุทธใหความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะหบริบทและสภาพแวดลอม      
ภายนอกหนวยงานเปนประเด็นสําคัญ 2) การวางแผนกลยุทธ เปนรูปแบบการวางแผนที่ชวยให
หนวยงานภาครัฐในทุกระดับ มีความเปนตัวเองมากขึ้น รับผิดชอบตอความสําเร็จและ            
ความลมเหลวของตนเองมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะการวางแผนกลยุทธเปนการวางแผนขององคการ โดย
องคการและเพื่อองคการไมใชเปนการวางแผนที่ตองกระทําตามที่หนวยเหนือส่ังการ 3) การ     
วางแผนกลยุทธ เปนรูปแบบการวางแผนที่สอดรับกับการกระจายอํานาจ  ซึ่งเปนกระแสหลักใน
การบริหารภาครัฐในปจจุบัน และสอดคลองกับที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน     
ไดเตรียมออกระเบียบกําหนดใหหนวยงานภาครัฐทุกระดับมีการจัดทําแผนกลยุทธใชเปนเครื่องมือ 
ในการพัฒนางานสูมิติใหมของการปฏิรูประบบราชการ 4) การวางแผนกลยุทธ เปนเงื่อนไขหนึ่ง
ของการจัดทําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (performance base budgeting) ซึ่งสํานักงบ
ประมาณกําหนดใหสวนราชการและหนวยงานในสังกัด จัดทํากอนที่จะกระจายอํานาจดานงบ
ประมาณโดยการจัดสรรงบประมาณเปนเงินกอนลงไปใหหนวยงาน 5) การวางแผนกลยุทธ เปน
การวางแผนที่ใหความสําคัญตอการกําหนด “กลยุทธ” ที่ไดมาจากการคิดวิเคราะหแบบใหม ๆ ที่
ไมผูกติดอยูกับปญหาเกาในอดีตไมเอาขอจํากัดทางดานทรัพยากร และงบประมาณมาเปนขออาง 
ดังนั้น การวางแผนกลยุทธจึงเปนการวางแผนแบบทาทายความสามารถ เปนรูปแบบการวางแผน
ที่ชวยใหเกิดการริเร่ิมสรางสรรคทางเลือกใหม ไดดวยตนเอง77

โครงสรางของแผนกลยุทธ การจัดทําแผนกลยุทธนั้น อาจจะสรุปเปนขั้นตอนของ
การจัดทําแผนกลยุทธในอีกแนวหนึ่ง เพื่อชวยใหข้ันตอนชัดเจน และเปนทางเลือกในกระบวนการ
จัดทําแผน ภายหลังจากที่ไดทราบถึงแนวคิดพื้นฐานขั้นตนแลวไดวา การวางแผนกลยุทธประกอบ
                                                

76ประชุม  โพธิกุล, สถาบันพัฒนาผูบริหาร,การจัดทําแผนกลยุทธ [Online],
accessed 5 March 2005 Available, from htt://www.moe.go.th/wijai/ed% 20
leadership.htm

77เร่ืองเดียวกัน, 3.
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ดวยขั้นตอนดังนี้ 1)การวิเคราะหภารกิจหรือพันธกิจ (mission analysis)  2) การวิเคราะหสภาพ
แวดลอมในอนาคต (environmental Analysis)  3) การวิเคราะหองคการ (SWOT หรือ situation 
analysis)  4) การกําหนดวิสัยทัศน (vision)  5) การคนหาอุปสรรคและปญหาในการดําเนินงาน 
(obstacles) 6) การกําหนดกลยุทธ (strategy decision) 7) การกําหนดนโยบาย (policy 
decision)  8) การกําหนดกิจกรรม (activity) สําคัญตามกลยุทธและนโยบาย  9)การจัดทําเปน
แผนกลยุทธ (strategic planning)

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดการจัดทําเปนแผนกลยุทธ  การกําหนดเปาประสงค
ระยะยาว มักจะกระทําโดยการเริ่มตนดวยการรางขอความขึ้นมากอนวาตองการจะใหไดอะไร หรือ
ตองการจะเปนอะไร มากกวาที่จะมาจากการคิดอยางรอบคอบ และมั่นใจวาจะเปนสิ่งที่สามารถ
จะทําใหสําเร็จลงไดจริงตามที่คาดคิด ดังนั้น จึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารทุกคนจะตองมีการตรวจ
สอบขอความแตละขั้นหรือทั้งหมดตามเกณฑตาง ๆ ดังนี้ คือ 1) การตองสามารถวัดไดหรือ    
ตรวจนับได ความหมายก็คือ เปาประสงคจะตองเปนสิ่งที่เมื่อมีการปฏิบัติหรือทําไปแลว ทานหรือ
ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหลายสามารถวัดหรือตรวจสอบได ตัวอยางเชน ขอความเปาประสงคที่วา 
“เปนผูนําในการตอบสนองตลาด” ก็ยอมตองวัดไดดวย “สวนแบงตลาด (market share)” หรือ
เกณฑการวัดอยางใดอยางหนึ่งที่คลายกัน พรอมกันนั้นก็จะตองมีขอมูลเกี่ยวกับภาวะการแขงขัน
ใหสามารถพิจารณาประกอบควบคูพรอมกันไปไดดวย 2) การพิจารณาถึงความเปนไปไดหรือ
โอกาสที่จะทําใหสําเร็จผลได ทั้งนี้ก็คือ การตองพยายามหลีกเลี่ยงมิใหเปาประสงคกลายเปนสิ่งที่
สุดเอื้อม หรือเปนไปไมไดนั่นเอง การพิจารณาจึงตองดูใหเห็นชัดวา ความพยายามหรือการทุมเทที่
สําคัญมีอะไรบาง หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย ความสําคัญมาก ๆ ในการทําใหบรรลุ   
เปาประสงคไดนั้นมีอะไรบาง และสิ่งตาง ๆ เหลานั้นมีโอกาสจะเปนไปไดเพียงใด ซึ่งในการ
ประเมินความเปนไปไดนั้น ในทางปฏิบัติก็คงตองติดตามดูใหลึกลงไปถึงประเด็นปจจัยที่สําคัญ ๆ 
คือ ความสามารถของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู ความพรอมของทรัพยากรทางการเงิน ปจจัยอื่น ๆ ที่
มีความสําคัญ ตลอดจนสภาพผลกระทบจากการแขงขัน รวมทั้งอิทธิพลของปจจัยภายนอกที่มีอยู 
ทั้งนี้การที่จะพิจารณาใหเห็นไดชัดเจนตามแนวทางนี้ ส่ิงจําเปนที่ตองทําใหไดกอนก็คือ การตอง
สามารถจัดแผนงานหลักตาง ๆ ใหชัดเจนออกมาไดกอน ทั้งนี้ก็เพื่อใหสามารถมีพื้นฐานงานที่   
แบงชัดเจนออกมาสําหรับที่จะใชนํามาจัดทําวัตถุประสงคใหไดออกมากอน จากนั้นการประเมิน
ความเปนไปไดของเปาประสงคจึงจะสามารถกระทําได 3) การตองมีความคลองตัวหรือปรับตัวได 
ความจําเปนในขอนี้ก็เพราะสาเหตุสืบเนื่องจากเหตุผลที่วา ในการกําหนดเปาประสงคนั้นมีปจจัย
หลายประการที่มีความไมแนนอน โดยอาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ดังนั้น เปาประสงคที่กําหนด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



51

ไวจึงตองมีความคลองตัวพอที่จะสามารถปรับตามทันกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
ตองสอดคลองเขากันไดกับโอกาสใหม ๆ ที่เกิดขึ้น ตัวอยางเชน ในการกําหนดวัตถุประสงค      
บางอยางที่จะทําไดในเวลา 5 ปนั้น เมื่อปฏิบัติจริงผลที่ทําไดอาจไมเหมือนอยางที่กําหนดไวก็ได 
ทั้งนี้เพราะขณะที่มีการดําเนินการผานไปปตอปนั้น เมื่อเหตุการณเปลี่ยนแปลงไปความจําเปนที่
จะตองทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธก็จะดําเนินการเปนระยะ ๆ ดังนี้ เปาประสงคก็ตองมี
การปรับตามใหสอดคลองกับขอมูลตามสถานการณใหม ๆ ที่เกิดขึ้นดวย 4) การตองใหความ  
สอดคลองเขากันไดกับแผนงานอื่น ๆ นั่นคือ การพิจารณาวา เปาประสงคที่กําหนดไวนั้นจะมีสวน
ชวยนําใหทานเขาไปสูฐานะที่ตั้ง ตามที่ไดมีการระบุหรือกําหนดเอาไวในขณะกําหนดจุดมุงหมาย 
การวิเคราะหทางกลยุทธ และกลยุทธที่ไดจัดทําไวแลวหรือเปลา78 และตามมาตรา 37 ของ        
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการเรื่องแบงสวน ราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดอํานาจหนาที่สํานักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษา  จดัทาํนโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศกึษาของเขตพื้นที่การศึกษาให
สอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความตองการของ   ทองถิ่นหมายความวานโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาที่สํานักงาน
จัดทําขึ้นตองทําใหการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่บรรลุเปาหมายนโยบายของสํานักงานตอง      
สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และของกระทรวงศึกษา
ธิการ เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ (Key Performance 
Indicator = kpi) ตองสะทอนความทั่วถึง คุณภาพ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตองเปน
เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จที่มีคาชัดเจน เฉพาะเจาะจง มีคาเชิงปริมาณ ที่วัดได และมี
กําหนดเวลาที่จะทําใหเปาหมายบรรลุ ตัวชี้วัดความสําเร็จตองไมเลื่อนลอย เชน เพียงแตบอกวา
จะทําใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาในสัดสวนสูงขึ้น ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
ลดงบประมาณไดมากข้ึน แตจะตองบอกวาวันนี้สัดสวนประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาแลว      
กี่เปอรเซ็น เมื่อส้ินปการศึกษานี้จะเพิ่มเปนกี่เปอรเซ็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย
ของ นักเรียน ชั้น ป.6 ปการศึกษา 2546 เปนกี่เปอรเซ็นเมื่อส้ินปการศึกษานี้ จะทําใหสูงขึ้นเปน     
กี่เปอรเซ็น เปนตน ดวยเหตุนี้แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึง

                                                
78เร่ืองเดียวกัน,12.
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ตองชัดเจน เพื่อใหคณะกรรมการกํากับ ดูแลได  หาทางสงเสริมและสนับสนุนได  และตองนําเสนอ
ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํา หาทางสงเสริม สนับสนุนกอนการนําไปสูการปฏิบัต7ิ9

ทิพาวดี เมฆสวรรค กลาววา ผูบริหารราชการในอนาคต   คือผูนําการเปลี่ยนแปลงมี
กระบวนทัศนที่ทันสมัยและมีสมรรถนะตอไปนี้ คือ1) ความสามารถในการคิด (thinking)            
2) การวางแผนกลยุทธ (strategic  planning) 3) การทํางานใหบรรลุผล (Achieving Result)     
4) การบริหารทรัพยากร (managing resources) 5) ความสามารถในการสื่อสาร 
(communication) 6) การมุงเนนใหบริการ (customer service orientation) 7) การรับผิดชอบ
ตรวจสอบได (accountability)  8) การตัดสินใจ (decision making)  9) การปรับตัวและ       
ความยืดหยุน (adaptability & flexibility)  10) การประสานสัมพันธ (collaborativeness)        
11) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (managing change)  12) ความเปนผูนํา (leadership)80

จําลอง  นักฟอน ไดกลาววา นักบริหารการศึกษามืออาชีพจะตองเปนผูมี           
ความสามารถในการปฏิบัติงาน (skills and abilities) ผูบริหารการศึกษามืออาชีพจะตองมีทักษะ
และความรูความสามารถเพิ่มเติมคือ1) ความรูในเชิงวางแผน (planner) กลาวคือ  มีความรูในการ
กําหนดเปาหมาย แผนกลยุทธ การควบคุมและติดตามงาน การจัดระบบและประเมินผล              
2) มีความรูความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน การมีวิสัยทัศนกวางไกล 3) ความรูความ
สามารถในการเปนนักการจัดการ  (manager)   คือการระดมทรัพยากรการบริหารทั้งมวลมาใชให
เกิดประสิทธิภาพ 4) ความรูความสามารถในการเปนนักวิจัยและพัฒนา (research and 
development) เพื่อเสาะแสวงหาความรู นวัตกรรมและรูปแบบใหม ๆ มาใชในการบริหารงาน      
5) การเปนนักประสานงาน  และประสานประโยชน (coordinator and collective bargaining)    
เชน มคีวามรูความสามารถในการประสานการประชมุการบรหิารงานในเชงิคณะกรรมการ 6) มีความรู
ความสามารถในเรื่องสื่อสาร81

ปรัชญา เวสารัชช  ไดกลาววา ผูบริหารควรมีคุณสมบัติแนวการบริหารใหม   ซึ่งคํานึง
ถึงสมรรถนะเปนหลัก ไดแก 1)  มีความสามารถที่จะทําแผนกลยุทธทางดานการศึกษา ซึ่งหมายถึง   
                                                

79สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือคณะ
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา, 6.

80ทิพาวดี  เมฆสวรรค, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสหัสวรรษใหม,” ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในสหัสวรรษใหม (กรุงเทพฯ : บริษัทพี.เอ ลิฟวิ่ง, จํากัด, 2543),11-13.

81จําลอง  นักฟอน ,” เสนทางสูนักบริหารการศึกษามืออาชีพ”, วารสารสถาบันพัฒนา
ผูบริหารการศึกษา 45(มิถุนายน-กรกฎาคม  2543 ) :3-4.
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ตองมีวิสัยทัศน พันธกิจ และการดําเนินการที่ชัดเจน 2) ตองเขาใจปญหาของครู นกัเรยีนและ
ปญหาทีเ่กีย่วของกบัการจดัการศกึษาเปนอยางด ี  3) มีความสามารถในดานตางๆไดแก สามารถ
พฒันาฐานขอมลูเพือ่การบรหิารได สามารถสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจชัดเจน มีมนุษยสัมพันธดี 
ใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหม ๆ ได  ส่ือสารดวยภาษาตางประเทศได 4) มีคุณธรรมและ        
จริยธรรมในการดํารงชีวิต  ซื่อสัตย   อุทิศตนเพื่อประโยชนของราชการอยางแทจริง82

กลาวโดยสรุปคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาดานการวาง
แผนรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไวมีการระดมทรัพยากรทุกดานตั้งแตทรัพยากรบุคคล วัสดุ 
งบประมาณ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานการจัดการศึกษา  มีการพัฒนาระบบการจัดการและ
โครงสรางการทํางานรวมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่ผลัดดันเปาหมายไปสูความ
สําเร็จและสามารถตรวจสอบ วัดและประเมินผลการทํางานได สามารถรายงานการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่และสาธารณชนทราบซึ่งสอดคลองกับหลักการบริหารจัดการบานเมือง
และสังคมที่ดี

การมีภาวะผูนําชุมชน
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา  มีบทบาทตามกฎหมายที่กําหนดใหเปนกรรมการ

และเลขานุการของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการของ           
คณะกรรมการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยดังนั้น ในแงสถานภาพ ผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษา เปนตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการจึงตองรับผิดชอบในการดําเนินนโยบาย 
เปาหมายและแผนของกระทรวง ตองผลักดันในการปฏิบัติใหเกิดผลในเขตพื้นที่การศึกษาของตน
ในสถานภาพผูบริหารมีฐานะเปนผูบริหารราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงเปนผูบังคับ
บัญชาขาราชการและลูกจาง (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงและตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นที่เกี่ยวของ จากแนวคิดการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาและ     
โครงสรางการบริหาร   จะเห็นวาผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะตองปฏิบัติงานในสอง 
รูปแบบดวยกัน คอืรูปแบบทีห่นึง่เปนลกัษณะการประสาน สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานทาง
การศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา  รูปแบบที่สองอาจจะเปนลักษณะของงานตามอํานาจหนาที่
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจไปใหดําเนินการตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษา
                                                

82ปรัชญา  เวสารัชช , สํานักงานปฏิรูปการศึกษา,  สมรรถนะผูบริหารขับเคลื่อนงาน
เขตพื้นที่ (กรุงเทพฯ :  แปลน กราฟค, 2545), 3.
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แหงชาติ พ.ศ. 2542 จํานวน 4 ดาน  คือ ดานบริหารงานวิชาการ  ดานบริหารงานบุคคล          
ดานบริหารงบประมาณ   และดานบริหารงานทั่วไป83

ดังนั้นผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาตองสรางพันธมิตรกับองคกรทั้งภายในและ  
ภายนอกทั้งระดับบุคคลและระดับกลุม สรางชื่อเสียงใหกับสํานักงานตลอดจนดําเนินนโยบายที่
ตอบสนองทั้งระดับบนและระดับลางอยางสมดุลย  ทั้งนี้เพราะผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่        
การศึกษาจะตองเปนผูนํานโยบายสาธารณะที่เกิดจากฝายการเมืองหรือรัฐบาลไปสูการปฏิบัติจริง   
จึงตองใชความรวมมือและการมีสวนรวมจากหลายหนวยงานทั้งสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ดังนั้นผูอํานวยการจะตองเปนผูมี
มนุษยสัมพันธ ที่ดีกับผูรวมงาน หนวยงานและชุมชนตลอดจนสรางเครือขายทางสังคม โดยนํา
นวัตกรรม ความรู กลยุทธ และการบริหารแบบบูรณาการมาใชเพื่อระดมความคิด การมีสวนรวม
ของชุมชนมาชวยในการทํางานของเขตพื้นที่ ซึ่งปจจุบันสํานักงานเขตพื้นที่ไดนําเทคโนโลยีมาชวย
ในการสื่อสารเชน การใชอินทราเนต  การจัดทําเอกสาร  วารสาร เปนตน  สอดคลองกับ ในดาน
ทักษะการบริหาร แนวคิดนี้ไดรับการยอมรับกันโดยทั่วไป คือแนวคิดของ แคทส (Katz)   ซึ่งกลาว
วาทักษะที่จาํเปนในการบริหารงานของผูบริหารมี 3 ประการคือ ทักษะดานความรูความเขาใจ  
(conceptual skill) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (human skill) และทักษะดานเทคนิควิธีการ 
(technical skill )  โดยทักษะดานมนุษยสัมพันธ  หมายถึง ความสามารถและความชํานาญของ  
ผูบริหารในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพอันไดแก ความสามารถในการประสานงาน
กับผูบังคับบัญชาเพื่อใหไดรับการสนับสนุนและการยอมรับ   มีความสามารถในการประสาน 
ความรวมมือจากผูรวมงาน  การติดตอประสานงาน   กับหนวยงานอื่นที่จะรวมมือกับหนวยงาน
ของตน ตลอดจนการสรางภาพพจนที่ดีใหกับหนวยงานเพื่อใหเกิดความศรัทธาเชื่อถือและไววางใจ
กิจกรรมที่ผูบริหารจะตองใชทักษะดานมนุษยสัมพันธอาทิ เชน การพูดการสรางขวัญกําลังใจ         
การประสานงาน และเผยแพรผลงานตาง  ๆ 84

วิจิตร  วรุตบางกูร อางถึงใน อัสวดา  อรัญญะ ไดศึกษาพบวา ผูบริหารที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีคุณลักษณะที่สําคัญกลาวคือ มีความเปนผูนําที่มี
อิทธิพลเหนือคนอ่ืนในกลุม มีความรูและประสบการณในการบริหารงาน มีมนุษยสัมพันธดี 
                                                

83สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, การบริหารเขตพื้นที่การศึกษา : เพื่อคุณภาพการศึกษา,
พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ, 2545), 26-28.

84Daniel Robert  L. Katz,”Skill of   Effectiveness Administrator,” Harvard
Business  Review (January-February 1965) : 32-42.
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สามารถเขากับบุคคลอื่น และผูรวมงานได มีความรูกวางขวาง เกี่ยวกับงานในหนาที่ ตลอดจน   
จําสิ่งตาง ๆ รวมทั้งผูรวมงานและลักษณะงานไดดี ซึ่งจะทําใหผูรวมงานศรัทธาเลื่อมใส มีคุณธรรม
และสามารถเปนตัวอยางที่ดีของคนอื่นได85

วรภรณ  รุจิวิวัฒนกุล  ไดศึกษาวิเคราะหระบบบริหารบุคคลสาํหรบับุคคลทีม่คีวามรู 
ความสามารถสงูกลาวถงึ บุคลิกลักษณะของบุคคลที่จะดํารงตําแหนงผูบริหารในอนาคต จะมีดังนี้ 
1) มีความตั้งใจแนวแน  2) มีความสามารถในการเรียนรูบุคคลที่เปนฝายตรงขามรูเขารูเรา          
3) มีความสามารถในการหยิบฉวยโอกาสที่ผานเขามา  4) มีความตองการความสําเร็จสูง            
5) มีความสามารถในการควบคุมตัวเองสูง  6) มีความสามารถในการประสานความแตกตางของ
บุคคล 7) มีความกลาเสี่ยงในระดับหนึ่ง  8) มีความเขาใจอยางชัดเจนในเรื่องวัตถุประสงคของ
องคการและบุคคล  9) อุทิศเวลาใหกับการทํางาน  10) มีความตั้งใจในการทํางานใหประสบ 
ความสําเร็จ มากกวาความตองการรางวัลจากความสําเร็จของงาน 11) เปนบุคคลที่มีการจัดระบบ
การดําเนินชีวิตไดดี 12) เปนนักปฏิบัติที่ดี และสามารถนําแนวความคิดตาง ๆ มาแกปญหาได  
13) มีทักษะเกี่ยวกับเร่ืองบุคคลสูงมาก 14) มีระดับความสามารถในการคิดริเร่ิมสรางสรรค        
สูงมาก86

กลาวโดยสรุปคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาดานการมี
ภาวะผูนําชุมชนคือการสรางพันธมิตรกับองคทั้งภายนอกและภายในทั้งบุคคลและระดับกลุมเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่ใหตอบสนองทั้งระดับบนและระดับลางได

การมีภาวะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม
การมีภาวะผูนําดานการศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม หมายถึงคุณลักษณะที่

แสดงใหเหน็ถงึการเคารพคานยิม ความเชือ่ของคนในชมุชน ประพฤติตนเหมาะสมกบัจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  ทั้งนี้เปนเพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม        
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 52 ระบุใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนา
                                                

85วิจิตร  วรุตบางกูร, ศิลปะศาสตรนารูสําหรับผูนํา (กรุงเทพฯ : ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน ประสานมิตร, 2525), 74-80, อางถึงใน อวัสดา
อรัญญะ ,”คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามทัศนะของผูบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษา ในเขตการศึกษา 1 ”(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,
การบริหารการศึกษา มหาลัยเกตรศาสตร, 2546), 29.

86วราภรณ  รุจิวิวัฒนกุล, “ การบริหารสําหรับบุคคลที่มีความรูความสามารถสูง”, 63.
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ครู-อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมะสมกับการเปนวิชาชีพ
ชั้นสูง87 ลักษณะมืออาชีพยอมเปนสิ่งที่ทุกคนยอมรับและคาดหวังไดในเกณฑคอนขางสูงวาจะ
สามารถนาํมาซึง่ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ ของงานได  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่จึงตอง
เปนตัวแบบที่ดีแกผูบริหารอื่นๆและองคกรอ่ืน ๆ ในการประพฤติตน  และรวมมือกับชุมชนจัด    
กิจกรรมสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นอยางสม่ําเสมอ ทําใหผูใตบังคับบัญชา            
ผูรวมงานและชุมชนเกิดศรัทธายอมรับพรอมที่จะใหความรวมมือและปฏิบัติตามคําส่ังหรือ        
การชี้นํา ดังนั้นความศรัทธาจึงเปนตัวบงชี้ความสําเร็จของผูนําเปนอยางดี สอดคลองกับพระเทพ- 
วิสุทธิเมธี กลาวถึงคุณสมบัติพิเศษของผูมีหนาที่ในการบริหาร ซึ่งมีดังนี้คือ ตั้งใจทําการงาน     
อานใจคนอื่นเปน เห็นใจตอผูนอย มีใจคลอยเที่ยงธรรม นอมใจตามมติธรรม รวมใจประพฤติดี   
ซึ่งหมายถึง 1) ตั้งใจทํางาน เมื่อมีหนาที่ตองทํางานจะตองทําดวยความตั้งใจจริงเริ่มต้ังแต        
การทาํงาน และเลิกงาน  ผูที่มีหนาที่บริหารงาน จึงควรตั้งใจทํางานทําใหตรงและเต็มเวลาเปน
อันดับแรก  เพื่อเปนตัวอยางที่ดี  อันผูนอยจะปฏิบัติตามโดยไมโกงเวลาทํางานของสถานที่อัน   
ตนทํา  เพราะคนเราถาโกงเวลาทํางานแลว  เร่ืองจะไมโกงอยางอื่นนั้นอยางพึงหวัง จะตองโกง  
เทาที่มีโอกาสจะทําได ยิ่งเปนคนเกงดวย ก็ยิ่งมีวิธีโกงไดอยางแยบยลที่สุดอีกดวย  2) อานใจ    
คนอื่นเปน หมายถึง ตองเปนผูรูจักสังเกตคือรูไดดวยตนเองเพื่อใหเขาใจในความตองการของ       
ผูใหญและผูนอย  3) เห็นใจตอผูนอย ผูบริหารตองปกครองผูอ่ืนที่เปนผูนอยก็ควรตั้งตนโดย       
ปกครอง ผูนอยดวยพรหมวิหารธรรม 4 ประการ คือ  เมตตา  รักปรารถนาใหผูใตปกครองเปนสุข
กรุณาสงสารคิดชวยผูใตปกครองพนทุกข มุทิตาคือยินดีเมื่อผูใตปกครองไดดี  อุเบกขามีความ  
วางเฉยไมดีใจและไมเสียใจเมื่อผูใตปกครองถึงวิบัติเพราะไดรับผลกรรมที่เขากอข้ึนเอง  4) มีใจ
คลอยเที่ยงธรรม คําวา ”เที่ยงธรรม” คือ ”ตรงแท,ตรงแนนอน” เปนคุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่ง
ของผูบริหาร เปนผูบริหารตองปฏิบัติตนเปนคนเที่ยงธรรมในการครองคน  5) นอมใจตามมติธรรม
ไดแก เคารพตอมติ ความคิดความเห็นของสวนรวมในการทํางานรวมกัน  6) รวมใจประพฤติดี    
คนที่ตองทํางานรวมกันเปนจํานวนมาก     จําเปนตองมีระเบียบขอบังคับเปนแนวปฏิบัติโดยระบุไว
อยางชัดเจนวา  พึงทําเชนไร และเปนหนาที่ของแตละคนมีอยางไร เพื่อผูทํางานในสถานที่นั้น ๆ 
จะไดทําหรือเวนการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับที่กําหนดไวทั้งทํางาน ตามหนาที่ของตนโดย

                                                
87สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และ

ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2542, 31.
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เครงครัดตอไป ผูบริหารระดับสูงจําเปนตองเคารพเรื่องนี้ใหมาก เพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกผูนอย    
ตอไป88

ประชุม  โพธิกุล ไดกลาววาผูนําทางการศึกษาควรเปนไปทางจริยธรรมที่เปน      
ขนบธรรมเนียมดั้งเดิม และผสมผสานกับคานิยมของสังคมประชาธิปไตย ความเคารพนับถือ
สมาชิกทุกคนของสังคม อดทนกับความแตกตางในดานวัฒนธรรมและความคิดเห็น  ความ  
เสมอภาคของบุคคล การกระจายทรัพยากรอยางเปนธรรมโดย  1)  พัฒนาวิสัยทัศนใหสอดคลอง
กับปรัชญาการจัดการศึกษาที่ดี  ผูบริหารตองคนหาปรัชญาที่สอดคลองกับวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และบุคลิกลักษณะสวนตัวของเขา 2)  เปนผูนําทางดานคุณธรรมอยางแข็งขัน ผูนํา
ทางการศึกษาควรสรางบรรยากาศทางจริยธรรมในองคการใหสอดคลองกับการปฏิบัติอยาง   
รอบคอบ การตัดสินใจในแตละครั้งผูบริหารจะตองสรางบรรยากาศทางจริยธรรม 3) ผูบริหารตอง
พัฒนาบุคลากรใหมีความตระหนักในเรื่องจริยธรรมในองคการโดยการพัฒนาบุคลากรเปน
นโยบาย  การสรางเจตคติมีการปฏิบัติ มีการตรวจสอบ ติดตาม   4)  ผูบริหารมีภาระหนาที่ในการ
ปฏิบัติในสิ่งที่เกิดประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา นักเรียนและชุมชน 5)  ผูบริหารที่ดีสรางชุมชน 
การทํางานของสํานักงานเขตพื้นที่กับสถานศึกษาตองกําหนดเปาหมายรวมกัน การสรางคานิยม
รวมเปนเปาหมายเบื้องตนของผูบริหารที่มีจริยธรรม 6)  ผูบริหารที่มีประสิทธิผล รักษาดุลยภาพ
สิทธิของกลุมใหญกับคนกลุมนอย ผูบริหารตองกําหนดกรอบการตัดสินใจในสภาพแวดลอมของ
สิทธิของการปฏิบัติที่ถูกตองเพื่อโรงเรียนหนาที่ของโรงเรียนคืออะไรในสังคมประชาธิปไตยที่มอบ
ใหตามสถานการณ บทเรียนอะไรที่สามารถเรียนรูจากสมาชิกของชุมชนจากการตัดสินใจ ส่ิงที่
ตองพิจารณาเปนเบื้องตนก็คือสิ่งใดเปนสิทธิในกรอบความรับผิดชอบของผูบริหาร 7) ผูนําที่  
ชาญฉลาดจะสะทอนประเด็นตาง ๆ ตรวจสอบทุกดาน และใชดุลยพินิจพิจารณาจากหลักธรรมที่
มีอยู 8) การตัดสินใจอยูบนพื้นฐานอะไรเปนสิ่งที่ถูกตอง ผูบริหารคือผูตัดสินใจบนพื้นฐานวาอะไร
คือส่ิงถูกตองขององคการผูบริหารที่ดีตองมีเปาหมายเบื้องตนในการใหบริการ เปาหมายการให
บริการคือตองยึดคําถามที่วา เราจะมีวิธีชวยสมาชิกอยางไร เราสามารถปรับปรุงวิธีการที่จะชวย
สมาชิกของเราอยางไร  9)  สรางความกลาทางจริยธรรม ซึ่งเปนบทบาทหนึ่งของผูบริหาร ตองมี
จุดยืนสอดคลองกับหนาที่ พันธกิจ ความรับผิดชอบตามบทบาท 10) ส่ือใหเห็นวาสิ่งที่พูดกับส่ิงที่
ทําบูรณาการเขามาในหนาที่ของตนเอง ผูบริหารตองกําหนดกฎเกณฑทางจริยธรรมที่สอดคลอง

                                                
88พระเทพวิสุทธิเมธี (ปญญานันทภิกขุ), หนาที่ของคน (ฉบับสมบูรณ) (กรุงเทพฯ :

ธรรมสภา, 2543), 34.
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กับคานิยมของชุมชน และสังคม กฎเกณฑนี้ตองสื่อทุกวัน ส่ิงแวดลอมทางจริยธรรมจะบรรลุผล
ผานการตัดสินใจเปนพัน ๆ คร้ังตลอดระยะเวลาอันยาวนาน89

อนุกรรมการขาราชการครูวิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรไดสรุป   
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารควรเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพและจะตองมี
คุณลักษณะและบุคลิกภาพดานผูนําทางคุณธรรมและจริยธรรม (ethic) ดังนี้  1) มีความสามารถ
ในการควบคุมอารมณ  2) มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  3) พัฒนาตนเองใหมีคุณคาและ
เปนแบบอยางที่ดีในสังคม90

กลาวโดยสรุปคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาดานการมี
ภาวะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม คือ สรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมและเอื้อตอการ
พัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมและจริยธรรม การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่สอดรับกับความเชื่อ 
ประเพณีปฏิบัติในสังคม สงเสริมจรรยาบรรณที่ดีเกี่ยวกับวิชาชีพ

งานวิจัยที่เก่ียวของ

จากการศึกษาผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูนําและผูบริหารนั้น  มีนักการศึกษาและนักวิชาการไดใหความเห็นวา ผูบริหารควรมีลักษณะ
หลาย ๆ อยางประกอบกันนอกจากแนวคิดที่กลาวมาขางตน ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ          
คุณลักษณะที่นาสนใจและสําคัญคือ

                                                
89ประชุม  โพธิกุล, สถาบันพัฒนาผูบริหาร, ความกลาทางจริยธรรมของผูนําทาง

การศึกษา [Online] , accessed 5 March 2005 Available, fromhttp://www.moe.go.th/wijai/
ed%20leadership.htm

90สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู, “เอกสารประกอบการอบรมผูบริหาร
สถานศึกษา,” 2537. (อัดสําเนา),อางถึงในสุวรรณ  หมื่นตาบุตร,” การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
ผูบริหารสถานศึกษาระดับสูงโนรงเรียนประถมศึกษาศูนยฝกอบรมประจําเขตการศึกษา 8 “
(วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540), 64-66.
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งานวิจัยตางประเทศ
เวสเลย (Wesley) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีการบริหารงานกับอายุและบุคลิก

ลักษณะบางประการของศึกษาธิการในรัฐเพนซิลเวเนีย ผลการวิจัยพบวา อายุกับบุคลิกลักษณะ
กับวิธีการบริหารมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญโดยสรุปไดดังนี้ ศึกษาธิการที่มีอายุมากมี
แบบอยางการบริหารงานที่แตกตางไปจากศึกษาธิการที่มีอายุนอย และองคประกอบของ      
บุคลิกลักษณะที่สําคัญที่สงผลตอการบริหารงานของศึกษาธิการคือ เปนผูมีอารมณมั่นคง       
ชอบการแขงขัน มีความนึกคิดจิตใจสูง รับรูตอการสื่อความหมายไดไว  รอบคอบและมีความเปน
ตัวของตัวเอง สวนศึกษาธิการที่อายุมากกับศึกษาธิการที่อายุนอย ใชแนวทางการบริหารงานที่
แตกตางกันออกไป91

เวลส (Welch) ไดทําการศึกษาวิจัยแบบความเปนผูนําของศึกษาธิการแหงเมืองแมส
ซาซูแซทส  (Massachusetts) โดยแบงจุดมุงหมายของการศึกษาเปน 2 ประเด็นคือ

1. เพื่อศึกษาลักษณะการปรับตัว พบวาการใชทักษะในการบริหารงานของศึกษา-       
ธิการโดยสวนรวมแลวใชศิลปะในการเกลี้ยกลอมเปนอยางมาก

2. ตองการหาความสัมพันธ อายุ วุฒิ ประสบการณ ในเชิงการบริหารงานที่สงผลตอ
ความคาดหวังในความสําเร็จของงานสูงกวาปกติ

ผลการวิจัยพบวา ศึกษาธิการเปนผูมีลักษณะรวมหลายอยางกับผูที่รวมทํางานกับ
บุคคลหลายฝาย ตองใชความประนีประนอม ประสบการณ รวมทั้งความรูดานอื่น ๆ มาเปน   

เครื่องชวยใหงานสําเร็จไดมากพอสมควร92

ลิปสกี้ (Lipsky) ไดศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารพฤติกรรมของผูนํา(ภาวะผูนํา)      
ในโอกาสทองของการจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บทบาทหนาที่ของผูบริหารและ    
พฤติกรรมในตัวบุคคลที่ประสบความสําเร็จเฉพาะผูนําจากงานวิจัยที่มีความกาวหนา มีอํานาจ
โนมนาวเครือขายเพิ่มเงินเดือน วางแผนใหความสมหวังของผูนําที่มีประสิทธิภาพในการประเมิน
พฤติกรรมเชื่อมกันในการบริหารจัดการภาวะผูนําฝกฝน วิธีการใหเงินเดือนใหความสําคัญ          
ผูบริหารจัดการมีไหวพริบเฉียบแหลมระดับประเทศ จากตัวอยางงานวิจัยในป ค.ศ. 1996 ผูบริหาร
                                                

91Charles K.  Wesley, “ The Relationship Among Management Style, Age and
Personality Traits of Selected Pensylvania Public School Superintendent,” Dissertation
Abstracts International 43, 5(November 1982) : 1310.

92Joseph John Welch,” The leadership Style of the Massachusetts School
Superintendent,” Dissertation Abstracts International 43, 2(August 1982) : 335-A.
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จัดการบริหารเชี่ยวชาญ อัตราความดี พฤติกรรมผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ ผูรวมงานมีเกณฑการ
บริหารเปลี่ยนแปลงไมใครเทียบทาคือ หัวใจการบริหารมนุษย พฤติกรรมการปฏิบัติ ประสิทธิภาพ 
ซึ่งยืนยันการสํารวจตรวจคนพยากรณ ผูบริหารมีประสิทธิภาพมีความสัมพันธเนนการประเมิน 
โดยการปฏิบัติเปนหนาที่สําคัญผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ93

ฟริค (Frick) ไดศึกษาเปรียบเทียบผูบริหารกับการเปลี่ยนแปลงปญหาและการจัดการ
ควบคุมที่มีความรูสึกวาตนเหนือ จําตองใชอํานาจในการศึกษาภาวะผูนําวาใครมีคุณสมบัติตาม
กฎเกณฑเปนผูเปลี่ยนรูปแบบระบบเพิ่ม เรียกรองมากเกินควรและความตองการเปนมิตร ในการ
ศึกษาวัตถุประสงคพรรณนาภาวะผูนํา การปรับตัวลักษณะดีมากกวาลักษณะเฉพาะภาวะผูนํา     
4 อยาง คือ โครงสราง มีมนุษยสัมพันธ การเมือง และสัญลักษณในการศึกษาสํารวจลักษณะ
สําคัญในภาวะผูนํา ความอุตสาหะในการเตรียมความพรอมในเขตโรงเรียนและภาวะผูนําเปลี่ยน
แปลง วิธีการและหลักการเปนมูลเหตุเปนการพรรณนางานวิจัยตัวอยางโดยการสุม 150 คนจาก
ทั้งหมด 219 คน ทางทิศใตแคริฟอรเนีย โรงเรียนในเมืองวามีความรูสึกเหนือกวาผูอ่ืน 30 คน    
เล็กนอย 76 เปอรเซ็น ความรูสึกตอบในการสํารวจการใชเครื่องมือของภาวะผูนําในแบบขอคําถาม
ที่สามารถนํามาวิเคราะหหาขอมูลเปดเผยที่มีลักษณะสําคัญ ความแตกตางในภาวะผูนํามี
ลักษณะยอดเยี่ยมบนพื้นฐานประสบการณเหนือกวาผูอ่ืน เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลโดยเฉพาะอยาง
ในความสนใจในการเตรียมความพรอมในการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ 
มีความรูสึกเหนือกวาผูอ่ืน94

นิวบาย (Newby) ไดศึกษา การบริหารคุณภาพทั้งองคกร (TQM) ในโรงเรียน    
ประถมศึกษา จุดมุงหมายของการศึกษาเพื่อจะรวบรวมขอมูลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบ      
คุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษาที่ใชระบบการบริหารคุณภาพทั้งองคกรและโรงเรียนที่ไมใช 
โดยสํารวจจากโรงเรียนที่ใช และไมไดใชระบบการบริหารคุณภาพประเภทละ 4 โรงเรียน           
ผลการศึกษาพบวา บุคลากรในโรงเรียนทั้ง 2 ประเภท มีความรับผิดชอบตองานในหนาที่แตกตาง
กัน โรงเรียนมีคุณภาพแตกตางกัน โรงเรียนที่มีคุณภาพแตกตางกัน โรงเรียนที่ใชระบบบริหาร   
                                                

93Lipsky. David Robert,” The Relationship Between Managerial Leadershipn
Behavior, Effectiveness and Success,” Dissertation Abstracts Internationnal 57,
4 (October 1996) :1514-A.

94Frick R.Deborah,”A Causal-Comparative Study of the Leadership
Orientation Frames of Superintedents and Their Perceptions About Ebucational
Change,” Dissertation Adstracts International 57, 4(October 1996) : 1412-A.
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คุณภาพทั้งองคกร(TQM) จะบริหารงานตามความตองการความพอใจของผูปกครอง ชุมชน และ
นักเรียน บุคลากรทุกฝายมีความรวมมือกัน จึงทําใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพ95

งานวิจัยในประเทศ
จักรพรรดิ  วะทา  ไดศึกษาวิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงคของศึกษาธิการจังหวัด     

ทศวรรษหนา (คศ.1995-2005) พบวามี 4 ดาน คือ 1) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ไดแก เปนคน
ทันสมัยมีความรูกวางขวาง เปนนักประชาธิปไตย เปนคนเสียสละ  มีความมุงมั่นตอความสําเร็จ
และรับผิดชอบตอหนาที่ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความเปนมิตร มีความจริงใจ  เปนคนยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง เปนคนสุภาพออนโยน  มีความยืดหยุนและปรับตัวไดดี  2) คณุลกัษณะดาน
ภาวะผูนาํ ไดแก ความสามารถในการตดัสนิใจ มีมนุษยสัมพันธ  ความสามารถในการจูงใจคน   
ความสามารถในการสรางและพัฒนาทีมงานความสามารถทาํงานรวมกบัผูอ่ืน ความสามารถในการ
ตดิตอส่ือสาร  ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา ความสามารถในการกระจายอํานาจ  
และมอบหมายงาน ความสามารถในการแสดงบทบาทผูนํา ตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 
และความสามารถในการชี้นําและแนวทางการดําเนินงาน 3) คุณลักษณะดานทักษะทางการ
บริหาร ไดแกทักษะในการแสวงหาขอมูล และความรูใหมๆความสามารถในการมองการณไกล 
ทักษะในการนําเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน  ทักษะในเชิงคิด
ริเร่ิมพัฒนาและปรบัปรุงงาน ทักษะในการวิเคราะหและสังเคราะห ทักษะในการดําเนินการประชุม 
ทกัษะในการนาํหลกัการและทฤษฎีทางวิชาการมาประยุกตใช  ทักษะในการประชาสัมพันธ  รูวิธี
การและสามารถหาทางที่จะทํางานใหประสบผลสําเร็จ   ความสามารถในการเลือกดําเนินงานที่
จะทําใหเกิดการพัฒนาและเกิดประโยชนตอสวนรวม   ความสามารถในการสงเสริมใหผูใตบังคับ
บัญชาใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการปฏิบัติงาน ทักษะในการวางแผนยุทธศาสตร  ความสามารถใน
การปฏิบัติงานดวยตนเองใหประสบความสําเร็จได  ทักษะในการใชภาษาอังกฤษ   และทักษะใน
การใชภาษาถิ่นที่เกี่ยวกับการ ปฎิบัติงาน 4) คุณลักษณะดานวิชาชีพ ไดแก ความมีเจตคติที่ดีตอ
การปฏิบัติงานความเปนผูนาํทางการศึกษา  ความเปนผูมีประสบการณทางการบริหาร  ความเปน

                                                
95 Earl F. Newby, “Total Quality Management and Elementary School,”

Dissertation Adstracts International 55,60(December 1998) : 4492-A.
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ผูมีความรูความสามารถในการจัดองคการ   การดําเนินงานตามกระบวนการบริหารและ          
การพัฒนางาน96

ทัสนี  วงศยืน  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การวิเคราะหลักษณะความเปนนักพัฒนาของ        
ผูบริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาพบวา  ลักษณะความเปนนักพัฒนาของ
ผูบริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มี 17  ลักษณะคือ1)ความสามารถในการมองการณไกล       
การคาดการณลวงหนาและมองเห็นวิธีที่จะนําไปสูเปาหมาย 2) ความสามารถในการติดตอ
สัมพันธผูอ่ืน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของงาน 3) ความสามารถในการสรางทีมงาม 4) ความ
สามารถในการบริหารงาน 5) การรักการศึกษาคนควา  และติดตามความกาวหนาทางวิชาการ 
การทันตอเหตุการณ 6) การมีฝมือในการสรางความศรัทธาและแรงบันดาลใจใหเกิดขึ้นในตัวผูใต
บังคับบัญชา 7) ความอดทนในการทํางาน 8) การเปนคนใจกวางยินดีรับฟง และพยายามเขาใจใน
ความคิดเห็นบุคคลอื่น 9) ความมุงมั่นในการพัฒนา 10)การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 11) ความ
รอบรูในภารกิจของสถานศึกษา 12) การเปนผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง  13) ความสามารถใน      
การแกไขปญหาอยางสรางสรรค 14) ความสามารถในการติดตาม ควบคุม และกระตุนการทํางาน 
15) ความสามารถในการพูด และการฟง 16) การเปนตัวอยางที่ดีในเชิงศีลธรรมจรรยา 17) การมี
ความมั่นคงทางอารมณ97

จิราภรณ  วุฒิภักดี  ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารตามความคิดเห็น
ของครูอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้   ไดแก ครูอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา              
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 348 คน ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
ควรมีอยูในระดับมากสุดไดแก ความซื่อสัตยสุจริต  มีวิสัยทัศนกวางไกล กลาตัดสินใจ รับผิดชอบ
ตอการตัดสินใจของตนเอง ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยความเสมอภาค มีความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดี และมีความรูทันเหตุการณ ขาวสารเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีผลตอ
ตนเองและหนาที่การงาน  สําหรับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร 6 ดานตามความคิดเห็น
                                                

96จักรพรรดิ วะทา ,”คุณลักษณะที่พึงประสงคของศึกษาธิการจังหวัดในทศวรรษหนา”
(ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2538),
บทคัดยอ.

97ทัศนี วงศยืน, ”การวิเคราะหลักษณะความเปนนักพัฒนาของผูบริหารสตรีโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา”  (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), 124.
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ของครูอาจารยที่ผูบริหารควรมี ไดแก  บุคลิกภาพดานภาวะผูนํา และดานพฤติกรรม  สวนคุณ
ลักษณะที่ผูบริหารควรมีในระดับมากไดแก  ดานความรูทางวิชาชีพ ดานความรูทางวิชาการทั่วไป 
และดานมนุษยสัมพันธ 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารตามความคิดเห็น
ของครูอาจารยพบวาดานมนุษยสัมพันธจําแนกตามเพศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนการจําแนกดานอื่นไมแตกตางกัน98

สุนีย บุญทิม  ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร โรงเรียน
มัธยมศึกษา ในชวงปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2539 - 2550) ตามความคาดหวังของผูบริหารและครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามความคาดหวังของผูบริหารและ ครูในคุณลักษณะ 2 ดาน คือ  
1) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ   2) คุณลักษณะดานวิชาชีพ อยูในระดับมากที่สุด  เมื่อ        
เปรียบเทียบความคาดหวังของผูบริหารและครูที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคในทุกดานของ       
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา มีความคาดหวังไมแตกตางกัน99

กุลวัฏ คลายหนองสรวง ไดศึกษาถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารใน         
โรงเรียน  มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กลุม 7 ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะที่          
พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน    
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กลุมที่ 7 โดยภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย คือ คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ คุณลักษณะ
ดานความรูความสามารถ และคุณลักษณะดานภาวะผูนํา  2) คุณลักษณะที่พึงประสงคของ         
ผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กลุมที่ 7 ไดผลเชนเดียวกับความคิดเห็นของผูบริหารคือ โดยภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด     
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ 
คุณลักษณะดานความรูความสามารถ และคุณลักษณะดานภาวะผูนํา 3) ผลการเปรียบเทียบ
                                                

98จิราภรณ  วุฒิภักดี ,” คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารตามความคิดเห็นของ
ครูอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542), บทคัดยอ.

99สุนีย บุญทิม,”การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในชวงปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2539 - 2550) ตามความคาดหวังของผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยม
ศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6”(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาบริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), บทคัดยอ.
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ความคิดเห็นของบริหารและอาจารย ที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน    
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กลุมที่ 7 ทั้ง 4 ดาน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี         
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05100

กฤษณะ สุมาลยโรจน  ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการสํานักงาน
พื้นที่การศึกษา ตามความคาดหวังของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน         
ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม  ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม มีความ       
คาดหวังตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยูในระดับ
มากทุกดาน คุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรมอยูในอันดับสูงสุด รองลงมา คือ ดานภาวะ   
ผูนํา ดานบริหารจัดการ และดานวิชาการตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ     
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามกลุม 6 กลุม พบวา มีความแตกตางกันอยางไมมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05101

ไพโรจน  สิงหคํา ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารของผูบริหารโรงเรียน  
ประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของครู 
อาจารยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายดานพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก โดยรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานภาวะ    
ผูนํา ดานทักษะความรูความสามารถในการบริหาร  และดานมนุษยสัมพันธ เมื่อพิจารณาเปน  
รายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด พบวา ดานคุณธรรมจริยธรรม คือ ขอเปนแบบอยางที่ดีในการครองงาน 
ดานภาวะผูนํารักเกียรติรักศักดิ์ศรี  ศรัทธาในอาชีพ ดานความรูความสามารถในการบริหารในการ

                                                
100กุลวัฏ คลายหนองสรวง,” คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารในโรงเรียนมัธยม

ศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กลุม 76” (วิทยานิพนธปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ,2544), บทคัดยอ.

101กฤษณะ สุมาลยโรจน,” คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตามความคาดหวังของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ใน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545), บทคัดยอ.
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ครองตน ครองคน  ครองงาน ดานมนุษยสัมพันธ คือขอมีสัจจะพูดจริงทําจริง สวนความคิดเห็น
ของครูผูสอนที่เปนเพศชายและเพศหญิง โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน102

สุชาติ  เตาสุวรรณ ไดศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นที่    
การศึกษาตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะใน
ภาพรวมของผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน โดยมีคะแนนเรียงลําดับดังนี้ 
อันดับ 1  ดานคุณธรรมและจริยธรรม อันดับ 2 ดานบุคลิกภาพสวนตัว อันดับ 3 ดานการสราง
ความสัมพันธกับชุมชน และอันดับสุดทายดานความรูความสามารถ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน   
คุณลักษณะที่มีคะแนนสูงสุดแตละระดับไดแก มีความเอื้ออาทรกับผูรวมงาน ดานการสรางความ
สัมพันธกับชุมชนไดแก มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานและบุคคลภายนอก และ
ดานความรูความสามารถ มีความสารถในการบริหารเวลา103

จักรี นิลวิสุทธิ์ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการสถาบันอาชีวศึกษา 
ตามความคาดหวังของผูบริหาร และครู-อาจารยในกลุมภาคกลาง ผลการวิจัยพบวา 1) ดาน  
บุคลิกภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการสถาบันกรมอาชีวศึกษาตามความคาดหวัง
ของผูบริหาร และครู-อาจารย ดานบุคลิกภาพโดยรวมอยูในระดับมาก และพบวาขอที่มี           
คุณลักษณะที่พึงประสงคมากที่สุด คือ มีความซื่อสัตยมีเกียรติเชื่อถือได  2) ดานภาวะผูนํา      
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการสถาบันกรมอาชีวศึกษาตามความคาดหวังของผูบริหาร 
และครู-อาจารย ดานภาวะผูนํา โดยรวมอยูในระดับมาก และพบวา ขอที่มีคุณลักษณะที่            
พึงประสงคมากที่สุด คือ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี และเปนแบบอยางสําหรับผูใตบังคับบัญชา 
3) ดานทักษะการบริหาร คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการสถาบันกรมอาชีวศึกษาตาม 
ความคาดหวังของผูบริหาร และครู-อาจารย ดานทักษะการบริหารโดยรวมอยูในระดับมากและ 
พบวาขอที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคมากที่สุด คือ มีความสามารถในการบริหารงานภายใต
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด 4) ดานวิชาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการสถาบัน  
                                                

102ไพโรจน  สิงหคํา, “คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย “(วิทยานิพนธปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545),
บทคัดยอ.

103สุชาติ  เตาสุวรรณ, ”คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี “ (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, การบริหารการศึกษา มหาลัยเกษตรศาสตร, 2545), บทคัดยอ.
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กรมอาชีวศึกษาตามความคาดหวัง ของผูบริหาร และครู-อาจารย ดานวิชาชีพ โดยรวมอยูในระดับ
มาก และพบวา ขอที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคมากที่สุด คือมีความรูความเขาใจในหลักการ
บริหารสถาบันอาชีวศึกษา  5) ผูบริหารและครูอาจารย มีความคาดหวังตอคุณลักษณะที่           
พึงประสงคของผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาโดยรวมผูบริหารสูงกวาครู-อาจารยทุกดานคือ
ดานบุคลิกภาพ ดานภาวะผูนํา ดานการบริหาร และดานวิชาชีพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 6) ผูบริหาร ครู-อาจารยที่สังกัดประเภทสถานศึกษาตางกันมีความคาดหวังตอ
คุณลักษณะที่     พึงประสงคของผูอํานวยการสถาบันอาชีวศึกษาโดยรวมและรายดานไมแตกตาง
กัน104

เพชรรัตน นิ่มพันธุ ไดศึกษาเรื่องการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการ
สํานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอางทอง ผลการวิจัย   
พบวา 1) คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการ สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
เขตพื้นที่การศึกษา ไดแก คุณลักษณะขององคประกอบสวนตัวที่อยูในระดับมากที่สุด คือ ดาน
บุคลิกภาพและดานคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะขององคประกอบวิชาชีพที่อยูในระดับ       
มากที่สุด คือ ดานความรูและความสามารถทางการบริหาร 2) การเปรียบเทียบคุณลักษณะ         
ที่พึงประสงคของผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา    
ตามทัศนะของผูแทนกลุมบุคคลที่เปนองคประกอบของคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และ  
วัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีสถานะตางกัน พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยผูแทนสมาคมหรือชมรมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา มีทัศนะแตกตางกันกับ
ผูแทนกลุมอ่ืน ๆ แตผูแทนกลุมสถานะอื่น ๆ มีทัศนะ ที่ไมแตกตางกัน 3) การเปรียบเทียบ          
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่
การศึกษา ตามทัศนะของผูแทนกลุมบุคคลที่เปนองคประกอบของคณะกรรมการการศึกษา     
ศาสนา     และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา     ที่มีความตองการเขาเปนคณะกรรมการการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา แตกตางกัน พบวาไมแตกตางกัน105

                                                
104 จักรี   นิลวิสุทธิ์,  “คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการสถาบันอาชีวศึกษา

ตามความคาดหวังของผูบริหาร และครู-อาจารยในกลุมภาคกลาง”  (วิทยานิพนธครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546), บทคัดยอ.

105เพชรรตัน นิม่พนัธุ, ”การศกึษาคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคของผูอํานวยการสาํนกังาน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอางทอง”  (วิทยานิพนธ
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วาสนา  สามศรีทอง  ไดศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฎิบัติงาน
วิชาการในโรงเรียน สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา12 กลุมตัวอยางที่ใชใน          
การทดลองครั้งนี้  ไดแก โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12 จํานวน             
46  โรงเรียน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น  ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหาร 43 คน และ        
ครูปฏิบัติการสอน 154 คน  รวมเปน 230 คน ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานดานวิชาการในโรงเรียนโดยรวมอยูใน
ระดับมาก 3) คุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัด   
เทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12  โดยภาพรวมคือดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค106

อวัสดา  อรัญญะ ไดศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นที่      
การศึกษาตามทัศนะของผูบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในเขตการศึกษา 1  ผลการวิจัยพบวา 
คุณลักษณะของผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาที่พึงประสงคทั้ง 6 ดาน โดยมีคะแนนเรียงลําดับดังนี้ 
1) ดานการเปนผูนํา สามารถสรางความรวมมือและประสานสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาเพื่อ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 2) ดานบุคลิกภาพมีความริเริ่มสรางสรรคในการแกปญหาที่เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ 3) ดานคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนใหเปนตัวอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา        
4) ดานความสามารถ/ทักษะ มีความรูและสามารถแกปญหาในการปฏิบัติงานในหนาที่บริหารเปน
อยางดี และเปนนักบริหารและนักจัดการที่สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 5) ดานการ
ศึกษา มีความรูความสามารถในการจัดองคกรการบริหารตลอดจนพัฒนางานและ 6) ดานความรู
สึกและรูรอบ มีความรอบรูทันสมัยตอเหตูการณ ขาวสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม107

                                                                                                                                           
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, 2546), บทคัดยอ.

106วาสนา  สามศรีทอง, ”คุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัต
งานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา12” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2546),
บทคดัยอ.

107อวัสดา  อรัญญะ, ”คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ทศันะของผูบริหารการศกึษานอกสถานศกึษาในเขตการศกึษา 1” (วทิยานพินธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, การบริหารการศึกษา มหาลัยเกษตรศาสตร, 2546), บทคัดยอ.
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สรุป

ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในฐานะที่จะเปนผูนําขององคการที่จะจดัตัง้ขึน้
มาใหม จะตองมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคทีส่อดคลองกบัพระราชบญัญตักิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542  และความคาดหวังของสังคมตองการใหเปนผูบริหารมืออาชีพ สามารถนาํองคกรปฏบิตั ิ 
ภารกิจ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนําไปสูความสาํเร็จตามเปาหมายไดในอนาคต ควรมี        
คุณลักษณะที่พึงประสงคสามารถสรุปไดดังนี้

1. ความมีประสิทธิภาพเฉพาะตน  ผูบริหารจะตองมีบุคลิกภาพที่ดี   สุขภาพแข็งแรง   
มีความคิดสรางสรรค  ซื่อสัตยสุจริต  ขยันหมั่นเพียร มีความสามารถในการพูดและฟง

2. ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ผูบริหารที่ตองการใหงานบรรลุผลสําเร็จ 
จะตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธกับบุคคลอื่นๆทั่วไป มีการสื่อสารที่ดี

3. การมภีาวะผูนาํในดานการจดัการศกึษาจะตองเปนผูมคีวามคดิสรางสรรค มวีสัิย
ทศันที่จะนําองคกรไปสูเปาหมายสูงสุด เปนผูที่สามารถระดมทรัพยากรการบริหารทั้งมวลมาใชให
เกิดประสิทธิภาพ  เปนนักประสานงานและประสานผลประโยชน   มีความรูความสามารถในการ
ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม   มีศักยภาพระดมพลังความคิดมาใชในการปฏิบัติงานอยาง
ไมจํากัด  เปนผูนาํในการเปลี่ยนแปลง มีพฤติกรรมการบริหารที่เหมาะสม

4. ความสามารถในการวางแผนและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได เปนลักษณะที่
สําคญัอีกประการหนึ่งสําหรับผูบริหารที่มีศักยภาพ   มืออาชีพ  มีความรูในเชิงวางแผนกลยุทธ   
กําหนดเปาหมาย จัดระบบ มีการประเมินผลไดเปนอยางดี  พัฒนาโครงสรางการบริหารงาน   และ
พัฒนากําลังคน มีความยุติธรรม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได

5. การมีภาวะชุมชน ผูบริหารที่ดีจะตองมีการปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางดี เปน
ที่ศรัทธาของคนทั่วไป   มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน   มีจิตที่จะบริการและใหความชวยเหลือเพื่อ
ประโยชนสวนรวมในชุมชน

6. การมภีาวะผูนาํดานศาสนาวฒันธรรม และจรยิธรรม ผูบริหารจะตองเปนผูประพฤติ
ตนเปนแบบอยางที่ดีกับคนทั่วไป ทั้งผูใตบังคับบัญชาตลอดจนบุคคลอื่น รูจักพัฒนาตนเองใหมี  
คณุคาเปนแบบอยางที่ดีในสังคม  สงเสริมทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม มีศีลธรรมตลอดจนประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ
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บทที่ 3

การดําเนินการวิจัย

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร      
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อทราบความแตกตางคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สุพรรณบุรีเขต 3 การวิจัยครั้งนี้ใชกรอบแนวคิด จากคณะผูเชี่ยวชาญดานการฝกอบรม
และพัฒนาผูบริหารการศึกษาแหงรัฐทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย รวมกับสถาบันพัฒนา          
ผูบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตองอาศัยคุณลักษณะเฉพาะตัวของผูนํา  เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive  research)     
โดยใชผูบริหารและครูที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  เปนหนวยวิเคราะห  (Unit of 
analysis)  การดําเนินการวิจัย  ประกอบดวย  ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย     
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

เพื่อใหการวิจัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย   ผูวิจัย
จึงกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเปน 3 ข้ันตอน คือ

ข้ันตอนที่  1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาสภาพปญหา นิยามปญหา 
ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ รายงานการวิจัยและจัดทําโครงรางงานวิจัยตามคําแนะนําและ        
ขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา  เสนอโครงรางงานวิจัยตอภาควิชาการบริหารการศึกษา เพื่อขอ
ความเห็นชอบและขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ข้ันตอนที่ 2  การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ที่ผูวิจัย จัดสราง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ ปรับปรุงเครื่องมือ
และนําไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง  เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ           
นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง รวบรวมเครื่องมือที่เก็บไดมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ วิเคราะหขอมูลและเขียนเปนรายงานผลการวิจัย
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ข้ันตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย  เปนขั้นตอนของการจัดทํารายงานการวิจัยเสนอ
ตอคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธเสนอแนะ จัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับรางเสนอขออนุมัติ
โครงการวิจัย และปรับปรุงแกไขตามทัศนะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธเสนอแนะอีกครั้ง จัดพิมพ
และสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขออนุมัติ 
จบการศึกษา

ระเบียบวิธีวิจัย

เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  
จึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวย แผนแบบของการวิจัย  ประชากร ตัวอยาง และ        
การเลือกตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห  
ขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย รายละเอียดดังนี้

แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา (descriptive research) โดยใชกลุมตัวอยาง

กลุมเดียว  มีการวัดผลครั้งเดียวโดยไมมีการทดลอง (the one shot, non-experiment case 
study)  ซึ่งเขียนเปนแผนผัง  (diagram) ไดดังนี้

R หมายถึง    กลุมตัวอยางที่ไดจากการสุม
X หมายถึง    ตัวแปรที่ศึกษา
O หมายถึง    ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษา

 O

  R   X
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ประชากร
ประชากรที่เปนเปาหมายสําหรับการวิจัยในครั้งนี้คือ ผูบริหารและครูใน สังกัด    

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3  จํานวน 1,931 คน

กลุมตัวอยาง
ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางของเครซีและ

มอรแกน (Krejcie and Morgan)108 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 276 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย (simple 
random sampling)  สุมผูบริหารและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3  
เพื่อใหไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากัน  ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ผูบริหารจํานวน   
138  คน และครูจํานวน 138 คน  เนื่องจากตองการนําไปเปรียบเทียบ ทําใหไดกลุมตัวอยาง     
รวมทั้งสองกลุมจํานวนทั้งสิ้น  276 คน  ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1  ประชากรและกลุมตัวอยาง

สถานภาพ ประชากร
สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 3 กลุม ตวัอยาง

ผูบริหาร   153 138
ครู 1,778 138
รวม 1,931 276

 
ที่มา : ขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต3, 2546. (อัดสําเนา)

                                                          
108 Krejcie and Morgan, อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรม

ศาสตรและสังคมศาสตร (กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540), 303.
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ตัวแปร
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตน ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับ สภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม    

ไดแก   เพศ  อายุ   ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่และประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน
2. ตัวแปรที่ศึกษา  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร

ประกอบดวย 6 ตวัแปรยอยตามกรอบแนวคิด การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอง
อาศัยคุณลักษณะเฉพาะตัวของผูนํา จากคณะผูเชี่ยวชาญดานการฝกอบรมและพัฒนาผูบริหาร
การศึกษาแหงรัฐทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย รวมกับสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ดงันี้

2.1 ความมีประสิทธิภาพเฉพาะตน หมายถึง ส่ิงที่แสดงถึงคุณลักษณะที่        
สงเสริมการบริหาร ไดแก การรับรูตนเอง สุขภาพที่แข็งแรง บุคลิกภาพที่ดี ซื่อสัตยสุจริต ขยัน  
หมั่นเพียร มีความสามารถ ในการพูดและฟง

2.2 ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  หมายถึง   การแสดงพฤติกรรมที่
ชี้ใหเห็นวามีการสื่อสารที่ดีกับทุกฝายที่เกี่ยวของ  มีมนุษยสัมพันธ

2.3 การมภีาวะผูนาํดานการจดัการศกึษา  หมายถงึ ส่ิงทีแ่สดงถงึคณุลกัษณะที่
พฒันาทกัษะผูบริหารการศึกษา  ไดแก  มีความคิดสรางสรรค มีวิสัยทัศนที่จะนําองคกรใหไปสู  
เปาหมายสูงสุด สามารถระดมทรัพยากรการบริหารทั้งมวลมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ เปนนัก
ประสานงานและประสานผลประโยชน เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและเรื่องอื่น ๆ  
ที่เปนประโยชน

2.4 ความสามารถในการวางแผนและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได หมายถึง  
คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บหลักฐานการทํางาน   การกําหนดความสําคัญของงานการ
วางแผนกลยุทธ  เปาหมาย พัฒนาแนวทางการทํางาน  บริหารทรัพยากรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

2.5 การมีภาวะผูนําชุมชน  หมายถึง  ส่ิงที่แสดงถึงคุณลักษณะที่บงชี้ใหเห็นถึง
การสรางพันธมิตรกับองคกรภายนอก ทั้งระดับบุคคลและระดับกลุม สรางชื่อเสียงใหกับสํานักงาน  
ตลอดจนดําเนินนโยบายที่ตอบสนองทั้งระดับบนและระดับลางอยางสมดุลย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



73

2.6 การมีภาวะผูนําดานการศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม หมายถึง        
คุณลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงการเคารพคานิยม ความเชื่อของคนในชุมชน ประพฤติตนเหมาะสม
กับจรรยาบรรณวิชาชีพ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (questionnaire) จํานวน        

1 ฉบับ  แบงเปน   2  ตอน  โดยมีผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การสุพรรณบุรี เขต 3 
เปน ตัวอยางตามที่กําหนด เปนผูตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม    มี
ลักษณะเปนการเลือกตอบ (check-list) ถามรายละเอียดเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา  
ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางาน

 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามแบบการจัดอันดับ (rank  order) เกี่ยวกับคุณลักษณะ   
ที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใชกรอบแนวคิดของคณะผูเชี่ยวชาญ
ดานการฝกอบรมและพัฒนาผูบริหารการศึกษาแหงรัฐทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลียรวมกับ
สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ศึกษาเกี่ยวกับบริหารงานที่มี            
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตองอาศัยคุณลักษณะเฉพาะตัวของผูนํา  ซึ่งประกอบดวยความมี
ประสิทธิภาพเฉพาะตน ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน การมีภาวะผูนําดานการจัด    
การศึกษา ความสามารถในการวางแผนและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได การมีภาวะผูนําชุมชน 
การมีภาวะผูนําดานการศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม

การสรางเครื่องมือในการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามโดยมีข้ันตอนดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ แลวนําผลจากการศึกษามาสรางเปน
เครื่องมือในการวิจัย โดยขอคําปรึกษาแนะนําจากอาจารยผูควบคุมสารนิพนธ

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  ของ           
แบบสอบถาม  นําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบโดยใชเทคนิคหาคา         
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใชเทคนิค IOC (Index of item –Objective Conguence)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



74

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน   ดังตอไปนี้
 ข้ันที่ 1  ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอให

ทําหนังสือขอความรวมมือไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เพื่อใหชวย
ประสานงานไปยังสถานศึกษาในสังกัดที่มีผูบริหารและครูเปนกลุมตัวอยางไดกรอกแบบสอบถาม
ในการวิจัยครั้งนี้

ข้ันที่ 2 ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับผูบริหารและครูที่เปนกลุมตัวอยาง  
และเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง

การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ กําหนดใหผูบริหารและขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่          

การศกึษาสุพรรณบรีุ เขต 3  เปนหนวยวเิคราะห (unit  of  analysis)  ผูวจิยัไดดาํเนนิการวเิคราะหตาม
ขอคําถามและวตัถปุระสงคของการวจิยัทีก่าํหนดไว โดยดาํเนนิการตามขัน้ตอน ดงันี้

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา
2. นําแบบสอบถามที่สมบูรณ มาจัดระเบียบขอมูล ลงรหัส และวิเคราะหขอมูลโดย

ใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the Social 
Sciences : SPSS) เพื่อประมวลขอมูลและจัดทําตารางวิเคราะหทางสถิติ

สถิติที่ใชในการวิจัย
สถิติในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้
1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ตําแหนงทางราชการ ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน ใชคาความถี่และ  
คารอยละ (%)

2. การวิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงค ของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามใชการจัดอันดับ (rank  order)

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงาน      
เขต พื้นที่การศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 โดยวิธีการทดสอบของ แมน-วิทนียยู (Mann -  Whitney U)
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สรุป

การวจิยัครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิพรรณนา   (descriptive research)  จดัทาํขึน้เพือ่ทราบ   
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามความคดิเหน็ของผูบริหาร
และครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 และเพื่อทราบความแตกตาง            
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
และครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วาแตกตางกันหรือไม  โดยใชผูบริหาร
และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)    
โดยใชกรอบแนวคิดของคณะผูเชี่ยวชาญดานการฝกอบรมและพัฒนาผูบริหารการศึกษาแหง      
รัฐทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลียรวมกับสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
เกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร มาประยุกต   ผูใหขอมูล  ไดแก  ผูบริหารและครู สังกัด  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  จํานวน 276 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก  คาความถี ่   คารอยละ (%)  การจดัอันดบั (rank order)  และทดสอบความแตกตางดวย
การทดสอบของ  แมน-วิทนียยู  (Mann -  Whitney U)
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูบริหารและ           
ขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ที่เปนตัวอยาง
ในการตอบแบบสอบถาม  จํานวนผูบริหาร 138 คน  ครูผูสอน 138 คน  รวมเปน 276 คน จาก
แบบสอบถามที่ไดรับคืนมา จํานวน 276 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100 โดยผูวิจัยทําขอมูลดังกลาวมา
วิเคราะห  เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยใช     
ตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน  3  ตอน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ตอนที่ 1  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2  การวิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา
ตอนที่ 3  การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 3

ตอนที่ 1  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูบริหารและครูสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3 ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน  276  คน จําแนกตาม
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ตําแหนงราชการ ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน โดยใช
คารอยละ(%) ดังตาราง ที่ 2

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



77

ตารางที่ 2  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ผูบริหาร ครู รวมสถานภาพสวนตัวของผูตอบ

แบบสอบถาม จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. เพศ

ชาย
      หญิง

127
11

92.00
8.00

69
69

50.00
50.00

196
80

71.00
29.00

รวม 138 100.00 138 100.00 276 100.00
2. อายุ

25 – 30 ป
36 – 45 ป
สูงกวา 45 ป

   3
39
96

  2.17
28.26
69.57

15
60
63

10.87
43.48
45.65

18
99

159

6.50
35.90
57.60

รวม 138 100.00 138 100.00 276 100.00
3. ระดับการศึกษา

ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกวาปริญญาโท

 4
87
47
-

  2.90
63.00
34.10

-

   3
125
10
-

  2.20
90.60
7.20

-

   7
212
57
-

  2.50
76.80
20.70

-
รวม 138 100.00 138 100.00 276 100.00

4. ตําแหนง
      ผูบริหาร
      ครูผูสอน

138
-

100.00
-

-
138

-
100.00

138
138

50.00
50.00

รวม 138 100.00 138 100.00 276 100.00
5. ประสบการณในตําแหนง
    1-10 ป
    10 ปขึ้นไป – 20 ป
     20 ปขึ้นไป – 30 ป
     30 ปขึ้นไป

35
52
38
13

25.40
37.70
27.50
9.40

24
30
72
12

17.40
21.70
52.20
8.70

59
82

110
 25

21.38
29.70
39.86
  9.06

รวม 138 100.00 138 100.00 276 100.00

จากตารางที่ 2 พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย  
จํานวน 196 คน   คิดเปนรอยละ 71.00 มีอายุสูงกวา 45 ป จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 57.60
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 212 คน คิดเปน  รอยละ 76.80  สวนตําแหนงผูบริหาร  
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เทากับครูผูสอน จํานวน 138 คนคิดเปนรอยละ 50.00 และมีประสบการณในตําแหนง 20-30 ป 
มากที่สุดเปนจํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 39.86

 เมื่อจําแนกตามกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหาร พบวา ผูบริหารสวนใหญ เปนเพศชาย 
จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 92.00 มีอายุสูงกวา 45 ป จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 69.57
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 63.00 มีประสบการณในตําแหนง 
10-20 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 37.70

เมื่อจําแนกตามกลุมตัวอยางที่เปนครู พบวา เปนเพศชายเทากับเพศหญิง จํานวน    
69 คน คิดเปนรอยละ 50.00 สวนใหญมีอายุสูงกวา 45 ป จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 45.65  
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 125 คน  คิดเปนรอยละ 90.60  มีประสบการณในตําแหนง 
20-30 ป จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 52.20

ตอนที่ 2  การวิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
การวิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดย
วิเคราะหจากการจัดเรียงลําดับ (rank order) ดังตารางที่ 3

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



79

ตารางที่ 3   แสดงความคิดเห็นลําดับความสําคัญคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงาน
     เขตพื้นที่การศึกษา ของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
     เขต 3

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ความถี่)

ความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครู

คว
าม
มีป

ระ
สิท

ธิภ
าพ

เฉพ
าะ

ตน คว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รท
ําง
าน

รวม
กับ
ผูอื่
น

กา
รม
ีภา

วะ
ผูน

ําด
าน

กา
ร

ศึก
ษา

คว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รวา

งแ
ผน

แล
ะค
วา
มร
ับผิ

ดช
อบ

ที่ต
รว
จ

สอ
บไ
ด

กา
รม
ีภา
วะ
ผูน
ําช
ุมช
น

กา
รม
ีภา
วะ
ผูน
ําด
าน
ศา
สน
า

วัฒ
นร
รม
แล
ะจ
ริย
ธรร

ม

ลําดับความสําคัญที่ 1 48 28 148 37 3 11
ลําดับความสําคัญที่ 2 56 67 58 80 12 7
ลําดับความสําคัญที่ 3 68 45 34 49 20 21
ลําดับความสําคัญที่ 4 49 96 22 82 40 23
ลําดับความสําคัญที่ 5 27 25 10 22 122 70
ลําดับความสําคัญที่ 6 28 15 4 6 79 144

รวม 276 276 276 276 276 276

จากตารางที่ 3  พบวา ลําดับความสําคัญคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร และครู ดังนี้  ลําดับความสําคัญที่ 1 
คือ  การมีภาวะผูนําดานการศึกษาจํานวน 148 คน  ลําดับความสําคัญที่ 2 คือ ความสามารถใน
การวางแผน และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดจํานวน 80 คน  ลําดับความสําคัญที่ 3 คือความมี
ประสิทธิภาพเฉพาะตน จํานวน 68 คน  ลําดับความสําคัญที่ 4 คือ ความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนจํานวน 96 คน  ลําดับความสําคัญที่ 5 คือ การมีภาวะชุมชน จํานวน 122 คนและ
ลําดับความสําคัญที่ 6 คือ การมีภาวะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม จํานวน 144 คน
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ตอนที่ 3  การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู
    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี   
เขต 3  ดวยการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางดวยวิธีการของ แมน - วิทนีย ยู (Mann and 
Whitney U)  ปรากฏรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี   เขต 3

ความถี่

คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ลํา
ดับ
คว
าม
สํา
คญั

ที่ 1
ลํา
ดับ
คว
าม
สํา
คัญ

ที่ 2
ลํา
ดับ
คว
าม
สํา
คัญ

ที่ 3
ลํา
ดับ
คว
าม
สํา
คัญ

ที่ 4
ลํา
ดับ
คว
าม
สํา
คัญ

ที่ 5
ลํา
ดับ
คว
าม
สํา
คญั

ที่ 6

รวม คา
เฉล่ีย
อันดับ

Sig

ความมีประสิทธิภาพเฉพาะตน
      ผูบริหาร
      ครู

27
21

23
33

33
35

28
21

17
10

10
18

138
138

136.14
140.86

.617

ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
      ผูบริหาร
      ครู

16
12

32
35

22
23

44
52

13
12

11
4

138
138

134.65
142.35

.409

การมีภาวะนําดานการศึกษา
      ผูบริหาร
      ครู

69
79

23
35

21
13

17
5

6
4

2
2

138
138

142.22
134.78

.389

ความสามารถในการวางแผนและความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได
      ผูบริหาร
      ครู

16
21

43
37

31
18

34
48

11
11

3
3

138
138

136.00
141.00

.592

การมีภาวะผูนําชุมชน
      ผูบริหาร
      ครู

1
2

6
6

11
9

22
18

68
54

30
49

138
138

130.09
146.91

.063

การมีภาวะผูนําดานศาสนา  วัฒนรรม
และจริยธรรม
      ผูบริหาร
      ครู

8
3

3
4

9
12

13
10

23
47

82
62

138
138

145.13
131.87 .132

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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จากตารางที่ 4 พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่     
การศึกษาดานความมีประสิทธิภาพเฉพาะตน  ดานความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน     
ดานความสามารถในการวางแผนและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได และดานการมีภาวะผูนําชุม
ชนตามความคิดเห็นของผูบริหารจะมีคาเฉลี่ยอันดับตามลําดับดังนี้ 136.14,134.65,136.00,
130.09 ซึ่งมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยอันดับของครูมีคาเรียงตามลําดับดังนี้ 140.86,142.35,141.00,
146.91 ซึ่งหมายความวาผูบริหารใหความสําคัญในดานความมีประสิทธิภาพเฉพาะตน ดาน
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ดานความสามารถในการวางแผนและความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได และดานการมีภาวะผูนําชุมชนมากกวาครู แตมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดานการ
มีภาวะนําดานการศึกษาและดานการมีภาวะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรมตาม    
ความคิดเห็นของผูบริหารจะมีคาเฉลี่ยอันดับตามลําดับดังนี้ 142.22 และ145.13 ซึ่งมีคาสูงกวา
คาเฉลี่ยอันดับของครูมีคาเรียงตามลําดับดังนี้134.78และ131.87 ซึ่งหมายความวาผูบริหารให
ความสําคัญในดานการมีภาวะนําดานการศึกษาและดานการมีภาวะผูนําดานศาสนา วัฒนรรม
และจริยธรรม นอยกวาครู แตมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

จากตารางที่4  กลาวไดวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 3 เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายขอดวยการทดสอบของ แมน - วิทนีย ยู (Mann and 
Whitney U)  แลวไมแตกตางกัน   
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บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายและขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อ
ทราบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อทราบ     
ความแตกตางคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม        
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3      
กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยคือ ผูบริหารและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
สุพรรณบุรี เขต 3   จํานวน 276 คน โดย ใชวิธีสุมอยางงาย (simple  random sampling)  เพื่อ
ใหไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากัน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมผูบริหารจํานวน 138 คน และขนาด
ของกลุมครูจํานวน 138 คน    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม จากแนวคิดการบริหาร
งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผูนําของคณะผูเชี่ยวชาญดานการฝกอบรมและ
พัฒนาผูบริหารแหงรัฐทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลียรวมกับสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก ความถี่ คารอยละ (%) การจัดอันดับ 
(rank  order) และทดสอบความแตกตางดวยการทดสอบของแมน-วิทนียยู (Mann -  Whitney U)

สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม     

ความคิดเห็นของผูบริหารและครู เรียงลําดับดังนี้ การมีภาวะผูนําดานการศึกษา   ความสามารถ
ในการวางแผน และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพเฉพาะตน  ความสามารถ
ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การมีภาวะผูนําชุมชน  การมีภาวะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรมและ  
จริยธรรม

2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม       
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3              
ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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การอภิปรายผล

จากผลการวิจัยที่กลาวมาแลว สามารถนําผลมาอภิปรายผลในประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบวา  การมีภาวะผูนําดานการศึกษาเปนคุณลักษณะ                 

ที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความสําคัญเปนลําดับที่ 1 อาจเปนเพราะ
เปนคุณลักษณะที่เหมาะสมและสอดคลองกับการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามากที่สุด
เพราะหลักการดําเนินการของเขตพื้นที่การศึกษาคือ มีความคลองตัว มีความเปนอิสระใน        
การบริหารจัดการ นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัด       
การศึกษา กระจายอํานาจการจัดการศึกษาและวัดผลสําเร็จของงานจากคุณภาพและมาตรฐาน
ของผูเรียนและสถานศึกษาเปนหลัก ดังนั้น คุณลักษณะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสํานักงาน
เขตพื้นที่ในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง คือ  มีความคิดสรางสรรค มีวิสัยทัศที่จะนําองคกรไปสู      
เปาหมายสูงสุดในการทํางานอยางกวางไกล ไมนึกเพียงการแกปญหาเฉพาะหนา แตตอง        
คาดการณในอนาคต 10 ป 15 ป 30 ป บนพื้นฐานของความเปนจริง ผนวกกับความเปลี่ยนแปลง
ทุกดานในอนาคต จากการคาดเดาเชิงวิทยาศาสตร สามารถวิเคราะหนโยบายสูการปฏิบัติเพราะ
ตองเปนผูกําหนดทิศทางขององคกร และสถานศึกษาในอนาคต  โดยเนนถึงความตองการของ   
นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน นอกจากนี้ตองสามารถกระจายวิสัยทัศนไปยังผูเกี่ยวของทุกฝายให
เกิดการยอมรับและกําหนดเปาหมายรวมกัน  เพื่อเปนทิศทางหรือแนวทางในการดําเนินงานให
บรรลุเปาหมาย มีการแบงงานตามหนาที่  และเนื่องจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่            
ไมสามารถจะทํางานไดตามลําพังเพียงคนเดียว การดําเนินการสวนใหญขององคการจึงตองให
บุคลากรทุกคนมีสวนรวม เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหาร
งานในเขตพื้นที่การศึกษาจะมีรูปแบบการบริหารงานที่ซับซอนมากขึ้น มีบุคคลมากมายเขามารวม
บริหารงานในรูปของคณะกรรมการตาง ๆ  การบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
กรอบภารกิจที่กฎหมายกําหนดแลวยังตองคํานึงถึงหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี   
มุงประสงคใหมกีารดาํเนนิงานในรปูองคกรบคุคลหรือคณะกรรมการ ซึง่อาศัยการพจิารณาตดัสนิใจ
ดวยการพจิารณาเรือ่งตาง ๆ อยางละเอยีดถีถ่วน และเปนการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัในบรรดา
คณะกรรมการที่เขารวมประชุมยิ่งไปกวานั้นการดําเนินงานในรูปคณะกรรมการจะสําเร็จผลเปน
อยางดีก็ตอเมื่อคณะกรรมการแตละคนเขาใจ  และปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนอยางแทจริง  
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ  และคณะเจาหนาที่ 
จึงถือเปนกลไกสําคัญในการกําหนดทิศทางการทํางาน  ดังนั้นจึงจําเปนที่ผูบริหารเขตพื้นที่ตองมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



85

ภาวะผูนําทางการศึกษาเปนขบวนการสรางสิ่งเรา ขบวนการพัฒนาและการทํางานกับคนใน    
องคการ เปนขบวนการมุงสรางแรงจูงใจใหกับคน การใชมนุษยสัมพันธหรือการปฏิสัมพันธ การสื่อ
สารในองคการ  การสรางบรรยากาศในองคการ การสนับสนุนสงเสริมการบริการการศึกษาใหมี
คุณภาพมากขึ้นโดยการสรางทีมงาน พัฒนาทีมงานใหมีศักยภาพและความคลองตัวเพียงพอที่จะ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานในเชิงนโยบาย สนับสนุน สงเสริมและประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา   เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยใชเทคโนโลยี  ขอมูลขาวสาร 
สรางวัฒนธรรมในการทํางานใหมโดยวิเคราะหลูกคาและสถานการณ  มอบอํานาจการตัดสินใจ
แกระดับผูปฏิบัติ การปรับโครงสรางใหม มีการกระจายอํานาจการบริหารงานทั่วไป  การบริหาร
งานวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณไปยังสถานศึกษา สอดคลองกับ
จักรพรรดิ  วะทา  ไดศึกษาวิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงคของศึกษาธิการจังหวัดทศวรรษหนา 
(ค.ศ.1995-2005) พบวา คุณลักษณะดานทักษะทางการบริหาร ไดแกทักษะในการแสวงหาขอมูล 
และความรูใหมๆ ความสามารถในการมองการณไกล และคุณลักษณะดานภาวะผูนํา ไดแก ความ
สามารถในการตัดสินใจ เปนผูมบีารม ี  มีมนุษยสัมพันธ  ความสามารถในการจูงใจคน ความ
สามารถในการสรางและพัฒนาทีมงาน  ความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ความสามารถในการ
ติดตอส่ือสาร   ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา  ความสามารถในการแสวงหาบุคคลที่มี
ความรูและความสามารถมาปฏิบัติงาน   ความสามารถในการกระจายอํานาจ   และมอบหมาย
งาน ความสามารถในการแสดงบทบาทผูนํา ตามสถานการณไดอยางเหมาะสม และความ
สามารถในการชี้นําและแนวทางการดําเนินงาน  และเปนผูประสานสงเสริมและใหคําปรึกษาแก
สถานศึกษาใหมีการบริหารแบบที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (school-based management) ซึ่งเปน
การบริหารที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีบทบาท มีสวนรวมโดยตรงในการจัดทํา    
หลักสูตรสถานศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู การปฏิรูปการบริหารโรงเรียน การประกันคุณภาพ    
การมีสวนรวมตรวจสอบการทํางานของสถานศึกษาโดยตรง   สอดคลองกับอวัสดา  อรัญญะ     
ไดศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามทัศนะของผูบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาในเขตการศึกษา 1  ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหาร       
เขตพื้นที่การศึกษาที่พึงประสงคทั้ง 6 ดานดานที่มากที่สุดคือ ดานการเปนผูนํา สามารถสราง
ความรวมมือและประสานสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย

2. จากผลการวิจัยพบวา การมีภาวะผูนําดานการศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม 
เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสําคัญเปนลําดับที่ 6 ซึ่ง
เปนลําดับสุดทาย อาจเปนเพราะ การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐที่มีผลตอการจัดการศึกษา คือ
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ปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจใหเหลือเฉพาะที่จําเปนเทานั้น  มีโครงสรางกะทัดรัด คลองตัวและ     
ยืดหยุน กําหนดตัวชี้วัดผล ผลการดําเนินงานขององคกรอยางเปนระบบทั้งในแงประสิทธิผล     
ประสิทธิภาพและคุณภาพอยางเปนรูปธรรม การใชแผนกลยุทธในการบริหารงานโดยมีตัวดัชนี  
วัดผลสัมฤทธิ์ประเมินผลการทํางานได  การใชจายงบประมาณที่เนนผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ 
การกําหนดตําแหนงและเงินเดือนโดยยึดความสามารถและผลงานเปนหลัก จึงทําใหครูและ        
ผูบริหารใหความสําคัญในเรื่องของผลงานมากกวา  ดานการมีภาวะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรม
และจริยธรรม ประกอบกับการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะอยูในรูปแบบองคคณะ
บุคคล การตัดสินใจจะอยูในรูปแบบของคณะกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ซึ่งคณะ
กรรมการจะอาศยัการพจิารณาตดัสนิใจดวยการพจิารณาเรือ่งตาง ๆ อยางละเอยีดถีถ่วนดวยขอมลู 
สารสนเทศเชงิบริหาร  และการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัในบรรดาคณะกรรมการที่เขารวมประชุม
การตัดสินใจจึงไมไดอยูกับผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาเพียงคนเดียว การมีภาวะผูนําดาน         
การศาสนา วัฒนธรรม และจริยธรรม จึงเปนคุณลักษณะเฉพาะตัวที่สงผลกระทบตอการบริหาร
งานที่เกี่ยวของกับผูบริหารและครูนอยกวาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษาดานอื่น แตคุณลักษณะดานนี้ก็มีความสําคัญที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
จะตองมี เพราะโดยตําแหนงและหนาที่การงานแลวผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่จะตอง     
เกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลอื่นๆอยูตลอดเวลาทั้งผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ตลอดจนหนวยงานและ
ผูที่เกี่ยวของตางๆอยูตลอดเวลา ดังนั้นผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่จึงตองสรางตนเองใหเปนที่
นานับถือและเปนแบบอยางที่ดี  มิฉะนั้นคําตักเตือนหรือการกํากับดูแลของผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่จะขาดความสําคัญไมเปนที่ยอมรับของบุคลากรในองคกร ผูอํานวยการสํานักงาน       
เขตพื้นที่ที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีดีในทุก ๆ ดานโดยเฉพาะดานการมีภาวะผูนําดานการศาสนา 
วัฒนธรรม และจริยธรรม จะมีผลสูงตอการยอมรับของบุคลากรที่เกี่ยวของ ทําใหเกิดความเชื่อถือ 
ศรัทธาตอการบริหารงาน จนสามารถปฏิบัติตามไดดวยความพึงพอใจ ซึ่งสอดคลองกับ สุชาติ  
เตาสุวรรณ ไดศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามทัศนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะในภาพรวมของผูบริหาร  
เขตพื้นที่การศึกษาอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน โดยดานคุณธรรมและจริยธรรม มากที่สุด       
สอดคลองกับกุลวัฏ คลายหนองสรวง ไดศึกษาถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารใน        
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กลุม 7 ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะ                
ที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน  
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กลุมที่ 7 โดยภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด และดาน       
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คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมมากที่สุด 2) คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร         
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กลุมที่ 7 
ไดผลเชนเดียวกับความคิดเห็นของผูบริหาร คือ โดยภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด และดาน      
คุณธรรมจริยธรรมมากที่สุด และสอดคลองกับกฤษณะ สุมาลยโรจน ไดศึกษาคุณลักษณะ           
ที่พึงประสงคของผูอํานวยการสํานักงานพื้นที่การศึกษา ตามความคาดหวังของ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม  ผลการ
วิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดนครปฐม มีความคาดหวังตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน คุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรมอยูในอันดับสูงสุด

3. จากผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 3 ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สถานศึกษาเปนหนวยงานงานในระดับปฏิบัติที่จะตอง
นํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามาปฏิบัติให
เกิดผลที่เปนรูปธรรม และสอดคลองกับความตองการจําเปนของทองถิ่น  สํานักงานเขตพื้นที่     
การศึกษา จะมีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานเชิงนโยบาย สนับสนุน สงเสริมและประสานงาน  
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา และครูจึงมีภารกิจรวมกัน ตองรวมคิดรวมทํา ตองทํางานใกลชิดกันใน
การนํานโยบายมาปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม จึงตองมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยูเสมอ
เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ทั่วถึงและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 
ประกอบกับปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร สามารถเชื่อมโยงกันได
อยางทั่วถึง  จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความเสมอภาคกันในดานการรับรูขอมูล จึงมี
แนวความคิดเห็นไมแตกตางกัน สอดคลองกับ ไพโรจน  สิงหคํา ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของครู อาจารยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนความคิดเห็นของ
ครูผูสอนที่เปนเพศชายและเพศหญิง โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับ   
กฤษณะ สุมาลยโรจน  ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการสํานักงานพื้นที่        
การศึกษา ตามความคาดหวังของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ในสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม  ผลการวิจัยพบวา เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามกลุม 6 กลุม พบวา มีความแตกตางกันอยางไมมี    
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับจักรี นิลวิสุทธิ์ ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
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ผูอํานวยการสถาบันอาชีวศึกษา ตามความคาดหวังของผูบริหาร และครู-อาจารยในกลุม        
ภาคกลาง ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร ครู-อาจารยที่สังกัดประเภทสถานศึกษาตางกันมี         
ความคาดหวังตอคุณลักษณะ ที่พึงประสงคของผูอํานวยการสถาบันอาชีวศึกษาโดยรวมและ    
รายดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับเพชรรัตน นิ่มพันธุ ไดศึกษาเรื่องการศึกษาคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงคของผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดอางทอง ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการ
สํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา ตามทัศนะของผูแทนกลุมบุคคล  
ที่เปนองคประกอบของคณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาที่มี
ความตองการเขาเปนคณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา        
แตกตางกัน พบวาไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะของการวิจัย

จากขอคนพบของการวิจัย เร่ือง คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงาน   
เขตพื้นที่การศึกษา ผูวิจัยไดจัดทําขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผูบริหารสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาดังนี้

ขอเสนอแนะทั่วไป
เพื่อใหผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคที่      

สอดคลองกับความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษาและครู  ผูวิจัยจึงเสนอแนะดังนี้
1. ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถนําความรูหรือแนวความคิด     

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่คนพบมาปรับปรุงหรือ
พัฒนาตนเองในการปฏิบัติราชการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะดานภาวะผูนําดาน     
การศึกษา
   2. หนวยงานตนสังกัด เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรนํา
คุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 6 ดานคือ การมีภาวะผูนําดานการศึกษา   ความสามารถในการ  
วางแผน และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได   ความมีประสิทธิภาพเฉพาะตน  ความสามารถใน
การทํางานรวมกับผูอ่ืน  การมีภาวะผูนําชุมชน   และการมีภาวะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรมและ
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จริยธรรม มาจัดทําเปนเกณฑในการประเมินสมรรถนะบุคคล ที่จะบรรจุและแตงตั้งเปนผูบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3.  หนวยงานตนสังกัด เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดทําหลักสูตรฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาหรือแบบฝกพัฒนา
ตนเองใหกับผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ในดานการมีภาวะผูนําดาน    
การศึกษา   ความสามารถในการวางแผน และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  ความมี            
ประสิทธิภาพเฉพาะตน  ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การมีภาวะผูนําชุมชน  และ
การมีภาวะผูนําดานศาสนาวัฒนธรรมและจริยธรรม

4. จากผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา การมีภาวะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม มีความสําคัญนอยที่สุด จึงควรมี
จัดกิจกรรมที่การรณรงคใหผูบริหารและครูคํานึงถึงความสําคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรม
ที่ดีงาม หรือจัดหลักสูตรการอบรมการมีภาวะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรมใหกับ       
ผูบริหารและครู

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่    

การศึกษาผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปนจริงกับความคาดหวังของผูบริหารและครู
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาง ๆ

2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาวามีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานผูบริหาร และครูหรือไม
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ภาคผนวก ก

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนี้สําหรับผูบริหารสถานศึกษา   ผูบริหารนอกสถานศึกษา    ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเปนผูตอบแบบสอบถามทานละ 1 ชุด

2. แบบสอบถามจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.  คําตอบที่ไดจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใหเหมาะสม  และเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา  จึงใครขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตาม
สภาพที่เปนจริง

4. แบบสอบถามนี้มี 2 ตอน คือ
    ตอนที่ 1  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 5 ขอ

 ตอนที่ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    จํานวน
6 ขอ

5. เมื่อทานไดตอบแบบสอบถามเสร็จส้ินแลว กรุณารวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดใสซอ
ที่จัดเตรียมไว นําสงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 จักขอบพระคุณอยางยิ่ง

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา คงจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน   ในการตอบแบบสอบถาม
และเมื่อวิเคราะหผลออกมาไดอยางไรแลว  ผูวิจัยจะสงบทคัดยอมาใหทานทราบภายหลัง     จึงขอ
ขอบพระคุณมา  ณ   โอกาสนี้

          นายวิรัตน   จันทรสุวรรณ
        ภาควิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  โปรดทําเครื่องหมาย  /
    ใน  (   )  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน

ขอความ ชองนี้สําหรับผู
วิจัย

1. เพศ
(   )  ชาย                                         (   )  หญิง

2. อายุ
(   )  ต่ํากวา  25 ป                            (   )  25 ป- 35 ป
(   )  36-45  ป                                  (   )  สูงกวา  45 ป

3. ระดับการศึกษา
(   )  ต่ํากวาปริญญาตรี                     (   )  ปริญญาตรี
(   )  ปริญญาโท                               (   )  สูงกวาปริญญาโท

4. ตําแหนงทางราชการ
      (   )   ผูบริหารสถานศึกษา

(   )  ขาราชการครู
5.   ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน

(   )  1-10 ป                                     (   )  10ปข้ึนไป- 20ป
(   )  20ปข้ึนไป-30ป                         (   )   30ปข้ึนไป

(   ) 4

(   )  5

(   )  6

(   )  7

(   )  8
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ตอนที่ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คําชี้แจง   ขอใหทานแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับ      คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเรียงลําดับความสําคัญของแตละขอวาขอใดมีความสําคัญมาก
ที่สุดใหใส หมายเลข1  มีความสําคัญนอยลงไปตามลําดับใหใสหมายเลข     2 ,  3 ,   4,   5 ,   6
เรียงลําดับจากความสําคัญมากสุดไปถึงความสําคัญนอยสุด ลงในชอง  ลําดับที่   ตามความ
คิดเห็นของทาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลําดับที่ สําหรับ

ผูวิจัย
1.ความมีประสิทธิภาพเฉพาะตน หมายถึง เปนผูที่มีบุคลิกภาพที่ดี
สุขภาพแข็งแรง มีความคิดสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร
มีความสามารถในการพูดและฟง

(   ) 9

2. ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน หมายถึง
เปนผูมีมนุษยสัมพันธกับบุคคลอื่นทั่วไป  มีการสื่อสารที่ดี

(   ) 10

3. การมีภาวะผูนําดานการจัดการศึกษา  หมายถึงเปนผูมีวิสัยทัศน
สามารถนําองคกรไปสูเปาหมายสูงสุด   เปนผูสามารถระดมทรัพยากร
การบริหารมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ เปนนักประสานงาน ประสานประโยชน
มีความรูในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม    เปนผูนําในการ
เปลี่ยนแปลง  มีพฤติกรรมการบริหารที่เหมาะสม

(   ) 11

4. ความสามารถในการวางแผนและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
หมายถึงเปนผูมีศักยภาพ มีความรูในการวางแผนกลยุทธ       บริหารแบบ
มืออาชีพ กําหนดเปาหมาย จัดระบบประเมินผลไดเปนอยางดี  มีการพัฒนา
โครงสราง การบริหารงานและพัฒนากําลังคน มีความยุติธรรม โปรงใส
ตรวจสอบได

(   ) 12

5.  การมีภาวะชุมชนหมายถึงเปนผูมีการปรับตัวเขากับสังคมไดเปนอยางดี
มคีวามสมัพนัธทีด่กีบัชุมชน มจีติทีจ่ะบริการและใหความชวยเหลอืกบับุคคลอืน่

(   ) 13

6. การมีภาวะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม  หมายถึง เปน
ผูที่มีความประพฤติที่ดี ประพฤติตนเปนแบบอยางกับผูใตับังคับบัญชา และ
บุคคลอื่น สงเสริมทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนอนุรักษธรรมชาติ
รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

(   ) 14

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



101

ภาคผนวก ข

รายนามผูทรงคุณวุฒิการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
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รายนามผูทรงคุณวุฒิการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

1. ดร. วรรณี  ไทยานันท ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
2. นายเอื้อ  เปลี่ยนดิษฐ รองผูอํานวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 3
3. นางมณฑิรา  ขุนวงษ รองผูอํานวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสพุรรณบรีุ เขต 3
4. นางนิตยา  ทองไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
5. น.ส.บังอร  สันธนพิพัฒน ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ-สกุล นายวิรัตน   จันทรสุวรรณ
ที่อยู 438  หมู 8  ตําบลเขาพระ  อําเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี
       72120     โทรศัพท  0-3557-8795
ที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัด
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