บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาเรือ่ งลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ผูวิจัยจึงไดศกึ ษาวรรณกรรมและเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียน
ซึ่งจะนําเสนอตามลําดับดังนี้
1.!
2.!
3.!
4.!
5.!
6.!
7.!

ความสัมพันธของผูนากั
ํ บผูบริหาร
ลักษณะของผูนาและผู
ํ
บ ริหารการศึกษา
ลักษณะดานบุคลิกภาพ
ลักษณะดานภาวะผูนาํ
ลักษณะดานทักษะการบริหาร
ลักษณะดานวิชาชีพ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. ความสัมพันธของผูนํากับผูบริหาร
ผูบ ริหาร (Administrator) กับ ผูน ํา(Leader) นัน้ ชวนชม ชินะตังกูร (2424: 20)
ไดเปรียบเทียบไววา “ผูบ ริหาร” หมายถึง ผูท บ่ี ริหารงานตามวิถที างหรือขอบเขตทีก่ าหนดไว
ํ
สวน “ผูน ํา” หมายถึง ผูที่มีบทบาทในการเปลี่ยนระบบ จัดวางหลักการ และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
แตไมมอี ํานาจสั่งการ ซึ่งสอดคลองกับ นพพงษ บุญจิตราดุลย (2534: 95) ที่กลาวไววา นักบริหาร
มักจะเปนบุคคลที่มีตาแหน
ํ
งเปนทางการไมวา จะเปนผูท ไ่ี ดรบั การแตงตัง้ หรือเลือกตัง้ ขึน้ มาใหเปน
ถานักบริหารทีไ่ ดรบั การคัดเลือก แตงตัง้ หรือเลือกตัง้ อยางมีเกณฑ และอยูในระดับคุณธรรมแลว
ก็จะมีคุณสมบัติของผูนามาเป
ํ
นเกณฑวัดอยูดวยเสมอ แตในปจจุบนั ของประเทศเราทีย่ งั มีระบบ
เสนสาย ครอบครัว และพรรคพวกมามีอิทธิพลในการแตงตั้ง เลือกตัง้ หรือคัดเลือกแฝงอยู เราจึง
ไดนกั บริหารทีเ่ ปนเสมือนหนึง่ “หัวหนางาน” (Headship) ไมใช “ผูน า”
ํ (Leadership) ในการบริหารงาน
ปะปนอยูบาง สวน “ผูน ํา” จะเปนผูม อี ทิ ธิพลเหนือคนอืน่ ๆ ในการปฏิบัติงานในทางที่ดี โดยมีกลุม
ชวยกันรวมกําหนดวัตถุประสงคของหนวยงานขึ้น “ผูน ํา” อาจเปนบุคคลทีอ่ ยูใ นตําแหนงบริหาร
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หรือไมมีตําแหนงก็ได แตเปนคนที่สามารถจูงใจคนใหรวมมือปฏิบัติงาน คนมีศรัทธาและเชื่อถือใน
ความสามารถ ดังนั้นนักบริหารและผูนํ าอาจเปนคนคนดียวกันก็ไดหรือจะเปนคนละคนก็ได
แตอยางไรก็ตามนักบริหารที่ดีมักจะมีคุณสมบัติและลักษณะของผูนํ าอยูดวยเสมอ และ เมธี
ปลนั ธนานนท (2524: 6-7) กลาววา ผูบ ริหารทีพ่ งึ ประสงคในยุคใหมนนั้ มิใช ผูบ ริหารทีม่ งุ ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบและคําสัง่ เทานัน้ หากแตยงั ตองเปนผูม ี “ภาวะผูน า”
ํ อีกดวยเพราะ ความมีประสิทธิภาพ
ของหนวยงานใดๆ จะขึ้นอยูกับภาวะผูนาของผู
ํ
บ ริหารหนวยงานนัน้
จะเห็นไดวา “ผูบ ริหาร” และ “ผูน ํา” จะเปนบุคคลคนเดียวกันหรือคนละคนก็ได
แตถาหากผูบ ริหารมีความเปนผูน าอยู
ํ ดวยแลวก็จะทําใหองคการหรือสถาบันเจริญกาวหนาไดอยาง
แนนอน ดังที่ บารนารด (Barnard 1979: 60) กลาวไววา ประสิทธิภาพของการเปนผูนาํ วัดไดจาก
ประสิทธิภาพของงาน กับความพึงพอใจของผูรวมงาน
2. ลักษณะของผูนําและผูบ ริหารการศึกษา
ไดมีผูที่ศึกษาลักษณะของผูนําและผูบ ริหารไวจํานวนมากซึ่งจะไดนาเสนอ
ํ
ดังตอไปนี้
ภิญโญ สาธร (2519: 151-152) สรุปคุณลักษณะของผูนาที
ํ ่ดีไว ดังนี้
1.! ใจกวาง ใจดี ไมตระหนี่ตอการเลี้ยงดูและใหรางวัล
2.! มีพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา ในสถานที่ สถานการณและเวลา
อันเหมาะสม
3.! หนักแนน ไมหูเบา รับฟงจากทุกฝาย
4.! มีความยุติธรรมและใหความเสมอภาคกับทุกคน
5.! ซื่อสัตยสุจริต
6.! ตรงตอเวลา
7.! ขยันและอุทิศเวลาใหแกงาน
8.! กลารับผิด
9.! มีความจริงใจในการกระทําและการพูด
10.!ออนหวาน นอบนอม สุภาพ
11.!เอาใจใสดูแลทุกขสุขของลูกนองอยูเสมอ
12.!รูจักเลือกใชคน
13.!อดทนดวยความเยือกเย็นตอคําพูดที่ขัดแยงและไมเปนมิตร
14.!ติดตามคําสั่งที่สั่งการไปแลว
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15.!ฉลาดที่จะกระตุน เตือน เมือ่ ผูน อ ยลาชาหรือผิดพลาด
16.!หมัน่ อบรมผูใ ตบงั คับบัญชาใหมคี วามสามารถและรูว ธิ กี ารปฏิบตั งิ านโดยเหมาะสม
17.!ใหผูนอยพบปะไดโดยงาย
18.!กินงายอยูงาย ไมถือตัว เขากับคนทุกชั้นได
19.!ชมคนเปน และขยันชม
20.!ไมดุดาหรือกลาวผรุสวาทใดๆ ตอผูใ ตบงั คับบัญชาตอหนาบุคคลอืน่
21.!ใชอํานาจโดยไมใหผูอื่นรูวาถูกบีบบังคับ
22.!ใหเกียรติเจาของความคิดหรือเจาของโครงการใหมๆ
23.!ไมโลเลเปลี่ยนใจงาย
24.!สั่งงานเปน ถูกจังหวะ เหมาะสมกับคนที่รับไปปฏิบัติ
25.!เปนตัวอยางที่ดีทุกดานของผูนอย
26.!รักษาระเบียบวินยั ปฏิบัติงานตามขอตกลง และกฎหมายโดยเครงครัดทุกโอกาส
27.!ละเวนจากการประพฤติชั่ว ซึ่งจะทําใหสังคมรังเกียจ ตามสภาพวัฒนธรรมไทย
28.!มีความเด็ดขาด เด็ดเดีย่ ว มั่นคง แนนอน
29.!รูจ กั ถนอมนํ้าใจคน
30.!รูจักสรางและระวังรักษาบุคลิกลักษณะของตนอยูเสมอ
สต็อกดิลล (อางในจักรพรรดิ วะทา 2538: 22-23) ไดวิเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะ
ผูนําระหวางป ค.ศ. 1948 – 1970 ไดจาแนกคุ
ํ
ณลักษณะของผูนาไว
ํ ดังนี้
1.! คุณลักษณะทางกาย เปนผูแข็งแรงมีรางกายเปนสงา
2.! มีพื้นฐานทางสังคม เปนผูมีการศึกษาและสถานภาพทางสังคมดี
3.! สติปญญาและความสามารถ เปนผูมีสติปญญาเฉลียวฉลาด มีการตัดสินใจดี
4.! บุคลิกภาพ เปนผูม คี วามกระตือรือรนตืน่ ตัวอยูเ สมอ ควบคุมอารมณไดดี มีความ
คิดริเริ่มสรางสรรค และมีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
5.! คุณลักษณะที่สัมพันธกับงาน เปนผูมีความตั้งใจทํางาน มีความรับผิดชอบและ
มุงมั่นที่จะทํางานใหสาเร็
ํ จ
6.! คุณลักษณะทางสังคม เปนผูที่มีความสามารถรวมมือกับคนอื่นได เปนทีย่ อมรับ
ของผูร ว มงานและคนอืน่ ๆ
สมพงษ เกษมสิน (2526: 296) เสนอวาลักษณะผูนาที
ํ ่จาเป
ํ นแบงออกเปน 4 ดาน คือ
ดานพื้นฐานและประสบการณ ในการปฏิบัติงาน ไดแก การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ
การวางแผน ความสามารถทางดานเทคนิค และการบริหาร และทักษะในการทํา งานดานตางๆ
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1.! ดานสติปญญาและคุณภาพของสมอง ไดแก ความสามารถดานภาษา
ความสามารถทางดานเหตุผล ความสามารถทางดานจดจํา ความสามารถทางดานรอบรูทั่วไป
ความสามารถทางดานดุลยพินิจ ความสามารถในการปรับตัวดานตางๆ
2.! ลักษณะทางกาย ไดแก การมีรางกายสมบูรณแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี
3.! ดานบุคลิกภาพและความสนใจ ไดแก ความกระตือรือรนเต็มใจในการปฏิบตั งิ าน
ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง และความรับผิดชอบ
สตอกดิลล (อางใน อุมาพร บุญญาวิโรจน 2538: 26-27) ไดสรุปผลจากงานวิจัย
เกี่ยวกับลักษณะของผูนําที่ประสบความสําเร็จหลายๆดาน มีผลสรุปที่สาคั
ํ ญดังนี้
1.! บุคคลที่ดํารงตําแหนงผูน าต
ํ องมีคุณสมบัติเหนือกวาสมาชิกของกลุมในเรื่อง
เกี่ยวกับสติปญ
 ญา ผลการศึกษาเลาเรียน ความรับผิดชอบ การมีสวนรวมในกิจกรรมและสังคม
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
2.! บุคคลที่ดารงตํ
ํ าแหนงผูน ามี
ํ ลักษณะดังตอไปนี้มากกวาสวนเฉลี่ยของสมาชิกของ
กลุมคือ การรูจักการเขาสมาคม มีความคิดริเริม่ มีความเพียรพยายาม รูจักวิธีที่จะทํางานใหสาเร็
ํ จ
มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตื่นตัวและหยั่งรูในสถานการณ มีความรวมมือเปนทีย่ อมรับของบวงชน
มีความสามารถในการปรับตัว มีความสามารถในการพูด
3.! คุณสมบัติที่มีความสัมพันธสูงกับการเปนผูนาคื
ํ อ ความคิดริเริม่ การเปนที่นิยม
ของบวงชน ความสามารถในการเขาสังคม การตัดสินใจ ความปรารถนาที่จะทําใหดีที่สุด การมี
อารมณขัน การมีความรวมมือกับผูอ น่ื ความสามารถทางการกีฬา
4.! องคประกอบที่มีความสัมพันธกับการเปนผูนาแยกออกได
ํ
เปน 6 ดาน คือ
4.1! ดานสมรรถนะ มีความหมายรวมถึงความเปนผูมีสติปญญา ความเปนผูต น่ื ตัว
อยูเสมอ ความสามารถในการพูด ความเปนผูม คี วามคิดริเริม่ และมีการตัดสินใจที่ดี
4.2! ดานความสําเร็จ ประกอบดวยความเปนนักวิชาการ มีความรอบรู ประสบความ
สําเร็จทางดานการศึกษา
4.3! ดานความรับผิดชอบ ประกอบดวยการเปนที่พึ่งพาของผูอื่นได มีความคิดริเริม่
มีความมั่นคง มีความกาวหนา มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง มีความปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จ
4.4! ดานความมีสวนรวม ประกอบดวยการมีสว นรวมในกิจกรรม ความสามารถใน
การเขาสังคม ความรวมมือกับผูอ น่ื ความสามารถในการปรับตัว การมีอารมณขนั
4.5! ดานสถานภาพ ประกอบดวย สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การเปนที่
ชื่นชอบของผูอ น่ื
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4.6! ดานสถานการณ ประกอบไปดวยระดับของอารมณ ทักษะและความตองการ
ของผูตาม วัตถุประสงคในการสนองใหทําใหสาเร็
ํ จ
แซคซ (Sachs 1966: 3-4) กลาวถึงลักษณะของผูบริหารที่ดีไวดังนี้
1.! มีความเขาใจในตนเอง
2.! ยอมรับฟงและเคารพในความคิดเห็นของคนอืน่
3.! มีความเขาใจในสถานภาพของผูรวมงานเปนอยางดี
4.! มีความคิดริเริมสรางสรรค
5.! สามารถนําความคิดของผูรวมงานไปใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน
Nolte (1966: 385-398) ไดเสนอถึงลักษณะที่ดีของผูบริหารไว ดังนี้
1.! มีความรูด ี
2.! มีวิธีดําเนินงานอยางฉลาด
3.! มีความเปนประชาธิปไตย
4.! เปนที่ศรัทราของคนทั่วไป
5.! มีอารมณมน่ั คง
6.! ใจกวาง
7.! มีมนุษยสัมพันธ
8.! มีความคิดริเริม่ สรางสรรค
9.! มีศลี ธรรม
10.!ทํางานเพือ่ ประโยชนของสวนรวม
Stadt และคณะ (1974: 49-53) ไดสรุป ลักษณะของผูบริหารที่ดีไว ดังนี้
1.! การคํานึงถึงมาตรฐานในการทํางาน
2.! การเปนทีพ่ ง่ึ ของคนอืน่ ได
3.! กลาคิด
4.! กลาเสี่ยงและกลาทํา
5.! มีความรับผิดชอบ
6.! มีความสามารถในการแบงงานใหผูอื่นทํา
7.! มีวนิ ยั ในตนเอง
8.! มีมนุษยสัมพันธ
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อํานวย วีรวรรณ (2535: 194) ไดเสนอลักษณะของผูบริหารที่ประสบความสําเร็จใน
ชีวิตการงานไว 7 ประการ คือ
1.!ความเปนผูรูซึ้งถึงแกนงาน คือเปนผูที่มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาในทาง
ปฏิบตั ิ นําหลักวิชามาประยุกตใชใหไดผลตามวัตถุประสงค และพยายามใฝหาความรูเกี่ยวกับงาน
ที่ตนรับผิดชอบอยูต ลอดเวลา
2.!ความเปนผูร เิ ริม่ สรางสรรคเพือ่ ใหเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยมีจิตสํานึกอยู
เสมอวา วิทยาการตางๆในโลกกาวหนา และเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตองตื่นตัวปรับปรุงใหทัน
เหตุการณและการเปลีย่ นแปลงของโลก
3.!ความเปนผูรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา เปนศิลปะในการดําเนินงานไมใหกระทบ
กระ เทือนตอผูร ว มงานหรือผูอ น่ื
4.!ความเปนผูมีมนุษยสัมพันธ คือ ตองมีความสัมพันธอนั ดีตอ ผูร ว มงานเขากับคนอืน่
ไดเปนอยางดี รูจักใชศิลปะในการเจรจา และรูจักสรางศรัทรา และบํารุงขวัญเพือ่ เปนกําลังใจให
ผูร ว มงานดวย
5.!ความเปนผูเคารพนับถือในความคิดเห็นของผูอื่น และรูจ กั แสดงความคิดเห็นของ
ตนโดยจะตองรูจักฟงและนับถือความคิดเห็นของผูอื่น
6.!ความเปนผูกลาตัดสินใจ และมีความมุมานะพยายาม คือ มีความกลาหาญในการ
ตัดสินใจดวยความเชือ่ มัน่ และยอมทุม เทสติปญ
 ญา กําลังและความสามารถในการทํา งานแมวา จะ
เปนงานหนักก็ตาม
7.!ความเปนผูมีคุณธรรมกํากับวิถีทางชีวิต โดยจะตองตัง้ มัน่ อยูบ นพืน้ ฐานของความ
ซื่อสัตยสุจริต ความจงรักภักดี เพรียบพรอมดวยสัจธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบหรือเห็นแกไดโดยไม
นึกถึงความเดือดรอนของผูอ น่ื
ดนัย เทียนพุฒิ (2536: 203) ไดสรุปปจจัยใหมของผูบริหารระดับสูงวา ตองมี
คุณลักษณะที่สาคั
ํ ญ 6 ประการ ดังนี้
1.!การมองการณไกล ไดแก ความสามารถวาดภาพกฎเกณฑในอนาคตไดสมจริงและ
มีการวางแผนและการเตรียมการสําหรับงานในอนาคตไดอยางเหมาะสม
2.!ความเปนผูน าํ ไดแก กลาตัดสินใจ มีความอดทน มีความสามารถในการแกปญหา
และสามารถโนมนาวผูอื่นใหทางานอย
ํ
างมีประสิทธิภาพ
3.!มีความคิดริเริม่ สรางสรรค ไดแก มีความคิดริเริ่มสรางสิ่งใหมๆสามารถยืดหยุน
วิธีการเพื่อความสําเร็จของงาน และคนควาวิธีทางานที
ํ
่มีประสิทธิภาพ
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4.! มีความสามารถในการเจรจาจูงใจ หรือเปนนักลอบบี้ ไดแก มีความสามารถใน
การเจรจาตอรอง และเปนนักมนุษยสัมพันธชั้นสูง
5.! มีความคิดเชิงธุรกิจและความรับผิดชอบ ไดแก เปนนักการตลาด ไมเอาเปรียบผูอ น่ื
มีความรับผิดชอบ
6.! ประนีประนอม ไดแก สามารถยืดหยุนวิธีการเพื่อความสําเร็จของงานและมีความ
สามารถในการประสานประโยชน
นพพงษ บุญจิตราดุลย (2527: 102) กลาววา ลักษณะของผูบริหารที่ดีและจะปฏิบัติงาน
ใหประสบผลสําเร็จนัน้ มีอยู 2 ประการ
1.! คุณสมบัตเิ บือ้ งตน
1.1! สติปญญาเฉลียวฉลาดมีไหวพริบ
1.2! สามารถในการวิเคราะห
1.3! สามารถในการพิจารณาเหตุการณ
1.4! มีความคิดริเริม่ และเปนผูร อบรู
1.5! เปนที่พึ่งแกผูนอยและเปนที่เชื่อถือไวใจได
1.6! ตัดสินใจแนนอนไมรวนเร
1.7! รูจักปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
1.8! มีจิตใจมัน่ คงไมเอาแตอารมณ
1.9! มีบุคลิกลักษณะและความประพฤติสวนตัวดี
1.10!มีคุณสมบัติของผูนาํ
2.! คุณสมบัติในการปฏิบัติงาน
2.1! ตื่นตัวและมีความคิดใหมๆอยูเสมอ
2.2! ใจกวาง
2.3! รูจักจังหวะเวลา
2.4! รูวาอะไรควรรีบดวนอะไรไมรบี ดวน
2.5! รับฟงและรูจ กั เลือกความคิดเห็นทีด่ ี
2.6! หนักเอาเบาสู
2.7! หนักแนนอดทนไมทอ แท
2.8! สามารถในการสรางสรรค
2.9! สามารถในการปรับปรุงงาน
2.10!รูจักพิจารณาฟนฝาอุปสรรค
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กิติ ตยัคคานนท (2530: 70) กลาวถึงลักษณะที่ดีของผูบริหารหรือผูนาไว
ํ ดังนี้
1.! มีสุขภาพทั้งกายและใจสมบูรณแข็งแรงดี
2.! ทาทางและบุคลิกดี
3.! มีความซือ่ สัตยสจุ ริตตอตนเองและผูอ น่ื
4.! มีความรูดีทั้งความรูที่เกี่ยวกับงานในหนาที่และความรูทั่วไป
5.! มีความคิดริเริม่ สรางสรรคและมีความกระตือรือรนในการทํางาน คิดคนหาวิธีการ
ทํางานใหมๆและหางานใหมๆ มาทํา
6.! มีความฉลาดรอบรูและสามารถนําความรูที่มีอยูมาประยุกตใชในการดําเนินงาน
7.! มีความศรัทธาเชื่อมั่นในงานที่ทาและในความรู
ํ
ความสามารถของผูอื่น
8.! มีความรักหนวยงาน รักงาน รักการทํางาน รักความกาวหนา รักที่จะเห็นผลสําเร็จ
ของงานและรักเพื่อนรวมงานทุกระดับทุกคน
9.! รูจ กั ออมชอม
10.!วางตนหรือดําเนินการตางๆ ดวยความยุตธิ รรม มีศลี ธรรม ไมมอี คติ ใหความเปน
ธรรมเสมอหนากัน
11.!รูจักที่จะจูงใจคนเพื่อใหความรวมมือในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายของหนวยงาน
12.!มีการควบคุมตนเอง รูจ กั ควบคุมอารมณและจิตใจของตนใหอยูใ นอาการอันสงบ
ไมหวั่นไหวงายไมแสดงอาการไมพอใจที่เกินสมควร
13.!สามารถตัดสินใจและใชดุลยพินิจไดดีและถูกตองกอนการดําเนินการ
14.!มีความกลาหาญ เด็ดขาด จริงจัง และไมโลเล
15.! มีความอดทนมีสมาธิในการทํางานใจคอหนักแนน และสามารถบังคับใจตนเองได
16.!มีความตื่นตัว ทันตอเหตุการณ ทันสมัยกระฉับกระเฉงตอความเจริญกาวหนา
17.!ใหความเห็นอกเห็นใจตอผูใ ตบงั คับบัญชาดวยความจริงใจพอสมควร
18.!ไมเห็นแกตวั เสียสละ และไมใชอภิสิทธิ์ หรือสิทธิพิเศษในทางที่ผิด
19.!ยกยองใหเกียรติ และใหความไววางใจตอผูใตบังคับบัญชา แบงงานใหผูใตบังคับ
บัญชาทํากันทัว่ หนาตามความถนัดของแตละคน รวมทัง้ ไมมองขามความสําคัญของผูใ ตบงั คับบัญชา
20.!มีความสงบเสงี่ยมและถอมตน
21.!มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน
22.!รวมกับผูอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกหนวยงานในการวางแผนและ
การดําเนินงานตามแผน
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23.!มีความแนบเนียนและมีเทคนิคในการทํางาน กลาวคือมีศิลปะในการทํางาน
24.!มีการสื่อความหมายที่ดี พูดเปนและเขียนเปน คําสั่งไมคลุมเครือ
25.!สามารถใหคาแนะนํ
ํ
า คําปรึกษา สั่งสอนและฝกอบรมผูใตบังคับบัญชาใน
การปฏิบัติหนาที่ใหดีขึ้นทั้งดานวิชาการและความประพฤติสวนตัว
26.!มีการสังคมดี
เสนาะ ติเยาว (2526: 31) ไดกลาวถึงลักษณะของผูบริหารไวดังนี้
1.! มีลักษณะชอบทํางานกับคน เขากับผูอ น่ื ไดดี มีความเปนมิตร ตรงไปตรงมา
2.! มีความรูกวางขวาง แยกไดเปน 2 สวน คือ
2.1! ความรูทั่วไป
2.2! ความรูเฉพาะดาน
3.! มีการศึกษาตองใฝหาความรูอยูเสมอ
4.! มีบุคลิกลักษณะดี วางตัวเหมาะสมกับกาลเวลา สถานที่
สมบูรณ พรรณาภพ (2521: 250-253) ไดกลาวถึง คุณสมบัตขิ องผูบ ริหารโรงเรียน
ไว 5 ประการ ดังนี้
1.! ความเปนผูน าํ หรือภาวะผูน าํ (Leadership) หมายถึง การทีผ่ นู ําใชอิทธิพลหรือ
อํานาจหนาที่ในความสัมพันธที่มีอยูตอผูใตบังคับบัญชา ในสถานการณตางๆในการปฏิบัติการและ
อํานวยการ โดยใชกระบวนการติดตอซึ่งกันและกันเพื่อมุงใหบรรลุตามเปาหมายที่ไดกาหนดไว
ํ
ซึ่งอาจจะพูดสั้นๆ วา “ความเปนผูน า”
ํ คือ ความสามารถในการใชอํานาจหนาที่ (Authority)
และอํานาจบารมี (Power) ใหเกิดประโยชนในการบริหารงาน คุณสมบัติที่เกี่ยวกับความเปนผูนาํ
ของผูบริหารโรงเรียนอาจจําแนกออกไดดงั นี้
1.1! ความมีชีวิตชีวา ความกระตือรือรน แจมใส ราเริง ทรหด อดทน (Vitality
and Endurance)
1.2! ความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการไดเฉียบขาด ทันเหตุการณ (Decisiveness)
1.3! ความสามารถในการจูงใจคน (Persuasiveness)
1.4! ความรับผิดชอบ (Responsibility)
1.5! ความเฉลียวฉลาด รอบคอบ ไหวพริบสติปญญาเฉียบแหลม (Wisdom and
Intelligence)
1.6! ความขยันขันแข็ง (Deligence)
1.7! ความเสียสละ (Sacrifice)
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1.8! บุคลิกภาพ การแตงกาย หนาตาทาทาง (Appearance) แลรูปรางสงาผาเผย
นาเกรงขาม นาศรัทธา นาเคารพ
1.9! นําใจนั
้ กประชาธิปไตย (Democratic Minded)
2.! ความรอบรูทางวิชาการ (Knowledge and Experience) การพิจารณาเกี่ยวกับ
ความรอบรูทางวิชาการของผูบ ริหารโรงเรียน ควรแบงออกพิจารณาเปน 2 สวน คือ
2.1! ความรอบรูอยางกวางขวางในวิชาการตางๆ โดยแบงออกเปน
2.1.1! ความรูทั่วไปเรียกวาศิลปศาสตร (Liberal Education)
2.1.2! ความรูในทางวิชาชีพ (Professionl Education)
2.1.3! ความรูที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล
2.2!ระดับและระยะเวลาของประสบการณ หมายถึง การนําเอาระดับการศึกษาและ
ระยะเวลาของประสบการณ ในการทํางานมาเปนเกณฑ กําหนดมาตรฐานทางความรูข องผูบ ริหาร
โรงเรียน เชนระยะเวลาที่เรียนอยูในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือระยะเวลาของการทํางาน
เพราะเรายอมรับกันวา ผูที่มีประสบการณในอาชีพนานกวา ยอมมีความสามารถในการประกอบ
อาชีพนั้นมากกวา
3.! มนุษยสัมพันธดี เนือ่ งดวยงานอันเปนภาระหนาทีข่ องผูบ ริหารโรงเรียนนัน้
เปนงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จําเปนจะตองติดตอกับบุคคลตางๆ มากมาย ดัง้ นัน้
ผูบริหารโรงเรียนจึงจําเปนตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะสําคัญหลายประการ
เชน
3.1! ใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใส
3.2! การวางตนใหสมําเสมอ
่
หรือมีความเสมอตนเสมอปลายทุกรณี
3.3! รูจักยกยองชมเชยบุคคลอื่นในโอกาสอันเหมาะสม และรูจักแสดงการยกยอง
ชมเชยดวยความจริงใจ ไมใชการยกยองชมเชยผูอื่นในลักษณะที่เปนเพียงมารยาทสังคมอยางหนึ่ง
เทานัน้
3.4! รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ น่ื และใหโอกาสคนอืน่ ไดแสดงความคิดเห็น
ของเขาออกมาไดเต็มที่
3.5! ความสามารถในการรูจักปรับตัวใหเหมาะสมกับเหตุการณและสถานการณ
ทั่วไปที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
3.6! เปนบุคคลที่เปดเผย พูดตรงไปตรงมาเขาใจงาย รูจ กั รักษาผลประโยชนของ
สวนรวมยิง่ กวาประโยชนสว นตน
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3.7! ความเปนมิตรกับบุคคลทั้งหลาย เปนผูมีเสนหดึงดูดใจคนทั่วไปที่ไดพบปะ
สนทนาดวย มีความสามารถวางตัวเปนกันเอง แตไมทาให
ํ ผลประโยชนของสวนรวมลดนอยลง
4.! คุณธรรม (Virtue) อันสูงสง คุณธรรมของผูบ ริหารโรงเรียนก็คอื เครือ่ งยึดเหนีย่ ว
ทางใจในการบริหารนัน่ เอง ซึ่งประกอบดวย
4.1! ความยุตธิ รรม
4.2! ความซื่อสัตยสุจริต
4.3! ความจงรักภักดี
4.4! การประพฤติอยูใ นศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
5.! มีสุขภาพดีและรางกายแข็งแรง
5.1! สุขภาพทางดานรางกาย (Physical Health) ที่ดีและแข็งแรง
5.2! มีสุขภาพจิต (Mental Health) ที่ดีและเหมาะสม
พนัส หันนาคินทร (2524: 63-67) ไดจาแนกคุ
ํ
ณลักษณะผูนาของผู
ํ
บ ริหารการศึกษา
ไว 2 ประการ คือ
1.! คุณลักษณะสวนตัว ประกอบดวย ความมีสุขภาพดี ความเฉลียวฉลาด ความ
ประพฤติดี อารมณมน่ั คง มีความสามารถในการแสดงซึ่งความคิด ความไมเห็นแกตวั ความรูจ กั
เกรงใจผูอื่น การมีไหวพริบปฏิภาณดี เปนตน
2.! คุณลักษณะทางวิชาชีพ ประกอบดวย
2.1! ความรูทางวิชาการ ไดแก ความรูทั่วไป ความรูทางวิชาชีพ
2.2! ระดับความรู หมายถึง ระดับการศึกษาที่ไดจากการศึกษาเลาเรียนซึ่งไม
ควรตํ่ากวาระดับปริญญาตรี ระดับการศึกษานี้ เปนเครื่องแสดงถึงความสามารถทางสติปญญา
ความรูท น่ี าไปประกอบคุ
ํ
ณลักษณะอื่นๆ
2.3! ประสบการณ ผูบ ริหารทีด่ ี สวนใหญมีประสบการณในการทํางาน หรือ
ผานงานตางๆ มาแลว ประสบการณจะชวยใหเขาใจปญหา และสถานการณตามความเปนจริงดีขึ้น
ซึ่งชวยใหมีความมั่นใจไดดีขึ้น
2.4! การฝกอบรมระหวางประจําการ เชน การศึกษา การประชุมทางวิชาการ
การประชุมสัมมนา เปนตน
นพพงษ บุญจิตราดุลย (2534: 39-40) กลาวถึง คุณลักษณะและคุณสมบัติที่พึงประสงค
ของผูบริหารโรงเรียน ไวดงั นี้
1.! คุณลักษณะทางดานวิชาการ
2.! ดานการศึกษาวิชาชีพของผูบริหาร
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3.! ดานความรูท ว่ั ไปของผูบ ริหาร
4.! ดานประสบการณของผูบริหาร
5.! คุณลักษณะทางดานบุคลิกภาพของผูบริหาร
5.1 บุคลิกทางดานรางกาย ประกอบดวย รูปรางหนาตา ความมีชีวิตชีวา ราเริง
การแตงกาย วาจา ทาทางการวางตน สุขภาพ
5.2 บุคลิกภาพทางดานจิตใจ และอารมณ ประกอบดวย อุดมการณ ความเชือ่ มัน่
ของตนเอง ศรัทธา ความไว ความเห็นอกเห็นใจ ความมีพลังอดทน ขยันกลาหาญ กลาพูดกลาทํา
ตื่นตัวอยูเสมอ ความมีเมตตาจิต ยุตธิ รรม อารมณมน่ั คง อารมณขนั มีวนิ ยั
5.3 บุคลิกภาพทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมประกอบดวย ความใจกวาง บริการ
ชวยเหลือ กวางขวาง ฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน
5.4 คุณลักษณะทางดานความสามารถในการปฏิบัติงาน มีองคประกอบดังนี้
ความมีสติปญญาฉลาด และมีไหวพริบ ความรับผิดชอบตอหนาทีก่ ารงาน การมีสว นรวม ความ
สามารถในการจูงใจ ความสามารถในการตัดสินใจ ความสามารถในการประสานทั้งงานและคน
และเคยประสบความสําเร็จในหนาทีก่ ารงานมากอน
วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา ธีระกุล (2523: 74-76) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนทีด่ ไี ว 5 ประการ ไดแก
1.! มีความเปนผูน าํ (Leadership) กลาวคือ มีอิทธิพลตอบุคคลในกลุมสามารถชักนําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานได คุณสมบัติดานนี้ประกอบไปดวยลักษณะตางๆ เชน มีความ
ราเริงแจมใสและอดทน สามารถตัดสินใจและจูงใจคน มีความรับผิดชอบ ฉลาด และมีไหวพริบดี
มีความอุตสาหะวิริยะ มีความเสียสละ มีบุคลิกภาพดี และมีความเปนประชาธิปไตย
2.! มีความรูและประสบการณ (Knowledge and Experience) เปนคุณสมบัติที่เกี่ยวกับ
งานในอาชีพของผูบ ริหาร โดยเฉพาะคุณสมบัติที่สาคั
ํ ญยิ่ง คือ มีความรู และประสบการณเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของงานและรูเทาทันเหตุการณ
3.! มีมนุษยสัมพันธ (Human Relationship) ผูบริหารจําเปนจะตองมีมนุษยสัมพันธดีซึ่ง
ประกอบไปดวยลักษณะที่สาคั
ํ ญๆ คือ ยิ้มแยมแจมใส มีความเสมอตนเสมอปลายยกยอง การชมเชย
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ น่ื มีความยืดหยุน เปดเผยและเปนกันเอง
4.! มีคณ
ุ ธรรมสูง (Virtue) ไดแก มีความยุตธิ รรม มีความสื่อสัตยสุจริต มีความจงรัก
ภักดี และมีศีลธรรม
5.! มีสุขภาพดี (Healtly) คือ มีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิต
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บทบาทและพฤติกรรมทางการบริหารของผูบริหาร จะตองเปลี่ยนไปตามสถานการณ
ที่เกิดขึ้น ซึ่ง “ลักษณะของผูบริหาร” จะชวยใหผูบริหารสามารถปรับตัวแสดงบทบาทไดหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณนั้นๆได และเมือ่ ผูบ ริหารมี ลักษณะที่เหมาะสมกับสถานการณแลว ก็นา
จะทําใหผบู ริหารประสบความสําเร็จในการบริหารงานได
จากแนวความคิดของนักวิชาการที่กลาวมาแลว จะเห็นวา ลักษณะของผูบริหารมีอยู
หลายลักษณะดวยกัน ผูวิจัยไดประมวลแนวคิดและจัดเขากลุมได 4 กลุม ในการวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ แบง
ลักษณะของผูบ ริหารไว 4 ดาน ดังนี้
1.! ลักษณะดานบุคลิกภาพ
2.! ลักษณะดานภาวะผูนาํ
3.! ลักษณะดานทักษะการบริหาร
4.! ลักษณะดานวิชาชีพ
3. ลักษณะดานบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ นภดล เวชสวัสดิ์ (2532: 11) ใหความหมายไววา คือสิ่งที่เปนเอกลักษณ
โดดเดนเฉพาะดาน เปนวิถแี หงความคิดและการกระทํา บุคลิกภาพรวมไปถึงลักษณะนิสยั พฤติกรรม
อารมณและสภาพจิตใจ สอดคลองกับ จักรพรรดิ วะทา (2538: 29) กลาววา คือ ลักษณะตางๆ ที่
รวมกันอยูในตัวบุคคล และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นไดจาก กิริยาทาทาง
วาจา การกระทํา และอารมณ เปนตน เกอรดอน (Gerdon W. Allport 1961: 81-82) กลาววา บุคลิกภาพ
คือ สิ่งที่เปนจริงของมนุษย ซึ่งเปนผลของการทํางานทางดานรางกายและจิตใจ ในการที่จะกําหนด
แบบฉบับของพฤติกรรมและความคิดของบุคคล และ เรมอนด (Raymond B. Cattell 1950: 9-34)
กลาววา บุคลิกภาพคือสิ่งที่เราสามารถทํานายไดวา บุคคลจะทําอยางไรในสภาพการณตาง ๆ
บุคคลิกภาพเปนเรื่องของพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคลที่สังเกตไดและที่ไมสามารถสังเกตไดเพราะ
ซอนเรนอยู ธนา โกมลภิส (2527: 43) กลาววา บุคลิกภาพของคน ไมใชสิ่งที่เกิดมาพรอมกับ
บุคคลทั้งหมด ยกเวนเพียงรูปรางหนาตา สัดสวน สีผิวของรางกาย นอกจากนั้นเกิดจากการฝกฝน
อบรม เรียนรูและประสบการณภายหลังทั้งสิ้น แตโดยรวมความหมายของบุคลิกภาพหมายถึง
ทุกสิ่งที่ประกอบเปนตัวบุคคล ทั้งนี้เนื่องมาจากอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ
และบุคลิกภาพก็จะมีผลโดยตรงตอกิจการงาน ชีวิตสวนตัวและสังคม และ อรุณ รักธรรม (2527:
200) กลาววา องคประกอบของบุคลิกภาพ ไดแก สติปญ
 ญา อุปนิสัย อารมณและรางกาย นอกจากนี้
ยังมีผูกลาวถึงบุคลิกภาพ ไวดงั นี้
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กอ สวัสดิพานิชย ( 2519: 105) ไดกลาวถึงบุคลิกภาพโดยแยกพิจารณาบุคลิกภาพออก
เปน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.! อุปนิสัยของคนซึง่ เปนพืน้ ฐานของการแสดงพฤติกรรม ไดแก ความกลาหาญกับ
ความรอบคอบความเยือกเย็นกับความเจาอารมณ การคิดการณไกลกับการคิดเฉพาะหนาความฝกไฝ
ทางศิลปะกับการเปนนักปฏิบัติ ความเชื่อถือในศาสนากับความเชื่อในวิทยาศาสตร
2.! คุณลักษณะประจําตัวของบุคคล ซึ่งไดแก รางกาย รูปรางหนาตา และกิริยาทาทาง
3.! บทบาทของบุคคล บทบาทเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพ ซึง่ จะแสดงออก ตามเพศ
วัย อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตําแหนง
ปรีชา คัมภีรปกรณ (2538: 61) กลาวถึง ผูบ ริหารทีท่ าหน
ํ าที่ตางกันยอมมีบุคลิกภาพ
ที่แตกตางกันออกไป สรุปไดดังนี้
หนวยงานทางการศึกษา ผูบริหารในหนวยงานทางการศึกษาจะมีบุคลิกภาพ เรียบรอย
อารมณมั่นคง ใจคอกวางขวาง รับฟงความคิดเห็นของคนทัว่ ไปใชภาษาไดเรียบรอย นิ่มนวลและ
แตงกายสุภาพ
หนวยงานทางราชการตํารวจ ผูบ ริหารตองรับผิดชอบดานปองกันปราบปราม จะมี
บุคลิกภาพที่เขมแข็ง มีความเชือ่ มัน่ ในตนเองสูง กลาตัดสินใจ มีอารมณมน่ั คง พูดจาฉะฉานเสียงดัง
หนวยงานทางดานธุรกิจ เปนหนวยงานทีด่ ําเนินงานหากําไรสูองคการ ผูบ ริหารจะมี
ลักษณะมองการณไกล กลาไดกลาเสีย ตัดสินใจอยางรอบคอบเขาสังคมเกง
นันทนา ธรรมบุศย (อางใน ปรีชา คัมภีรปกรณ 2538: 60) กลาวถึงบุคลิกภาพที่ดีควร
จะประกอบดวย
1.! สุขภาพรางกายแข็งแรง
2.! แตงกายสุภาพ สะอาดเรียบรอย มีรสนิยมในการแตงกาย
3.! มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
4.! ยิ้มแยมแจมใส อารมณรา เริง
5.! สามารถควบคุมอารมณตนเองได
6.! มีความกระตือรือรนในการกระทําสิ่งตางๆเอาการเอางาน
7.! ไมวิพากษ วิจารณผอู น่ื ใหไดรบั ความเสียหาย
8.! ปฏิบัติตนใหเปนไปตามธรรมชาติ ไมเสแสรงแตงจริต
9.! มีระเบียบวินัย
10.!รูจ กั เก็บความลับของผูอ น่ื
11.!มีวาทศิลปในการพูด ใชภาษาพูดไดอยางถูกตอง
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12.!มีศิลปะในการฟง
13.!รูจักปฏิบัติตามกฎเกณฑ และมารยาทในสังคม วัฒนธรรม
14.!เคารพนับถือในความคิดของผูอื่น
15.!มีความคิดริเริม่ สรางสรรค
16.!หลีกเลี่ยงการโตเถียง หรือการทะเลาะวิวาทกับผูอื่น
17.!ไมลอ เลียนผูอ น่ื ใหไดรบั ความอับอาย
18.!รูจักกาลเทศะ
19.!เฉลียวฉลาด
20.!มีความเมตากรุณา
21.!มีเสนหประทับใจ
22.!มีความสามารถในการเขาสังคม
จักรพรรดิ วะทา (2538: 30-31) ไดสรุปถึง บุคลิกภาพที่ดีของผูนํา หรือผูบ ริหารไว ดังนี้
1.! เชาวปญญาไหวพริบปฏิภาณดี
2.! สุขภาพรางการแข็งแรงดี
3.! มีความอดทนตออุปสรรคนานาประการ
4.! มีความหมั่นเพียร ขยันขันแข็ง
5.! มีความสดชื่น ราเริงแจมใส
6.! มีความสะอาด ปราณีต เรียบรอย
7.! มีเหตุผลและมีนาใจเป
ํ้
นนักกีฬา
8.! มีความจริงใจและเปนมิตรกับคนทั่วไป
9.! อยากชวยเหลือผูอื่นและอุทิศตนเพื่อสวนรวม
10.! มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
11.! มีความกระตือรือรน
12.! มีความริเริม่ สรางสรรค
13.! มีมนุษยสัมพันธและติดตอสัมพันธกับคนอื่นไดดี
14.! มีความสามารถเขาสังคมไดดี
15.! ไมเห็นแกตวั
16.! มีสุขภาจิตดี มีอารมณขันและมั่นคง
17.! ยอมรับการติชม วิพากษวิจารณและคําแนะนําจากคนอืน่ ได
18.! มีความสามารถในการพูดและเขียนอยางมีประสิทธิภาพ
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19.! ความเปนผูร จู กั ประนีประนอม
20.! มีความเปนนักสู
21.! มีความรับผิดชอบ
22.! มีฐานะทางเศรษฐกิจดี
23.! สามารถปรับตัวเขากับสิ่งตางๆไดดี
24.! มีความสามารถคาดการณขางหนาได
25.! แตงกายเรียบรอย เหมาะสม สวยงาม
สรุปไดวา ลักษณะดานบุคลิกภาพ คือ คุณสมบัตทิ แ่ี สดงออก เปนพฤติกรรมทางรางกาย
ทางอารมณ ทางจิตใจ เชน ลักษณะทาทาง ทวงทีวาจา การแตงกาย กิรยิ ามารยาท การวางตน
การรูจักปรับตัว ความกระตือรือรน ความคิดริเริม่ สรางสรรค ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง ความสามารถ
ในการควบคุมอารมณ การเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของคนอื่น
4. ลักษณะดานภาวะผูนํา
ลักษณะดานภาวะผูนาํ จักรพรรดิ วะทา (2538: 31) ไดให ความหมายไววา เปน
ความสามารถในการชักจูงใหผูอื่นปฏิบัติในสิ่งที่ผูนาหรื
ํ อผูบ ริหารตองการ รวมทั้งความสามารถใน
การเขาใจถึงสภาพความแตกตางของมนุษย ความสามารถในการจูงใจและใหกําลังใจแกผูใตบังคับ
บัญชาในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการแสดงพฤติกรรมการบริหารใหเหมาะสม
สอดคลองกับ ฟดเลอรและเซมเมอร (Fiedler and Chemers, 1976: 4) ที่กลาววา ภาวะผูนาํ เปนความ
สัมพันธระหวางบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับการใชอิทธิพลและอํานาจ โบลสและดาแวนฟอรด (Boles
and Davanport) เชื่อวา ภาวะผูนาเป
ํ นกระบวนการที่บุคคลมีความคิดริเริ่มที่จะชวยใหกลุมไดกาว
ไปสูจุดประสงคซึ่งเปนที่ยอมรับ ชวยทําใหกลุมคงอยูไดและชวยใหคนในกลุมสมปรารถนาในสิ่ง
ที่ตองการ เปนตัวกระตุนใหเขาเขารวมเปนสมาชิกของกลุม ซึ่งนอกจากนี้แลวยังมีผูกลาวถึงภาวะ
ผูน ําอีกมาก ดังนี้
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2540: 10) ไดใหความหมายของภาวะผูนาของผู
ํ
บ ริหาร ไววา
เปนการใชอิทธิพลของบุคคลหรือของตําแหนงใหผูอื่นยินยอมปฏิบัติตาม เพือ่ ทีจ่ ะนําไปสูการบรรลุ
เปาหมายของกลุมที่ไดกาหนดไว
ํ
หรืออาจสรุปไดวา ภาวะผูนาํ คือ รูปแบบของอิทธิพลระหวาง
บุคคล (interpersonal influence)
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พระธรรมปฎก (2542: 3) ไดใหความหมายของภาวะผูนาํ ไววา คือคุณสมบัติ เชน
สติปญ
 ญา ความดีงาม ความรูความสามารถของบุคคล ที่ชักนําใหคนทั้งหลายมาประสานกันและพา
กันไปสูจุดหมาย
แบส (อางใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ 2540: 8) ไดรวบรวมความหมายของภาวะผูนาตาม
ํ
ที่มีผูใหไวและไดจาแนกความหมายของภาวะผู
ํ
นาออกเป
ํ
น 11 กลุม คือ
1.! ภาวะผูนาในฐานะที
ํ
่เนนกระบวนการของกลุม (group process) ภาวะผูนาเป
ํ นผล
ของการเปลี่ยนแปลงของกลุมและกิจกรรมของกลุม
2.! ภาวะผูนาในฐานะที
ํ
่เปนบุคลิกภาพ ภาวะผูนาเป
ํ นการผสมผสานคุณลักษณะตางๆ
(traits) ที่ชวยใหสามารถจูงใจบุคคลอื่นใหปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
3.! ภาวะผูนาในฐานะเป
ํ
นศิลปะที่กอใหเกิดการยินยอมตาม (compliance) ภาวะผูนาํ
เปนการใชอานาจ
ํ
ทั้งทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลตอสมาชิกของกลุมที่จะทําใหสมาชิกของ
กลุมทําตามที่ผูนาต
ํ องการ
4.! ภาวะผูน ํา ในฐานะที่เปนการใชอิทธิพล เปนการทีผ่ นู ามี
ํ อิทธิพลตอพฤติกรรมตางๆ
ของสมาชิกของกลุม ความสัมพันธระหวางผูนากั
ํ บผูตามเปนไปตามความสมัครใจ มิใชขูเข็ญบังคับ
5.! ภาวะผูน ําในฐานะทีเ่ ปนพฤติกรรม ภาวะผูนาเป
ํ นพฤติกรรมของบุคลที่เกี่ยวของกับ
การควบคุม สั่งการกิจกรรมของกลุม
6.! ภาวะผูนาในฐานะที
ํ
่เปนรูปแบบของการจูงใจ (persuasion) ภาวะผูนาเป
ํ นศิลปะ
ในการเกลี้ยกลอมจูงใจหรือดลใจสมาชิกของกลุมใหรวมมือในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุวัตถุ
ประสงค เปนการจูงใจใหบุคคลอื่นทําตามมิใชการบังคับขูเข็ญ หรือใชอํานาจ
7.! ภาวะผูนาในฐานะที
ํ
่เปนความสัมพันธของอํานาจ (power relation) ภาวะผูนาเป
ํ น
ความแตกตางระหวางอํานาจของผูน ากั
ํ บผูต าม ผูน าย
ํ อมใชอานาจทางหนึ
ํ
ง่ ทางใดใหผตู ามปฏิบตั ิตาม
8.! ภาวะผูน าในฐานะที
ํ
เ่ ปนเครือ่ งมือในการบรรลุเปาหมายของกลุม ผูน ํามุงสนใจงาน
มากกวาบุคคล
9.! ภาวะผูนาํ ในฐานะที่เปนผลของปฏิสัมพันธ ภาวะผูนาเป
ํ นผลของการกระทําของ
กลุม ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูนากั
ํ บผูตาม และปฏิสัมพันธระหวางผูตามดวยกันเอง
10.!ภาวะผูน ําในฐานะที่เปนความแตกตางของบทบาท บทบาทของผูนาแตกต
ํ
างจาก
บทบาทของผูตาม บทบาทของภาวะผูนาเป
ํ นการประสานสัมพันธบทบาทตางๆในกลุมและควบคุม
ชี้นํากิจกรรมของกลุม เพือ่ การบรรลุเปาหมาย
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11.!ภาวะผูนาํ ในฐานะที่สงเสริมสัมพันธระหวางบุคคลผูนาทํ
ํ าหนาที่กําหนดขอบขาย
และสงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล กําหนดชองทางและเครือขายของการติดตอสือ่ สาร ตลอดจน
กระบวนการของการติดตอสือ่ สาร ระหวางบุคคล ภาวะผูนาเป
ํ นผลของปฏิสัมพันธภายในกลุม
ผูน ํามุงสนใจบุคคลมากกวางาน
นพพงษ บุญจิตราดุลย (2534: 95) ไดใหความหมายของภาวะผูนาไว
ํ ดังนี้
1.! ผูนําคือผูที่มีอิทธิพลในทางที่ถูกตองตอการกระทําของผูอ น่ื
2.! ผูนําคือผูที่มีอิทธิพลในทางที่ถูกตองตอการกระทําของผูอ น่ื มากกวาคนอืน่ ๆ ใน
กลุมหรือในองคการซึ่งเขาปฏิบัติงานอยู
3.! ผูนําคือผูท ไ่ี ดรบั การเลือกตัง้ จากกลุม เพือ่ ใหเปนหัวหนา
4.! ผูนําคือผูซึ่งใชอิทธิพลมากในการกําหนดเปาหมาย หรือการปฏิบตั งิ านใหบรรลุ
เปาหมายของกลุมหรือขององคการ
5.! ผูนําคือผูซ ง่ึ ไดรบั ตําแหนงในสํานักงานและมีอิทธิพลในตัวสูง (มองในแงของ
ตําแหนงงาน)
วิจิตร วรุตบางกูร (2525: 74-80) ไดศึกษาและพบวา ผูบริหารที่สามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีคุณลักษณะที่สาคั
ํ ญ คือ มีความเปนผูน าที
ํ ม่ อี ทิ ธิพลเหนือคนอืน่
ในกลุม มีความรูประสบการณในการบริหารงาน มีมนุษยสัมพันธดี สามารถเขากับคนอื่นและเพื่อน
รวมงานได มีความรูกวางขวางเกี่ยวกับงานในหนาที่ ตลอดจนมีความสามารถจําสิ่งตางๆ รวมทัง้
ผูรวมงานและลักษณะงานที่ดีได ซึ่งจะทําใหผูรวมงานเกิดความศรัทธาเลื่อมใส มีคณ
ุ ธรรม และ
สามารถเปนตัวอยางทีด่ ขี องบุคคลอืน่ ได
จรรยา มานิตกุล และคณะ (2537: 96) กลาวถึงหนาที่ของผูนํา โดยสรุปตามแนว
ความคิดของ Wall และ Hawkins ไดดงั นี้
1.!เปนนักบริหารที่ดี
2.!เปนผูวางนโยบาย
3.!เปนผูวางแผน
4.!เปนผูเชี่ยวชาญ
5.!เปนตัวอยาง
6.!เปนสัญญลักษณของกลุม
7.!เปนผูแทนของกลุมในการติดตอภายนอก
8.!เปนผูใหคุณใหโทษ
9.!เปนผูตัดสินหรือวินิจฉัยสั่งการ
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10.!เปนผูร บั ผิดชอบองคกรหรือหนวยงาน
11.!เปนผูรักษาสัมพันธภาพระหวางผูใตบังคับบัญชากับผูบังคับบัญชา
12.!เปนนักอุดมคติหรือเปนผูม อี ดุ มการณ
นพพงษ บุญจิตราดุลย (2534: 95-96) กลาวถึงหนาที่ของผูนําไวดังนี้
1.!ผูรักษาหรือประสานใหสมาชิกในกลุมอยูรวมกัน (Maintenance of membership)
หมายถึง เขาจะตองอยูใกลกับกลุมมีความสัมพันธกับคนในกลุม และเปนที่ยอมรับของคนในกลุม
ทําใหกลุมมีความสามัคคี
2.!ผูปฏิบัติภารกิจของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงค (Objective Attainment) หมายถึงเขา
จะตองมีความรับผิดชอบในกระบวนวิธีการทํางานดวยความมั่นคงและเขาใจได และเขาตองทําให
กลุมทํางานใหบรรลุเปาหมาย
3.!ผูอํานวยใหเกิดการติดตอสัมพันธในกลุม (Group Interaction Facilitation) หมายถึง
เขาจะตองปฏิบัติงานในทางที่อานวยความสะดวกให
ํ
เกิดการติดตอสัมพันธและปฏิบัติกันดวยดีของ
สมาชิกในกลุม การติดตอสื่อสารที่ดีเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการชวยใหหนาที่นี้บรรลุเปาหมาย
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2540: 46-47) กลาววาถาพฤติกรรมเหลานี้เกิดขึ้นในหนวยงาน
ใด หัวหนาหรือผูน ําหนวยงานนั้นนาจะเปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จ พฤติกรรมดังกลาวคือ
1.!ผูใตบังคับบัญชาจะเปนผูมาขอคําแนะนําปรึกษา มากกวาที่หัวหนาจะเปนผูสั่งการ
2.!ผูน าสามารถเสนอแนะผู
ํ
ใ ตบงั คับบัญชา โดยทีผ่ ใู ตบงั คับบัญชาไมรสู กึ วานัน่ เปนคําสั่ง
3.!ผูนําสามารถไปที่ใดๆในหนวยงานได โดยผูใตบังคับบัญชาไมรูสึกวาเปนการไป
ตรวจงานหรือไปจับผิด
4.!ผูนํามักจะไมคอยไดยินการนินทาเกี่ยวกับชีวิตสวนตัวของสมาชิก แตถาหาก
หนวยงานหรือสถานศึกษามีปญ
 หาเกิดขึน้ เขาควรจะไดรบั ฟงเปนคนแรก
5.!ผูใตบังคับบัญชาจะเสนอเรื่อง เพือ่ การตัดสินใจ เฉพาะในสิง่ ทีน่ อกเหนืออํานาจของ
ผูใตบังคับบัญชา
6.!เมื่อผูนําไปราชการที่อื่น เขากลับมาโดยไมหวังวาจะตองพบกับปญหาหรือความ
ยุงยากในหนวยงานของเขา
7.!ผูใตบังคับบัญชาไมเห็นดวยกับนโยบายของหนวยงาน สิ่งนี้จะไมนําไปสูการ
ทะเลาะวิวาทเปนสวนตัว
8.!เมือ่ ผูน าเป
ํ นประธานในทีป่ ระชุม สมาชิกก็จะยินดีอภิปรายออกความเห็นและเสนอแนะ
โดยไมนั่งเฉย ถาเกิดมีความคิดเห็นไมตรงกันก็จะถกเถียงกันเฉพาะในหองประชุมเทานั้น
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9.!เมื่อผูนําเขารวมประชุมโดยมีผูใตบังคับบัญชาเปนประธาน การประชุมนัน้ ก็จะ
ดําเนินไปตามปกติ
10.!ถาหากผูนําจะปรึกษาผูอื่นเกี่ยวกับการเลื่อนตําแหนง การแตงตัง้ หรืออืน่ ๆ เขาควร
จะปรึกษากับบุคคลตามสายงานบังคับบัญชา
11.!การยาย การเปลี่ยนงาน หรือการลาออกของผูใ ตบงั คับบัญชามีนอ ย
12.!เมื่อผูนําไมอยู สถานศึกษานั้นสามารถดําเนินตอไปไดตามปกติ
13.!การแตกเปนกกเปนเหลาของผูใตบังคับบัญชามีนอยมาก
14.!ผูใตบังคับบัญชารวมงานกันเปนคณะ เพื่อความสําเร็จของงานมากกวาเพือ่ หวัง
ผลประโยชนอยางอืน่
กิติ ตยัคคานนท (2536: 71) กลาววา คุณลักษณะที่ดีของผูนาที
ํ ่เกี่ยวของกับความเปน
ผูนําในการบริหารงาน ไดแก มีความเปนธรรม ความสามารถในการจูงใจคน การควบคุมตนเอง
การตัดสินใจ การใชดุลพินิจที่ดีและถูกตอง มีความกลาหาญ เด็ดขาด จริงจัง ไมโลเล มีความ
อดทน หนักแนนและรูจ กั บังคับใจตนเอง ยกยองใหเกียรติและใหความไววางใจผูใตบังคับบัญชา
สรุปไดวา ลักษณะภาวะผูนาของผู
ํ
บ ริหาร คือ ความสามารถในการจูงใจใหผูอื่น
ปฏิบัติงาน เขาใจสภาพและความแตกตางของมนุษย สามารถเขากับผูอื่นไดดี ความสามารถใน
การตัดสินใจสั่งการ ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา ความสามารถในการติดตอสื่อสาร
ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมทางการบริหารไดเหมาะสมกับสถานการณ
5. ลักษณะดานทักษะการบริหาร
ลักษณะดานทักษะการบริหาร หมายถึง ความรูความชํานาญ และความสามารถในการ
ดําเนินกิจกรรมการบริหาร เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านบรรลุวตั ถุประ สงคที่กาหนดไว
ํ
ผูบ ริหารหรือผูน ํา
ที่มีความสามารถในการบริหารงาน ตองมีทกั ษะเกีย่ วกับการบริหารงานทีต่ นรับผิดชอบ จึงจะทําให
การบริหารงานนั้นสําเร็จไดดว ยดี ทักษะทางการบริหารเปนคุณสมบัติจาเป
ํ น ทีผ่ บู ริหารจะตองมี
เพื่อชวยใหการบริหารงานเกิดผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากลักษณะของการบริหารจะ
ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหาร ภารกิจของการบริหารและทักษะในการบริหารดวย (จักรพรรดิ
วะทา 2538: 33)
ไวลส (Wiles. อางใน จักรพรรดิ วะทา 2538: 34 ) ไดกลาวถึง ทักษะทางการบริหารที่
จําเปนสําหรับการบริหาร ดังนี้
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1.!ทักษะการเปนผูนาํ (Skill in Leadership)
2.!ทักษะในมนุษยสัมพันธ (Skill in Human Relation)
3.!ทักษะในกระบวนการหมูพวก (Skill in Group Process)
4.!ทักษะในการบริหารบุคคล (Skill in Personal Administration)
5.!ทักษะในการประเมินผล (Skill in Evalluation)
วินัย เกษมเศรษฐ ( อางใน จักรพรรดิ วะทา 2538: 35 ) กลาววา ผูบ ริหารทีด่ มี คี วาม
สามารถตองมีความรูและทักษะโดยทักษะที่จาเป
ํ นสําหรับผูบ ริหารประกอบดวย
1.!ทักษะทางเทคนิค (Technical - Managerial Skills) คือ ทักษะในดานการเงินและ
บัญชี การจัดหา งานบริหารบุคคล ระเบียบงานสารบรรณ การจัดระบบงาน เปนตน
2.!ทักษะในการครองตน (Human - Managerial Skills) คือ ทักษะในการกระตุน หรือ
จูงใจใหทํางานตามหนาทีค่ วามรับผิดชอบ การติดตอประสานงาน การแสดงสภาพผูนํา การรูจ กั
ประนีประนอม และการสรางขวัญ เปนตน
3.!ทักษะในการจัดการศึกษา (Technical – Educational Skills) คือ ทักษะในการจัด
การเรียนการสอน ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ตามจุดมุงหมายของการศึกษาของหลักสูตร และของ
วิชาการพัฒนาหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใชใหเกิดผลในการปฏิบัติ
4.!ทักษะในการสรางความคิด(Speculative Creative Skills)คือทักษะในการคาดการณ
ลวงหนาในลักษณะที่สามารถทําใหองคการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบไดอยาง
สมบูรณ และมีบริการที่สนองความตองการได
มินทซเบอรก (Mintberg, 1973: 27-28) กลาวถึง ทักษะในการบริหารที่จาเป
ํ นของ
ผูบ ริหารดังนี้
1.!ทักษะกระบวนการกลุม
2.!ทักษะความเปนผูนาํ
3.!ทักษะการแกปญหาความขัดแยง
4.!ทักษะการจัดขอมูลขาวสาร
5.!ทักษะการตัดสินใจ
6.!ทักษะการแสวงหาและใชทรัพยากร
7.!ทักษะการเปนผูร เิ ริม่
8.!ทักษะความเขาใจในบทบาทหนาที่
โรเบิรต แอล. แคทซ (Robert L., 1955: 32-42) เปนผูที่ไดคิดคนวิธีการที่เรียกวา
“สามทักษะ” (Three – Skill Method ) พบวา ผูบ ริหารตองมีความสามารถในการบริหาร 3 ดาน
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คือ ทักษะทางเทคนิค ทักษะเชิงมนุษยและทักษะเชิงมโนมติ ซึ่งสรุปสาระสําคัญของทัง้ 3 ทักษะได
ดังนี้
1.!ทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skill) หมายถึง ความสามารถในการใชความรู ใชเครือ่ งมือ
วิธีการปฏิบัติงานเปนความสามารถในการใชเทคนิควิธีการทํ างานที่เหมาะสม ใหงานบรรลุ
ผลสํ าเร็จประกอบดวย ทักษะ 3 ทักษะ คือ การวางแผน กระบวนการกลุมและการติดตอ
สื่อสาร และการจัดการ
2.!ทักษะเชิงมนุษย (Human Skill) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั งิ านรวมกับ
คน สามารถเขาใจและจูงใจคนอืน่ ใหรว มมือรวมใจทํางานไดอยางดี เปนความสามารถในทาง
มนุษยสัมพันธ ประกอบดวย ทักษะ 3 ทักษะ คือ การจูงใจและบํารุงขวัญ การประสานงานและ
การใชหลักธรรม
3.!ทักษะเชิงมโนมติ (Conceptual Skill) หมายถึง ความสามารถในการนึกคิดที่กวาง
ขวางและชัดเจน สามารถเขาใจถึงสวนตางๆ ของหนวยงานที่สัมพันธกัน สามารถคิดวิเคราะห
ตัดสินใจใหงานตางๆ ในหนวยงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยทักษะ 3 ทักษะ คือ
การเปนผูนาํ การตัดสินใจ และการขจัดความขัดแยง
นพพงษ บุญจิตราดุลย (2534: 17-18) ทฤษฎี 3 ทักษะ จะทําใหเราเห็นความสามารถใน
การปฏิบัติงานของครูใหญมากยิ่งขึ้น ทฤษฎีนี้ประกอบดวย
ทักษะในคตินิยม (Conceptual Skill) ครูใหญในฐานะผูบ ริหารสูงสุดในโรงเรียน
จะตองมีทักษะนี้มากที่สุด โดยสามารถเขาใจหนวยงานของตนในทุกลักษณะและเห็นความสัมพันธ
ของหนวยงานของตนทีม่ ตี อ หนวยงานหรือองคการอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ จะตองเขาใจวางานแตละหนาที่
ในโรงเรียนจะขึ้นอยูซึ่งกันและกันและหากมีการเปลี่ยนแปลงในหนาที่หรือหนวยงานยอยตางๆใน
สวนใดสวนหนึง่ ของโรงเรียนทีจ่ ะกระทบกระเทือนถึงสวนอืน่ ๆ ครูใหญจะตองมีความรูก วางขวาง
ในดานวิชาสังคมศาสตร ประกอบดวยสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร การเมือง มานุษยวิทยา จิตวิทยา
สังคม ดังนั้นความรูที่ครูใหญจะไดทักษะนี้มา ครูใหญจะตองศึกษาวิชาสามัญ (general education)
มากขึ้นเพื่อจะไดทางานให
ํ
มีประสิทธิภาพ
ทักษะทางมนุษยสัมพันธ (Human Skill) ในการบริหารงานโรงเรียนไมวา จะเปนการ
บริหารงานทางดานไหนรวมทัง้ การจัดการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน ครูใหญจาเป
ํ นจะตองมีทักษะทาง
ดานมนุษยสัมพันธอยางดีเพราะครูใหญตองทํางานสัมพันธกับบุคคลหลายประเภท ซึ่งมีความ
แตกตางกันทางดานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม สั ง คม สิ่งแวดลอม ทั ศ นคติและคานิยม
บุคคลประเภทตางๆ ไดแก ผูบ งั คับบัญชาเหนือครูใหญ ศึกษานิเทศก ครูหวั หนาหมวดวิชา ครูนอ ย
พนักงานเจาหนาที่ คนงานภารโรง นักเรียนและผูปกครองจึงตองศึกษาพฤติกรรมและพยายามเขาใจ
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บุคคลทุกประเภท มีอยูหลายครั้งที่จะพบวางานลมเหลวเพราะความไมเขาใจกันจนไมสามารถรวม
กันทํางานได ทักษะนี้ครูใหญจะศึกษาไดจากประสบการณในการทํางานและจากวิชาสังคมศาสตร
ที่เกี่ยวกับจิตวิทยา ขบวนการหมูพวก และสังคมวิทยา
ทักษะทางเทคนิค (Technical Skill) ทักษะทางนี้ หมายถึง การทีค่ รูใหญสามารถ
ทํางานดานที่เกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะอยางซึ่งเกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการ และเทคนิค อาศัยความรู
การวิเคราะหและใชเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ทักษะนี้เรียนรูไดดวยการปฏิบัติระหวางฝก
หรือเตรียมตัวเปนผูบ ริหาร เชน ความสามารถในการเขียนคําสั่งเปนลายลักษณอักษร การพูด
การอานแผนผังการสรางอาคาร การรูจ กั ตารางทํางาน การทําทะเบียนนักเรียนสามารถทําสํามะโน
ประชากรเกี่ยวกับนักเรียน เขาใจแบบฟอรมทะเบียน และการบัญชีใชสอยตางๆ เทคนิควิธีการ
และการรูจ กั ใชอปุ กรณ เครือ่ งมือตางๆเปนตน ทักษะทางเทคนิคถึงวาจะจําเปนนอยมากสําหรับครู
ใหญ เพราะวาไมตองทําหรือปฏิบตั เิ องแตกจ็ ําเปนตองรูแ ละเขาใจเพือ่ การตรวจสอบงานและสราง
ศรัทธาใหกับผูอยูใตบังคับบัญชา
วิจติ ร ศรีสะอาน (2523: 37-38) ไดกลาวถึง วิธีการ “สามทักษะ” (Three-skill Method)
ของ โรเบิรต แอล. แคทซ (Robert L. Katz) ซึ่งไดพบวาผูบริหารจะทําหนาทีข่ องตนไดดเี พียงใดจะ
ประสบความสําเร็จมากนอยกวากัน หรือไมขึ้นอยูกับทักษะ 3 ทักษะ คือทักษะเชิงเทคนิค ทักษะเชิง
มนุษยสัมพันธ ทักษะเชิงมโนมติ มีสารสําคัญที่สรุปไดดังนี้
ทักษะเชิงเทคนิค หมายถึง ความสามารถในการใชเทคนิควิธีทเ่ี หมาะสมในการบริหาร
งานใหบรรลุผล ทักษะเชิงเทคนิคเปนทักษะที่ผูบริหารพัฒนาตนเองไดไมยากสนมากจะบรรจุไวใน
วิชาตางๆทางการบริหาร ทักษะดานนีผ้ บู ริหารจะตองมี ประกอบดวย
ทักษะดานการวางแผน
ทักษะดานกระบวนการกลุมและการติดตอสื่อความหมาย (Group process and
Communication Skill)
ทักษะดานการจัดการ (Management and Organization Skill)
ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ หมายถึง ความสามารถของผูบ ริหารในการทํางานในฐานะ
สมาชิกของกลุมและความสามารถในการเสริมสรางพลังความรวมมือ ระหวางสมาชิกของหนวย งาน ทักษะที่เกี่ยวของกับการทํางานกับคน ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมที่สาคั
ํ ญที่สุด ผูบ ริหารจะตองพัฒนา
ตนเองใหมีทักษะในดานนี้ ที่สาคั
ํ ญจะตองรูจ กั ตนเอง มีความมั่นใจ และมั่นคงในอารมณพยายาม
เขาใจผูอื่น มีใจกวาง และรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน ตองยึดหลัก “รูจักตน เขาใจคนเพือ่
ผลงาน”
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ทักษะเชิงมโนมติ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการเขาใจหนวยงานในทุก
ลักษณะเห็นความสัมพันธระหวาง สวนงานและกิจกรรมตางๆของหนวยงานรวมทั้งความสัมพันธ
กับหนวยงานอื่นๆ เปนทักษะที่ผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงานจะขาดเสียไมไดทักษะนี้ผูบริหาร
จะตองมี ประกอบดวย
1.!การตัดสินใจ(Making Decisions)
2.!การขจัดความขัดแยง (Managing Conflict)
ความจําเปนที่จะตองมีหรือใชทักษะทั้ง 3 ขึน้ อยูก บั ระดับความรับผิดชอบของผูบ ริหาร
โดยที่ผูบ ริหารระดับตนจําเปนตองใชทักษะเชิงเทคนิคมากและทักษะเชิงมนุษยสัมพันธและมีทักษะ
เชิงมโนมตินอ ยกวาตามลําดับ ผูบริการระดับกลางใชทักษะเชิงเทคนิคนอยกวาระดับตนแตอาจตอง
ใชทักษะเชิงมนุษยสัมพันธและทักษะเชิงมโนมติมากกวา สวนผูบ ริหารระดับสูงตองใช ทักษะเชิง
มโนมติและทักษะเชิงมนุษยสัมพันธมากกวา สวนทักษะเชิงเทคนิคใชนอย
สรุปไดวา ทักษะการบริหาร คือ ความชํานาญในการปฏิบัติงานตามบทบาททางการ
บริหารไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เชน การใชความคิดและสติปญญา การมีมนุษยสัมพันธ การใช
เทคนิควิธีการในการปฏิบัติงาน การแกปญหาและความขัดแยง การจัดการเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร
การแสวงหาและการใชทรัพยากร ความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใชอยางเหมาะสมการ
พูดและการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม
6. ลักษณะดานวิชาชีพ
ลักษณะดานวิชาชีพ สมเกียรติ เจริญฉิม (2532: 15) ไดใหความหมายวา เปนความรู
และประสบการณที่เกี่ยวกับวิชาชีพหรืองานที่ตองปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ ซึ่งจะตรงกับลักษณะ
งานในตําแหนงของผูบ ริหารนัน้ ๆ เปนความสามารถในการใชความรู และเครือ่ งมือทางการบริหาร
ความสามรถในการจูงใจคน มีนกั วิชาการหลายทานไดใหแนวคิดเกีย่ วกับลักษณะดานวิชาชีพสําหรับ
ผูบ ริหารไวดงั นี้
นพพงษ บุญจิตราดุลย (2527: 33) ไดใหแนวคิดถึงลักษณะดานวิชาชีพของนักบริหาร
วาเปนความสามารถในการตัดสินใจ ทํางานรวมกับผูอ น่ื ได และความสามารถในการคิดวิเคราะห
วางนโยบายและแผนงาน
จุมพล สวัสดิยากร (2520: 328-331) กลาวถึง คุณลักษณะดานวิชาชีพของผูบริหารไว
9 ประการ ดังนี้

31
1.!ความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงาน
2.!ความสามารถในการจัดองคการและจัดบุคคลใหเขากับงาน
3.!ความสามารถในการควบคุมการใชจายเงิน
4.!ความสามารถในการประชาสัมพันธ
5.!ความสามารถในการประสานงาน
6.!ความสามารถในการบํารุงขวัญผูร ว มงาน
7.!ความสามารถในการบังคับบัญชาผูรวมงาน
8.!ความสามารถในการประเมินผลงาน
9.!ความสามารถในการปรับปรุงงานใหดีขึ้นเสมอ
อภิรมย ณ นคร (2521:12-13) ไดใหความเห็นไววา ผูบ ริหารการศึกษาตองอาศัยทัง้
สมรรถภาพสวนตัวและดานอาชีพในการบริหารงาน สมรรถภาพทางดานอาชีพมีดังนี้
1.!พื้นฐานการศึกษาที่สูงพอ
2.!มีความเขาใจอยางลึกซึ้งในศาสตรที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
3.!มีประสบการณมากอนอยางเพียงพอ
4.!มีความสามารถตอการทํางานเปนกลุม
ประชุม รอดประเสริฐ (2527: 24) ไดระบุลักษณะที่ทาให
ํ วชิ าชีพการบริหารของ
ผูบริหารทีจ่ ะเปนนักบริหารทีป่ ระสบผลสําเร็จ ไวดงั นี้
1.!เปนผูมีความรูเฉลียวฉลาด มีความรูท นั ตอเหตุการณตา งๆและมีความเปนปจจุบนั
เสมอ
2.!เปนผูมีความสามารถในการแกปญหาตางๆไดดี
3.!เปนผูมีความซื่อสัตยและยุติธรรม
4.!เปนผูอุทิศเวลาใหกับหนวยงานอยางแทจริง และเอาจริงเอาจังกับงานในหนาที่
รับผิดชอบ
5.!เปนผูมีจินตนาการสูงและกลาตัดสินใจในสิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวม
สําหรับสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2540: 1-35) ไดกาหนดเกณฑ
ํ
มาตรฐาน
ผูบริหารการศึกษาทีส่ อดคลองกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ไวดงั นี้
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา
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ระดับคุณภาพ
ระดับที่ 1 แสวงหาความรูเกี่ยวกับวิชาชีพการบริหารการศึกษาอยูเสมอ
ระดับที่ 2 มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพการบริการการศึกษา
ระดับที่ 3 เปนผูน าในการพั
ํ
ฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนา
ของบุคลากร ผูเ รียน และชุมชน
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1ตัดสินใจปฏิบตั กิ ิจกรรมโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับครูผูเรียนและชุมชน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ระดับ 2 ตัดสินใจปฏิบตั กิ จิ กรรมโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับครู เรียนและชุมชน
ทัง้ งานดานการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมและงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของทัง้ ในและนอกสถานศึกษา
ระดับ 3 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมทุกดานในหนาที่ผูบริหารการศึกษา ทั้งดานการ
เรียนการสอน กิจกรรมเสริม ตลอดจนดานสังคมและสิ่งแวดลอม ทีส่ ง ผลโดยตรงตอ การพัฒนาครู
ผูเ รียน และชุมชน
มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 รูจ ดุ เดนจุดดอยของผูร ว มงาน
ระดับ 2 แกไขขอบกพรองของผูร ว มงาน และสงเสริมพัฒนาความสามารถใหสูง
ขึ้นอยูเสมอ
ระดับ 3 พัฒนาผูร ว มงานใหสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มขีดความสามารถของแต
ละคน
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติงานไดเกิดผลจริง
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 จัดแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของหนวยงาน
ระดับ 2 จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับปญหาและความ
ตองการของหนวยงานและชุมชน
ระดับ 3 จัดทําแผนยุทธศาสตรที่มุงใหเกิดผลคุมคาตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สังคมและสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีเ่ กิดผลงานทีม่ ี
คุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ
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ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 เลือกสื่อ เครือ่ งมือเทคนิค วิธีการตางๆที่มีคุณภาพมาใชในการบริหารงานได
อยางเหมาะสม
ระดับ 2 ใชและพัฒนาสือ่ เครือ่ งมือ เทคนิค วิธกี ารตางๆ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยางหลากหลาย
และผูร ว มงานมีสว นรวม
ระดับ 3 คิดคนผลิตสือ่ เครือ่ งมือ เทคนิควิธกี ารในการบริหารการศึกษา โดยผูร ว มงานมี
สวนรวม
มาตรฐานที่ 6 ปฏิบตั งิ านขององคกรโดยเนนผลถาวร
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 มีการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว
ํ
จริง
ระดับ 2 มีการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว
ํ
จริง โดยผูบ ริหารและผูป ฏิบตั งิ านรวม
ตรวจสอบ ประเมินระหวางการปฏิบัติ และปรับปรุงงานเพือ่ นําไปสูผลจริง
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 เปนการรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง มีหลักฐานการปฏิบัติ
ชัดเจนแสดงถึงขอดี ขอเสีย ผลกระทบของงานไดปฏิบัติ
ระดับ 2 เปนการรายงานที่เกิดจากการปฏิบัติจริง มีรายละเอียดที่ลึกซึ้งแสดงถึงความ
สําเร็จของงานที่ชื่นชมภูมิใจ นําเสนอขอปฏิบัติที่เปนประโยชนตอผูรับบริการในลักษณะตางๆ ตาม
ที่ไดปฏิบัติจนไดผลจริง เปนประโยชนตอ วงการศึกษา
ระดับ 3 เปนการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติจริง มีรายละเอียดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดย
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงวิธีการ การปฏิบัติใหไดผลดีกวาเดิม จากผลเสียและขอจกัดที่พบ
และมีขอ เสนอแนะในการนําไปปรับใชในสภาวะตางๆที่เปนประโยชนตอสังคม
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในดานตางๆ อยางสมําเสมอ
่
ระดับ 2 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีอยางสมําเสมอ
่
ใหคาแนะนํ
ํ
าและแกไขขอ
บกพรองในลักษณะสรางสรรค ตลอดจนสอดแทรกแบบอยางการปฏิบัติงานที่ดีในกระบวนการ
บริหาร
ระดับ 3 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจนผูอื่นเกิดศรัทธาและปฏิบัติตนตามแบบอยางที่
เลือกสรรแลวจนเปนปกตินิสัย

34
มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 ปฏิบัติกิจกรรมตางๆรวมกับองคกรอื่นๆและชุมชน ตามที่ไดรับมอบหมายได
ครบถวน บรรลุวัตถุประสงคของงาน
ระดับ 2 อาสาเขารวมปฏิบัติงานในชุมชนและหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ ตามความ
สามารถและความถนัด
ระดับ 3 เปนผูน าในการพั
ํ
ฒนาชุมชนและรวมมือกับหนวยงานอื่นพัฒนาการศึกษาอยาง
เปนระบบ
มาตรฐานที่ 10 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 สามารถแสวงหาและใชประโยชนจากขอมูลขาวสาร ทีจ่ าเป
ํ นตอการบริหาร
เชน ขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยี เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมในการบริหาร และขอมูลขาวสารทาง
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต ในระดับทองถิ่น ระดับประเทศและระดับโลก
ระดับ 2 สามารถรวบรวมขอมูลขาวสารทีจ่ ําเปนมาจัดเก็บออยางเปนระบบและนํามา
ใชในการพัฒนางานและผูรวมงานได
ระดับ 3 สามารถนําขอมูลขาวสารมาใชในการจัดกิจกรรมการพัฒนาไดเปนปกติวิสัย
และสามารถใหบริการขอมูลขาวสารแกผูรวมงาน หนวยงานและชุมชนไดอยางเปนระบบ
มาตรฐานที่ 11 เปนผูน าและผู
ํ
สรางผูนาํ
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 เปนผูน าการการพั
ํ
ฒนาทีด่ ี
ระดับ 2 ปฏิบัติงานเปนแบบอยาง สงเสริมการทํางานรวมกัน
ระดับ 3 รวมกันสรางแนวทางหรือวัฒนธรรมการทํางานที่ดีขององคกร
มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ
ระดับ 1 ตระหนักในปญหาและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงรอบดาน
ระดับ 2 เตรียมวางแผนแกปญ
 หา วางแผนการเปลี่ยนแปลง และปรับกิจกรรมให
สอดคลองกับสถานการณรอบดาน
ระดับ 3 ดําเนินกิจกรรมขององคการไดสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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สรุปไดวา ลักษณะดานวิชาชีพ คือ ความเปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณ
เกี่ยวกับงานในหนาทีข่ องผูบ ริหารโรงเรียนเชน ความรูทางวิชาการ ความสามารถในการกําหนด
นโยบายและการวางแผน การกํากับติดตาม การประเมินผล การประสานงาน การจัดองคการ
การประชาสัมพันธ การพัฒนาบุคลากร การสอนและนิเทศงาน การปรับปรุงและพัฒนางาน การใช
ความรูแ ละเครือ่ งมือในการบริหาร
7. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะของผูบริหารการศึกษาที่มีผูวิจัยไดทาการศึ
ํ
กษา
ไวทง้ั ขอเสนอ ดังนี้
7.1 งานวิจยั ในประเทศ
อนันต มาสวัสดิ์ (2518: 43) ไดทาการวิ
ํ
จยั คุณลักษณะของครูใหญที่พึงปรารถนา
ตามทัศนะของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของครู
ใหญท่ีพึงปรารถนาตามความคิดเห็นของครูสว นใหญ เรียงลําดับตามความสําคัญดังนี้
1. ปกครองบังคับบัญชาโดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตรากรุณา มุทติ า และ
อุเบกขา
2. มีความรูค วามสามารถในการบริหารกิจการโรงเรียน
3. มีความยุตธิ รรม
4. ใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ น่ื
5. ใจคอหนักแนนมีอารมณมน่ั คง
6. มีความประพฤติดียึดเปนแบบอยางได
7. มีความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวและกลาตัดสินใจ
8. ปรับตัวเขากับผูอ น่ื ไดดี
9. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ
10. แตงกายเหมาะสมกับกาละเทศะและสะอาดเรียบรอย
ประถม แสงสวาง (2524: 8-9) ไดทาการวิ
ํ
จยั เพื่อคนหาคุณลักษณะของ
นักบริหารการศึกษาไทยที่พึงประสงคอยางยิ่ง ไวดงั นี้ กลารับผิดชอบเมื่อทราบวาสิ่งที่สั่ง หรือ
กระทําไปนัน้ ไมถกู ตอง ไมเปนผูต อบรับแตความชอบแลวโยนความผิดใหผอู น่ื มีความสามารถ
และกลาแสดงความคิดเห็นของตนเองตอทีป่ ระชุมหรือผูอ น่ื มีความคิดสุขุมรอบคอบในการ
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ตัดสินใจมีความลึกซึ้งกวางขวางมองการไกล มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง มีปฏิภาณไหวพริบและสติ
ปญญาดี มีความกระตือรือรนในการทํางานและไมรับสินบน หรืออาศัยอํานาจหนาทีห่ าประโยชน
สวนตัว
เฉลิม รัชชนะกุล (2524: 120-121) ไดทาวิ
ํ จยั เรือ่ ง ลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในทัศนะของผูบ ริหารและอาจารยในเขตการศึกษา 11 ผลการวิจัย
พบวา ผูบริหารแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค ของผูบ ริหารโรงเรียน มีจํานวน
ทั้งสิ้น 33 ขอ และใหความสําคัญ 10 อันดับแรก คือ
1.! ควรเปนผูมีมนุษยสัมพันธดี เขากับชุมชนได
2.! ควรเปนผูมีความยุติธรรมตอผูใตบังคับบัญชา
3.! ควรเปนผูม คี ณ
ุ ธรรมประจําใจ
4.! ควรเปนผูต ดั สินใจไดอยางรวดเร็ว ถูกตองแกปญหาเฉพาะหนาไดดี
5.! ควรเปนผูม คี วามรู
6.! ควรเปนผูมีความประพฤติดี ปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางตอผูใ ตบงั คับบัญชาได
7.! ควรเปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต
8.! ควรเปนผูมีความเสียสละ ไมเห็นแกตวั เห็นประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน
9.! ควรเปนผูมีสุขภาพดี ทั้งรางกายและจิตใจ
10.!ควรเปนผูมีจิตใจเปนประชาธิปไตย ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ น่ื
ประสิทธิ์ พงษเทพนิวัต (2530: 115) ไดทาวิ
ํ จยั เรือ่ งความคิดเห็นของผูบ ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ผูนํ าทองถิ่นและขาราชการที่เกี่ยวของกับการประถมศึกษา เกี่ยวกับ
ลั ก ษณะที่พึงประ สงคของผูบ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ชนบทยากจน ภาคเหนือ
ผูวิจัยไดสรุปลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของผูบ ริหารโรงเรียนประถมศึกษาไวดงั นี้
ลักษณะสวนบุคคล มีลาดั
ํ บความสําคัญดังนี้
1.! ซื่อตรงตอตนเองและหนาที่
2.! ทํางานรวมกับคนอืน่ ไดทกุ โอกาส
3.! ประสานความเขาใจอันดีระหวางผูทางาน
ํ
4.! สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได
5.! โนมนาวและกระตุน ใหครูภายในโรงเรียนทํางานรวมกันจนสําเร็จตาม
วัตถุประสงค
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ลักษณะดานวิชาชีพ จัดลําดับความสําคัญดังนี้
1. ความรูความสามารถทางการศึกษา
2. การมีความรูความเขาใจในหลักสูตรประถมศึกษา
3. การรูเทคนิคการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน
บุญมา กัมปนาทพงษ (2532: 90) ไดทาการวิ
ํ
จยั เรือ่ ง การศึกษาคุณลักษณะ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ประกอบดวยกลุม ตัวอยางจากผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ทั่วประเทศ จํานวน 271 คน เปนผูบ ริหารดีเดน 35 คน ผูบ ริหารทัว่ ไป 236 คน จากการวิเคราะห
ขอมูล สรุปไดดังนี้
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สามารถจําแนกได
4 ดาน
1. คุณลักษณะดานการเปนผูนาํ พฤติกรรมบงชี้ที่สาคั
ํ ญของคุณลักษณะนี้ไดแก
มีความรับผิดชอบสูง มีคณ
ุ ธรรมอันเปนตัวอยางได เปนผูมีความเสียสละทําประโยชนใหแก
สวนรวม เชือ่ มัน่ ในตนเอง กลาเผชิญกับปญหาตางๆดวยความมั่นใจ
2. คุณลักษณะดานวิชาการ พฤติกรรมบงชี้ที่สาคั
ํ ญของคุณลักษณะนี้ไดแก ความ
รูความสามารถ ในการบริหารงานบุคคล รูห ลักการบริหารและมีประสบการณในการบริหารมี
ความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรรูนโยบายการจัดการศึกษา
3. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ พฤติกรรมบงชี้ที่สาคั
ํ ญของคุณลักษณะนี้ ไดแก
มีมนุษยสัมพันธดี มีน้าใจไมตรี
ํ
เขาสังคมไดมีความเปนประชาธิปไตย ยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอื่นแสดงบทบาทหนาที่ไดอยางเหมาะสมการติดตอสัมพันธกับผูอื่น มีความแนบเนียนและมี
สุขภาพจิตดี
4. คุณลักษณะดานความสามารถในการบริหารงาน พฤติกรรมบงชี้ที่สําคัญใน
ลักษณะดานนี้ ไดแก มีความรูความเขาใจในนโยบาย และวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน สามารถ
วางแผนและปรับปรุงแผนงาน สามารถจัดสายการบังคับบัญชาและจัดระเบียบงาน สามารถมอบหมายงานและความรับผิดชอบใหผูอื่นได
ลีลา สุวรรณนิมิตร (2533: 169-170) ไดทํ าการวิจัย เรื่อง คุณลักษณะที่
พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนอนุบาลตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียนอนุบาลของรัฐ
ประกอบดวยกลุมตัวอยาง 358 คน จากผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดสรุปคุณลักษณะที่
พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนอนุบาลไวดังนี้
คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ครูผสู อนมีความคิดเห็นวา สิง่ ทีผ่ บู ริหารจําเปนจะ
ตองมีมากคือ ความกระตือรือรนในการทํางาน ควบคุมอารมณได มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
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คุณลักษณะดานคุณธรรม ครูผสู อนมีความคิดเห็นวา สิง่ ทีผ่ บู ริหารจําเปนตองมี
มาก คือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต ความจริงใจตอผูร ว มงาน
คุณลักษณะดานความเปนผูนาํ ครูผสู อนมีความคิดเห็นวา สิง่ ทีผ่ บู ริหารจําเปนจะ
ตองมีมากคือ มีไหวพริบปฏิภาณมีความคิดริเริม่ สรางสรรค มีความสามารถในการโนมนาว และ
กระตุนใหครูทางานร
ํ
วมกัน
คุณลักษณะดานมนุษยสัมพันธ ครูผสู อนมีความคิดเห็นวาสิง่ ทีผ่ บู ริหารจําเปนจะ
ตองมีมาก คือยอมรับความคิดเห็นของผูอ น่ื ประสานความเขาใจอันดีระหวางผูท างานร
ํ
วมกันรูจ กั ให
เกียรติและเคารพสิทธิ์ของผูอื่น
คุณลักษณะดานความรูความสามารถ ครูผสู อนมีความคิดเห็นวา สิง่ ทีผ่ บู ริหารจํา
เปนจะตองมีมากคือ ความเขาใจในบทบาทหนาทีข่ องโรงเรียนอนุบาล ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
นโยบาย ความรูด า นจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
คุณลักษณะดานการปฏิบัติงาน ครูผสู อนมีความคิดเห็นวาสิง่ ทีผ่ บู ริหารจําเปนจะ
ตองมีมาก คือ ความสามารถในการใหคําแนะนํา ชี้แจงระเบียบ รูข อบขายของงานทีร่ บั ผิดชอบ
มีความสามารถในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
คุณลักษณะดานสวนตัวและครอบครัว ครูผสู อนมีความคิดเห็นวาสิง่ ทีผ่ บู ริหารจะ
ตองมีมาก คือ ความประพฤติไมเปนที่นาเสื่อมเสีย สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ชีวติ ครอบครัว
ราบรืน่
จิต แกวทิพย (2534: บทคัดยอ) ไดทาการวิ
ํ
จยั เรือ่ ง คุณลักษณะของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศนภายในโรงเรียน สังกัด
การประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง กลุมตัวอยาง จํานวน 518 คน จากผลการวิเคราะห พบวา
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและครูในดานบุคลิกภาพ
ดานคุณธรรม ดานความเปนผูน ํา ดานมนุษยสัมพันธ ดานความรูความสามารถ ในการบริหารอยู
ในระดับมาก คุณลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนตามทัศนะของผูบ ริหารโรงเรียนและครู อาจารยใน
ลักษณะรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานคุณธรรม ดานความเปนผูน ํา
ดานความสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานอืน่ ๆ ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เหม ทองชัย (2536: 46-47) ไดทาการวิ
ํ
จยั เรื่องคุณสมบัติและบทบาทที่จาเป
ํ น
สําหรับรองอธิการฝายวิชาการของวิทยาลัยครู โดยไดสอบถามความคิดเห็นของรองอธิการฝาย
วิชาการ ผูบ ริหารและอาจารย พบวา คุณสมบัติดานสวนตัวที่จาเป
ํ นสูงสุด ไดแกความสามารถ

39
ในการสื่อสารทําความเขาใจกับคนอื่น ความซื่อสัตยสุจริต ไมอาศัยอํานาจหนาที่หาประโยชน
สวนตัว มีความสํานึกในความรับผิดชอบตองานในหนาที่ และกลาที่จะรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติและมีขอบกพรองเกิดขึ้น สวนคุณสมบัติดานวิชาชีพที่มีความจําเปน
สูงสุด ไดแก ความเปนนักวิชาการ ใฝรู ศึกษาหาความรูอยูเสมอ ความสามารถในการทํางานรวม
กับอาจารยไดเปนอยางดีและ สามารถมอบหมายงานที่สอดคลองตองกับความสามารถของอาจารย
ความเขาใจในปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนอยางดี และมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร และการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัยครูเปนอยางดี
มงคล บัวศิลา ( 2537: บทคัดยอ)ไดทาการวิ
ํ
จยั เรือ่ ง ลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ
เขตการศึกษา โดยแบงลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) ลักษณะดาน
วิชาการ 2) ลักษณะดานบุคลิกภาพ 3) ลักษณะดานความสามารถในการบริหาร พบวาโดยเฉลี่ยแลว
ความพึงประสงคของผูบ ริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครูเกี่ยวกับลักษณะพึงประสงค
ของผูบริหารสถานศึกษาในประเด็นของลักษณะดานวิชาการ ลักษณะดานบุคลิกภาพ และลักษณะ
ดานความสามารถในการบริหารงานอยูใ นระดับมาก สวนการเปรียบเทียบความพึงประสงคระหวาง
ผูบริหารการศึกษากับผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏวามีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พงศศักดิ์ ภูกาบขาว ( 2537: บทคัดยอ ) ไดศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน และผลการปฏิบตั งิ านของผูบ ริหารโรงเรียนประถมศึกษาทีเ่ ขาสูต าแหน
ํ
ง โดยวิธี
ตางกัน ในจังหวัดกาฬสินธ พบวา คุณลักษณะทีเ่ อือ้ ตอการบริหารอยูใ นระดับ “ดี” การปฏิบัติ
งานที่เปนหนาที่และพฤติกรรมการบริหารอยูในระดับ“มาก” ผลการปฏิบัติงานที่เปนขวัญและกําลัง
ใจของครูผูสอนและผลสําฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อยูใ นระดับ “ดี” เมือ่ เปรียบเทียบความ
แตกตางของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดกาฬสินธ ที่เขาสูตําแหนงโดยการสอบ
ขอเขียนและอบรมกับที่เขาสูตําแหนงโดยการคัดเลือกในดาน 1. คุณลักษณะที่เอื้อตอการบริหาร
2. การปฏิบัติงานทั้งที่เปนหนาที่และพฤติกรรมการบริหาร 3. ผลการปฏิบัติงานที่เปนขวัญ และ
กํ าลังใจของครูผูสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกดานไมแตกตางกันในเชิงสถิติ
ยกเวนคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนที่เขาสูตําแหนงโดยวิธีการคัดเลือกมีลักษณะดานบุคลิก
ภาพดีกวาผูบ ริหารโรงเรียนทีเ่ ขาสูต าแหน
ํ
งโดยการสอบขอเขียนและอบรม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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คงสี สนทอง (2536: บทคัดยอ) ไดทาการวิ
ํ
จยั เรือ่ ง การประเมินคุณลักษณะและ
พฤติกรรมของผูบริหารและขวัญกําลังใจของครู โรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูง สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี พบวา ผูบ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีคุณลักษณะที่ดีมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยูในระดับ “ดี”
ขวัญกํ าลังใจของครูโรงเรียนประถมศึกษาอยูในระดับ “ดี” คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริหารในระดับตํา่ และมีความสัมพันธกันในทาง
ตรงกันขาม คุณลักษณะของผูบริหารมีความสัมพันธกับขวัญกํ าลังใจของครูในระดับตํ่ าดวย
สวนพฤติกรรมการบริหารมีความสัมพันธกับขวัญกําลังใจของครูในระดับสูง
7.2 งานวิจยั ตางประเทศ
เอดมอนสันและคนอื่นๆ (อางใน ทัสนี วงศยืน 2538: 13) ไดทาการวิ
ํ
จยั เรือ่ ง
ลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจยั แสดงวาลักษณะทีด่ ขี องผูบ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา คือ มีวัฒนธรรม มีความคิด มองการณไกล มีความสามารถในการบริหาร มีความ
สามารถในการกระตุนบุคคลอื่น มีความเปนนักวิชาการ มีความรูและมีอุดมการณในอาชีพ
แมกนูสัน (Magnuson 1971: 78) ไดทาการวิ
ํ
จยั เรือ่ ง คุณลักษณะของผูบริหาร
โรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ โดยจําแนกคุณลักษณะของผูบ ริหารโรงเรียนออกเปน 2 ลักษณะ
คือ คุณลักษณะดานอาชีพ (Professional characteristics) และคุณลักษณะสวนตัว (Personal
characteristics) ไดสรุปคุณลักษณะทั้ง 2 คุณลักษณะไวดังนี้
1. คุณลักษณะดานอาชีพ ประกอบดวยคุณลักษณะที่สาคั
ํ ญ ดังนี้
1.1 มีความสามารถในการติดตอและเขากับผูอื่นไดดี
1.2 มีความรูในสาขาวิชาชีพเปนอยางดี
1.3 รูจักมอบหมายงานใหผูอื่นทํา
1.4 ทํางานรวมกับผูอ น่ื ไดดี
1.5 ใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ
1.6 เปนผูนาเขาใกลและมีเวลาสําหรับผูร ว มงาน
1.7 มีความสนใจในบุคคลอื่นๆ
1.8 มีความสามารถในการวางแผนและการจัดระเบียบงาน
1.9 รับฟงความคิดเห็นจากบุคคลอืน่
1.10 รูจ กั ใชชอ งทางแหงอํานาจหนาที่
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2. คุณลักษณะสวนตัวประกอบไปดวยคุณลักษณะที่สาคั
ํ ญ ดังนี้
2.1 มีวจิ ารณญาณและมีความยุตธิ รรม
2.2 มีความซื่อสัตยและจงรักภักดี
2.3 มีความรูกวางขวาง
2.4 เปนผูมีสติไมใชอารมณ
2.5 มีความจริงใจ
2.6 มีความเปนมิตร
2.7 มีอารมณขนั
2.8 มีใจกวางและเปดเผย
2.9 มีความเสมอตนเสมอปลาย
2.10 มีความเมตตาปราณี และเอือ้ อาทรตอผูอ น่ื
ดอลล (Doll 1968: 153) ไดทาการวิ
ํ
เคราะหงานวิจัยมากกวา 100 เรือ่ ง ที่มีลักษณะ
ของการเปนผูน าํ ไดสรุปวาผูบริหารทางการศึกษาควรมีลักษณะ ดังนี้
1. ควรเปนคนที่มีลักษณะเอาใจเขามาใสใจเรา ผูน ําควรจะเปนผูที่มีความรูสึกไว
ตอความตองการหรืออารมณของสมาชิกกลุม
2. ควรเปนคนมีชีวิตจิตใจ มีความตองการสวนตน เปนคนทีม่ คี วามกระตือรือรน
มีความตืน่ ตัวอยูเ สมอ ราเริงแจมใส
3. ควรไดรับการยอมรับจากสมาชิกวาเปนสมาชิกของกลุม และพฤติกรรมของ
ผูบริหารจะตองสอดคลองกับเกณฑเฉลีย่ (Norms) ของกลุม มีความคิดไมตางหรือหางจากความคิด
ของกลุมมากนัก
4. ควรเปนที่พึ่งของสมาชิกได
5. สามารถควบคุมอารมณของตนเองได
6. เปนผูม สี ติปญ
 ญา
7. สนใจและรับรูใ นบทบาทของการเปนผูบ ริหารเปนอยางดี
8. มีความรับผิดชอบสูง
จากการศึกษาลักษณะของผูบริหาร ทําใหพบลักษณะของผูบริหารหลายดาน และ
เมื่อนํามาพิจารณาแลวนํามาจัดกลุมจะได 4 กลุม คือ ลักษณะดานบุคลิกภาพ ลักษณะดานภาวะ
ผูน าํ ลักษณะดานทักษะการบริหาร ลักษณะดานวิชาชีพ จึงนําลักษณะดังกลาวมาเปนกรอบแนวคิด
ในการวิจยั

