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ความหมายของนกับรหิาร ( ผูบ้รหิาร )

นักบรหิาร คือ บคุคลผูเ้ป็นหวัหนา้หรอืผูน้ าในหน่วยงานนั้นๆ ถอืว่าเป็นบคุคลที่มี 

ความส าคญัที่สดุ เพราะเป็นผูมี้บทบาทมากที่สดุ และมีอทิธิพลมากที่สุดตอ่การ

เปลี่ยนแปลงสิง่ใหม่ๆ ภายในหน่วยงาน 

( หวน พนิธุพนัธ,์ 2549 ) 

ผูบ้รหิาร เป็นบคุลากรหลกัที่ส าคญัของสถานศึกษาและเป็นผูน้ าวิชาชีพ

( ธีระ รุญเจรญิ (๒๕๕๐ : ๑)

เสรมิศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์ (๒๕๓๘ ก : ๑๐)

ผูบ้รหิาร หมายถงึ ผูท้ี่มุ่งในการปฏบิตัิภารกจิขององคก์รใหส้ าเรจ็



ความหมายของนกับรหิาร ( ผูบ้รหิาร )

ค าว่า บรหิารมาจากค าว่า ปร ิบวก หาระ ปร ิแปลว่ารอบ หาระ แปลว่า น าไป ปรหิาร หรอื 

บรหิาร แปลว่า น าไปรอบ หมายถงึผูน้ าบคุคล หรอืน ากลุม่คน น าหน่วยงานใหไ้ปรอบและไปรอดจงึ 

จะไดช่ื้อว่า ผูน้ าหรอืผูบ้รหิาร

พระราชธรรมวาที (ชยัวฒัน์ ธมมฺวฑฒฺโน) (มปป. : ๑๕)

ผูบ้รหิาร หรอืนักบรหิาร หมายถงึ ผูไ้ดร้บัแต่งต ัง้ หรอืไดร้บัเลอืกตัง้ใหเ้ป็นผูน้ า หรอืหวัหนา้ใน

การปกครองบงัคบับญัชา หรอืบริหารงานในหน่วยงานหรอืองคก์รเพื่อใหส้ าเรจ็หรอืบรรลวุตัถปุระสงค์

ตามที่ก าหนดไวโ้ดยอาศยับคุคลอืน่ช่วยท า

( ดร. ถวลิ อรญัเวศ , 2561 )



ความหมายของนกับรหิาร ( ผูบ้รหิาร )

สรุป

บุคคลซ่ึงเป็นหวัหน้าหรือผู ้น าในองค์กรนั้น ๆ ท าหน้าที่ด าเนินงานตามเป้าหมาย          

โดยก าหนดกลยทุธแ์ละวางแผนวิธีการด าเนินการไวล้ว่งหนา้ เตรียมกจิกรรมที่จะมอบหมาย

งานใหก้บักลุ่มคนรบัผิดชอบใหเ้ป็นไปตามแผนที่ก าหนด คอยก ากบัดูแล บริหารงาน 

กระตุน้และสง่เสรมิ รวมถงึจูงใจใหก้ลุม่คนเต็มใจที่จะท างานและอทุิศตวัใหก้บังานจนไดผ้ล

งานที่ตอ้งการ  ตรวจสอบและประเมินผลการปฎบิตัิงาน  อยา่งเป็นธรรม



ความหมายของมืออาชีพ

มืออาชีพ หมายถงึ การท างานดว้ยความรูค้วามสามารถ ความตัง้ใจจรงิและท างาน ใหเ้กดิผลงานดีที่สุด 

( หวน พนิธุพนัธ,์ 2549 ) 

มืออาชีพ หมายถงึ ผูท้ี่มีความเช่ียวชาญสูงในดา้นนั้น ๆ หรอืมีความรู ้ความสามารถ ความตัง้ใจจรงิ และ

ประสบการณ์สูงในงานที่ท าจนสามารถน าเอาความรู ้ความเช่ียวชาญที่มีอยูน่ั้นไปประกอบอาชีพไดเ้ป็นอยา่ง

ดีและเกดิผลงานที่ดีที่สดุ 

(ชยัยนต ์เพาพาน 2559) 



ความหมายของมืออาชีพ

มืออาชีพ คือ การมีความรอบรู ้เช่ียวชาญช านาญพเิศษในวชิาชีพของตน 

สามารถปฏบิตัิงานไดต้ามมาตรฐานอยา่งถกูตอ้ง มีไหวพรบิในการจดัการ

แกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งรวดเรว็แม่นย า และลงมือท าอยา่งจรงิจงั มุ่งม ัน่ต ัง้ใจ

ใหเ้กดิผลงานที่ดีที่สดุ

( เกรยีงศกัด์ิ เจรญิวงศศ์กัด์ิ , 2557 )

มืออาชีพ คือ การเป็นผูท้ี่มีความรูค้วามช านาญเป็นพเิศษ ไดม้าตรฐานของวิชาชีพน้นั

ปฏบิตัิงานภายใตก้รอบจรยิธรรมของวชิาชีพน้นัและเป็นไปตามที่สงัคมคาดหวงั 

(วณิช วรรณพฤกษ,์ 2550) 



ความหมายของมืออาชีพ

สรุป

1 เกง่คน เป็นผูมี้มนุษยสมัพนัธเ์ป็นเยี่ยมกบับคุคลอืน่

2 เกง่งาน เป็นผูมี้ความสามารถในการท างานทัง้ในเชิงปรมิาณและคุณภาพ 

มีความรบัผิดชอบ ท างานไดเ้กนิเป้าหมาย และมีความสามารถในการปรบัปรุง   

ประสทิธิภาพงานอยูต่ลอดเวลา

3 เกง่คิด เป็นผูท้ี่มีความสามารถในการคิดสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ ในการท างานและ

เป็นผูท้ี่มีค าถามอยูต่ลอดเวลา “ท าไม” และ “ท าไมไม่”

4 เกง่เรยีน เป็นผูท้ี่ใฝ่รูอ้ยูต่ลอดเวลา ชอบในการเรยีนรูท้ ัง้จากการอา่น การฟัง 

การสงัเกต และฝึกฝน



ความหมายของนกับรหิารมืออาชีพ

1. นักบรหิารมืออาชีพ หมายถงึ ผูบ้รหิารที่พยายามท าใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ตาม เป้าหมาย หรอื 

นโยบายขององคก์ร ดว้ยเหตผุลและหลกัการซ่ึงเป็นที่ยอมรบัโดยประยกุตท์ฤษฎ ีหรอืแนวทางต่าง ๆ  

อยา่งผสมกลมกลนืกนัแลว้น าไปสูก่ารปฏบิตัิ 

2. นักบรหิารมืออาชีพ หมายถงึ บคุคลที่เป็นมืออาชีพในการบรหิารจรงิ ๆ เช่น มีประวตัิ ผลงานการ

บรหิารมาอยา่งโดดเด่นเป็นที่ยอมรบัของสงัคม สามารถบรหิารงานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

จนไดร้บัการยอมรบัท ัง้ระดบัหน่วยงาน ระดบัจงัหวดั หรอื แมก้ระทัง่ระดบัชาติ 

3. นักบรหิารมืออาชีพ คือ ผูท้ี่ท าหนา้ที่เป็นผูบ้รหิารงานกจิการต่าง ๆ ใหส้ าเร็จโดยอาศยั ความรู ้

ความสามารถของตนเอง และความรว่มมือของผูอ้ืน่ 

( หวน พนิธุพนัธ,์ 2549 ) 



4. นักบริหารมืออาชีพหรือที่เรียกกนัง่ายๆว่า "มือโปร" มาจากภาษาองักฤษว่า professional 

manager นั้นมีคุณสมบตัิหลกัๆ คือ มีการศึกษาดี มีประสบการณ์กวา้งจากงาน หลายดา้น และมี

ความสามารถในการแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างชาญฉลาด โดยกระท าอย่างเป็นระบบ มีล าดบัขัน้ตอน

เป็นระเบียบแบบแผน คุณสมบตัดิงักลา่วน้ีจะไดม้าโดยการฝึกฝน เรยีนรูแ้ละพฒันา มาอยา่งเป็น

ระบบ และใชเ้วลายาวนานทีเดียว และที่ส าคญัคือจะตอ้งมีการผ่านประสบการณ์จากการปฏิบตัิ

มากมายพอสมควร

ความหมายของนกับรหิารมืออาชีพ

นักบรหิารมืออาชีพ คือ  ผูบ้ริหารที่สามารถ พสูิจน์ตวัเองไดว้่า เป็นผูมี้ความรอบรู ้มีความสามารถ 

มีประสบการณ์ มีความช านาญงานและมีประสทิธิภาพ 

( ทองทพิภา วริยิะพนัธุ ์2546 )



ความหมายของนกับรหิารมืออาชีพ

นักบริหารมืออาชีพ  เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถในการบริหารการศึกษาไดอ้ย่างยอด

เยี่ยม สามารถท าใหเ้ป้าหมายหรืออดุมการณ์ ทางการศึกษาขององคก์รที่ก าหนดไวบ้รรลไุด ้

อย่างมีประสิทธิภาพ ตอ้งเป็นผูมี้ท ัง้ "ศาสตร"์ และ "ศิลป์" ในการปฏิบตัิงานอย่างสูงสุด 

จนเป็นแบบอยา่งและเป็นตน้แบบที่ดีแกผู่บ้รหิารการศึกษาอืน่ๆ และองคก์รอืน่ๆต่อไปได้

( จ าลอง นักฟ้อน 2543 ) 

ผูบ้ริหารมืออาชีพ หมายถึง ผูบ้ริหารที่มีความรูค้วามสามารถ ใชศ้าสตรแ์ละ ศิลป์ในการ

บรหิารงาน ตอ้งมี ประสบการณ์ และสามารถน าพาใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย

ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ เป็นที่ยอมรบัขององคก์ร 

( ณัฐชา พกิลุทอง , 2559 )



ความหมายของนกับรหิารมืออาชีพ

สรุป

บุคคลที่ท าหน้าที่เป็นผูน้ าในการด าเนินงานตามนโยบาย และแผนงานใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงค ์โดยอาศยัความรูค้วามสามารถพเิศษเฉพาะอาชีพนั้น ๆ ความตัง้ใจจรงิ

และประสบการณ์ท างานของตนเอง โดยอาศยัความร่วมมือจากกลุ่มคนในองคก์ ร 

กลา้ที่จะเผชิญปญัหา ตดัสนิใจอย่างเด็ดขาด มีคุณธรรม เสยีสละเวลาเพื่อส่วนรวม

และตรงต่อเวลา  สรา้งและประสานเครอืข่ายเพื่อความรว่มมือและมีความสามารถใน

การบริหารความขดัแยง้ น านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารไดอ้ย่ างมี

ประสทิธิภาพ



คณุลกัษณะนกับรหิารมืออาชีพ

สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ไดจ้ดัท า หลกัสูตร "ผูบ้รหิารสถานศึกษามืออาชีพ" โดยก าหนดคุณลกัษณะ

ของผูบ้รหิารสถานศึกษามืออาชีพไว ้6 ประการ คือ 

1. การเป็นผูน้ าที่มีคุณธรรม จรยิธรรม 

2. การเป็นผูน้ าดา้นการจดัระบบ

3. การเป็นผูน้ าดา้นวิชาการ

4. การเป็นผูน้ าดา้นการบรหิารจดัการ

5. การเป็นผูน้ าดา้นสงัคมและชุมชน

6. การเป็นผูน้ าการพฒันาตนเองในเชิงบรหิาร
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คณุลกัษณะนกับรหิารมืออาชีพ

( สมชาย เทพแสง และอรจริา เทพแสง , 2549 ) 

1. สรา้งวิสยัทศัน์ใหช้ดัเจน

2. ใชก้ารสื่อสารที่มีประสทิธิผลและสื่อสารหลาย ๆ คร ัง้ 

3. จูงใจใหบ้คุลากรพฒันาอยา่งต่อเน่ือง

4. สรา้งทีมงานที่มีประสทิธิผล

5. เปิดโอกาสใหบ้คุลากรไดท้ างานในดา้นที่ตนถนัด และมีความรูค้วามสามารถ
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การปฏิรูปการศึกษาพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ ไดบ้ญัญตัิใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา

และผูบ้ริหารการศึกษาตอ้งมีใบประกอบวิชาชีพ ตามที่กฎหมายก าหนด ซ่ึงเจตนารมณ์ของ

กฎหมายการศึกษาฉบบัน้ีตอ้งการใหผู้บ้ริหารทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ (professional) 

ที่ประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะ ดงัน้ี 

1. ประกอบอาชีพตามวิชาชีพที่ไดศึ้กษามา 

2. มีการศึกษาหรอือบรมและพฒันาวิชาชีพนั้น ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

3. สามารถน าองคค์วามรูไ้ปใชใ้นการบรหิาร จนมีประสบการณ์และเช่ียวชาญ 

4. ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานแหง่วิชาชีพ เช่น ใบรบัรองหรอืใบอนุญาตประกอบอาชีพ 

จากองคก์รหรอืสมาคมวิชาชีพ 

5. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพอยา่งเครง่ครดั 

คณุลกัษณะนกับรหิารมืออาชีพ

( เมตต์ เมตต์การุณ์จิต 2547 ) 



คณุลกัษณะนกับรหิารมืออาชีพ

คุณลกัษณะที่จ าเป็นของผูบ้รหิารมืออาชีพควรประกอบดว้ย

๑. เป็นนักบกุเบิก (Pioneer) ผูบ้รหิารมืออาชีพควรมีจติใจที่ชอบคน้หาสิ่งใหม่ๆเพื่อ

ปรบัปรุงการด าเนินงานใหดี้ยิ่งข้ึน เช่น ใชเ้ทคนิคการบรหิารงานรูปแบบใหม่

๒.    มีวิสยัทศัน์ (Vision) ในการบรหิารงาน ผูบ้รหิารมืออาชีพตอ้งมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม และปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงทศิทางการด าเนินงานขององคก์รให ้

เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มที่แปรเปลี่ยน โดยตอ้งยอมรบัความเป็นจรงิและปรบัตวัเพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพในการแข่งขนัใหม้ากข้ึน

๓. มีความทนัสมยั (Modern) กา้วทนัโลก ทนัเหตกุารณ์ และตอ้งกา้วทนัคู่แข่งขนั

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในดา้นเทคโนโลยี ผูบ้รหิารมืออาชีพจะตอ้งพรอ้มที่จะน าเทคโนโลยี

สมยัใหม่มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในดา้นการบรหิารจดัการ ทัง้น้ีเพื่อจะไดเ้พิม่ความสามารถใน

การแข่งขนักบัผูอ้ืน่ไดดี้ยิ่งข้ึน

ทองทพิภา วริยิะพนัธุ ์(๒๕๔๖ : ๑๒๗-๑๓๖) 
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๔. มีการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ผูบ้รหิารมืออาชีพควรค านึงถงึ

ผลประโยชน์ระยะยาวขององคก์รโดยการใหค้วามส าคญัแกก่ารวิจยัและพฒันาเพื่อปรบัปรงุ

และพฒันารูปแบบการท างานใหแ้กอ่งคก์ร ผูบ้รหิารมืออาชีพจะตอ้งตระหนักอยู่เสมอว่าการ

พฒันาเป็นหวัใจขององคก์รที่เป็นภารกจิส าคญั

๕. เป็นนักสู ้(Determined Fighter) เพราะโลกในยุคไรพ้รมแดน แมจ้ะมีการพึ่งพาอาศยั

กนั แต่ก็มีการแข่งขนัต่อสูใ้นเชิงเศรษฐกจิควบคู่กนัไปดว้ยท าใหผู้บ้ริหารมืออาชีพจะตอ้งมี

ความพรอ้มที่จะแข่งขนักบันานาประเทศในระดบัโลกทกุรูปแบบโดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออปุสรรคใดๆ

แมจ้ะมีการเปลี่ยนแปลงเกดิข้ึน ก็พรอ้มจะเผชิญกบัความไม่แน่นอนที่อาจสง่ผลกระทบต่อ

องคก์รท ัง้ในมุมบวกและมุมลบโดยผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถปรบัตวัและแกไ้ขสถานการณ์ที่

เลวรา้ยใหก้ลายเป็นดี
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๖. เป็นนักประสาน (Coordination) ผูบ้รหิารมืออาชีพจะตอ้งสามารถประสานทกุฝ่ายเขา้หากนัเพื่อ

จะไดช่้วยเหลอืเกื้อกลูซ่ึงกนัและกนั มีบทบาทรว่มกบัภาครฐัในการประสานประโยชนข์องสว่นรวม

รว่มกนั เพื่อจะไดข้จดัปญัหาและอปุสรรคที่สง่ผลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตของประเทศชาตโิดยรวม

๗. มีจรรยาบรรณและจรยิธรรม (Ethics) ผูบ้รหิารมืออาชีพควรมีความรบัผิดชอบในวชิาชีพและมี

จรยิธรรมและคณุธรรมส าหรบัเป็นกรอบแนวคดิ ในทางปฏบิตัิผูบ้รหิารควรประพฤติและปฏบิตัตินให ้

ถกูตอ้งตามท านองคลองธรรม เพื่อสรา้งศรทัธาโดยการยดึมัน่ในธรรม ไม่ใชอ้ านาจหนา้ที่ในทาง

กฎหมาย



เกณฑม์าตรฐานผูบ้รหิารการศึกษาของคุรุสภาไดก้ าหนดคุณลกัษณะของผูบ้รหิาร  12 ขอ้ ดงัน้ี

คณุลกัษณะนกับรหิารมืออาชีพ

1) ปฏบิตัิกจิกรรมทางวิชาการเกี่ยวกบัการพฒันาวชิาชีพการบรหิารการศึกษา

2) ตดัสนิใจปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถงึผลที่จะเกดิข้ึนกบัการพฒันาของบคุลากร  

ผูเ้รยีนและชุมชน

3) มุ่งมัน่พฒันาผูร้ว่มงานใหส้ามารถปฏบิตัติามไดเ้ต็มศกัยภาพ

4) พฒันาแผนงานขององคก์รใหส้ามารถปฏบิตัิใหเ้กดิผลจรงิ

5) พฒันาและใชน้วตักรรมการบรหิารจนเกดิผลงานที่มีคณุภาพสูงข้ึนเป็นล าดบั

6) ปฏบิตัิงานขององคก์รโดยเนน้ผลถาวร
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7) รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ

8) ปฏบิตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดี

9) รว่มมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืน่อยา่งสรา้งสรรค์

10) แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา

11) เป็นผูน้ าและสรา้งผูน้ า

12) สรา้งโอกาสในการพฒันาไดท้กุสถานการณ์
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1. มีความรูแ้ละรอบรู ้ ถา้ไม่มีความรูเ้ป็นมืออาชีพไม่ได ้เราอยูใ่นสายงานใดตอ้งรูจ้รงิ รูล้กึซ้ึง รูสุ้ด

พรมแดนความรูใ้นขอบข่ายงานที่ท า ไม่เพยีงมีความรูแ้ต่มีความรอบรู ้รูก้วา้ง รูไ้กล ในเรื่องต่าง ๆ

ที่สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. มีความเช่ียวชาญช านาญ มืออาชีพมกัจะเป็นพวกมีชัว่โมงบนิสูงมีประสบการณ์ในการท างานนั้น ๆ 

มาอยา่งช า่ชอง ผ่านการเรยีนรูจ้ากการลองผิดลองถกู ความผิดพลาดลม้เหลว เรยีนรูส้ิ่งใหม่ ๆ อยา่ง

รอบดา้น จนเกดิความเช่ียวชาญช านาญ เป็นผูมี้ความสามารถในระดบัสูง ท าคลอ่ง ท าเรว็ ท าถกูตอ้ง 

มีเทคนิควธิีที่ยอดเยี่ยม

( เกรยีงศกัด์ิ เจรญิวงศศ์กัด์ิ , 2557 )
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3. มีมาตรฐาน มืออาชีพจะมีทกัษะในการปฏิบตัิงานเป็นอย่างดี  ท างานมีประสิทธิภาพ 

รวดเร็วแม่นย า สามารถสรา้งงานไดมี้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐาน 

จนเป็นที่ประจกัษ ์ไดร้บัการยอมรบัในแวดวงวิชาชีพนั้น ๆ ว่า เป็นมืออาชีพอยา่งแทจ้รงิ 

4. มีจรยิธรรม มืออาชีพจะไม่ท าลายตนเองดว้ยการละเมิดจรรยาบรรณ เพราะรูว้่ามนัเป็น

การท าลายอนาคตที่เหลือของตนเอง จึงเป็นพวกที่ยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ ดว้ย

จติส านึกผิดชอบชัว่ดี เหน็แกป่ระโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตวั

5. มีความทุ่มเทจรงิจงั มืออาชีพจะเป็นคนที่มุ่งผลสมัฤทธิ์ มีเป้าหมายชดั ยุทธศาสตรช์ดั 

วิธีการชดั และเป็นคนที่กระตือรือรน้ ทุ่มเทท าอย่างจริงจงั มีความร ับผิดชอบ มุ่งม ัน่สู่

เป้าหมาย ไม่ยอ่ทอ้ลม้เลกิระหว่างทาง เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธอ์อกมาตามเป้าหมาย



6. มีผลงานเป็นที่ประจกัษ์ ถา้ไม่มีผลงานแสดงวา่ ยงัไม่มืออาชีพ มืออาชีพตอ้งมีผลงานที่มี

ผลลพัธต์ามเป้าประสงค ์และตอ้งเป็นผลงานที่ ดีเลศิ ไม่ใช่ออกมาแบบพอผ่าน จงึสะทอ้น

ความเป็นมืออาชีพไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

หากคนท างานทกุคนใชเ้วลาท างานทกุวนั พฒันาความเป็นมืออาชีพ - รูม้ากข้ึน รูล้กึข้ึน 

เช่ียวชาญมากข้ึน มีมาตรฐานสูงข้ึน จรยิธรรมสูงข้ึน ทุ่มเทจรงิจงัมากข้ึน และสรา้งผลงานที่

ทรงคุณค่ามากยิ่งข้ึน ยอ่มเท่ากบัเป็นการสรา้ง "มูลค่าเพิ่ม" ใหต้นเอง ในฐานะมืออาชีพที่

ไดร้บัการยอมรบัอยา่งแทจ้รงิ

คณุลกัษณะนกับรหิารมืออาชีพ
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ณัฐชา พกิลุทอง ไดศึ้กษา คุณลกัษณะผูบ้รหิารมืออาชีพกบัการบรหิารเชิงกลยทุธข์องผูบ้รหิาร

สถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9   พบว่า

1. คุณลกัษณะผูบ้รหิารมอือาชพีของผูบ้รหิารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็น

รายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล  าดบัจากมากไปนอ้ยดงันี้  ก ารเป็นผูน้ าที่มี

คุณธรรม จริยธรรมการเป็นผูน้ าดา้นวิชาการ การเป็นผูน้ าการพฒันาตนเองใน เชิงบริหาร 

การเป็นผูน้ าดา้นการบริหารจดัการ การเป็นผูน้ าดา้นการจดัระบบ และการเป็นผูน้ าดา้น

สงัคมและชมุชน
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กานต ์บญุศิร ิและพจนารถ พรเจรญิวิโรจน์ ไดศึ้กษา  ภาวะผูน้ ากบัการเป็นนกับรหิารการศึกษามืออาชีพ 

ในการบริหารจดัการองค์กรโดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษานัน้ ปจัจยัหนึ่งที่ จะท าให ้

ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานภายในองค์กรคือ การมีผู บ้ริหารที่มีความรู ้

ความสามารถและทกัษะในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมภีาวะผูน้ าของผูบ้ริ หารที่จะ

สามารถน าพาองคก์รใหม้ีความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัเพื่อร่วมกนัปฏิบตัิ งาน และน าไปสู่

เป้าหมายที่ต ัง้ไวร่้วมกนัได ้ดงันัน้ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งมีความเป็นนกั

บริหารมอือาชพี (Professional Focus) บริหารจดัการสถาบนัการศึกษาโดยใชศ้าสตรแ์ละ

ศิลป์ มภีาวะผูน้ าสูง เป็นผูช้ี้น าทางความคิดไปสู่การปฏบิตัิที่เป็นรูปธรรมอย่างแทจ้ริง เป็น

ผูน้ าที่กลา้คิด กลา้น า กลา้ท า และกลา้เปลีย่นแปลง อีกท ัง้ตอ้งมคีุณธรรม จริยธรรม และ

ยดึหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารองคก์รควบคู่กนัไปดว้ย 
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ชิดกมล ยะสุรนิทร ,กญัภร เอีย่มพญาและนิวตัต ์ นอ้ยมณี ไดศึ้กษาคุณลกัษณะผูบ้รหิารในศตวรรษที่21

ที่สง่ผลต่อการมีสว่นรว่มของครูในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

ผูบ้รหิารในศตวรรษที2่1 สงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2มี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาแต่ละดา้น พบว่า คุณลกัษณะผูบ้ริหารใน

ศตวรรษที ่21 สงักดัส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2ที่มค่ีาเฉลีย่

สูงที่สุดเป็นล  าดบัแรก คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม รองลงมาคือ ดา้นมนุษยสมัพนัธ์ ดา้น

วสิยัทศันก์วา้งไกล ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ ส่วนดา้นที่มค่ีาเฉลี่ยเป็นล  าดบัสุดทา้ยคือ

ดา้นความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค์
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