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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในการใช้

ความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านการบริหารให้เป็นไปอย่างมืออาชีพ ภายใต้สถานการณ์และเทคโนโลยี 

ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ทักษะของผู้บริหาร สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 

และแนวคิดผู้นำตามสถานการณ์ เพ่ือมุ่งเน้นให้การบริหารสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้บริหาร

สถานศึกษาควรมีลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีโดดเด่น และจะต้องเป็นผู้ท่ีมีทักษะด้านการบริหารรอบด้าน อน่ึง

สมรรถนะของผู้บริหารก็ถือเป็นส่ิงท่ีจำเป็นสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะต้องปรับตัวในปัจจุบัน ท้ังน้ี 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรนำแนวคิดผู้นำตามสถานการณ์มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน และผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นจะต้องเรียนรู้และ

ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการจัดการเรียน การสอน

แบบ “New Normal” 

 

คำสำคัญ: คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, การบริหาร 
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ABSTRACT 

 This academic article aims to analyze the characteristics of educational institution 

administrators in using their knowledge, abilities, and administrative skills in a professional 

manner under the rapidly changing situation and technology in today's world. By utilizing 

the theoretical concepts regarding desirable characteristics of executive school 

administrators, skill and competencies of administrators in educational institutions, and 

situational leadership concepts to focus on the administration of educational institutions 

to achieve the highest goals of educational management of educational institutions and in 

accordance with the current situation. The results of the analysis revealed that 

administrators should have distinctive desirable characteristics and must be a person with 

all-round management skills. In addition, the competence of administrators is a 

prerequisite for educational institution administrators to adjust in the present. Educational 

institution administrators should apply the concept of situational leadership in school 

administration. To be in line with the changing situation of the world in the present era 

and administrators of educational institutions need to learn and encourage the use of 

communication technology, computer technology as well as teaching and learning 

management of the “New Normal”. 

 

Keywords: Competence Educational Characteristics, School Administrators, Administration  

 

ความสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา รวมท้ังมีอำนาจหน้าท่ี

หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา คำว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการ

บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งท้ังของรัฐและเอกชน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) การจัดการ

ศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้องสร้างภาพพจน์ใหม่ให้เป็นผู้นำทางวิชาการ มีหน้าท่ีในการนำแนวคิดใหม่ ๆ ไปสู่

การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ต้องทำตัวเป็นผู้จุดประกายความคิดในการพัฒนาคุณภาพงาน

ในสถานศึกษา ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัย

บุคลากรท่ีทำหน้าท่ีบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำ กล้าเปล่ียนแปลง กล้าตัดสินใจ  

มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารและมีความรู้

วิชาชีพ โดยเฉพาะผู้นำทางวิชาการ ผู้บริหารต้องเป็นท้ังนักบริหาร นักวิชาการ นักจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ

สถานศึกษาให้ได้ผลผลิตท่ีดีเลิศจึงเป็นแนวทางการปฏิรูปเพ่ือนำไปสู่ผู้บริหารท่ีอยู่ในศตวรรษท่ี 21 

(อมรรัตน์ เตชะนอก และคณะ, 2563) 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  

 Maxine Driscoll (2015) ได้อธิบายคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีดังน้ี 

1) ความซ่ือสัตย์สุจริต (Honesty and Integrity) ผู้บริหารต้องรู้จักและค่านิยมของตัวเอง มีความ

ซ่ือสัตย์ สุจริต ยอมรับ รับผิดชอบ แก้ไข และรักษาคำพูดและคำสัญญาของตนเอง 

2) ความสามารถท่ีจะไว้ใจและให้พลังอำนาจ (Ability to Trust and Empower) ผู้บริหารต้อง

เรียนรู้ในตัวตน ความสามารถ ความสนใจของครู และนักเรียน เพ่ือนำข้อมูลมาใช้จัดการมอบหมายงานท่ี

ตรงความสามารถและความสนใจ 

3) การส่ือสาร การสร้างความร่วมมือและการติดต่อ (Communicative, Collaborative and 

Connected) ผู้บริหารสถานศึกษาไม่เพียงส่ือสารโดยการแบ่งปันข้อมูลผ่านหลายส่ือเท่าน้ัน แต่ยังพร้อม

เป็นผู้ฟังท่ีดี ซ่ึงเป็นส่ิงจำเป็นท่ีผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ท้ังหมด รวมถึงต้องสร้างการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน 

4) สร้างพลังเชิงบวก (Positive Energy) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องทำท้ังเชิงบวก เชิงรุกและวิธีการ

ดูแลเอาใจใส่ ต้องมีเวลาในการพบปะพูดคุยกับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง รวมท้ังผู้บริหารต้องสร้างสุขภาพ

ตนเองให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 

5) ความเช่ือม่ัน (Confidence) ผู้บริหารต้องมีลักษณะความม่ันใจ เข้าถึงได้ง่าย เป็นผู้นำต้องมี

ความกล้าท่ีจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ียากลำบาก 

 6) ความมุ่งม่ันและความพากเพียร (Commitment and Persistence) ผู้บริหารต้องแสดงความ

มุ่งม่ัน และความทุ่มเทอย่างจริงจังเพ่ือผลักดันให้กับครูและนักเรียนเกิดความมุ่งม่ันทุ่มเทในงานและอย่า

ยอมแพ้ เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีกำหนดไว้ 

 7) ความเต็มใจท่ีจะเรียนรู้ (Willingness to Learn, Unlearn and Relearn) ผู้บริหารต้องเรียนรู้

ส่ิงใหม่ ๆ โดยไม่ยึดติด ละท้ิงส่ิงท่ีเคยรู้มา (Unlearn) การปฏิเสธความเช่ือของตนเองท่ีเคยปฏิบัติมาก่อน

หน้าน้ี และเรียนรู้ส่ิงท่ีเราเคยรู้แล้วด้วยมุมมองใหม่ (Relearn) และตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ท่ีเราได้

จากมุมมองน้ัน ๆ 

 8) ต้องเป็นนักประกอบการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Entrepreneurial, Creative, and 

Innovative) ความสามารถในการคิดนอกกรอบเป็นพลังท่ีมีอำนาจของผู้บริหาร การคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด ในการบริหารจัดการกับความซับซ้อนทางสังคมในศตวรรษท่ี 21 

 9) นักริเร่ิมงาน (intuitive) ผู้บริหารต้องเรียนรู้ถึงความเช่ือม่ันในสัญชาตญาณของตนเอง 

ความสามารถการเป็นนักคิด นักริเร่ิมสร้างสรรค์ผู้บริหารสามารถการแก้ปัญหาให้สำเร็จอย่างไม่คาดฝัน 

 10) ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ (Ability to Inspire) ผู้บริหารควรสร้างความ

กระตือรือร้นและความคิดเชิงบวกต่อบุคลากรในการร่วมกันกำหนดทิศทางในอนาคต  
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ภาพท่ี 1  แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ท่ีมา: สรุปจาก Japan Group 64 (2021) 

  

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาซ่ึง มณฑาทิพย์ (2561) ได้ให้ความหมายถึงทักษะความสามารถ ความ

ชำนาญการของผู้บริหารในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีระบบแบบแผน โดยผ่านการใช้ทรัพยากร

ภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร เป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีผู้บริหารต้องฝึกฝนความสามารถ

ตนเองให้มีความชำนาญในการบริหารจัดการให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และก้าวทันยุคเทคโนโลยี เพ่ือให้

สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการใช้   กลยุทธ์และกระบวนการในการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อสถานศึกษา  

 ทฤษฎีเก่ียวกับทักษะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามแนวคิดของ  Drake & Roe (1986)  

ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ได้แก่ 1) ทักษะด้านความรู้ความคิด 2) ทักษะด้านเทคนิค 3) ทักษะด้าน

การศึกษาและการสอน 4) ทักษะด้านมนุษย์  และ 5) ทักษะด้านความคิดรวบยอด ซ่ึง Spencer  

และ Spencer (1993) ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่า คือ คุณลักษณะของบุคคลท่ีเช่ือมโยงถึงเหตุและ

ผลกับผลปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผลสูงสามารถอ้างอิงกับเกณฑ์มาตรฐานของงานหรือสถานการณ์หน่ึงๆได้ 

โดยได้อธิบายขยายความออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) คุณลักษณะท่ีสำคัญ (underlying characteristic) 

ของบุคคล หมายถึง คุณลักษณะภายในของแต่ละบุคคลท่ีแสดงถึงความเป็นตัวตนหรือบุคลิกภาพ 
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ซ่ึงสามารถคาดหมายพฤติกรรมในลักษณะและสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลายและกว้างขวาง 2) ความ

เช่ือมโยงระหว่างเหตุและผล (causally related) กับผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล หมายถึง ลักษณะท่ี

สามารถคาดหมายหรือเป็นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน 3) การอ้างอิงกับเกณฑ์มาตรฐาน 

(Criterion-referenced) ของงานหรือสถานการณ์ หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานจากมาตรฐาน

หรือเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 ทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนของ Andrea Goetchius (2018)  ท่ีเป็นส่ิงท่ีจำเป็น

สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับตัวในปัจจุบันโดยมีสมรรถนะหลักท่ีสำคัญ 8 สมรรถนะ ได้แก่  

1) รู้ตนเอง (Know yourself) 2) มีความน่าเช่ือถือ เป็นท่ีไว้วางใจ (Nurture trust) 3) มีเจตนาท่ีดีในการ

ต้ังใจทำงานเพ่ือให้บรรลุ เป้ าหมาย  (Focus on purpose) 4) มีความใฝ่ รู้  (Cultivate curiosity)  

5) เข้าสังคม (Build Community) 6) การตัดสินใจอย่างใคร่ครวญ ตรึกตรอง (Decide deliberately)  

7) มีการกระจายอำนาจ (Distribute power) และ 8) แสดงความยกย่องชมเชย (Show appreciation) 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องด้านการบริหาร (Administration)  

 การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน (Drucker, 1954) เป็นการ

สร้างมนุษยสัมพันธ์ภายในองค์การให้ผู้ปฏิบัติการทำงานด้วยความพึงพอใจ (Sargent & Belisle, 1955)  

ซ่ึงกระบวนการท้ังหมดของการใช้ทรัพยากร ท่ีเตรียมไว้อย่างเหมาะสม คือ คน เงิน และวัสดุอุปกรณ์ 

เป็นเทคนิคการทำงาน คือ การตัดสินใจของกลุ่มโดยมีความมุ่งหมายและจุดประสงค์ (Gregg, 1957; 

Petersen, Plowman & Trickett, 1962) น อ ก จ า ก น้ี ต า ม  TheReader’s Digest Encyclopedia 

Dictionary (1964) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การบริหารของธุรกิจหรือการเข้าทำงานของส่วนราชการ 

นอกจากน้ี การบริหารเป็นกระบวนการท่ีทำหน้าท่ีรับผิดชอบกับการดำเนินการขององค์การธุรกิจให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีกำหนดไว้   

การบริหารเป็นศิลปะผู้บริหารท่ีมีศิลปะเท่าน้ันจึงจะประสบความสำเร็จในการทำงาน และเป็นการ

ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ (Koontz, 1972) นอกจากน้ี การบริหาร ยังหมายถึง กระบวนการ

การจัดองค์การและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ล่วงหน้า   การบริหารเป็นการ

ดำเนินงานของบุคคลต้ังแต่ 2 คน ข้ึนไป ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยอาศัยปัจจัย

ท้ังหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุ ส่ิงของ ซ่ึงนับว่าเป็นอุปกรณ์ของการจัดการน้ัน ๆ รวมถึงกระบวนการจัด

หน่วยงานและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้การทำงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Dale, 1973) ดังน้ัน  

การบริหารจึงเป็นกระบวนการทางสังคมต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมมือกันดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

โดยใช้กระบวนการอย่างเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เป็นศิลปะในการทำส่ิงต่าง ๆ ได้รับการกระทำจน

เป็นผลสำเร็จการดำเนินงานอย่างมีศิลปะในการใช้คนและทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี

กำหนดไว้ 
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ความสำคัญของการบริหารถือเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมมือกันดำเนินการ

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใด หรือหลาย ๆ อย่างท่ีบุคคลร่วมกันกำหนด โดยใช้กระบวนการ

อย่างเป็นระบบ และใช้ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (Barnard, 1968: 5) นอกจากน้ี

ยังเป็นกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างมีประสิทธิภาพ (Simon, 1976: 8) ดังน้ัน 

การบริหารจึงมีความสำคัญในฐานะท่ีเป็นกระบวนการท่ีทำให้องค์กรทำงานได้บรรลุเป้าหมายและมี

ประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนการดำเนินงานการกำหนดโครงสร้างองค์กรและมอบหมายแบ่งงานการช่วย

พัฒนาบุคลากร อีกท้ัง สร้างความร่วมมือและการประสานงานท่ีดีในองค์กร 

 

การบริหารสถานศึกษา (School Administration) 

การบริหารสถานศึกษาเป็นการจัดกิจกรรมทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน

ให้ได้ผลดี (Sergiovanni & Carver, 1980: 267) เป็นการดำเนินกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา 

ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข การจัดแผนการเรียนการจัดตารางเรียน การสอน การจัดครูเข้า

สอน การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรทางด้านต่าง ๆ การวัดผลและประเมินผล รวมถึงการ

นิเทศการสอน (Gorton, 1983: 158) นอกจากน้ี ยังเป็นการบริหารบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน 

เพ่ือให้ได้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ให้บุคคลท้ัง 3 กลุ่ม เห็นด้วยและ

ดำเนินการตามข้อตกลงท่ีวางไว้ และ พึงยึดปฏิบัติโดยเคร่งครัด (Hoy & Miskel, 2001: 170) ดังน้ัน  

การบริหารสถานศึกษาจึงเป็นการบริหารงานโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีระบบระเบียบตาม

กระบวนการทำงานเพ่ือนำไปพัฒนาสถานศึกษาท้ังในด้านบุคลากรและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและ

บรรลุวัตถุประสงค์การบริหารสถานศึกษามีความสำคัญต่อโครงสร้างกระบวนการและวิธีการของครูผู้สอน 

นักเรียน และเน้ือหาสาระของหลักสูตร อีกท้ังส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจของกลุ่มประสบความสำเร็จและมี

ก าร พั ฒ น า  (Sergiovanni & Carver, 1980: 268) นอกจาก น้ี  Campbell, Johnston, Campbell, 

McClain, and Macaluso (1983: 6) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษามีส่วนสำคัญในการดำเนินกิจกรรม

ด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ดังน้ี 

1. การบริหารสถานศึกษามีอิทธิพลในการพัฒนาเป้าหมายและนโยบายสถานศึกษา 

2. การบริหารสถานศึกษามีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้มีการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้

เป้าหมายของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ 

3. การบริหารสถานศึกษาช่วยกำหนดวิธีการและประสานงานในการดำเนินโครงการไปปฏิบัติ 

4. การบริหารสถานศึกษามีส่วนสำคัญในการจัดหาทรัพยากรท่ีจำเป็นเพ่ือสนับสนุนโครงการ 

ให้ประสบความสำเร็จ 
 

ดังน้ัน การบริหารสถานศึกษาจึงมีความสำคัญในฐานะท่ีเป็นกระบวนการดำเนินกิจกรรมด้าน 

ต่าง ๆ ของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และคณะบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ของชุมชน 

ในท้องถ่ิน เพ่ือร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานและ
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วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

คุณภาพให้แก่เยาวชนท่ีทำให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือความ

เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบทบาทของสถานศึกษามีดังน้ี 

(Krajewski, Martin & Walden, 1983: 60) 

1. ช่วยจัดคนท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานให้เพียงพอกับภาระงานของสถานศึกษา 

2. เพ่ือช่วยพัฒนาการเรียนการสอนโดยอาศัยการพัฒนาปรับปรุงครูให้เป็นครูมืออาชีพ 

3. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรโดยมีการประเมินหลักสูตรปรับปรุงเน้ือหา ปรับปรุงส่ือ ปรับปรุงตารางสอน

ของครูปรับปรุงวิธีการสอนและกิจกรรม 

4. เพ่ือจัดกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมปรึกษาให้กับนักเรียน 

5. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพ่ือให้มีความสามารถด้านสังคม การทำงาน และการเป็นผู้นำ 

6. มีการประเมินครูเป็นระยะ 

7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

8. เพ่ือบริหารอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

9. ดำเนินการเก่ียวกับงบประมาณด้วยการขอจัดหา และใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้

มีผลต่อการจัดการศึกษา 
 

ขณะท่ี Yukl (2006: 60) แบ่งลักษณะบทบาทของผู้บริหารโดยยึดพฤติกรรมการบริหาร 4 กลุ่ม 

ดังน้ี 

กลุ่มท่ี 1 บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ ได้แก่ บทบาทการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ บทบาท

ในการให้การสนับสนุน และบทบาทการขจัดความขัดแย้งและการสร้างทีมงาน 

กลุ่มท่ี 2 บทบาทในการให้และเสาะหาข้อมูล ได้แก่ บทบาทการติดตาม บทบาทการให้ข้อมูล

ข่าวสารและบทบาทการสร้างความชัดเจน 

กลุ่มท่ี 3 บทบาทในการตัดสินใจ ได้แก่ บทบาทในการวางแผนและจัดองค์กร บทบาทการปรึกษา

และการมอบหมายงาน และบทบาทในการแก้ปัญหา 

กลุ่มท่ี 4 บทบาทในการใช้อิทธิพล ได้แก่ บทบาทการสร้างแรงจูงใจและบทบาทการประกาศ

เกียรติคุณและการให้รางวัล 

ดังน้ัน บทบาทของการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาน้ันจะประสบความสำเร็จในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นท่ียอมรับของคนท้ังภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารท่ีดี

จึงต้องสำรวจตนเองถึงข้อบกพร่องและหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาอย่าง

สม่ำเสมอ เพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของระบบการบริหารจัดการใหม่และการการปฏิรูปการศึกษา 

ในปัจจุบันมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดขอบข่ายการบริหาร

สถานศึกษา ได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานท่ัวไป  
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แนวคิดผู้นำตามสถานการณ์ (Situational Leadership)  

แนวคิดผู้นำตามสถานการณ์เป็นการศึกษาถึงอิทธิพลของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อรูปแบบ

ภาวะผู้นำ เพ่ือขับเคล่ือนองค์การให้ประสบความสำเร็จภาวะผู้นำจะต้องปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ 

Certo (2008) กล่าวถึงการแสดงออกของภาวะผู้นำตามสถานการณ์เพ่ือตัดสินใจในนโยบายขององค์การ  

มีปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ ผู้บริหาร (Leader) ผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate)  

และสถานการณ์แวดล้อม (Situation) ปัจจัยท้ังหมดน้ีจะต้องแสดงออกมาอย่างสมดุล จึงจะส่งผลให้งาน

ประสบความสำเร็จได้ แต่ละส่วนจะต้องแสดงออก ดังน้ี 

1. การมุ่งเน้นท่ีบทบาทของผู้บริหาร (Forces in the manages) ผู้บริหารควรสร้างคุณค่าแก่

ตนเองเพ่ือแสดงถึงการเป็นตัวอย่างท่ีดี หมายถึงการปฏิบัติตนของผู้บริหารรวมถึงการให้ความเป็นธรรมต่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชาท้ังในเร่ืองสวัสดิการและความเจริญ ก้าวหน้าและท่ีสำคัญคือผู้บริหารต้องคำนึงถึง

ประโยชน์ขององค์การเป็นท่ีต้ังและเป็นความสำเร็จจากการร่วมมือกันทำงานของทุกฝ่าย 

2. การมุ่งเน้นท่ีบทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชา (Forces in subordinates) หน้าท่ีของผู้บริหาร คือ 

การช้ีนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรมีการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  

มีลักษณะผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีอิสระทางความคิดเห็นต่อผู้นำในหน้าท่ี เข้าใจในเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ขององค์การ และเข้าใจในสภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีกำลังเกิดข้ึนกับองค์การ ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมี

ความต้ังใจจริงจะผ่านพ้นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ และการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีจะช่วยให้การประสานงาน

ระหว่างกันดีข้ึน ช่วยให้ประสิทธิภาพของงานดีข้ึนตามไปด้วย 

3. การมุ่งเน้นท่ีสถานการณ์แวดล้อม (Forces in the situation) สถานการณ์แวดล้อมคือปัจจัย

สำคัญในการกำหนดบทบาทของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการตัดสินใจและจะส่งผลต่อการแสดงลักษณะภาวะ

ของผู้นำของผู้บริหารด้วย อาจจะแยกพิจารณา ดังน้ี 

       3.1 สถานการณ์ คือ สภาพแวดล้อม เป็นตัวกำหนดถึงขนาดขององค์การและขอบเขตของงาน

แต่ละด้าน เม่ือสถานการณ์แวดล้อมเปล่ียนแปลงไปก็จะมีผล กระทบ โดยตรงต่อโครงสร้างขององค์การ 

และมีผลกระทบในเชิงพฤติกรรมองค์การด้วย ผู้นำท่ีดีควรปรับตัวอย่างเหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์ท่ี

กำลังประสบอยู่ เพ่ือได้สามารถตัดสินใจในนโยบายได้อย่างเหมาะสม 

       3.2 เม่ือพิจารณาสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ แล้วผู้บริหารควรย้อนกลับไปประเมิน

ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานว่ามีศักยภาพอย่างเพียงพอ ในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ควรมอบหมายให้ผู้ท่ีรับผิดชอบได้แก้ไขปัญหา

เหล่าน้ัน 

       3.3 ในสถานการณ์ผู้นำอาจพิจารณาว่าส่ิงท่ีกำลังประสบอยู่น้ี เกินกำลังความสามารถของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีจะตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ดังน้ัน ผู้บริหารอาจสงวนการพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเอง 
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       3.4 ในสถานการณ์ท่ีฉุกเฉินเร่งด่วน การรอผลสรุปจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องท้ังหมดอาจทำให้เกิด

ความล่าช้าเสียเวลา เพราะแต่ละคนต่างก็มีแนวคิดท่ีหลากหลายผู้บริหารอาจใช้วิธีการเชิงการตัดสินใจด้วย

เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 

 

ผลกระทบของดิจิทัลเทคโนโลยีกับการบริหารสถานศึกษา 

 ดิจิทัลเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

การบริหารงานวิชาการการจัดการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดล้อม การบริหารกิจการนักเรียน และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ซ่ึงงานของสถานศึกษาใน

ทุกด้านจะต้องมีระบบจัดการฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร (Information and 

Communication Technology -ICT) มาใช้เพ่ือสร้างระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการจัดการความรู้

ในงานด้านต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมาแล้วของสถานศึกษา  

ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้จักท่ีจะนำเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

การบริหารจัดการสถานศึกษาในภาวะวิกฤตเช่นน้ี คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลผู้บริหาร

สถานศึกษาในยุคดิจิทัลจำเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีการส่ือสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

(ICT) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือการใช้ ICT ให้เหมาะสมเกิดประโยชน์

สูงสุด อย่างคุ้มค่าแท้จริง ดังน้ัน คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล จึงควรเป็นดังน้ี 

1. กำหนดวิสัยทัศน์ด้าน ICT ของสถานศึกษาให้ชัดเจนว่าต้องการไปในทิศทางใด และจะนำมาใช้

กับการบริหารสถานศึกษาในเร่ืองใดบ้าง 

2. การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ Hardware, 

Software, Network และเครือข่ายไร้สายต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ครู อาจารย์ บุคลากรและนักเรียนทุก

คน สามารถใช้และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งานพร้อมท้ังจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนอย่าง

เพียงพอ 

3. การสร้างวัฒนธรรมการทำงานและบรรยากาศสถานศึกษาให้มีการใช้ ICT อย่างแพร่หลายไม่ว่า

จะเป็นการจัดการเรียนการสอนของครู การบริหารงานสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการให้นักเรียน

สามารถใช้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้ตลอดเวลา 

4. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้าน ICT อย่างต่อเน่ือง

สม่ำเสมอ 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดีสามารถใช้ ICT ในการปฏิบัติงานอย่างได้

เหมาะสม 
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6. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจครูอาจารย์บุคลากรทุกคนของสถานศึกษาให้นำความรู้

ความสามารถด้าน ICT และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาจัดให้มาสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดการ

เรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน 

7. จัดให้มีระบบการกำกับติดตามและการให้คำปรึกษาเก่ียวกับการใช้ ICT ของสถานศึกษาท้ังครู 

อาจารย์ บุคลากรทุกคนและนักเรียนว่าสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายอย่างถูกต้อง

เหมาะสมคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลข้างต้นน้ี มีผลต่อการใช้ภาวะผู้นำ ICT  

(ICT leadership) ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก 

 

บทสรุป 

 จะเห็นได้ว่าการท่ีจะเป็นนักบริหารท่ีดีในอนาคตน้ันจะต้องมีคุณลักษณะหลายอย่างท่ีเป็นแบบใหม่ 

แนวใหม่ และแบบผสมผสานท่ีไม่มีลักษณะเฉพาะท่ีตายตัว และสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว ก็คงไม่อยู่

ในข้อยกเว้นเช่นกัน การท่ีจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บริหารในระดับมืออาชีพเป็นท่ียอมรับของบุคคลากร

ท้ังภายในและภายนอกองค์กรน้ัน ต่อไปคงต้องเป็นผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีมุมมองใน 

การบริหารการทำงานเชิงกลยุทธ์ รู้จักการประมวลวิเคราะห์ ประเมินและตัดสินใจและยังต้องดูแล 

รับผิดชอบการดำเนินงานตามปกติของสถานศึกษาในทุกด้าน ต้องมีวิสัยทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการให้

การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องปรับแนวคิดในการบริหารจัดการบูรณาการท่ีเน้นการ

แก้ปัญหาและดำเนินการพัฒนาท่ีผสมผสานชัดเจนท้ังเชิงนโยบายและภาคปฏิบั ติ ต้องมีพฤติ

กรรมการบริหารแบบเชิงรุก เน้นผลงานหรือผลสำเร็จตามเป้าหมายและคุณภาพท่ีได้วางไว้เป็นหลักสำคัญ

บทบาทการนิเทศกำกับดูแล (Supervision) จะต้องชัดเจน ต้องมีความสามารถสูง ท้ังการกำกับดูแล

ช่วยเหลือ ช้ีแนะและให้การสนับสนุน ต้องรู้จักการประสานงานและการดึงศักยภาพของบุคลากรทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวข้องให้มีส่วนร่วมในงานและกิจการของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ต้องมีบทบาทเป็นผู้ริเร่ิม ช้ีนำ

แนวทางความคิด และประสานความคิดท่ีดีในการทำงานได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างความเข้าใจร่วมกับ

บุคลากรและประสานสัมพันธ์กับบุคลากรทุกฝ่ายได้ด้วยดี ยืดหยุ่นในการประสานสัมพันธ์กับบุคลากรทุก

ระดับได้เหมาะสมเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ดูแลให้มี

การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยวิธีการท่ีสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส พร้อมต่อการตรวจสอบใน 

การดำเนินงานทุกด้านสามารถสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายและต่อวงการภายนอกถึง จุดยืนนโยบาย 

การดำเนินงาน มีการนำแนวคิด และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาปรับประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ของ 

การบริหารสถานศึกษา รู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของระบบการบริหารจัดการใหม่และการการปฏิรูป

การศึกษาในปัจจุบัน และการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการบริหาร

คุณภาพ (Quality Management) การบริหารท่ีมุ่งเป้าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา 
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