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บทคัดย่อ
ผู้นำที่มีกลยุทธ์ มีศิลปะ มีอิทธิพลสามารถชี้นำผู้อื่นให้เกิดความวางใจเชื่อใจ พร้อมทั้ง
ให้ความเคารพนับถือ ให้ความร่วมมือทุกด้านและให้เกิดความมั่นใจในความสามารถในการเป็น
ผู้นำของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าผู้ที่เป็นผู้ริหารสถานศึกษาที่ดีและเป็นที่ยอมรับ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้นำที่ดีและมี
ความมั่นใจในการเป็นผู้นำแล้วย่อมเป็นแรงผลักดันให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่สง่างาม เฉก
เช่นเดียวกันกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนที่ต้องมีความเป็นผู้นำ มีความรู้และ
ประสบการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ
และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความมั่นใจในการเป็นผู้นำ
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Abstract
Strategic, artistic, and influential leaders are capable of directing others to trust,
respect and cooperate in all aspects and build confidence in their leadership
capabilities. The characteristics of the school administrators, in particular, are important
factors to show that the person who is recognized as a school administrator is virtuous,
ethical and confident to lead. These qualifications are indeed a driving force for being a
dignified school administrator. This is applicable to the characteristics of private school
administrators that need leadership, knowledge, experiences, interpersonal
relationships with colleagues, abilities in making decisions, responsibility, a broad vision,
ethics and the confidence of being a leader.
Keywords: Leadership Characteristics, Private School Administrators

บทนำ
การบริหารสถานศึกษา คือ งานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรงซึ่งจำแนก
เป็ นหมวดหมู่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของงาน ตามโครงสร้างของการจัดองค์กร ตาม
ระบบการศึกษาและตามแนวคิดของนักบริหารสถานศึกษาแต่ละคน บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่สำคัญต้องใช้ความเป็นหัวหน้ าในการใช้ อำนาจและตำแหน่งที่มีในการบริหาร
จัดการให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2553: 27-28) ทั้งนี้ที่
ผู้บริหารที่พึงประสงค์ควรมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ ประการแรก ภูมิรู้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี
ความรู้วิชาการบริหารศาสตร์เข้าใจหลักการแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหาร มีทักษะที่จำเป็น
ในการบริหารและมีความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มี
เทคนิ ควิ ธี การด้ านประสานงาน การแก้ ปั ญ หาและการตั ดสิ นใจ ประการที่ ส อง ภู มิ ธรรม
ผู้บริหารการศึกษาที่ดีย่อมมีภูมิธรรมในการบริหารมีความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา โดยเฉพาะ
ต้ อ งรู้ จั ก การใช้ ห ลั ก ธรรมทางศาสนาเพื่ อ การบริ ห าร ประการที่ ส าม ภู มิ ฐ าน หมายถึ ง
บุคลิกลักษณะที่เหมาะสมในการเป็นผู้บริหาร ทั้งด้านการพูดจาการแต่งกาย บุคลิกภาพส่วน
บุคคล (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2539: 11)
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การจั ดการศึ กษาของโรงเรียนเอกชนจะประสบความสำเร็จและสอดคล้ องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาได้มากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งมาจาการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ
และส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของผู้บริหารของโรงเรียน อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษา
โรงเรี ยนเอกชนส่ วนใหญ่ ยั งประสบปั ญหาและอุ ปสรรคในการดำเนิ นงานอยู่ หลายประการ
ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา (พิชญาภา ขวัญ
ยืน, 2560: 3) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถทำ
ให้ การบริ หารงานบรรลุ ผลสำเร็ จตามต้ องการและมี ประสิ ทธิภ าพ โดยเฉพาะผู้ บริห ารที่ มี
คุณลักษณะทางด้านบุคลิกภาพ ความสามารถในการบริหารงานด้านวิชาการ และความเป็นผู้นำ
นอกจากนี้ การปฏิบัติตนของผู้บริหารยังส่งผลกระทบตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ขวัญและกำลั งใจของครูด้วย ซึ่งสอดคล้ องกับมาตรฐานการศึกษาเพื่ อการประเมินคุณ ภาพ
ภายนอกของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กล่าวว่า ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้นำสูง ตลอดจนมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นที่ยอรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง
และความเป็นประชาธิปไตย หากผู้บริหารมีคุณลักษณะและความสามารถที่เหมาะสมก็จะได้รับ
ความร่ วมมื อร่ วมใจจากผู้ ร่ วมงานในองค์ กร ตลอดจนชุ มชนและท้ องถิ่ น ซึ่ งส่ งผลให้ การ
ปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ (ศุภมาส วิสัชนาม, 2560: 2)

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
1. ความหมายของการบริหารสถานศึกษา
การบริหารสถานศึกษาจะใช้เรียกว่า การบริหารโรงเรียนตามที่เรียกแต่ก่อนก็ได้ การ
บริหารสถานศึกษาเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ งของผู้ บริหารสถานศึกษาที่จะต้องกำหนดแผนงาน
วิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติงานและหน้าที่ไว้อย่างมีระบบ ดังนั้น ความสำเร็จหรือความล้มเหลว
ในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาจึ งขึ้ น อยู่ กั บ สมรรถภาพของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ น สำคั ญ
นั กวิชาการด้านการศึกษา ได้ให้นิ ยามหรื อความหมายของการบริหารโรงเรียน (การบริหาร
สถานศึกษา) ไว้ดังนี้
กิ ติ ม า ปรี ดี ดิ ล ก (2529: 13) ได้ ก ล่ าวว่ า การบริ ห ารสถานศึ ก ษา หมายถึ ง การ
ดำเนิ นการทุ กอย่ างในสถานศึกษาตั้งแต่การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุ คคล การ
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บริหารงานอาคารสถานที่ การบริหารงานธุรการและการเงิน การบริหารงานกิจการนักเรียน
และนักศึกษางานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2540: 128) ให้ความหมายว่า การบริหารโรงเรียนไว้ว่า หมายถึง
กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
ใดอย่ างหนึ่ งหรือหลายอย่ างที่บุ คคลร่ วมกำหนดโดยใช้ กระบวนการอย่างมีระเบียบ และใช้
ทรั พยากรตลอดจนเทคนิ คต่ างๆ ที่ เหมาะสมผู้ บริห ารโรงเรียนมี ภารกิ จที่ ต้ องปฏิ บั ติ ทั้ งใน
โรงเรียน และนอกโรงเรียนในการดำเนินงาน 5 ประการ คือ 1) การให้โอกาสทางการศึกษาหรือ
ปรั บ ปรุ งการในโรงเรี ย นหรื อ บริ ห ารงานวิ ช าการ 2) บริ ห ารงานบุ ค ลากรในโรงเรี ย น 3)
บริหารงานเกี่ยวกับชุมชนและการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 4) บริหารงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่
ธุรการการเงินและการให้บริการ และ 5) บริหารงานกิจการนักเรียน
สมคิด บางโม (2544: 153) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนเป็นแหล่งพัฒนาประชากร
ของประเทศที่สำคัญยิ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้คนเงินวัสดุอุปกรณ์จำนวนมากมาย หากการจัดการ
บริหารงานในโรงเรียนขาดประสิทธิภาพผลผลิตของโรงเรียน คือนักเรียนที่สำเร็จออกไปย่อมมี
ประสิทธิภาพต่ำ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศย่อมล่าช้าตามไปด้วย
สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการทุกอย่างในสถานศึกษาตั้งแต่การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานอาคารสถานที่ การบริหารงานธุรการ
และการเงิน การบริหารงานกิจการนักเรียนและนักศึกษา งานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
2. ความสำคัญของการบริหารสถานศึกษา
กระทรวงศึ กษาธิ การ (2546: 32) ได้ ให้ ความสำคั ญ ของการบริ หารสถานศึ กษาว่ า
สถานศึกษามีสิทธิหน้าที่หรืออำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่กำหนดไว้ในกฎหมายคือเป็นส่วน
ราชการ ที่มีสภาพเป็นนิ ติบุ คคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจสติปัญญาความรู้และมีคุณธรรม
วั ฒ นธรรม ในการดำรงชี วิ ตสามารถอยู่ กั บ ผู้ อื่ น ได้ น อกจากจะมี อ ำนาจหน้ าที่ แ ละความ
รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติ แล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินกิจการ หรือบริหารงานวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน และหลักการบริหารกิจการ
บ้ านเมื อง และสั งคมที่ ดีที่ ยึ ดทั้ งหลั กนิ ติบุ คคลหลั กคุ ณธรรมหลั กการมี ส่ วนร่วมหลั กความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าเป็นเครื่องมือในการวิสัยทัศน์และนโยบายไปสู่การปฏิบัติ อีกทั้ง
การบริ หารสถานศึ กษาว่ากระบวนการบริ ห ารสถานศึ กษาเป็ นระบบครบวงจร (PDCA) ซึ่ ง
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ประกอบไปด้ ว ยร่ วมกั น วางแผน (Plan) ร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ ตามแผน (Do) ร่ วมกั น ตรวจสอบ
(Check) และรวมกันปรับปรุง (Action) โดยจะต้องมีการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพ
ด้วย (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544: 10)
นอกจากนี้ การบริหารเป็นสิ่งสำคัญที่มีความจำเป็นและน่าศึกษาอย่างยิ่ง แท้จริงแล้ว
บทบาทและความสำคัญของการบริ หารนั้ นมีควบคู่มากับอารยธรรมการดำรงชี พของมนุษย์
ทีเดียว เพราะเมื่อมนุษย์รวมกันอยู่เป็นหมู่ เป็นกลุ่ม มีหัวหน้าปกครอง บังคับบัญชา มีการแบ่ง
งานกัน ทำตามลักษณะความรู้ความสามารถ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระหว่างพวกและเผ่า
เดียวกัน โดยมีจารีตประเพณีและวัฒนธรรมเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของกลุ่มชนเหล่านั้น
เมื่ อกลุ่ มสั งคมขยายตัวเติบโตขึ้น มี ความซับซ้อนมากขึ้น มนุษย์ก็เริ่มสร้างและวางระเบี ยบ
กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ขึ้นโดยเรียนรู้จากประสบการณ์และความเชื่อถือ ทั้งนี้ก็โดยมุ่งหวังที่จะ
ให้ เกิ ดความสำเร็ จเรี ยบร้ อยขึ้ น ในองค์ การ และเกิ ดความสงบสุ ขขึ้ นในสั งคมนั้ น อาจสรุ ป
ความสำคัญของการบริหาร ได้ดังนี้ คือ 1) การบริหารนั้นได้เจริญเติบโตควบคู่กับการดำรงชีพ
ของมนุ ษย์ และเป็นสิ่งช่วยให้มนุ ษย์ดำรงชีพร่วมกันอยู่ได้อย่างผาสุก 2) จำนวนประชากรที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลทำให้องค์การต่างๆ ต้องขยายงานด้านบริหารให้กว้างขวางเพิ่มขึ้น
3) การบริ หารเป็ นเครื่ องบ่ งชี้ให้ ทราบถึ งความเจริญ ก้าวหน้ าของสั งคม ความก้ าวหน้ าทาง
วิทยาการด้านต่างๆ ทำให้การบริหารเกิดการเปลี่ยนแปลง และก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น 4) การ
บริหารเป็นวิธีที่สำคัญในอันที่จะนำสังคม และโลกไปสู่ความเจริญก้าวหน้า 5) การบริหารจะ
ช่วยชี้ให้ ทราบถึงแนวโน้ มทั้งในด้านความเจริญ และความเสื่ อมของสั งคมในอนาคต 6) การ
บริหารมีลักษณะเป็นการทำงานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การความสำเร็จของการบริหารจึง
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมทางการเมืองอยู่เป็นอันมาก 7) การบริหารมี
ลักษณะต้องใช้การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องมือ และการวินิจฉัยสังการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบ
ถึงความสามารถของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหาร 8) ชีวิตประจำวันของ
มนุษย์ไม่ว่าในครอบครัว หรือในองค์การย่อมมีส่วนเกี่ยวพันกับการบริหารอยู่เสมอ ดังนั้นการ
บริ หารจึ งเป็ นเรื่ องน่ าสนใจ และจำเป็ นต่ อการดำรงชี พอย่างฉลาด และ 9) การบริหารกั บ
การเมืองเป็นสิ่งคู่กันไม่อาจแยกจากกันโดยเด็ดขาด ดังที่กล่าวว่า การเมืองกับการบริหารนั้น
เปรียบเสมือนคนละด้านของเหรียญอันเดียวกัน (สมพงษ์ เกษมสิน, 2539: 4-5)
สรุปได้ว่า ความสำคัญของการบริหารสถานศึกษา เป็น การจัดการระเบียบอย่างเป็น
ระบบ กำหนดกระบวนการที่ เป็ นสาระสำคั ญของกระบวนการบริหารต้องประกอบด้วย 1)
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การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 2) การวางแผน 3) การดำเนินงานตามแผน 4)
การประเมิ น ผลหากกระบวนการบริ ห ารงานดำเนิ นการอย่ างเป็ นระบบ เป็ นขั้ นตอนตาม
กระบวนการที่ถูกต้องมีการดำเนินการที่ต่อเนื่อง สิ่งนี้จำเป็นมากในการบริหารการศึกษาเพื่อให้
ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ
3. หลักการการบริหารสถานศึกษา
พระราชบั ญญั ติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2545
และ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2553 ในมาตรา 9(2) มี ก ารกระจายอำนาจไปสู่ เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอำนาจการ
บริ หารและการจั ดการศึกษา ทั้ งด้ านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุ คคล และการ
บริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึ กษาโดยตรง ถ้ าจะพิ จารณาว่ ารู ปแบบการบริห ารสถานศึ กษา มี กี่ แบบดู ได้ จากการ
ตัดสินใจในการบริหารงานในสถานศึกษา ตามแบบการกระจายอำนาจในการบริหาร พบว่ามี 4
รูปแบบ ตามหลักดังที่ Murphy and Beck ได้รวบรวมไว้ ดังนี้ 1) การบริหารแบบฐานโรงเรียน
โดยผู้บริหารมีบทบาทหลัก (Administrative Control) 2) การบริหารแบบฐานโรงเรียนโดยครูมี
บทบาทหลัก (Professional Control) 3) การบริหารแบบฐานโรงเรียนโดยชุมชนมีบทบาทเป็น
หลั ก (Community Control) และ 4) การบริหารแบบฐานโรงเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid
Control) (สมาน อัศวภูมิ,2551: 100-101)
สรุปได้ว่า หลักการบริหารสถานศึกษานั้น เป็นการพัฒนาโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ให้
เกิดประสิทธิภาพทุกฝ่ายเป็นกระบวนการของผู้บริหารร่วมกัน ใช้การวางแผนจัดองค์การ และ
ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรขององค์การได้อย่างเหมาะสม เพื่อบรรลุวัตถุตาม
ประสงค์ที่วางไว้ให้สำเร็จ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถานศึกษาเป็นสำคัญ
4. กระบวนการบริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านจำเป็นที่จะต้องนำขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษาที่
รับผิ ดชอบอยู่ ทั้ง 4 ด้านมากำหนดเป็ นกลยุ ทธ์ วิธีการ แผนงาน เทคนิค และขั้นตอนในการ
บริหารและปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบและสุขุมรอบคอบอย่างเป็นรูปธรรมเพราะถ้าระบบการ
บริหารงานไม่ดีแล้วก็อาจมีผลกระทบกระเทือนส่วนอื่นๆ ได้ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ต้องยึด

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564) |

625

มั่นในกระบวนการบริหาร ซึ่งมีอยู่หลายแนวทาง หลายทฤษฎี หลายเทคนิค และหลายแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ผู้บริหารต้องใช้สติปัญญาพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งมีอย่างย่อๆ ดังต่อไปนี้
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ งชาติ ได้ ก ล่ า วว่ า กระบวนการบริ ห าร
สถานศึกษาเป็ นระบบครบวงจร (PDCA) ซึ่งประกอบไปด้วยร่วมกันวางแผน (Plan) ร่วมกัน
ปฏิบัติตามแผน (Do) ร่วมกันตรวจสอบ (Check) และร่วมกันปรับปรุง (Action) โดยจะต้องมี
การควบคุมคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 18) สรุปว่า กระบวนการบริหารการศึกษา ได้กำหนด
ไว้ 5 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) การ
กระตุ้น (Stimulating) การประสานงาน (Coordinating) และการประเมินผล (Evaluating)
รุ่ ง แก้ วแดง (2543: 18)ได้ กล่ าวว่ า กระบวนการบริห ารของ Gulick มี ขั้ นตอนการ
บริหารที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปที่เรียกกันว่า“กระบวนการ POSDCoRB” ได้แก่ การวางแผน
การจัดองค์การการบริหารบุคคลการอำนวยการการติดต่อประสานงานการรายงานผล และการ
ดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ
สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารสถานศึกษาเป็นขั้นตอนที่มีระบบครบวงจรและเป้าหมายที่
แน่นอน เป็นรูปธรรมเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุดตาม
เจตนารมณ์ของการศึกษาที่กำหนดไว้

การบริหารสถานศึกษาเอกชน
การจัดการศึกษาเอกชนในประเทศไทย กล่าวได้ว่า เอกชนดำเนินงานก่อนการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนภาครัฐ กล่ าวคือ ตั้ งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในรัฐสมั ยของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช พ.ศ.2199-2231 และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ.2394-2411 ซึ่งเน้นการเผยแผ่ศาสนาควบคู่ไปกับการให้การศึกษาหาความรู้ในระดับสูงของ
ยุคนั้ น ให้ ความสนใจที่ จะแสวงหาวามรู้และวิทยาการสมัยใหม่ต่างๆต่อมาจึงจัดตั้งโรงเรียน
เอกชนที่ จั ดการศึ กษาแบบสมั ยใหม่ และขยายเพิ่ มขึ้ นเรื่อยๆโรงเรียนเอกชนที่ จั ดตั้ งขึ้ นใน
ระยะแรกและยังคงดำเนินกิจการจนทุกวันนี้ ได้แก่ โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.
2408 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย พ.ศ.2413 โรงเรียนอัสสัมชัญ พ.ศ.2440 ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ถึงแม้
จะจัดตั้งมานานนับร้อยปี แต่ก็ยังได้รับความศรัทธาและความนิยมมาโดยตลอด เนื่องจากความ
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มั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษาที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องนั่นเอง การจัดการศึกษาเอกชนได้มีผู้คิด
แนวทางในการบริหารงาน คือ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (จรวย
พร ธรณินทร์, 2544: 1-7) ได้กล่าวไว้ดังนี้
1. จุ ดเด่ นของการจั ดการศึ กษาเอกชน ได้ แก่ โรงเรียนเอกชนมี ความคล่ องตั วและ
รวดเร็วในการตัดสินใจ โดยมีผู้บริหารมีความรู้พื้นฐาน ทักษะและประสบการณ์การบริหารเชิง
ธุรกิจและการศึกษามาอย่างดี ไม่ยึดติดกับกฎระเบียบมากนัก อีกทั้ง การทำงานต้องมีความ
มุ่งมั่นเพื่อความอยู่รอดของกิจการ จึงต้องบริหารอย่างมีประสิทธิภาพให้คุ้มค่าการลงทุน เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงและสามารถจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทำงานโดยจ่ายค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมได้
2. สภาพปัญหาของการศึกษาเอกชน ได้แก่ โรงเรียนเอกชนในประเทศไทยยังประสบ
ปัญหาอยู่หลายประการดังนี้ 1) มีความแตกต่างด้านคุณภาพระหว่างโรงเรียนเอกชนด้วยกันเอง
โดยขึ้นอยู่กับความเก่าแก่ ขนาด ศักยภาพผู้บริหาร ความเอาใจใส่ของครูและระบบการจัดการ
เรียนการสอน ทำให้การยอมรับของครูและผู้ปกครองไม่เท่ากัน ซึ่งปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ก็
เกิดขึ้นกับโรงเรียนของรัฐด้วย 2) ภาพลักษณะของโรงเรียนเอกชนในสายตาประชาชน ยังมีเรื่อง
ต้องแก้ไขหลายเรื่อง เช่น การเก็บเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นสูง ครูไม่ได้รับเงินเดือนเต็ม
ตามวุฒิ เป็ นต้น 3) สั ดส่ วนของจำนวนนั กเรี ยนโรงเรียนเอกชน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน
นักเรียนในโรงเรียนของรัฐได้ลดลงในหลายสิบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา 4)
การควบคุมจากรัฐในด้านกฎระเบียบยังไม่คล่องตัว ขาดระบบติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
และ 5) ความมั่นคงในวิชาชีพครูและอัตราเงินเดือนยังไม่มีแรงจูงใจมากพอ
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยทั่วไปของการศึกษาเอกชน การปฏิรูปการศึกษาเอกชน
มีความจำเป็น ทั้งนี้เพราะว่าเพื่อให้การศึกษาเอกชนนั้นเข้ามาเป็นทางเลือกของประชาชนให้
เกิดการแข่งขันในเชิงคุณภาพ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเอกชนจึงต้องร่วมมือกันหลายฝ่าย
ตั้งแต่ รัฐบาล กระทรวงศึ กษาธิการและโรงเรียนเอกชน โดยมีหลั กการทั่ วไป คือ 1) รัฐควร
กำหนดนโยบายให้ ชั ดเจนว่ า เอกชนมี ส่ วนร่ วมจั ดการศึ กษา รั ฐจะเน้ น การศึ กษาสำหรั บ
ผู้ด้อยโอกาสที่โรงเรียนเอกชนเข้าไปไม่ถึงหรือในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ต้องลงทุนสูงและรัฐจะไม่
เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้งหมด โดยเฉพาะในเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งมีโรงเรียน
เอกชนตั้งอยู่แล้วในกรณี ที่อาจเกิดผลกระทบกับการศึกษาเอกชนให้ รับฟังความคิดเห็ นของ
ภาคเอกชนประกอบกับการพิจารณาตัดสินใจของรัฐ 2) สนับสนุนด้านการเงินให้กับสถานศึกษา
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เอกชน เช่ น เงิ น อุ ดหนุ น การศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน โดยให้ จั ดเก็ บค่ าใช้ จ่ ายอื่ นๆ ได้ ตามภาวะ
เศรษฐกิจและเป็นธรรม เช่น รถโรงเรียน อาหารกลางวัน ค่ากิจกรรมทัศนศึกษา 3) สนับสนุน
โรงเรี ย นเอกชนจั ดการศึ กษาให้ ได้ คุ ณ ภาพมาตรฐานและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เช่ นเดี ยวกั น กั บ
สถานศึ กษาของรั ฐ 4) แก้ ไขกฎระเบี ยบของรัฐเพื่ อให้ การศึ กษาเอกชนสามารถบริ ห ารได้
คล่ อ งตั ว 5) พั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพให้ มี ม าตรฐานคุ ณ ภาพอยู่ ในระดั บ สู ง โดยใช้
กระบวนการประเมิน เช่นเดียวกับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาของรัฐ 6)
หน่วยงานจัดการศึกษาภาครัฐต้องร่วมมือกับการศึกษาอกชนในการกำหนดนโยบายและวิธีนำ
นโยบายสู่ การปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาสำคัญร่วมกัน โดยมีการจัดลำดับความสำคัญของงาน มี
ความมุ่งมั่นและทำต่อเนื่อง 7) สำนักบริหารงานคระกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ควรเพิ่ม
บทบาทในการเป็ น สำนั ก งานส่ งเสริ ม การลงทุ น การศึ ก ษาและ 8) ต้ อ งพั ฒ นาความเป็ น
ประชาธิป ไตยของโรงเรี ยนเอกชน เพื่ อฝึ กนั กเรี ยน นั กศึ กษาให้ รู้ จั กสิ ทธิ ห น้ าที่ และความ
รับผิดชอบควบคู่ไปกับการฝึกให้คิดเป็น ทำเป็น เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อสร้าง
เสริมภาพลักษณ์ของโรงเรียนเอกชนที่เน้นผลผลิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม
4. นโยบายสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยมีแนว
ปฏิบัติดังนี้ 1) ดำเนินนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาเอกชนให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยเน้นการบริหารและจัดการศึกษา
เอกชนให้มีความเป็นอิสระ เป็นนิติบุคคลและมีคุณภาพ สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุก
ระดับและทุกประเภท โดยรัฐต้องให้การสนับสนุนเงินอุดหนุน สิทธิประโยชน์และด้านวิชาการ
ให้ ส ถานศึ กษาเอกชนมี มาตรฐานและสามารถพึ่ งตนเองได้ 2) ดำเนิ นงานตามโนบายของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจให้บุคลาการทางศึกษาเอกชนเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติ การจัดระบบการวัดและประเมินผลในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของโรงเรียน
เอกชน ทั้งโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนมัธยมจากทั่วประเทศ โรงเรียนอาชีวศึกษา และนักเรียน
ที่ก่อนปีการศึกษา เพื่อให้ นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้สิทธิประโยชน์ในการวัดและประเมินผล
ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนที่จัดการศึกษานอกระบบ โดยเฉพาะโรงเรียนกวด
วิชาเพื่ อให้ มีจำนวนนั กเรี ยนต่ อห้ องเรียนไม่ อัดแน่ น และมี มาตรการป้องกันอุ บัติ ภัยอย่ างมี
คุณภาพ 3) พัฒนาการศึกษาเอกชนให้มีมาตรฐานคุณภาพและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกัน
กั บการศึ กษาที่ จั ดโดยรั ฐ โดยสำนั กบริ ห ารงานคณะกรรมการการศึ กษาเอกชนจะร่ วมกั บ
สถานศึ กษาเอกชนในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา ให้ ความช่ วยเหลื อทางวิ ชาการในการ
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ประเมินตนเองของสถานศึกษาและให้การสนับสนุนการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับการ
ประกันคุณภาพจากการประเมินภายนอก และ 4) เน้นการพัฒนาครูและผู้บริหารการศึกษา
เอกชนให้มีใบประกอบวิชาชีพครู ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร และความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยสนับสนุนให้ครู ผู้บริหารมีทัศนะในการทำงานเพื่ อ
มุ่งเน้นที่คุณภาพของผู้เรียนและคำนึงถึงการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้เรียน (พิชญาภา ขวัญยืน,
2560: 9-12)

บทบาทและภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ผู้บริหารหรือผู้นำทางการศึกษาเอกชนน่าจะมีบทบาทต่างๆ ที่จะบริหารงานให้เ กิด
ประสิทธิผลดังต่อไปนี้ 1) บทบาทเป็นผู้กำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน ชี้แจงทำความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ขอหน่วยงาน มีความรู้ ทักษะในการจัดสรรงบประมาณแบบโครงการ 2) บทบาท
เป็นผู้กระตุ้นความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการจูงใจ กระตุ้นและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
มนุษย์ มีทักษะในกระบวนการกลุ่ม 3) บทบาทเป็นนักวางแผน สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ใน
อนาคต เตรียมบุคลากรให้พร้อมในการรับมือกับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น มีความรู้ ความเข้าใจในการ
วางแผน 4) บทบาทเป็ นผู้ตัดสินใจ 5) บทบาทเป็นผู้ จัดองค์การ สามารถออกแบบขยายงาน
กำหนดโครงสร้างขององค์กรขึ้นใหม่ 6) บทบาทเป็นผู้เปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
มาสู่สถาบัน 7) บทบาทเป็นผู้ประสานงาน เข้าใจรูปแบบปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ เข้าใจเครือข่าย
ของการสื่อสาร รู้จักวิธีนิเทศงาน การรายงาน ประสานกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8)
บทบาทเป็ นผู้ สื่ อสาร มีความสามารถในการสื่ อสารทั้ งการพูดและการเขียน สามารถในการ
ประชาสัมพันธ์ 9) บทบาทเป็นผู้ขจัดความขัดแย้ง สามารถต่อรองไกล่เกลี่ย สามารถแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง 10) บทบาทเป็นผู้แก้ปัญหา 11) บทบาทเป็นผู้จัดระบบ 12) บทบาทเป็นผู้บริหาร
การเรี ยนการสอน 13) บทบาทเป็ นผู้ บริ หารบุ คคล 14) บทบาทเป็นผู้ บริหารทรัพยากร 15)
บทบาทเป็นผู้ประเมินผล 16) บทบาทเป็นนักประชาสัมพันธ์ และ 17) บทบาทเป็นประธานใน
พิธีการ (คุณวุฒิ คนฉลาด, 2540: 30-31)
นอกจากนี้ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา โดยควรมีบทบาทดังนี้ 1) ทำหน้าที่เป็น
กลุ่มผู้นำในการปรับปรุงโรงเรี ยน 2) เป็นกลไกลสื่อสารสองทางกับครูอาจารย์ทั้งโรงเรียน 3)
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เก็ บรวบรวม จั ดกระทำและประเมิ น ข้อมู ลของโรงเรี ยน 4) กำหนดเป้ าหมายการปรั บปรุ ง
โรงเรียนพร้อมดำเนินการให้ได้รับการยอมรับจากครูอาจารย์ 5) สร้างแผนและปรับปรุงแผน
ปรับปรุงโรงเรียน 6) ประเมินความก้าวหน้าและยุทธศาสตร์ของแผน 7) ติดตามการปฏิบัติตาม
แผนและ 8) กำหนดกิจกรรมหรือยุ ทธศาสตร์ที่ต้องปฏิบัติในขณะดำเนินการตามแผน (สุ รัฐ
ศิลปอนันต์, 2543: 135)
2. ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) 39(2) และมาตรา 160 แห่งพระราชบัญญั ติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และตราสาร
1. ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ให้ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้แทนของโรงเรียน ในการทำนิติ
กรรมกับบุคคลภายนอก โดยลงลายมือชื่อและประทัพตราของโรงเรียน
2. ผู้ จั ดการ มี อำนาจหน้ าที่ ดั งนี้ 1) มี หน้ าที่ เป็ นผู้ ดู แลรับผิ ดชอบเกี่ยวกั บการเงิ น
งบประมาณ การบริหารงานทั่วไปและรับผิดชอบในการจัดวางระบบบัญชีและจัดทำบัญชี โดย
จัดทำสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท จัดทำงบทดลอง และรายงานทางการเงิน (งบดุล งบ
รายได้-ค่าใช้จ่าย งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน) ตามมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยการบัญชี 2) ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน เช่น ควบคุม
การทำงาน ของเจ้ าหน้ าที่ ด้ านบั ญ ชี การเงิ นและธุ รการ นั กการ ภารโรง คนงาน คนครั ว
คนขับรถและแม่บ้าน โดยผู้จัดการร่วมกับผู้อำนวยการ ร่วมกันจัดการดูแลรับผิ ดชอบอาณา
บริเวณ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนด้านรักษาความสะอาด พัฒนาซ่อมแซม
ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยทั่วๆ ไป 3) มีอำนาจสั่งจ่ายเงินในการบริหารกิจการ
โรงเรียน นอกเหนืองานค่าใช้จ่ายปกติประจำเดือนหรือตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้
อนุ มัติไว้ ได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท (ห้ าพันบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นครั้งคราว 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับ
การบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับโรงเรียนและหน้าที่อื่นตามที่
กำหนดไว้ในกฎหมาย และ 5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน
3. ผู้ อำนวยการ มี อำนาจหน้ าที่ ดังนี้ 1) มี หน้ าที่ เป็ นผู้ รับผิ ดชอบดู แลเกี่ ยวกับงาน
วิชาการของโรงเรี ยนและตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ในพระราชบั ญ ญั ติ โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.2550 2)
แต่งตั้งถอดถอนครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน โดยความเห็นชอบจาก
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามระเบียบคณะกรรมการบริหารว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอน
ครู ของโรงเรี ยนฯ พ.ศ.2554 3) ควบคุมปกครองครู บุ คลากรทางการศึกษาและนักเรียน 4)
จัดทำทะเบียนครู บุคลากรที่เกี่ยวกับการศึกษา นักเรียนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการศึกษา 5)
จัดทำหลักฐานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียน 6) ปฏิบัติหน้าที่อันเกี่ยวกับวิชาการตาม
ระเบี ยบและข้อบั งคับของทางราชการรวมทั้ งตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียน และหน้ าที่ อื่นตามที่ กำหนดไว้ในพระราชบั ญญั ติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และ
กฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง และ 7) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน

คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
1. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา แสดงให้เห็นว่าผู้ที่เป็นผู้ริหารสถานศึกษาที่ดีและ
เป็นที่ยอมรับ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้นำที่ดี และมีความมั่นใจในการเป็นผู้นำแล้วย่อมเป็น
แรงผลั กดั น ให้ เป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาที่ ส ง่ างามและจะนำพาองค์ การคื อสถานศึ กษาสู่
ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ
ผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาไว้มากมาย ดังนี้
Ghiselli (1971: 39-94) ได้กล่ าวถึงคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ของผู้ บริหารไว้ดังนี้ 1)
ความสามารถในการสั่งการ 2) ความรอบรู้งาน 3) ความสามารถในการตัดสินใจ 4) ความมันใจ
ในตัวเอง 5) ความต้องการความสำเร็จในอาชีพ 6) ความต้องการความสำเร็จในชีวิต และ 7)
ความไม่ผูกติดกับตำแหน่ง
Hoy and Miskel (2001:169) ได้ ก ล่ า วถึ ง ลั ก ษณ ะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาไว้ ดั ง นี้ 1) คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นการตั ด สิ น ใจ 2) คุ ณ ลั ก ษณะด้ านการจู งใจ 3)
คุ ณ ลั กษณะด้ านความเป็ น ผู้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ 4) คุ ณ ลั กษณะด้ านความรั บผิ ดชอบ และ 5)
คุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์
ธีระ รุญเจริญ (2553: 4) กล่าวว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา มี
6 ประการ ดังนี้ 1) มีพื้นฐานเดิมเป็นทุน 2) มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม 4)
มีความสามารถ ความชำนาญ และ 5) มีความรอบรู้
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สรุปคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา แสดงให้เห็นว่าผู้ที่เป็นผู้ริหารสถานศึกษาที่ดี
และเป็นที่ยอมรับ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้นำที่ดี และมีความมั่นใจในการเป็นผู้นำแล้วย่อม
เป็ นแรงผลักดันให้เป็ นผู้บริหารสถานศึกษาที่สง่างาม และจะนำพาองค์การคือสถานศึกษาสู่
ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2. คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ยงยุทธ เกษสาคร (2542: 69) ได้กล่าวถึง ลักษณะผู้นำที่ดี ประกอบด้วยคุณสมบัติ
ส่วนตัวของผู้นำ ได้แก่ มุ่งแสวงหามรรควิธีที่จะนำผู้ร่วมงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ตามที่ ก ำหนดไว้ ก ารแสดงออกในรู ป ของพฤติ ก รรม ได้ แ ก่ ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ร่ ว มงาน
ความสามารถในการตัดสินใจ ความรับผิดชอบและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลความเป็นผู้นำสูงสามารถ
แสดงบทบาทในการนำด้วยบารมี ความจงรักภักดีให้เกิดในจิตสำนึกของบุคลากร ต่อหน่วยงาน
สร้างความพึงพอใจด้วยการใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่กับผู้ร่วมงานจนสามารถสร้างทีมงานได้ ผู้นำ
ที่ดีนั้นต้องมีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำที่ดี มีดังนี้
1) คุ ณ ลั กษณะ ทางร่ างกาย เช่ น หน้ าตาดี ความสู งพอเหมาะ น้ ำหนั กไม่ มาก
สุขภาพดีและสมบูรณ์
2) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ เช่น มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีความอดทนมีความพยายาม
3) คุณลักษณะทางนิสัยส่วนตัว เช่น มีความฉลาด มีการตัดสินใจแม่นยำมีความรัก
งานมีความรับผิดชอบ
4) คุณลักษณะทางสังคม เช่น มีความเห็นอกเห็นใจ มี มนุษยสัมพันธ์ ดียอมรับฟัง
ความคิดคนอื่น มี ความซื่อสั ตย์สุ จริตผู้ นำและภาวะผู้ นำนั้ นมีความจำเป็น และความสำคั ญ
อย่ า งยิ่ งต่ อ ความสำเร็ จ ขององค์ ก าร เพราะผู้ น ำ คื อ ผู้ ที่ มี อ ำนาจหน้ า ที่ ห รื อ ผู้ น ำที่ มี
ความสามารถที่ดีและเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ โดยสามารถชักจูงให้กลุ่มบุคคลในองค์การมี
ความสามารถเชื่อมั่น ในตัวเองคอยชักจูงให้ร่วมกันคิด และร่วมมือกันทำนำพาองค์การไปสู้
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ด้วยความสมัครสมานสามัคคีกัน นอกจากภาวะผู้นำแล้วยัง
ต้องมีคุณสมบัติ และลักษณะของผู้นำอีกซึ่งประกอบด้วยลักษณะภายนอก ได้แก่ คลิกลักษณะ
ทางร่างกาย และอุปนิสัยส่วนตัวที่เหมาะสม บุคลิกภายใน ได้แก่ คุณธรรมภายในจิตใจ และ
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สติ ปั ญ ญาที่ เหนื อ บุ ค คลอื่ น เช่ น ความกล้ าหาญ ความเด็ ด ขาด ความเที่ ย งตรง ความ
กระตือรือร้น และที่ขาดไม่ได้คือ ทัศน์ที่กว้างไกล
เฉลิมชัย สมท่า (2547: 23-24) ได้ให้ความเห็ นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของผู้บริหาร
สถานศึกษา ดังนี้
1) ความเป็นผู้นำ (Leadership) คือ มีอิทธิพลในตนเองสูงกว่าอิทธิพลอื่นๆ บุคคล
ในกลุ่ม และสามารถชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานได้ คุณสมบัติด้านนี้ประกอบด้วย
ลั กษณะต่ างๆคื อ มีความร่ าเริ งแจ่ มใส และอดทนสามารถตัดสิ นใจและชักจูงใจคนมี ความ
รับผิดชอบ ฉลาดและไหวพริบดี มีความอุตสาหะวิริยะมีความเสียสละมีบุคลิกภาพ และมีความ
เป็นประชาธิปไตย
2) มีความรู้และประสบการณ์ (Knowledge and experience) เป็นคุณสมบัติที่
เกี่ยวกับงานในอาชีพของผู้บริหารโดยเฉพาะเช่นมีความรู้ และประสบการณ์มีความรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติของงานและรู้เท่าทันเหตูการณ์
3) มี มนุ ษยสั มพั น ธ์ ที่ ดี (Human relationship) ผู้ บริ ห ารจะต้ องทำงานร่ วมกั บ
บุ คคลทั้ งนอกและในสถานศึ กษา ดั งนั้ น ผู้ บ ริ ห ารจำเป็ นต้ องเป็ นผู้ มี มนุ ษ ย์ สั มพั นธ์ ดี ซึ่ ง
ประกอบด้วย ลักษณะที่สำคัญๆ คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเสมอต้นเสมอปลาย ยกย่องชมเชย
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีความยืดหยุ่น เปิดเผยและเป็นกันเอง
4) มี คุ ณ ธรรมสู ง (Virtue) คุ ณ ธรรมเป็ นเครื่ องยึ ดเหนี่ ยวจิ ตใจของผู้ บ ริห ารให้
ประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม ได้แก่ มี ความยุติธรรม มีความซื่อสั ตย์สุ จริต มีความจงรักภักดีและมี
ศี ล ธรรม มี สุ ข ภาพดี (Healthy) คื อ มี สุ ข ภาพกาย (Physical health) และมี สุ ข ภาพจิ ต ดี
(Mental health) สุขภาพจะเป็นเครื่องเสริมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและสม่ำเสมอ
สรุปได้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน มีความเป็นผู้นำ มีความรู้และ
ประสบการณ์ เป็ นผู้ มี ความสั มพั นธ์ กั บ ผู้ ร่ วมงาน มี ความสามารถในการตั ดสิ นใจ มี ความ
รับผิดชอบ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความมั่ นใจในการเป็นผู้นำ
แล้ ว ย่ อ มเป็ น แรงผลั กดั น ให้ เป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาที่ ส ง่ างามและจะนำพาองค์ การคื อ
สถานศึกษาสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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บทสรุป
การบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการทุกอย่างในสถานศึกษาตั้งแต่การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานอาคารสถานที่ การบริหารงานธุรการและการเงิน
การบริหารงานกิจการนักเรียนและนักศึกษา งานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน โดยมีกระบวนการ
บริหารสถานศึกษาเป็นขั้นตอนที่มีระบบครบวงจรและเป้าหมายที่แน่นอน เป็นรูปธรรมเพื่อให้
การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุดตามเจตนารมณ์ของการศึกษาที่
กำหนดไว้ การจัดการศึกษาเอกชนได้มีผู้คิดแนวทางในการบริหารงานได้กล่าวไว้ว่า 1) จุดเด่น
ของการจัดการศึกษาเอกชน มีความคล่องตัวและรวดเร็วในการตัดสินใจ โดยมีผู้บริหารมีความรู้
พื้นฐาน ทั กษะและประสบการณ์ การบริหารเชิงธุรกิจและการศึกษามาอย่างดี ไม่ ยึดติ ดกั บ
กฎระเบี ยบมาก 2) สภาพปั ญหาของการศึ กษาเอกชน การยอมรับของครูและผู้ ปกครองไม่
เท่ากัน การเก็บเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นสูง ครูไม่ได้รับเงินเดือนเต็มตามวุฒิ สัดส่วนของ
จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนลดลง การควบคุมจากรัฐในด้านกฎระเบียบยังไม่คล่ องตัว ขาด
ระบบติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และความมั่นคงในวิชาชีพครูและอัตราเงินเดือนยังไม่มี
แรงจูงใจมากพอ 3) แนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยทั่วไปของการศึกษาเอกชน รัฐควรกำหนด
นโยบายให้ชัดเจนว่า เอกชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา รัฐจะเน้นการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสที่
โรงเรียนเอกชนเข้าไปไม่ถึงหรือในสาชาวิชาที่ขาดแคลน สนับสนุนโรงเรียนเอกชนจัดการศึกษา
ให้ได้คุณภาพมาตรฐานและสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันกับสถานศึกษาของรัฐ แก้ไขกฎระเบียบ
ของรัฐเพื่อให้การศึกษาเอกชนสามารถบริหารได้คล่องตัว พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มี
มาตรฐานคุณภาพอยู่ ในระดั บสู ง โดยใช้ กระบวนการประเมิน เช่นเดียวกับมาตรฐานระบบ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษาของรัฐ หน่วยงานจัดการศึกษาภาครัฐต้องร่วมมือกับการศึกษา
อกชนในการกำหนดนโยบายและวิธีนำนโยบายสู่ การปฏิบัติ สำนักบริหารงานคระกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ควรเพิ่มบทบาทในการเป็นสำนักงานส่งเสริมการลงทุนการศึกษา และ
ต้องพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยของโรงเรียนเอกชน เพื่อฝึกนักเรียน นักศึกษาให้รู้จักสิทธิ
หน้าที่และความรับผิดชอบควบคู่ไปกับการฝึกให้คิดเป็น ทำเป็น เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ทั้ งนี้ ผู้ นำที่ มี กลยุ ทธ์มี ศิลปะ มีอิ ทธิพลสามารถชี้นำผู้ อื่นได้ เกิ ดความวางใจเชื่อใจ
พร้ อ มทั้ ง ให้ ค วามเคารพนั บ ถื อ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ทุ ก ด้ า นและให้ เขาเกิ ด ความมั่ น ใจใน
ความสามารถในการเป็นผู้นำของตน ซึ่งสามารถสร้างความสำเร็จแก่ตนและผู้ปฏิบัติตาม นำพา
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องค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่
สำคัญซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เป็นผู้ริหารสถานศึกษาที่ดีและเป็นที่ยอมรับ มีคุณธรรมจริยธรรม
เป็ น ผู้ น ำที่ ดี แ ละมี ค วามมั่ น ใจในการเป็ น ผู้ น ำแล้ ว ย่ อ มเป็ น แรงผลั ก ดั น ให้ เป็ น ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่สง่างาม เฉกเช่นเดียวกันกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ต้องเป็นผู้
มีที่ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบและมีวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกล มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความมั่นใจในการเป็นผู้นำแล้วย่อมเป็นแรงผลักดันให้เป็น
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาที่ ส ง่ างามและจะนำพาองค์ การคื อสถานศึ กษาสู่ ความสำเร็ จอย่ างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
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