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 ⌦ 
ผศ.ปฏิภาณ ขาขุนทด
พธ.บ. (ปรัชญา), คม.เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
อาจารยประจำวิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โลกในปจจุบนั เปนโลกยุคโลกาภิวตั นทมี่ กี ระแสการเปลีย่ นแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศทีร่ วมถึงการสือ่ สาร เปนโลกเปดเสรีทางธุรกิจ
การคา ประเทศตางๆ พากันหลัง่ ไหลเขามาสปู ระเทศไทย เพือ่ ธุรกิจการคา แมกระทัง่ การศึกษา
ก็ไมเวน ทำใหประชาชนมีตวั เลือกทางการศึกษามากขึน้ โดยมีแนวโนมของความตองการและ
ความคาดหวังตอการศึกษาที่สูงขึ้น ทั้งในดานคุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษา แต
ตองการคาใชจา ยถูกลง ดวยเหตุนผี้ บู ริหารการศึกษาจึงตองปรับตัว เพือ่ สรางความแตกตาง
ใหเหนือคแู ขง เพือ่ ตอบสนองความตองการของผเู รียนใหมากขึน้
ในปจจุบนั ไดมหี นวยงานทางการศึกษาเปนจำนวนมากหันมาสนใจเนนการบริหารทีม่ ี
ประสิทธิภาพภายใตทรัพยากรทีม่ อี ยจู ำกัด และสิง่ แวดลอมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยเู สมอ เพือ่
ทำใหวตั ถุประสงคของหนวยงานบรรลุตามเปาหมายทีต่ งั้ ไว และสามารถแขงขันกับคแู ขงได ทัง้
นีก้ ารคัดเลือกบุคลากรระดับผบู ริหารนับวามีความสำคัญเปนอยางยิง่ เพราะบุคคลในระดับนี้
จะเปนผขู บั เคลือ่ นหนวยงานใหมงุ ไปตามทีต่ งั้ เปาหมายได เพราะฉะนัน้ ผบู ริหารการศึกษาจึงตอง
เปนผนู ำทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ปนทีย่ อมรับของคนในหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน คณาจารย เพือ่ นรวม
งาน ลูกนอง ตลอดจนนิสติ นักศึกษา เปนตน เพือ่ จะไดนำและพัฒนาบุคลากรในหนวยงานให
ปฏิบตั งิ านไดบรรลุตามเปาหมายของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วิโรจน สารรัตนะ กลาววา การบริหารเปนไดทงั้ ศิลป ศาสตรและวิชาชีพ กลาวคือ
กรณีทเี่ ปนศิลป (Art) หมายถึง ทักษะและความรทู แี่ ตละบุคคลไดพฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ใหบรรลุจดุ
หมายใดจุดหมายหนึง่ โดยทักษะและความรทู พี่ ฒ
ั นาขึน้ นัน้ อาจเกิดจากการฝกฝนหรือการทำงาน
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รวมกับบุคคลอืน่ ทีม่ คี วามชำนาญหรือไดรบั การพัฒนาทักษะทางการบริหารมาเปนอยางดีแลว
กรณีทเี่ ปนศาสตร (Science) หมายถึง องคความรทู เี่ กิดจากการสืบคนความรใู หมๆ ดวยวิธี
การเชิงวิทยาศาสตร มีการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูล การตัง้ สมมติฐาน และทดสอบ
สมมติฐาน เปนตน
สำนักงานปฏิรปู การศึกษา กลาวถึงการบริหารการศึกษาไทยวา การบริหารนับเปน
กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ในการวางระบบ โครงสรางการ
บริหารทีส่ มั พันธเชือ่ มโยงและสงเสริมการปฏิรปู อืน่ ๆ ทุกดาน ทัง้ สวนทีร่ ฐั จัดการศึกษาเอง และ
สวนทีใ่ หเอกชน องคกร ประชาชนและทุกสวนของสังคมมีสว นรวมจัดการศึกษา ตลอดจนการ
กำกับ สนับสนุน สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดโครงสรางองคกรที่ตองเอื้อ
ตอการพัฒนากระบวนการเรียนรูและการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดระบบทรัพยากรเพือ่ สนับสนุนการศึกษาทัง้
ทีด่ ำเนินการโดยรัฐ และการระดมทรัพยากรจากสวนอืน่ ๆ เพือ่ ใหเกิดความทัว่ ถึง เทาเทียมและ
เปนธรรม รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา
ดังนัน้ ผบู ริหารการศึกษาในยุคโลกาภิวตั นจงึ ตองเขาใจหลักการบริหารการศึกษา ใน
ลักษณะตางๆ ดังนี้

 ⌦
ผบู ริหารการศึกษาควรทำงานอยางรอบคอบ โปรงใสสรางศรัทธาและความเชือ่ มัน่
กับผรู ว มงาน การบริหารการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพไมไดขนึ้ อยกู บั โอกาส ผบู ริหารไมจำเปน
ตองรอใหพรอมจึงจะลงมือแกปญ
 หา แตตอ งพรอมเสมอทีจ่ ะตัดสินใจ แกปญ
 หาดวยความยืด
หยนุ เพือ่ สรางความพึงพอใจใหแกบคุ ลากรในสถาบันการศึกษา สรางความเสมอภาคเพือ่ ใหเกิด
การยอมรับภายในสถาบันการศึกษา โดยอาศัยหลักการบริหาร ๔ ประการ คือ
๑. การวางแผน (Planning) เปนการตั้งเปาหมายและการตัดสินใจ ที่จะใช
ทรัพยากรทีม่ อี ยใู นหนวยงาน ดวยกลยุทธทเี่ หมาะสมและคมุ คาทีส่ ดุ และบรรลุเปาหมายของ
หนวยงานทีต่ งั้ ไว ทัง้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
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๒. การจัดหนวยงานและบุคลากร (Organizing) เปนการจัดสรรทรัพยากรทีม่ ี
อยใู หเหมาะสม โดยดูความเหมาะสมตามแผนการทีว่ างไววา แตละงานควรใชทรัพยากรอยาง
ไรบาง ไมวา จะเปนกำลังคน งบประมาณ เครือ่ งจักร อุปกรณตา งๆ วัตถุดบิ ภายใตเวลาที่
จำกัด จึงจะเพียงพอใหบรรลุเปาหมายทีต่ งั้ เอาไว
๓. การนำ (Leading) คือการทีท่ ำใหงานดำเนินไปตามทีต่ งั้ เอาไว โดยการใหผู
อืน่ ดำเนินการให ดวยการจูงใจ ทัง้ นีผ้ บู ริหารทีป่ ระสบความสำเร็จมักเปนผทู มี่ คี วามสามารถ
ในการสอนงาน ชวยเหลือ จูงใจลูกนองโดยดึงศักยภาพทีโ่ ดดเดนและชวยแกไขจุดดอยของลูก
นอง สนับสนุนการทำงานเปนทีมใหมกี ารแขงขันอยางสรางสรรค เพือ่ ใหงานเกิดความทาทาย
และมีความสามารถในการบริหารความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ อาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาหนวย
งานรวมทัง้ การแกไขปญหาตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ไดอกี ดวย
๔. การควบคุม (Controlling) เปนการกำกับดูแลกิจกรรมตางๆ ใหดำเนินไป
ตามแผนทีว่ างไว ภายในเวลาทีก่ ำหนดรวมทัง้ การหาแนวทางแกไข เพือ่ ปองกันความผิดพลาด
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได โดยการกำหนดเกณฑหรือมาตรฐานของผลงานทีส่ ามารถตรวจสอบ หรือวัด
ได และหากผลงานต่ำกวาทีก่ ำหนด ตองหาทางปรับปรุง แกไข หาสาเหตุในขัน้ ตอนของการ
ทำงานตางๆ ตัง้ แตตน คือ ชวงของการวางแผน ก็อาจเปนไปได

 ⌦
ผบู ริหารการศึกษาทีม่ กี ารติดตอปฏิสมั พันธสงู จะสามารถทำงานไดสำเร็จ โดยอาศัย
คนอืน่ และเปนผทู ไี่ มไดทำงานประจำมากนัก โดยธีระ รุญเจริญ ไดเสนอบทบาทของผบู ริหาร
การศึกษาทีม่ กี ารบริหารโดยใชสถาบันการศึกษาเปนฐาน ดังนี้
๑. การเปนผนู ำทางวิชาการ ผบู ริหารการศึกษาควรปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางของ
ผนู ำการเปลีย่ นแปลง โดยเฉพาะอยางยิง่ ผนู ำทางวิชาการ โดยใหความสำคัญตอการสงเสริม
และสนับสนุนตอการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผเู รียนเปนสำคัญ ตาม
หมวด ๔ ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และมีการวางแผนนโยบายและ
ยุทธศาสตรเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูของสถานศึกษาอยางชัดเจน และสะดวกตอการนำไป
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ปฏิบตั ิ ใหคำปรึกษาแนะนำและสรางพลังความรวมมือของทุกฝายทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ปฏิรปู การ
เรียนรู ซึง่ นำไปสกู ารปฏิรปู การศึกษา
๒. การบริหารงานแบบมีสวนรวม ผูบริหารสถาบันการศึกษามีการบริหาร
งานอยางมีอิสระ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารและบริหารงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการสถาบันการศึกษา โดยเนนการมีสว นรวมทัง้ ครูและบุคลากรภายในสถาบันการ
ศึกษา บุคคลและหนวยงานภายนอกสถาบันการศึกษา ทัง้ หนวยงานของภาครัฐและเอกชน อาทิ
ครู บุคลากร พอแม ผปู กครอง ชุมชน และองคกรตางๆ
๓. การเปนผอู ำนวยความสะดวก ผบู ริหารสถานศึกษาเปนผอู ำนวยความสะดวก
ใหแกบคุ ลากรในสถาบันการศึกษาและผเู กีย่ วของทัง้ ทางดานวิชาการอาทิ การจัดสือ่ ตางๆ เชน
หนังสือ ตำรา เกม เทคโนโลยีชวยการเรียนการสอนและอุปกรณสงเสริมการเรียนรูตางๆ
ตลอดจนการใหบริการและจัดสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู เชน แหลงเรียนรูและศูนย
การเรียนรทู ผี่ เู รียนสามารถแสวงหาความรดู ว ยตนเอง และจัดบรรยากาศของสถาบันใหอบอนุ
เพือ่ ใหผเู รียนมีความรักทีจ่ ะเรียนรแู ละรจู กั แสวงหาความรู
๔. การประชาสัมพันธ ผบู ริหารสถานศึกษามีการประสานงานและสรางความ
สัมพันธอนั ดีกบั ทุกฝายทีเ่ กีย่ วของทัง้ ในสถาบัน และนอกสถาบัน เพือ่ สรางเครือขายเพือ่ สนับ
สนุนทรัพยากรตางๆ ไดแก ทรัพยากรงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล อาทิ ผเู ชีย่ วชาญ ผมู ี
ความรแู ละประสบการณพเิ ศษทีส่ ถาบันตองการใหมาชวยพัฒนาสถาบัน ทรัพยากรดานการ
เรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ เชน อุปกรณการเรียนการสอน อุปกรณการกีฬา สือ่ เกม
และเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
๕. การสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร ผูบริหารสถาบันการศึกษามีการ
พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนอยางตอเนือ่ ง โดยการสงเสริมใหครูเขารับการฝกอบรม เขา
รวมประชุมสัมมนาและไปทัศนศึกษา เพือ่ เพิม่ พูนความรแู ละประสบการณใหทนั ตอสถานการณ
ความเจริญกาวหนาและความเปลีย่ นแปลงของโลก และเพือ่ สามารถนำมาประยุกตและปรับ
ปรุงการจัดการเรียนการสอนใหดขี นึ้ รวมทัง้ สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาแหงอืน่ ๆ
ตามความเหมาะสม
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๖. การสรางแรงจูงใจ ผบู ริหารสถานศึกษาเปนผมู ที ศั นคติในเชิงบวกกับผรู ว ม
งาน มีความยืดหยนุ ในการทำงาน สรางความเชือ่ มัน่ และเขาใจในความตองการของฝายตางๆ
ใหความสำคัญในความพยายามของทีมงานและสรางแรงจูงใจในการทำงานดวยวิธกี ารตางๆ
อาทิ การแสดงความขอบคุณ การเผยแพรผลงานของทีมงาน และการยกยองใหรางวัล
๗. การประเมินผล ผบู ริหารสถาบันการศึกษาจำเปนตองจัดใหมกี ารประเมินผล
โดยสงเสริมการประเมินผลในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ เพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอกมีการนำผลการประเมินผเู รียนมาใชกำหนดนโยบายของสถาบันการศึกษา เพือ่
ใหเปนกระบวนการดำเนินงานอยางเปนระบบและครบวงจร
๘. การสงเสริมสนับสนุนการวิจยั และพัฒนา ผบู ริหารสถาบันการศึกษาใหความ
สำคัญกับการวิจยั และพัฒนา โดยสงเสริมและสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สรางกระบวน
การเรียนรใู นสถาบันการศึกษาของครูและทีมงาน รวมทัง้ ผบู ริหารอาจเขามามีสว นรวมในการ
ทำวิจยั ดวย
๙. การเผยแพรประชาสัมพันธ ผบู ริหารสถาบันการศึกษาควรใหความสำคัญกับ
งานดานการเผยแพรขอ มูลขาวสารของสถาบันการศึกษาใหชมุ ชนและสาธารณชนทราบ โดย
วิธกี ารทีห่ ลากหลาย เพือ่ สรางความเขาใจซึง่ กันและกัน และสรางการมีสว นรวมเพิม่ ขึน้
๑๐. การสงเสริมเทคโนโลยี ผูบริหารสถาบันการศึกษาเปนผูสงเสริมการใช
เทคโนโลยี เพือ่ ใหทนั ตอความเจริญกาวหนาทัง้ ในและตางประเทศ ใหสอดคลองกับยุคสังคมแหง
การเรียนรู

 ⌦⌫
  
คุณลักษณะของผนู ำทีจ่ ะชวยใหเกิดประสิทธิผลของภาวะผนู ำของผบู ริหารการศึกษา
หรือชวยใหผูบริหารการศึกษามีภาวะผูนำสามารถนำกลุมหรือหนวยงานใหไปสูความสำเร็จ
จำแนกได ๕ ดาน คือ
๑. คุณลักษณะดานรางกายประกอบดวย มีรา งกายทีส่ มบูรณแข็งแรง มีพลังและ
ความทนทานของรางกาย มีบคุ ลิกภาพดีและแสดงออกทีเ่ หมาะสม
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๒. คุณลักษณะดานอารมณและจิตใจ ประกอบดวยมีความตืน่ ตัวอยเู สมอ มีความ
สามารถในการควบคุมอารมณไดดี มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง มีความทะเยอทะยานสคู วามสำเร็จ
เต็มใจทีจ่ ะรับผิดชอบ มีความกลาเผชิญกับความยากลำบาก และการมีความเด็ดขาด
๓. คุณลักษณะดานสังคม ประกอบดวยเต็มใจทีจ่ ะทำงานรวมกับผอู นื่ มีสถานภาพ
เปนทีย่ อมรับ มีความสามารถในการเขาสังคม มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณ
ตางๆ ได มีความพรอมทีจ่ ะใหความชวยเหลือ มีความเห็นอกเห็นใจ เชือ่ ถือและใหการยอมรับ
ผอู นื่ มีความสามารถในการปกปองคมุ ครองและมีอำนาจบารมีทางสังคม
๔. คุณลักษณะดานสติปญ
 ญา ประกอบดวยมีความสามารถทางสติปญ
 ญา มีการ
ตัดสินใจดี ความคิดริเริม่ สรางสรรค เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ มีจนิ ตนาการ มีความสามารถใน
การสรางกรอบแนวคิดรวบยอด มีความสามารถในการวินจิ ฉัยสัง่ การ
๕. คุณลักษณะดานคุณธรรม ประกอบดวยความอดทน อดกลัน้ ความซือ่ สัตย
ความมงุ เพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความยุตธิ รรม ความไมเห็นแกตวั และความเสียสละ

 ⌦⌫
   ⌦
ผบู ริหารการศึกษาตองมีคณ
ุ สมบัตภิ าวะผนู ำทางการศึกษาทีแ่ สดงความเปนมืออาชีพ
ชัน้ สูง มีความรแู ละเปนผนู ำดานวิชาการ มีทกั ษะ มีประสบการณดา นบริหาร มีความคิดริเริม่
สรางสรรค มีวสิ ยั ทัศน กลาเปลีย่ นแปลง มีความคิดนอกกรอบ ไมยดึ ติดกับสิง่ เดิม ๆ มอง
สรรพสิง่ แบบองครวมทีม่ ชี วี ติ มีการเปลีย่ นแปลง มีความสัมพันธ มีการพัฒนา ซึง่ เปนคุณสมบัติ
ภาวะผนู ำทางการบริหารการศึกษา ในลักษณะตาง ๆ ดังนี้
๑. สามารถวิเคราะหจดุ แข็งจุดออนของสถาบันการศึกษา สามารถทำใหทมี งาน
ผบู งั คับบัญชา ผปู กครองและนิสติ นักศึกษามีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงจนเกิดผลสัมฤทธิท์ ดี่ ไี ด
๒. เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลของบุคลากรและเชิญชวนใหชมุ ชนเขามา
มีสว นรวมในการจัดการศึกษาอยางมีคณ
ุ ภาพ
๓. มีวสิ ยั ทัศนทชี่ ดั เจน กวางไกล และรจู กั เลือกใชกลยุทธเพือ่ ทำใหเกิดความ
เปลีย่ นแปลง
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๔. รูจักสรางบรรยากาศที่เอื้ออำนวยตอการเรียน ปรับปรุงสถานที่ไดสะอาด
สวยงาม
๕. มีทกั ษะการบริหารบุคคล กลาตัดสินใจเมือ่ พบกับปญหายากๆ
๖. มีศกั ยภาพในการจัดระบบงาน เพือ่ ควบคุมใหมกี ารเปลีย่ นแปลงทีด่ ี
๗. เห็นความสำคัญของการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงทัง้ รูปแบบการทำงาน และการ
จัดการเรียนการสอน
๘. สนับสนุนใหเกิดความผูกพันกับสถาบันการศึกษา โดยพัฒนาทีมงานใหเขามา
มีสว นรวมในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
๙. สามารถจูงใจและสรางความกระตือรือรนใหกบั ผรู ว มงานจนสามารถยกระดับ
คุณภาพการทำงานขึน้ ได
๑๐. รจู กั มอบหมายงาน กระจายงานเพือ่ ใหผอู นื่ ไดมโี อกาสแสดงภาวะผนู ำออกมา
๑๑. ประสานความรวมมือกับหนวยงานในสถาบันการศึกษา เพื่อใหการพัฒนา
ปรับปรุงสถาบันการศึกษาเปนไปดวยความราบรื่น
๑๒. สามารถควบคุมการเปลีย่ นแปลงได ยกระดับคุณภาพชีวติ และคุณภาพการ
ทำงานของบุคลากรในสถาบันการศึกษาใหสงู ขึน้

 ⌦  
นอกจากลักษณะตางๆ ดังทีไ่ ดกลาวมาแลวนัน้ ในการบริหารการศึกษา ผบู ริหารการ
ศึกษาจำเปนตองมีทกั ษะตางๆ ทีจ่ ำเปนอีก คือ
๑. ทักษะทางดานเทคนิค คือ ตองเปนคนทีม่ คี วามรู ความสามารถพืน้ ฐานใน
วิชาชีพทีร่ บั ผิดชอบ เชน หากเปนผบู ริหารการศึกษาก็ตอ งมีความรเู กีย่ วกับกฎหมายการศึกษา
หลักการบริหารการศึกษาและการบริหารงานทางการศึกษา ในระดับทีเ่ ขาใจเพียงพอสำหรับ
นำไปสอนหรือแนะนำลูกนองได เปนตน
๒. ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ คือ รจู กั อยรู ว มและทำงานรวมกับผอู นื่ ได เรียน
รมู ารยาทตางๆ รจู กั ติดตอ เขาพบเขาหา รจู กั ปราศรัย มีความสามารถในการทำงานรวมกับ
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คนอืน่ มีความเขาใจ และจูงใจบุคคลอืน่ ได ไมวา จะเปนลูกนอง เจานาย หรือเพือ่ นรวมงาน
ทัง้ นีเ้ พราะผบู ริหารมงุ ทำงานโดยผานผอู นื่ เปนหลัก จึงตองมีทกั ษะดานนีอ้ ยางสูง
๓. ทักษะทางดานความคิด คือ ความสามารถของผบู ริหารในการคิดพิจารณา
วินจิ ฉัย และดำเนินการจัดการ ความสามารถในการมองภาพรวมของพนักงานอยางมีความ
เขาใจวาสวนตางๆ ในหนวยงานมีความสัมพันธกนั อยางไร จะพัฒนางานไปไดอยางไรจึงจะเจริญ
เติบโตตามเปาหมายทีต่ งั้ ไว หรือเปนผมู วี สิ ยั ทัศนนนั่ เอง
กลาวโดยยอ คือ ผบู ริหารตองเกงงาน เพือ่ จะไดสอนหรือแนะนำลูกนองในการทำงาน
ประจำได เกงคน เพือ่ จะไดบริหารคนโดยใชคนใหถกู กับงานทีเ่ ขาถนัด สามารถพัฒนาจุดออน
เสริมจุดเดน และจูงใจลูกนองได ติดตอประสานงานกับคนอืน่ ทีเ่ กีย่ วของไดเปนอยางดี ทักษะ
ขอนีม้ คี วามสำคัญในทุกระดับของผบู ริหาร เพราะยิง่ มีตำแหนงสูงขึน้ เทาไหรกย็ งิ่ ตองใชทกั ษะ
นีม้ ากขึน้ เขาตำราทีว่ า ตองทำใหนายดึง ลูกนองดัน เพือ่ นรวมงานสนับสนุน สวนเรือ่ งของการ
เกงคิด เพือ่ จะไดนำพาหนวยงานใหเจริญกาวหนาดวยวิสยั ทัศนทยี่ าวไกล ซึง่ ทักษะนีม้ คี วามจำเปน
มากสำหรับผบู ริหารระดับสูงๆ ของหนวยงาน เพราะตองคิดวางแผนใหหนวยงานพัฒนาไปตาม
วัตถุประสงค หรือพันธกิจของหนวยงาน ไมใชมัวแตทำงานประจำแขงกับลูกนอง เขาขาย
ผจู ดั การสันดานเสมียน นัน่ เอง
เพราะฉะนัน้ จากลักษณะตาง ๆ ทีก่ ลาวมา ผบู ริหารการศึกษาในยุคโลกาภิวตั น จะตอง
มีภาวะผนู ำทางการศึกษาและความเปนนักบริหารการศึกษา เพราะทัง้ ๒ ลักษณะมีความสัมพันธ
กันอยางยิ่งในการบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษาจะพบกับปญหาและอุปสรรคตางๆ
มากมายทีย่ ากตอการแกไข บางปญหาขาดความชัดเจนหรือไมเกีย่ วของโดยตรงกับการบริหาร
จัดการศึกษา ดังนัน้ ผบู ริหารการศึกษาจึงตองทำหนาทีจ่ ดั การหรือเปนผนู ำเพือ่ นำพาสถาบัน
การศึกษาไปสคู วามกาวหนาตามความตองการของคณะกรรมการสถาบันการศึกษาและชุมชน
การบริหารการศึกษาจำเปนตองมีผนู ำทีเ่ ขมแข็ง มีวสิ ยั ทัศนโลกทัศนกวางไกลชัดเจน มีกลยุทธ
ในการบริหารจัดการ รจู กั การประสานงานเพือ่ สนองความตองการของชุมชนใหเปนไปตามความ
คาดหมายและสอดคลองกับทรัพยากร ดวยการใชพลังอำนาจและอิทธิพลอยางยุตธิ รรม มีความ
รับผิดชอบ มีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ อยางมีภาวะผนู ำทางการศึกษาอันจะนำพา
สถาบันการศึกษาไปสูการพัฒนารุงโรจนตอไป
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