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โลกในปจจบุนัเปนโลกยคุโลกาภวิตันทีม่กีระแสการเปลีย่นแปลงของสงัคม เศรษฐกจิ
การเมอืง วทิยาการและเทคโนโลยสีารสนเทศทีร่วมถงึการสือ่สาร เปนโลกเปดเสรทีางธรุกจิ
การคา ประเทศตางๆ พากนัหลัง่ไหลเขามาสปูระเทศไทย เพือ่ธรุกจิการคา แมกระทัง่การศกึษา
กไ็มเวน ทำใหประชาชนมตีวัเลอืกทางการศกึษามากข้ึน โดยมแีนวโนมของความตองการและ
ความคาดหวังตอการศึกษาที่สูงขึ้น ทั้งในดานคุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษา แต
ตองการคาใชจายถกูลง ดวยเหตนุีผ้บูรหิารการศกึษาจึงตองปรบัตวั เพือ่สรางความแตกตาง
ใหเหนอืคแูขง เพือ่ตอบสนองความตองการของผเูรยีนใหมากข้ึน

ในปจจบุนัไดมหีนวยงานทางการศกึษาเปนจำนวนมากหนัมาสนใจเนนการบรหิารทีม่ี
ประสทิธภิาพภายใตทรพัยากรทีม่อียจูำกดั และสิง่แวดลอมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยเูสมอ เพือ่
ทำใหวตัถปุระสงคของหนวยงานบรรลตุามเปาหมายทีต่ัง้ไว และสามารถแขงขนักบัคแูขงได ทัง้
นีก้ารคดัเลอืกบคุลากรระดบัผบูรหิารนบัวามคีวามสำคญัเปนอยางยิง่ เพราะบคุคลในระดบันี้
จะเปนผขูบัเคลือ่นหนวยงานใหมงุไปตามทีต่ัง้เปาหมายได เพราะฉะนัน้ผบูรหิารการศกึษาจงึตอง
เปนผนูำทีม่คีณุสมบตัเิปนทีย่อมรบัของคนในหนวยงานทีเ่กีย่วของ เชน คณาจารย เพือ่นรวม
งาน ลกูนอง ตลอดจนนสิตินกัศกึษา เปนตน เพือ่จะไดนำและพฒันาบคุลากรในหนวยงานให
ปฏบิตังิานไดบรรลตุามเปาหมายของหนวยงานไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

วโิรจน สารรตันะ กลาววา การบรหิารเปนไดทัง้ศลิป ศาสตรและวชิาชพี กลาวคอื
กรณทีีเ่ปนศลิป (Art) หมายถงึ ทกัษะและความรทูีแ่ตละบคุคลไดพฒันาขึน้ เพือ่ใหบรรลจุดุ
หมายใดจดุหมายหนึง่ โดยทกัษะและความรทูีพ่ฒันาขึน้นัน้ อาจเกดิจากการฝกฝนหรอืการทำงาน

⌦
ผศ.ปฏภิาณ ขาขนุทด

พธ.บ. (ปรชัญา), คม.เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา
อาจารยประจำวทิยาเขตนครราชสมีา

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
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รวมกับบคุคลอืน่ ทีม่คีวามชำนาญหรอืไดรบัการพฒันาทกัษะทางการบรหิารมาเปนอยางดีแลว
กรณทีีเ่ปนศาสตร (Science) หมายถงึ องคความรทูีเ่กดิจากการสบืคนความรใูหมๆ  ดวยวธิี
การเชิงวทิยาศาสตร มกีารรวบรวมขอมลู การวิเคราะหขอมลู การต้ังสมมตฐิาน และทดสอบ
สมมตฐิาน เปนตน

สำนกังานปฏริปูการศกึษา กลาวถงึการบรหิารการศกึษาไทยวา การบรหิารนบัเปน
กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ในการวางระบบ โครงสรางการ
บรหิารทีส่มัพนัธเช่ือมโยงและสงเสรมิการปฏริปูอืน่ๆ ทกุดาน ทัง้สวนทีร่ฐัจดัการศกึษาเอง และ
สวนทีใ่หเอกชน องคกร ประชาชนและทกุสวนของสงัคมมสีวนรวมจดัการศกึษา ตลอดจนการ
กำกับ สนับสนุน สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดโครงสรางองคกรที่ตองเอื้อ
ตอการพัฒนากระบวนการเรียนรูและการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การผลิต
และพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา การจดัระบบทรพัยากรเพือ่สนบัสนนุการศกึษาทัง้
ทีด่ำเนนิการโดยรฐั และการระดมทรพัยากรจากสวนอืน่ๆ เพือ่ใหเกดิความทัว่ถงึ เทาเทยีมและ
เปนธรรม รวมถงึการพฒันาเทคโนโลยทีางการศกึษา

ดงันัน้ ผบูรหิารการศกึษาในยคุโลกาภวิตันจงึตองเขาใจหลกัการบรหิารการศกึษา ใน
ลกัษณะตางๆ ดงันี้

⌦
ผบูรหิารการศกึษาควรทำงานอยางรอบคอบ โปรงใสสรางศรทัธาและความเชือ่มัน่

กบัผรูวมงาน  การบรหิารการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพไมไดขึน้อยกูบัโอกาส ผบูรหิารไมจำเปน
ตองรอใหพรอมจงึจะลงมอืแกปญหา แตตองพรอมเสมอทีจ่ะตดัสนิใจ แกปญหาดวยความยดื
หยนุเพือ่สรางความพงึพอใจใหแกบคุลากรในสถาบนัการศกึษา สรางความเสมอภาคเพือ่ใหเกดิ
การยอมรบัภายในสถาบนัการศกึษา โดยอาศยัหลกัการบรหิาร ๔ ประการ คอื

๑. การวางแผน (Planning) เปนการตั้งเปาหมายและการตัดสินใจ ที่จะใช
ทรพัยากรทีม่อียใูนหนวยงาน ดวยกลยทุธทีเ่หมาะสมและคมุคาทีส่ดุ และบรรลเุปาหมายของ
หนวยงานทีต่ัง้ไว ทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
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๒. การจัดหนวยงานและบคุลากร (Organizing) เปนการจดัสรรทรพัยากรทีม่ี
อยใูหเหมาะสม โดยดคูวามเหมาะสมตามแผนการทีว่างไววาแตละงานควรใชทรพัยากรอยาง
ไรบาง ไมวาจะเปนกำลงัคน งบประมาณ เครือ่งจกัร อปุกรณตางๆ วตัถดุบิ ภายใตเวลาที่
จำกดั จงึจะเพยีงพอใหบรรลเุปาหมายทีต่ัง้เอาไว

๓. การนำ (Leading) คอืการทีท่ำใหงานดำเนนิไปตามทีต่ัง้เอาไว โดยการใหผู
อืน่ดำเนนิการให ดวยการจงูใจ ทัง้นีผ้บูรหิารทีป่ระสบความสำเรจ็มกัเปนผทูีม่คีวามสามารถ
ในการสอนงาน ชวยเหลอื จงูใจลกูนองโดยดงึศกัยภาพทีโ่ดดเดนและชวยแกไขจดุดอยของลกู
นอง สนบัสนนุการทำงานเปนทมีใหมกีารแขงขนัอยางสรางสรรค เพือ่ใหงานเกดิความทาทาย
และมคีวามสามารถในการบรหิารความขดัแยงทีเ่กดิขึน้ ซึง่อาจเปนอปุสรรคตอการพฒันาหนวย
งานรวมทัง้การแกไขปญหาตางๆ ทีเ่กดิขึน้ไดอกีดวย

๔. การควบคมุ (Controlling) เปนการกำกบัดแูลกจิกรรมตางๆ ใหดำเนนิไป
ตามแผนทีว่างไว ภายในเวลาทีก่ำหนดรวมทัง้การหาแนวทางแกไข เพือ่ปองกนัความผดิพลาด
ทีอ่าจเกดิขึน้ได โดยการกำหนดเกณฑหรอืมาตรฐานของผลงานทีส่ามารถตรวจสอบ หรอืวดั
ได และหากผลงานต่ำกวาทีก่ำหนด ตองหาทางปรบัปรงุ แกไข หาสาเหตใุนขัน้ตอนของการ
ทำงานตางๆ ตัง้แตตน คอื ชวงของการวางแผน กอ็าจเปนไปได

⌦
ผบูรหิารการศกึษาทีม่กีารตดิตอปฏสิมัพนัธสงูจะสามารถทำงานไดสำเรจ็ โดยอาศยั

คนอืน่และเปนผทูีไ่มไดทำงานประจำมากนกั โดยธรีะ รญุเจรญิ ไดเสนอบทบาทของผบูรหิาร
การศกึษาทีม่กีารบรหิารโดยใชสถาบนัการศกึษาเปนฐาน ดงันี้

๑. การเปนผนูำทางวชิาการ ผบูรหิารการศกึษาควรปฏบิตัตินเปนแบบอยางของ
ผนูำการเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะอยางยิง่ผนูำทางวชิาการ โดยใหความสำคญัตอการสงเสรมิ
และสนบัสนนุตอการเปลีย่นแปลงรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นนผเูรยีนเปนสำคญั ตาม
หมวด ๔ ในพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และมกีารวางแผนนโยบายและ
ยุทธศาสตรเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูของสถานศึกษาอยางชัดเจน และสะดวกตอการนำไป
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ปฏบิตั ิ ใหคำปรกึษาแนะนำและสรางพลงัความรวมมือของทกุฝายทีเ่กีย่วของเพือ่ปฏริปูการ
เรยีนร ู ซึง่นำไปสกูารปฏริปูการศกึษา

๒. การบริหารงานแบบมีสวนรวม ผูบริหารสถาบันการศึกษามีการบริหาร
งานอยางมีอิสระ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารและบริหารงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการสถาบนัการศกึษา โดยเนนการมสีวนรวมทัง้ครแูละบคุลากรภายในสถาบนัการ
ศกึษา บคุคลและหนวยงานภายนอกสถาบนัการศกึษา ทัง้หนวยงานของภาครฐัและเอกชน อาทิ
คร ูบคุลากร พอแม ผปูกครอง ชมุชน และองคกรตางๆ

๓. การเปนผอูำนวยความสะดวก ผบูรหิารสถานศกึษาเปนผอูำนวยความสะดวก
ใหแกบคุลากรในสถาบนัการศกึษาและผเูกีย่วของทัง้ทางดานวชิาการอาท ิการจดัสือ่ตางๆ เชน
หนังสือ ตำรา เกม เทคโนโลยีชวยการเรียนการสอนและอุปกรณสงเสริมการเรียนรูตางๆ
ตลอดจนการใหบริการและจัดสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู เชน แหลงเรียนรูและศูนย
การเรียนรทูีผ่เูรยีนสามารถแสวงหาความรดูวยตนเอง และจดับรรยากาศของสถาบนัใหอบอนุ
เพ่ือใหผเูรียนมคีวามรกัทีจ่ะเรยีนรแูละรจูกัแสวงหาความรู

๔. การประชาสมัพนัธ ผบูรหิารสถานศกึษามกีารประสานงานและสรางความ
สมัพนัธอนัดกีบัทกุฝายทีเ่ก่ียวของทัง้ในสถาบนั และนอกสถาบนั เพือ่สรางเครอืขายเพือ่สนบั
สนนุทรพัยากรตางๆ ไดแก ทรพัยากรงบประมาณ ทรพัยากรบคุคล อาท ิ ผเูชีย่วชาญ ผมูี
ความรแูละประสบการณพเิศษทีส่ถาบนัตองการใหมาชวยพฒันาสถาบนั ทรพัยากรดานการ
เรยีนการสอนและกจิกรรมตางๆ เชน อปุกรณการเรียนการสอน อปุกรณการกีฬา สือ่ เกม
และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

๕. การสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร ผูบริหารสถาบันการศึกษามีการ
พฒันาครแูละบคุลากรในโรงเรยีนอยางตอเนือ่ง โดยการสงเสรมิใหครเูขารบัการฝกอบรม เขา
รวมประชมุสมัมนาและไปทศันศกึษา เพือ่เพิม่พนูความรแูละประสบการณใหทนัตอสถานการณ
ความเจรญิกาวหนาและความเปลีย่นแปลงของโลก และเพือ่สามารถนำมาประยกุตและปรบั
ปรงุการจัดการเรยีนการสอนใหดขีึน้ รวมทัง้สงเสรมิการพฒันาบคุลากรในสถานศกึษาแหงอืน่ๆ
ตามความเหมาะสม
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๖. การสรางแรงจูงใจ ผบูรหิารสถานศกึษาเปนผมูทีศันคตใินเชงิบวกกบัผรูวม
งาน มคีวามยดืหยนุในการทำงาน สรางความเชือ่มัน่ และเขาใจในความตองการของฝายตางๆ
ใหความสำคญัในความพยายามของทมีงานและสรางแรงจูงใจในการทำงานดวยวธิกีารตางๆ
อาท ิ การแสดงความขอบคณุ การเผยแพรผลงานของทมีงาน และการยกยองใหรางวัล

๗. การประเมนิผล ผบูรหิารสถาบนัการศกึษาจำเปนตองจดัใหมกีารประเมนิผล
โดยสงเสริมการประเมินผลในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ เพื่อรองรับการ
ประเมนิภายนอกมกีารนำผลการประเมนิผเูรยีนมาใชกำหนดนโยบายของสถาบนัการศกึษา เพือ่
ใหเปนกระบวนการดำเนนิงานอยางเปนระบบและครบวงจร

๘. การสงเสรมิสนบัสนนุการวจิยัและพฒันา ผบูรหิารสถาบนัการศกึษาใหความ
สำคญักบัการวจิยัและพฒันา โดยสงเสรมิและสนบัสนนุการวจิยัและพฒันาเพือ่สรางกระบวน
การเรียนรใูนสถาบนัการศกึษาของครแูละทมีงาน รวมทัง้ผบูรหิารอาจเขามามสีวนรวมในการ
ทำวจิยัดวย

๙. การเผยแพรประชาสมัพนัธ ผบูรหิารสถาบนัการศกึษาควรใหความสำคญักบั
งานดานการเผยแพรขอมลูขาวสารของสถาบนัการศกึษาใหชมุชนและสาธารณชนทราบ โดย
วธิกีารทีห่ลากหลาย เพือ่สรางความเขาใจซึง่กนัและกนั และสรางการมีสวนรวมเพ่ิมขึน้

๑๐. การสงเสริมเทคโนโลยี ผูบริหารสถาบันการศึกษาเปนผูสงเสริมการใช
เทคโนโลย ีเพือ่ใหทนัตอความเจรญิกาวหนาทัง้ในและตางประเทศ ใหสอดคลองกบัยคุสงัคมแหง
การเรียนรู

⌦⌫
คณุลกัษณะของผนูำทีจ่ะชวยใหเกดิประสทิธผิลของภาวะผนูำของผบูรหิารการศกึษา

หรือชวยใหผูบริหารการศึกษามีภาวะผูนำสามารถนำกลุมหรือหนวยงานใหไปสูความสำเร็จ
จำแนกได ๕ ดาน คอื

๑. คณุลกัษณะดานรางกายประกอบดวย มรีางกายทีส่มบรูณแขง็แรง มพีลงัและ
ความทนทานของรางกาย มบีคุลกิภาพดแีละแสดงออกทีเ่หมาะสม
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๒. คณุลกัษณะดานอารมณและจติใจ ประกอบดวยมคีวามตืน่ตวัอยเูสมอ มคีวาม
สามารถในการควบคมุอารมณไดด ีมคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง มคีวามทะเยอทะยานสคูวามสำเรจ็
เตม็ใจทีจ่ะรบัผดิชอบ มคีวามกลาเผชิญกบัความยากลำบาก และการมคีวามเดด็ขาด

๓. คณุลกัษณะดานสงัคม ประกอบดวยเตม็ใจทีจ่ะทำงานรวมกับผอูืน่ มสีถานภาพ
เปนทีย่อมรบั มคีวามสามารถในการเขาสงัคม มคีวามสามารถในการปรบัตวัเขากับสถานการณ
ตางๆ ได มคีวามพรอมทีจ่ะใหความชวยเหลอื มคีวามเหน็อกเหน็ใจ เชือ่ถอืและใหการยอมรบั
ผอูืน่ มคีวามสามารถในการปกปองคมุครองและมอีำนาจบารมทีางสงัคม

๔. คณุลกัษณะดานสตปิญญา ประกอบดวยมคีวามสามารถทางสตปิญญา มกีาร
ตดัสนิใจด ีความคดิริเริม่สรางสรรค เฉลยีวฉลาด มไีหวพรบิ มจีนิตนาการ มคีวามสามารถใน
การสรางกรอบแนวคดิรวบยอด มคีวามสามารถในการวนิจิฉยัสัง่การ

๕. คณุลกัษณะดานคณุธรรม ประกอบดวยความอดทน อดกลัน้ ความซือ่สตัย
ความมงุเพียรพยายาม ความรบัผดิชอบ ความยตุธิรรม ความไมเหน็แกตวั และความเสยีสละ

⌦⌫⌦
ผบูรหิารการศกึษาตองมคีณุสมบตัภิาวะผนูำทางการศกึษาทีแ่สดงความเปนมอือาชพี

ชัน้สงู มคีวามรแูละเปนผนูำดานวชิาการ มทีกัษะ มปีระสบการณดานบรหิาร มคีวามคดิรเิริม่
สรางสรรค มวีสิยัทศัน กลาเปลีย่นแปลง มคีวามคดินอกกรอบ ไมยดึตดิกบัสิง่เดมิ ๆ มอง
สรรพสิง่แบบองครวมทีม่ชีวีติ มกีารเปลีย่นแปลง มคีวามสมัพนัธ มกีารพฒันา ซึง่เปนคณุสมบตัิ
ภาวะผนูำทางการบรหิารการศกึษา ในลกัษณะตาง ๆ ดงันี้

๑. สามารถวเิคราะหจดุแข็งจดุออนของสถาบนัการศกึษา สามารถทำใหทมีงาน
ผบูงัคบับญัชา ผปูกครองและนสิตินกัศกึษามกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงจนเกดิผลสมัฤทธิท์ีด่ไีด

๒. เขาใจความแตกตางระหวางบคุคลของบคุลากรและเชญิชวนใหชมุชนเขามา
มสีวนรวมในการจดัการศกึษาอยางมคีณุภาพ

๓. มวีสิยัทศันทีช่ดัเจน กวางไกล และรจูกัเลอืกใชกลยทุธเพือ่ทำใหเกดิความ
เปลีย่นแปลง
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๔. รูจักสรางบรรยากาศที่เอื้ออำนวยตอการเรียน ปรับปรุงสถานที่ไดสะอาด
สวยงาม

๕. มทีกัษะการบรหิารบคุคล กลาตดัสนิใจเมือ่พบกบัปญหายากๆ
๖. มศีกัยภาพในการจดัระบบงาน เพือ่ควบคมุใหมกีารเปลีย่นแปลงทีด่ี
๗. เหน็ความสำคญัของการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงทัง้รปูแบบการทำงาน และการ

จัดการเรียนการสอน
๘. สนบัสนนุใหเกิดความผกูพนักบัสถาบนัการศกึษา โดยพฒันาทมีงานใหเขามา

มสีวนรวมในการพฒันาและปรบัปรงุตนเอง
๙. สามารถจงูใจและสรางความกระตอืรอืรนใหกบัผรูวมงานจนสามารถยกระดบั

คณุภาพการทำงานขึน้ได
๑๐. รจูกัมอบหมายงาน กระจายงานเพือ่ใหผอูืน่ไดมโีอกาสแสดงภาวะผนูำออกมา
๑๑. ประสานความรวมมือกับหนวยงานในสถาบันการศึกษา เพื่อใหการพัฒนา

ปรับปรุงสถาบันการศึกษาเปนไปดวยความราบรื่น
๑๒. สามารถควบคมุการเปลีย่นแปลงได ยกระดบัคณุภาพชวีติและคณุภาพการ

ทำงานของบคุลากรในสถาบนัการศกึษาใหสงูข้ึน

⌦  
นอกจากลกัษณะตางๆ ดงัทีไ่ดกลาวมาแลวนัน้ ในการบรหิารการศกึษา ผบูรหิารการ

ศกึษาจำเปนตองมทีกัษะตางๆ ทีจ่ำเปนอกี คอื
๑. ทกัษะทางดานเทคนคิ คอื ตองเปนคนทีม่คีวามร ู ความสามารถพืน้ฐานใน

วชิาชพีทีร่บัผดิชอบ เชน หากเปนผบูรหิารการศกึษากต็องมคีวามรเูกีย่วกบักฎหมายการศกึษา
หลกัการบรหิารการศกึษาและการบรหิารงานทางการศกึษา ในระดบัทีเ่ขาใจเพยีงพอสำหรบั
นำไปสอนหรอืแนะนำลกูนองได เปนตน

๒. ทกัษะทางดานมนษุยสมัพนัธ คอื รจูกัอยรูวมและทำงานรวมกบัผอูืน่ได เรยีน
รมูารยาทตางๆ รจูกัตดิตอ เขาพบเขาหา รจูกัปราศรยั มคีวามสามารถในการทำงานรวมกับ
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คนอืน่ มคีวามเขาใจ และจงูใจบคุคลอืน่ได ไมวาจะเปนลกูนอง เจานาย หรอืเพือ่นรวมงาน
ทัง้นีเ้พราะผบูรหิารมงุทำงานโดยผานผอูืน่เปนหลกั จงึตองมทีกัษะดานนีอ้ยางสงู

๓. ทกัษะทางดานความคดิ คอื ความสามารถของผบูรหิารในการคดิพจิารณา
วนิจิฉยั และดำเนนิการจดัการ ความสามารถในการมองภาพรวมของพนกังานอยางมคีวาม
เขาใจวาสวนตางๆ ในหนวยงานมคีวามสมัพนัธกนัอยางไร จะพฒันางานไปไดอยางไรจงึจะเจรญิ
เตบิโตตามเปาหมายทีต่ัง้ไว หรอืเปนผมูวีสิยัทศันนัน่เอง

กลาวโดยยอ คอื ผบูรหิารตองเกงงาน เพือ่จะไดสอนหรอืแนะนำลกูนองในการทำงาน
ประจำได เกงคน เพือ่จะไดบรหิารคนโดยใชคนใหถกูกบังานทีเ่ขาถนดั สามารถพฒันาจดุออน
เสรมิจดุเดน และจงูใจลกูนองได ตดิตอประสานงานกบัคนอืน่ทีเ่กีย่วของไดเปนอยางดี ทกัษะ
ขอนีม้คีวามสำคญัในทกุระดบัของผบูรหิาร เพราะยิง่มตีำแหนงสงูขึน้เทาไหรกย็ิง่ตองใชทกัษะ
นีม้ากขึน้เขาตำราทีว่า ตองทำใหนายดงึ ลกูนองดนั เพือ่นรวมงานสนบัสนนุ สวนเรือ่งของการ
เกงคดิ เพือ่จะไดนำพาหนวยงานใหเจรญิกาวหนาดวยวสิยัทศันทีย่าวไกล ซึง่ทกัษะนีม้คีวามจำเปน
มากสำหรบัผบูรหิารระดบัสงูๆ ของหนวยงาน เพราะตองคดิวางแผนใหหนวยงานพฒันาไปตาม
วัตถุประสงค หรือพันธกิจของหนวยงาน ไมใชมัวแตทำงานประจำแขงกับลูกนอง เขาขาย
ผจูดัการสนัดานเสมยีน นัน่เอง

เพราะฉะนัน้ จากลกัษณะตาง ๆ  ทีก่ลาวมา ผบูรหิารการศกึษาในยคุโลกาภวิตัน จะตอง
มภีาวะผนูำทางการศกึษาและความเปนนกับรหิารการศกึษา เพราะทัง้ ๒ ลกัษณะมคีวามสมัพนัธ
กันอยางยิ่งในการบริหารการศึกษา ผูบริหารการศึกษาจะพบกับปญหาและอุปสรรคตางๆ
มากมายทีย่ากตอการแกไข บางปญหาขาดความชดัเจนหรอืไมเกีย่วของโดยตรงกบัการบรหิาร
จดัการศกึษา ดงันัน้ ผบูรหิารการศกึษาจงึตองทำหนาทีจ่ดัการหรอืเปนผนูำเพือ่นำพาสถาบนั
การศกึษาไปสคูวามกาวหนาตามความตองการของคณะกรรมการสถาบนัการศกึษาและชมุชน
การบรหิารการศกึษาจำเปนตองมผีนูำทีเ่ขมแข็ง มวีสิยัทศันโลกทศันกวางไกลชดัเจน มกีลยทุธ
ในการบรหิารจดัการ รจูกัการประสานงานเพือ่สนองความตองการของชมุชนใหเปนไปตามความ
คาดหมายและสอดคลองกบัทรพัยากร ดวยการใชพลงัอำนาจและอทิธพิลอยางยตุธิรรม มคีวาม
รบัผดิชอบ มกีารประสานงานกบัหนวยงานตางๆ อยางมีภาวะผนูำทางการศกึษาอนัจะนำพา
สถาบันการศึกษาไปสูการพัฒนารุงโรจนตอไป
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