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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา.เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตาม
ทัศนะ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายเมือง 1 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด ชัยนาท เขต
1 ใช้การศึกษาโดยการวิเคราะห์เชิงเอกสาร และการวิจัยเชิงส�ำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ครูผู้
สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท เขต 1 ก�ำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 135 คน วิเคราะห์ข้อมูล และน�ำเสนอในรูป
แบบ สถิติเชิงพรรณนา พลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามทัศนะ ครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายเมือง 1 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท เขต 1 4 ด้าน พบว่าด้าน
ทักษะความรู้ ความสามารถในการบริหาร กรณีภาพรวมรายด้าน พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก ทุกด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงประสงค์
สูงสุด คือด้านทักษะความรู้ความสามารถในการบริหาร รองลงมา ได้แก่ ด้านภาวะผู้น�ำ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถาน
ศึกษาระดับสูงจากสถาบันพัฒนา ผู้บริหารก่อนการเข้ารับต�ำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และการก�ำหนดคุณสมบัติ
ของผู้บริหารในปัจจุบันต้องมีวุฒิทาง การบริหารหารศึกษา ข้อเสนอแนะคุณลักษณะของผู้จัดการโรงเรียนที่ประสบ
ความส�ำเร็จ พบว่าคุณลักษณะของผู้จัดการโรงเรียนออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) คุณลักษณะด้านวิชาชีพ คือมีความ
สามารถในการติดต่อและเข้ากับผู้อื่นได้ดี 2) คุณลักษณะส่วนตัวคือ มีวิจารณญาณและมีความยุติธรรม มีความ
ซื่อสัตย์และจงรักภักดี มีความรู้กว้างขวาง
ค�ำส�ำคัญ: คุณลักษณะ,ผู้บริหารสถานศึกษา,ทัศนะของครูผู้สอน,สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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Abstract

This research Article to study the desirable characteristics of the school administrators
according to their point of view. Basic education teachers The City Network 1, under the Chainat
Educational Service Area Office, District 1, used the study by document analysis. And survey research the sample group used in this research was teachers in basic education institutions under
Chainat Educational Service Area Office 1, specifying sample size by using the tables of Crazy and
Morgan. The sample group was 135 people. Data analysis And presented in the form Descriptive
statistics The research found that Desirable characteristics of the school administrators according
to their views Basic education teachers Network of City 1, under the Office of Educational Service
Area, Chai Nat Province, District 1, 4 areas, found that knowledge skills Administrative ability In case
of overall overview, it was found that the characteristics of the school administrators were at a
high level. When considering each item, it was found that the characteristics were at a high level.
In all aspects, with the side having the highest satisfaction average Is the skill and knowledge of
management, followed by leadership Human Relations and moral and ethical aspects This is because All school administrators are required to pass the training course for higher education administrators from the development institute. Management prior to taking the position of school
administrator and the current management qualifications must have the qualifications Administration education Successful school manager feature suggestions It was found that the characteristics
of the school manager were divided into 2 types: 1) professional characteristics. Is the ability to
connect and get along well with others 2) Personal features are Have judgment and justice Be
honest and loyal Extensive knowledge
Keywords : Characteristics, school administrators, teachers’ views, basic education institutions

ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
การพัฒนาทางการศึกษาภายใต้ประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที 21 กล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี การขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง พอเพียงและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม การขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการที่มีการ
ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างการวิจัย และการพัฒนาการศึกษา การผนึกกําลังภายใต้แนวคิดประชารัฐ การวิจัย
พัฒนาบุคลากรการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส�ำคัญต่อการบริหารการจัดการศึกษาอย่างยิ่ง ซึ่ง Sermsak Wisalaporn (1982) . กล่าวว่า การบริหารงานของผู้บริหารจะประสบความส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารที่จะท�ำให้บุคลากร ทุกฝ่ายแสดงความสามารถของเขาเพื่อท�ำงาน
ตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างเต็มที่นั้น ผู้บริหารจะต้องเป็นนักบริหาร ผู้น�ำ และผู้ดูแลกิจการต่าง ๆ
ของโรงเรียน ถ้าเพียงแต่ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารตามตัวบทกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการเท่านั้นย่อม
จะท�ำให้สถาบันนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ได้อยาก ยิ่งไปกว่านั้นในการบริหารของหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ใหญ่หรือหน่วยงานเล็กย่อมประกอบไปด้วยผู้น�ำ  และผู้ตามหรือผู้ร่วมงานผู้น�ำจะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะพิเศษกว่า
บุคคลอื่นและมีความส�ำคัญต่อหน่วยงานมาก การค้นหาผู้น�ำ  ผู้บริหารในระบบการศึกษาโดยเฉพาะการเลือกผู้
บริหารสถานศึกษามักเป็นไปตามยถากรรม ท�ำให้มักคิดว่าความสามารถในการบริหารนั้นเป็นเรื่องของพรสวรรค์
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ส่วนตัวไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปสามารถฝึกฝนได้ (Supanee Wakkaniprom, (1997) แต่การบริหารเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้
และฝึกฝนให้เกิดความช�ำนาญ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบันนอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารงาน ทั้ง 4 งาน คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป แล้ว
ควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในเรื่องต่าง ๆ ผู้บริหารต้องรู้จักการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ จะต้องบริหารเชิงรุกมองไป
ในอนาคตว่าโรงเรียนของเรา วงการศึกษาของเราจะก้าวไปในทิศทางใด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (National Education Act 1999) ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต�่ำกว่าปริญญาโดยให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหลัก
แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาแบ่งเป็นเครือข่ายจัดการศึกษาในแต่ละสถานศึกษาและในแต่ละสถานศึกษามีผู้บริหารเป็น
ผู้มีบทบาทในการบริหาร และจัดการศึกษา การจัดการศึกษาของจังหวัดชัยนาทในปัจจุบันมีเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งหมด 1 เขตพื้นที่ คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของผู้บริหารมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความส�ำเร็จในการบริหารและ
จัดการศึกษา แต่ผู้บริหารสถานศึกษามักมีปัญหาร้องเรียนจากข้าราชการครูในสถานศึกษาและประชาชนในชุมชน
อยู่เป็นประจ�ำ  เช่น ไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน มีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าที่ไม่มี
ความเป็นผู้น�ำ  ขาดคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงคุณลักษณะในด้านทักษะความรู้ความ
สามารถในการบริหาร ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านภาวะผู้น�ำ  และด้านมนุษยสัมพันธ์ ในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่สภาพในปัจจุบันพบว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาโดยมีผู้
บริหารสถานศึกษาบางส่วนยังขาดคุณสมบัติคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการบริหาร
งานที่มีคุณภาพของสถานศึกษา การบริหารการศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท เขต 1
ประสบปัญหาการบริหารสถานศึกษาเช่นเดียวกัน และยังไม่ประสบผลส�ำเร็จเป็นที่น่าพอใจนัก อีกทั้งยังไม่มีข้อมูล
ยืนยันว่าผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท เขต 1 ผู้น�ำต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล มีความคิดที่ลุ่มลึก มองทุกอย่างรอบด้าน รอบคอบ พร้อมทั้งมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมสามารถแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงที ไม่ปล่อยให้ปัญหาลุกลามใหญ่โตจนสร้างความเสียหาย(Phra Chatchai Athipañño et al,2020)
การปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตาม
ทัศนะของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท เขต 1 จึงมีความ
ส�ำคัญต่อการบริหารเพื่อน�ำผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้เป็นสารสนเทศส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการหาแนวทาง
พัฒนาตนเอง และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามทัศนะ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน เครือข่ายเมือง 1 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท เขต 1

สมมติฐานการวิจัย
1. ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายเมือง 1 ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีทัศนะ
ต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน

ขอบเขตการวิจัย
เชิงเนื้อหาการวิจัยมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามทัศนะ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท เขต 1 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 4
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ด้าน 1) ด้านทักษะความรู้ความสามารถในการบริหาร 2) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 3) ด้านภาวะผู้น�ำ  4) ด้าน
มนุษยสัมพันธ์
ด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายเมือง 1 สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท เขต 1 จ�ำนวน 209 คน(ที่มา สืบค้นเมื่อ 11 สิงหาคม 2563
จากhttp://www.cnt.go.th/cnt/) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท เขต 1 ก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Crazy
and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 135 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงโดยคัดเลือก
ตามขนาดของโรงเรียน ขนาดใหญ่ 45 คน ขนาดกลาง 45 คน ขนาดเล็ก 45 คน

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คุณลักษณะผู้นำ�
Stogdill ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น�ำที่ประสบผลส�ำเร็จหลาย ๆ ด้าน ดังนี้(Stogdill
1974,P.62-63) 1) บุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้น�ำ  ต้องมีคุณสมบัติเหนือกว่าสมาชิกของกลุ่มในเรื่องเกี่ยวกับสติปัญญา
ผลการศึกษาเล่าเรียน ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและสังคม สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 2)
บุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้น�ำ มีลักษณะดังต่อไปนี้มากกว่าส่วนเฉลี่ยของสมาชิกกลุ่ม คือ การรู้จักเข้าสมาคม มีความคิด
ริเริ่ม มีความเพียรพยายาม รู้จักวิธีที่จะท�ำงานให้ส�ำเร็จ มีความเชื่อมั่นในตนเองตื่นตัวและหยั่งรู้ในสถานการณ์ มี
ความร่วมมือเป็นที่นิยมของปวงชนมีความสามารถในการปรับตัว มีความสามารถในการพูด 3) คุณสมบัติที่มีความ
สัมพันธ์สูงกับการเป็นผู้น�ำ  คือ ความคิดริเริ่ม การเป็นที่นิยมของปวงชนความสามารถในการเข้าสังคมการตัดสิน
ใจความปรารถนาที่จะท�ำให้ดีที่สุดการมีอารมณ์ขัน การมีความร่วมมือกับผู้อื่น ความสามารถทางการศึกษา Sittichai Plaidaeng and Suthep Limarun (2014) กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน
ลักษณะทางสังคมและบุคลิกภาพที่ดี ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษา ควรพัฒนาปรับปรุง คุณลักษณะทางกาย ภูมิหลัง
ทางสังคม และสติปัญญาให้เกิดการยอมรับ เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงจะท าให้การมีส่วนร่วมของชุมชนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการบริหารเป็นการท�ำกิจกรรมโดยผู้บริหารและบุคคลในองค์กร เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคุณลักษณะผู้บริหารที่จะประสบความส�ำเร็จนั้นสามารถพิจารณาได้ 6 ประการ
คือลักษณะทางกาย (Physical Characteristics) ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) สติปัญญาและความ
สามารถ (Intelligence and Ability) บุคลิกภาพ (Personality) ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (Task-Related Characteristics) และคุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) ทั้งนี้สมรรถนะการบริหารเป็นศิลปะของการที่ผู้น�ำ
จะน�ำพาผู้อื่นให้ปฏิบัติตามภารกิจตามวัตถุประสงค์ได้ เพราะคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนที่จะประสบผลส�ำเร็จ
ได้นั้น มีองค์ประกอบ ต่าง ๆ หลายอย่าง เพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ (Stogdill,1974อ้างถึงใน Prarop
Longsomboon, (2009) ,P.25-27)
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
แนวความคิดของ แคทซ์ (Katz,1995, p.32-42) ซึ่งกล่าวว่า ทักษะที่จ�ำเป็นในการบริหารงานของผู้บริหาร
คือทักษะด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะด้านเทคนิควิธีการ ทักษะด้านความคิดและ
สติปัญญา มีการวิเคราะห์สังเคราะห์และการประเมินสถานการณ์เพื่อประกอบการก�ำหนดนโยบาย การวางแผนการ
ตัดสินใจสั่งการและแก้ปัญหาได้ถูกต้อง การแก้ปัญหา ความขัดแย้ง ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม การมีใจกว้าง
รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ร่วมคิด ร่วมท�ำ  และร่วมรับผิดชอบ การบริหารสถานศึกษาจึงจ�ำเป็น
ต้องสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์การอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง โดยใช้วิธี
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การบริหารเชิงระบบที่ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและภาระหน้าที่ของหน่วยงานย่อยให้ชัดเจน มีการประเมินผลงาน
ทั้งของบุคลากรและสถานศึกษาทุก ๆ ระยะ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด�ำเนินการแบบมุ่งผลลัพธ์และสร้าง
การเปลี่ยนแปลงเป็นวัฒนธรรมองค์การ (Manit Boonprasert et al., (2003) .อ้างถึงใน Marayat Sae Ung,
(2009) หรืออาจกล่าวได้ว่าเป้าหมายของยุทธวิธีคุณภาพ คือ การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาที่ผู้บริหาร
ในสถานศึกษาต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความมุ่งมั่นแรงจูงใจ และความร่วมมือในภารกิจ ด้วยการปลูกฝังสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดกับบุคลากรภายในสถานศึกษาและสืบทอดเป็นวัฒนธรรม
องค์การ เพื่อให้งานของสถานศึกษาบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายต่อไป

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การศึกษาการวิเคราะห์เชิงเอกสารโดยการทบทวนวรรณกรรม และการวิจัยเชิง
ส�ำรวจโดยการวิเคราะห์เชิงเอกสารโดยการทบทวนวรรณกรรม และการวิจัยเชิงส�ำรวจ ในเขตพื้นที่ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท เขต 1 ประชากรคือ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายเมือง 1 สังกัดพื้นที่ดัง
วกล่าว จ�ำนวน 209 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท เขต 1 ก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน ได้
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 135 คน
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) ร่วมกับการใช้
หลักการตีความ (interpretive analysis) และมีการประมวลผลข้อมูลโดยจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามประเด็นของการ
ศึกษาที่ก�ำหนดและเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ และน�ำเสนอในรูปแบบ สถิติเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามทัศนะ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่าย
เมือง 1 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท เขต 1 4 ด้าน จากผลการศึกษาเชิงส�ำรวจพบว่า พบว่า
ด้านทักษะความรู้ ความสามารถในการบริหาร กรณีภาพรวมรายด้าน พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก ทุกด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงประสงค์สูงสุด คือด้านทักษะความรู้ความสามารถในการบริหาร รองลงมา ได้แก่ ด้านภาวะผู้น�ำ ด้านมนุษย์
สัมพันธ์ และด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้
บริหารสถานศึกษาระดับสูงจากสถาบันพัฒนา ผู้บริหารก่อนการเข้ารับต�ำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และการ
ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้บริหารในปัจจุบันต้องมีวุฒิทาง การบริหารหารศึกษา
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามทัศนะครูผู้
สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวม
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ ครูผู้สอน ค่าเฉลี่ย
1.ด้านทักษะความรู้ความสามารถในการบริหาร
4.05
2.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
4.01
3.ด้านภาวะผู้น�ำ
3.96

(SD)
0.68
0.79
0.75

ระดับ
มาก
มาก
มาก

ลำ�ดับ
1
3
4

311

312

ปี ที่ 25 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563

ตาราง 1 (ต่อ)
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ ครูผู้สอน ค่าเฉลี่ย
4.ด้านมนุษย์สัมพันธ์
4.02
ภาพรวม
4.00

(SD)
0.80
0.74

ระดับ
มาก
มาก

ลำ�ดับ
2

จากตารางที่ 1 แสดงว่าระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามทัศนะครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายเมือง 1 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความประสงค์อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ค่าเฉลี่ย 4.02 – 4.05
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงประสงค์สูงสุด คือ ด้านทักษะความรู้ความสามารถในการบริหาร รองลงมา ได้แก่ ด้าน
มนุษย์สัมพันธ์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สุดท้าย ด้านภาวะผู้น�ำ
ด้านทักษะความรู้ความสามารถในการบริหารแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญล�ำดับที่ 1 ในส่วนนี้ไป
ระดับต้นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดที่จะต้องได้นั่นก็คือทักษะความเชี่ยวชาญประสบการณ์ที่ผู้บริหารสั่งสมมาตลอดระยะเวลา
ในการท�ำงานจะส่งผลต่อผลส�ำเร็จให้กับองค์กรและตัวนักเรียนที่จะท�ำให้เขาเหล่านั้นส�ำเร็จไปอย่างมีคุณภาพมี
ประสบการณ์มีความคิดที่ดีอีกทั้งยังมี IQ และ EQ ควบคู่กันไปด้วย ความส�ำคัญล�ำดับที่ 2 ด้านมนุษย์สัมพันธ์ จาก
ข้อมูลที่ส�ำรวจพบว่าด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีความส�ำคัญล�ำดับรองลงมานั่นก็คือเรื่องมนุษย์สัมพันธ์
เพราะมองว่าผู้ที่ท�ำหน้าที่บริหารตามทัศนะของครูผู้สอนจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในแง่ของความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับใต้บังคับบัญชาและนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองอีกทั้งยังต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีในการบู
รณาการการท�ำงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อมูลที่พบจึงท�ำให้มองเห็นถึงความส�ำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้ ส่วนล�ำดับ
ที่ 3 ด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักการที่ถูกต้องที่ผู้บริหารจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเพราะถือว่าเป็นตัว
หลักในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยต่อการท�ำงานความยุติธรรมที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อองค์กรและ
คณะบุคคลตลอดจนความเชื่อถือของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่บุตรหลานของเขาเหล่านั้น
ต้องมาศึกษาหาความรู้ที่นี่ ล�ำดับที่ 4 สุดท้าย ด้านภาวะผู้น�ำ ด้านนี้ถึงแม้จะอยู่ในระดับมากแต่ก็ยังชี้ให้เห็นว่าภาวะ
ผู้น�ำในฐานะของผู้บริหารสถานศึกษายังคงมีความส�ำคัญมากอยู่แต่ความส�ำคัญที่ผู้ตอบแบบสอบถามมองเห็นยัง
ถือว่าเป็นล�ำดับสุดท้ายเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าภาวะผู้น�ำต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะไม่ส�ำคัญเท่ากับด้านอื่น ๆ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงเอกสารที่ระบุว่า Derrick Meador(2019) งานของครูใหญ่ของโรงเรียนมีความสมดุลระหว่าง
การให้รางวัลและความท้าทาย เป็นงานที่ยากและเช่นเดียวกับงานที่มีคนไม่สามารถจัดการได้ มีลักษณะเฉพาะบาง
ประการของอาจารย์ใหญ่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงซึ่งบางคนไม่มีนอกเหนือจากข้อก�ำหนดทางวิชาชีพที่ชัดเจนที่จ�ำเป็นใน
การเป็นครูใหญ่แล้วยังมีคุณสมบัติหลายประการที่ผู้บริหารที่ดีมีอยู่เพื่อให้พวกเขาท�ำงานได้ส�ำเร็จ ลักษณะเหล่านี้
แสดงให้เห็นในหน้าที่ประจ�ำวันของครูใหญ่
ข้อมูลจากการส�ำรวจเอกสาร สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน เช่น Ali Sabanci et al (2014) ระบุว่า
คุณลักษณะของผู้น�ำโรงเรียนในอนาคตขึ้นอยู่กับมุมมองของโรงเรียนหลักการ พบว่า ลักษณะที่อ่อนแอของผู้น�ำ
โรงเรียนในปัจจุบัน (NVivo 10) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ส�ำหรับลักษณะผู้น�ำในอนาคต
ให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกในทักษะเกี่ยวกับการใช้โอกาสทางเทคโนโลยีและรองจากมืออาชีพทักษะการจัดการ
ค้นพบจุดอ่อนดังนี้
1) ขาดการวางแผนเวลาจัดระบบการตรวจสอบติดตามความสามารถในการจูงใจ
2) เพิกเฉยต่อปัญหาทางการเงินและปัญหาการเรียนการสอน
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3) จุดอ่อนเกี่ยวกับความสามารถในการประสานงานระหว่างวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและความต้องการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
4) ความยากล�ำบากในการเปลี่ยนแปลงในฎระเบียบของรัฐ
5) หมดเวลาไปกับเงื่อนไขและข้อก�ำหนดทางการ
6) ความไร้ความสามารถและความอดทนในการมีมนุษยสัมพันธ์
7) ทักษะและกลยุทธ์ในการสื่อสารไม่เพียงพอ
8) ไม่มีความสามารถในการวิเคราะห์และท�ำความเข้าใจการเรียนการสอนของเด็กทัศนคติและพฤติกรรม
ของมนุษย์
9) ขาดทักษะในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
10) การฝึกอบรมยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการเพื่อจัดการกับปัญหา
11) ขาดประสบการณ์ที่ส�ำคัญในการบริหารจัดการ
12) ถูกบังคับให้ด�ำเนินการมีอ�ำนาจน้อยแต่ความรับผิดชอบมาก
13) ขาดทักษะในการก�ำหนดกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
14) ขาดความเป็นมืออาชีพเช่นการใช้ภาษาที่สองในการติดตามการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
15) ขาดการใช้อ�ำนาจต�ำแหน่ง
16) ความไม่เพียงพอในการพัฒนากลยุทธ์เกี่ยวกับการก�ำหนดและตอบสนองความต้องการของครู
17) ขาดความรู้ทางทฤษฎีในการควบคุมดูแลและตรวจสอบพนักงาน
18) การต่อต้านของครูไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งต�ำแหน่งจากส่วนกลางโดยผู้บังคับบัญชา
19) ความยากล�ำบากในการเอาชนะข้อเรียกร้องจากนักการเมือง
20) หลีกเลี่ยงการเสี่ยง
ซึ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ ชั ด เจนของผู ้ น� ำ โรงเรี ย นในปั จ จุ บั น พบว่ า 1) ประสบความส� ำ เร็ จ ในการก� ำ หนด
กระบวนการสื่อสารสองทาง 2) มีความเพียงพอในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และรักษาความสมบูรณ์ขององค์กร
3) มีทักษะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลกับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมวิชาชีพอื่น ๆ 4) กระตือรือร้นใน
การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม 5) มีทักษะในการส่งเสริมและจัดระเบียบพนักงานให้ท�ำงานเป็นทีม 6) กล้าเสี่ยงเมื่อมี
โอกาสแห่งความส�ำเร็จ 7) ดูแลความต้องการครูขวัญและแรงจูงใจ 8) ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในกระบวนการ
จัดการทั้งหมด 9) ยินดีที่จะสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 10) รับบทบาทให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุน
ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 11) สามารถจัดการกับความจ�ำเป็นของระบบราชการขององค์กรได้ดี 12) สะท้อน
ความสามารถพิเศษในการแสดงออกทางปากและพฤติกรรมของฉัน 13) แสดงความส�ำเร็จในการจัดการปัญหา
ทางการเงิน 14) ปฏิบัติตามนโยบายที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 15) มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อสิ่ง
แวดล้อม 16) ประสบความส�ำเร็จตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี 17) เก่งในการฝึกสอนพนักงานเพื่อก�ำหนดเป้า
หมายที่ท�ำได้ อีกประเด็นส�ำคัญบางประการเกี่ยวกับความเป็นผู้น�ำของโรงเรียน 1) ฉันทามติที่น่าพอใจเกี่ยวกับ
“ใครจะเป็น เจ้านาย” ควรได้รับการเลี้ยงดู; เช่นผู้ปกครองและครูของนักเรียนที่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 2)
ระบบการศึกษาจะเกิดค�ำถามเกี่ยวกับรูปปั้นของครูใหญ่โรงเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะถูกยกเลิกหรือเหลือความรับผิด
ชอบหรืออ�ำนาจน้อยลง 3) การแทรกแซงของรัฐบาลหากไม่มีลักษณะระยะยาวคิดว่าจะมีผลเสียต่อความเป็นผู้น�ำ
ทางการศึกษาในอนาคต 4) หลักการควรตระหนักถึงความคิดที่ว่าเขาอาจเป็นทั้งสาเหตุของปัญหาและผู้แก้ปัญหา
5) การเป็นผู้น�ำที่มีประสิทธิผลต้องการให้อาจารย์ใหญ่มีสิทธิ์เลือกพนักงานที่เขาจะท�ำงานด้วย เมื่อพิจารณาจุด
อ่อนของผู้สอนในยุคที่มีการควบคุมอัตราการเกิด (Gen X) เกิดช่วงปี 2508-2522 ) ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส�ำคัญ
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กับจุดยืนของพวกเขาในฐานะ “ระหว่างรุ่น” ตามที่ Crumpacker and Crumpacker (2007) ชี้ให้เห็น Generation X นั้นมีความสงสัยเกี่ยวกับสถานที่ท�ำงานและแตกต่างจาก Baby Boomers พวกเขาถูกมองว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อที่
ท�ำงาน ทัศนคติเหล่านี้ยังระบุโดยผู้บริหารโรงเรียน ยิ่งไปกว่านั้นยังถูกมองว่าเห็นแก่ตัวและหลอกลวงโดยผู้บริหาร
โรงเรียนว่าคนรุ่นนี้มีความเป็นปัจเจกและมุ่งเน้นไปที่อาชีพของตนเองมากกว่าองค์กรที่พวกเขาท�ำงาน (Sayers,
2007) ภายใต้จุดอ่อนของคนรุ่นนี้ผู้บริหารโรงเรียนระบุว่าครูเหล่านี้ขาดประสบการณ์ตามวัย อย่างไรก็ตามนอกจาก
นี้พวกเขายังขาดระเบียบวินัยในการท�ำงานละเลยงานของพวกเขามีความไม่สนใจในเรื่องกฎหมายและขาดความรับ
ผิดชอบและความเป็นเจ้าของ คุณสมบัติที่ระบุเหล่านี้ตรงกับที่ระบุโดยการวิจัยของ Gursoy et al (2008) เช่นคนรุ่น
นี้ตั้งค�ำถามกับทุกกฎพวกเขาไม่ต้องการอยู่ในขอบเขตที่เข้มงวดของรายละเอียดงานและท้าทายกฎของสถานที่
ท�ำงานซึ่งรวมถึงข้อก�ำหนดของเครื่องแบบความยืดหยุ่นของวันท�ำงานมาตรฐานและคนงาน - ผู้ดูแลความสัมพันธ์
ไม่เหมือนกับคนรุ่นอื่น ๆ คนที่มาจาก Generation Y มักจะตั้งค�ำถามกับผู้มีอ�ำนาจ (Chen & Choi, 2008) นอกจาก
นี้ตามที่ผู้บริหารโรงเรียนในการศึกษาปัจจุบันพบว่าครูในกลุ่มนี้มีความอดทนเปราะบางเปราะบางดื้อรั้นและเห็นแก่
ตัว
โดยสรุปคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ต้องประกอบไปด้วย ด้านทักษะความรู้ความสามารถในการ
บริหาร ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านภาวะผู้น�ำ  ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และจะต้องวางแผนเวลาจัดระบบการตรวจ
สอบติดตาม การประสานงาน การตรวจสอบกฎระเบียบของรัฐ เพิ่มทักษะและกลยุทธ์ในการสื่อสารการวิเคราะห์
และท�ำความเข้าใจการเรียนการสอนของเด็ก ใช้เทคโนโลยี เป็นมืออาชีพการใช้ภาษาที่สองหลีกเลี่ยงจากนักการ
เมือง และความเสี่ยง

อภิปรายผล
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามทัศนะ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่าย
เมือง 1 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท เขต 1 4 ด้าน พบว่า ความประสงค์อยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงประสงค์สูงสุด คือ ด้านทักษะความรู้ความสามารถในการบริหาร รองลงมา ได้แก่ ด้าน
มนุษย์สัมพันธ์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สุดท้าย ด้านภาวะผู้น�ำ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kosol Woraput
(2010) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยการด�ำเนินการที่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า การสนับสนุนของครอบครัวและการให้ก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
ตามสายงาน เหมาะสม ถูกต้อง และมีบรรยากาศเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้
บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของMagnuson (1971 ,หน้า 78-91) ได้วิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้
จัดการโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จ พบว่าคุณลักษณะของผู้จัดการโรงเรียนออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) คุณลักษณะ
ด้านวิชาชีพ คือมีความสามารถในการติดต่อและเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีความรู้ในสาขาวิชาชีพเป็นอย่างดี รู้จักมอบหมาย
งานให้ผู้อื่นท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ให้ความสนใจในบุคคลอื่น ๆ มีความสามารถในการวางแผนและการจัดระเบียบ
งาน รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่น ๆ และรู้จักใช้ช่องทางแห่งอ�ำนาจหน้าที่ 2) คุณลักษณะส่วนตัว คือ มี
วิจารณญาณและมีความยุติธรรม มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดี มีความรู้กว้างขวางเป็นผู้มีสติไม่ใช้อารมณ์มีความ
จริงใจ มีความเป็นมิตร มีอารมณ์ขัน มีใจกว้างและเปิดเผย มีความเสมอต้นเสมอปลายและ มีความเมตตาปรานีและ
เอื้ออาทรต่อผู้อื่นทั้งนี้อาจเป็นเพราะด้านทักษะความรู้ความสามารถในการบริหารเป็นคุณลักษณะด้านวิชาชีพอย่าง
นึง แต่ขัดแย้งในประเด็นที่ศึกษากับของ Sittichai Plaidaeng and Suthep Limarun (2014) คุณลักษณะของผู้
บริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส ่ ง ผลต่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ที่ระบุว่า ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
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โดยคุณลักษณะทางด้านบุคลิกภาพ อยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมา คือด้านสติปัญญา ด้านลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านลักษณะทางกาย ด้านลักษณะทางสังคม และด้านภูมิหลังทางสังคมอยู่ในอันดับต�่ำสุด อาจเป็นเพราะประเด็นใน
การศึกษามีความแตกต่างกันคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนกรณีนี้
เป็นมุมมองของตามทัศนะ ครูผู้สอนจึงท�ำให้ผลการศึกษาทีความแตกต่างกัน

สรุปผล และข้อเสนอแนะ
การปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตาม
ทัศนะของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท เขต 1 พบว่าความ
ประสงค์อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงประสงค์สูงสุด คือ ด้านทักษะความรู้ความสามารถใน
การบริหาร รองลงมา ได้แก่ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สุดท้าย ด้านภาวะผู้น�ำ คุณลักษณะของ
ผู้จัดการโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จ พบว่าคุณลักษณะของผู้จัดการโรงเรียนออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) คุณลักษณะ
ด้านวิชาชีพ คือมีความสามารถในการติดต่อและเข้ากับผู้อื่นได้ดี 2) คุณลักษณะส่วนตัวคือ มีวิจารณญาณและมี
ความยุติธรรม มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดี มีความรู้กว้างขวาง
ข้อเสนอแนะเพื่อการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของบุคคลอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน
2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะครูผู้สอน
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็นจริงกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามทัศนะ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้าน
ทักษะความรู้ความสามารถในการบริหารแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญในส่วนนี้ไประดับต้นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด
ที่จะต้องได้นั่นก็คือทักษะความเชี่ยวชาญประสบการณ์ที่ผู้บริหารสั่งสมมาตลอดระยะเวลาในการท�ำงานจะส่งผลต่อ
ผลส�ำเร็จให้กับองค์กรและตัวนักเรียนที่ ควบคู่กันไปด้วย ความส�ำคัญด้านมนุษย์สัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้
บังคับบัญชากับใต้บังคับบัญชาและนักเรียนตลอดจนผู้ปกครอง จะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเพราะถือว่าเป็นตัว
หลักในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยต่อการท�ำงาน สุดท้าย ด้านภาวะผู้น�ำ ด้านนี้ถึงแม้จะอยู่ในระดับ
มากแต่ก็ยังชี้ให้เห็นว่าภาวะผู้น�ำในฐานะของผู้บริหารสถานศึกษายังคงมีความส�ำคัญมากอยู่แต่ความส�ำคัญที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมองเห็นยังถือว่าเป็นล�ำดับสุดท้ายเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าภาวะผู้น�ำต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะไม่
ส�ำคัญเท่ากับด้านอื่น ๆ ส�ำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่มีลักษณะบริบทใกล้เคียง
สามารถน�ำข้อมูลในการวางแผนพัฒนาประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ในด้านคุณลักษณะของผู้น�ำที่จะเกิด
ประโยชน์กับหน่วยงานและผู้บังคับบัญชาและใต้บังคับบัญชา
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