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ลักษณะผู้บริหารทางการศึกษาทีจ่ะน าองค์การไปสู่ความส าเร็จ 
SUCCESSFUL EDUCATIONAL ADMINISTRATORS 
 

 

Abstract 
 Successful Educational Administrators should convey organizational success to develop 
the competency for them and also to encourage for any employees including students. 
Furthermore, successful educational administrators attribute should be generated by 7 
attributes such as strategic thinking, communication, teamwork, self-confidence, decision 
making on facts, focusing on content and emotional control. 
 Therefore, it should be to hold the ultimate goal for success. The factors would be 
attended on “Self-control, People Control and Work Control” in balance, and also would 
contribute your organization to sustainable success. 
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บทคัดย่อ 
ลักษณะผู้บริหารทางการศึกษาที่ดีควรน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จโดยยึดการพัฒนาสมรรถนะในตนเอง 

และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะแก่บุคคลากรภายในสถานศึกษา รวมถึงผู้ เรียน นอกจากนี้การสร้าง
คุณลักษณะของผู้น าทางการศึกษาที่ดีจึงควรประกอบไปด้วย 7 ลักษณะที่ส าคัญในการน าพาองค์การไปสู่
ความส าเร็จอาทิ การคิดถึงแผนกลยุทธ์หรือการบริหารกลยุทธ์ของหน่วยงาน ทักษะในการสื่อสาร มีทักษะใน
การท างานเป็นทีม มีความเชื่อมั่นในตนเอง มากกว่ายึดตนเองเป็นใหญ่ การตัดสินใจจากข้อมูลมากกว่าสัญชาติ
ญาณ สนใจรายละเอียดของขั้นตอนและเนื้อหาของงาน และการควบคุมอารมณ์ตนเองได้   
 ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารทางการศึกษาที่น าองค์การไปสู่ความส าเร็จจึงควรที่จะยึดเอาเป้าหมายขององค์การ
เป็นสิ่งส าคัญ ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยที่จะท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ “ครองตน ครองคน และ
ครองงาน” ได้อย่างสมดุลอันจะน าองค์การของท่านไปสู่ความส าเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป ในความจริงแล้ว
ยังมีลักษณะของผู้บริหารที่จะท าให้องค์กรไปสู่ความส าเร็จ โดยผู้บริหารควรปรับเปลี่ยนหลักการคิด และ
วิธีการท างานเพ่ือขจัดความล้มเหลวไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไป 
ค าส าคัญ: ความส าเร็จ การศึกษา และผู้บริหาร 
 

บทน า 
 โลกาภิวัตน์ (Globalization) ท าให้การด าเนินงานใดๆมีความสลับซับซ้อนมากข้ึนเรื่อย ๆ รวมทั้งบริบท 
(Context) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันกันสูงมาก อนาคตขององค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
และภาคธุรกิจยากที่จะคาดคะเนได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอันใกล้ (Maitra, 1996) อิทธิพลของการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกขององค์การ (External Environment) ส่งผลทั้งเชิงบวก และลบกับองค์การต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมภายใน (Internal Environment)  ด้วยเหตุนี้การวิเคราะห์ S.W.O.T  ANALYSIS 
จึงจ าเป็นมากต่อผู้บริหาร (Ansoff, 1976) ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์ตัว O คือ Opportunity หรือโอกาส และ 
T คือ THREAT หรือภาวะคุกคามหรือภัยอุปสรรค ก่อน เพราะเป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกองค์การซึ่งมี
ผลกระทบแรงและเร็วทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐ  ราคาน้ ามันใน
ตลาดโลก การเคลื่อนย้ายเงินทุนของเฮดจ์ฟัน (Hedge Fund) ต่าง ๆ ภาวะสงครามในตะวันออกกลาง เป็นต้น 
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ไม่เหมือนในสมัยก่อนที่ต้องวิเคราะห์ตัว S คือ STRENGTH คือจุดแข็งขององค์การและตัว W คือ WEAKNESS 
หรือจุดอ่อนขององค์การ ซึ่งเป็นเรื่องภายในองค์การเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว องค์ประกอบหลักต่าง ๆ เหล่านี้
ย่อมท้าทายความสามารถของผู้บริหารในองค์การต่าง ๆ อย่างมากที่จะต้องรู้ว่าขณะนี้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อะไรและควรปรับตัวอย่างไรโดยต้องศึกษาข้อมูลข่าวสารทั้งภายนอกและภายในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ และ
ทันกาล  ต้องจับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ถูกต้อง องค์การที่จะอยู่รอดได้ในอนาคตข้างหน้าไม่
จ าเป็นต้องเป็นองค์กรใหญ่ มีชื่อเสียงมาก มีพนักงานมาก หรือมีสินทรัพย์สูงมาก แต่ต้องเป็นองค์กรที่อ่านทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงให้ออกและสามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับทิศทางของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 

ปัจจุบันพบว่า ในองค์การต่าง ๆ ของไทยในขณะนี้หลายองค์การมีผู้บริหารเป็นจ านวนมากยังมีรูปแบบ
การท างานที่ไม่สอดคล้อง และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอันอาจจะส่งผลท าให้องค์การที่ตนเองบริหารงานอยู่
ไม่ก้าวไปสู่ความส าเร็จได้ ดังที่ โรเจอร์ มาร์ติน (Martin, 2007)  ได้น าเสนอแนวคิดไว้ในวารสารวิชาการของ 
HARVARD BUSINESS REVIEW เกี่ยวกับการที่ผู้น าจะมีแนวคิดและมีคุณลักษณะอย่างไรถึงจะน าพาองค์การ
ไปสู่ความส าเร็จ  ซึ่งสามารถสรุปความโดยรวมได้ว่าผู้น าที่ดีควรมีความคิดเชิงบูรณาการ (Integrative 
thinking) คือ สามารถในการวิเคราะห์ มองการณ์ไกล กล้าตัดสินใจ และรู้วิธีการแก้ไขปัญหา จากแนวคิด
ดังกล่าวกระตุ้นให้ผู้เขียนอยากน าเสนอลักษณะของผู้บริหารประเภทดังกล่าวที่สามารถด าเนินการบริหาร
องค์การต่อไปได้นั้น ควรมีลักษณะอะไรบ้างจากหลักการ วิธีการ รวมถึงตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบเพ่ือให้
ท่านผู้บริหารและคนที่ก าลังจะขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้ศึกษาและพยายามหลีกเลี่ยงอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างแต่ให้
ปฏิบัติในทางตรงกันข้ามกับลักษณะที่ก าลังจะน าเสนอต่อไปนี้ ทั้งนี้เพ่ือให้องค์การที่ท่านบริหารอยู่สามารถอยู่
รอดได้อย่างยั่งยืน  

หากพิจารณาในมิติทางการศึกษาผู้บริหารทางการศึกษาซึ่งมีบทบาททั้งนักบริหาร และความเป็นครูควร
มุ่งพัฒนาองค์การ และพัฒนาหลักสูตรโดยยึดกรอบสมรรถนะ (Competencies) อันเป็นความสามารถที่จะติด
ตัวผู้บริหาร และผู้เรียนไปตลอดชีวิตแทน ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะนั้นเป็นแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจาก
กลุ่มวิชาชีพ หรือกลุ่มผู้ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะ ประเด็นที่น่าสนใจคือ กลุ่มประเทศในยุโรปที่
รวมตัวเป็นสหภาพยุโรป (European Union: EU) ได้ใช้เกณฑ์สมรรถนะมาเป็นตัวตั้งต้นในการวางนโยบาย
ด้านหลักสูตร ซึ่งแตกต่างจากสังคมไทย ที่เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน แต่เมื่อพิจารณาลงในรายละเอียดแล้ว
พบว่า เป็นหลักสูตรที่อิงเนื้อหาวิชา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับเนื้อหาสาระมากกว่าสมรรถนะที่ควร
จะเกิดและติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิต ดังนั้น หลักสูตรที่เหมาะสมกับกรอบแนวคิดนี้ก็คือ หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ (competency-based  curriculum) (เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2555) 
 ดังความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ อินโนเทค (Seameo Innotech) ครั้งที่ 52 ได้มีการวิจัยกรอบสมรรถนะ
ของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้มีความเท่าเทียมกันและเป็นมาตรฐานที่
ใกล้เคียงกันเพ่ือการศึกษาของผู้เรียนในภูมิภาคนี้จะได้มีคุณภาพที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งศูนย์ซีมีโอ อินโนเทค
ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะของครูในบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งก าหนดเกณฑ์
การวัดและพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวแก่ครูผู้สอน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ส าหรับผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของครูในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย 11 ด้าน ทั้งในแต่ละด้านยังประกอบด้วยสมรรถนะเฉพาะงานอีกรวม 64 
รายการ (SEAMEO INNOTECH, 2010) โดยสมาชิกซีมีโอสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในประเทศของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่  ฉบับท่ี  เดือน…………………………  

 3 

 ทิศทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการก าหนดให้มีระบบ
การพัฒนาที่เน้นสมรรถนะ (Teachers and personals Competency) ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการผนึก
ความรู้ (Knowledge)  ทักษะ (Skill) แรงจูงใจ (Motivation) ทัศนคติ (Attitude) และคุณลักษณะส่วนตัวของ
บุคคล (Attribute) เข้าด้วยกัน และแสดงออกในเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน ในบทบาทหน้าที่
อย่างโดดเด่นและมีประสิทธิภาพ (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2548) ส าหรับ
สมรรถนะของครูนั้น พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 49 ได้ก าหนดให้ครู
ต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานไว้ในมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้คณะกรรมการคุรุสภาได้
จัดท าประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับ คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ 11 ด้าน
ดังต่อไปนี้ คือ ความเป็นครู ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม จิตวิทยาส าหรับครู หลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา และคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ โดยครูจะต้องมีสมรรถนะครบทุกด้านจึงจะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูหรือรับการประเมิน
เพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะได้ (ราชกิจจานุเบกษา 130 ตอนพิเศษ) 
 
 

ลักษณะของผู้บริหารทางการศึกษาที่จะน าองค์การไปสู่ความส าเร็จนั้นมี 7 ลักษณะดังนี้คือ 
1.  ไม่ควรใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการท างานประจ าวันมากกว่าการท าแผนกลยุทธ์หรือการบริหารกล

ยุทธ์ของหน่วยงาน  
วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น า ทักษะ และทัศนคติของผู้บริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 ว่าผู้น าสถานศึกษาเป็นบุคคลที่ถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามค าสั่งของหน่วยงานระดับจังหวัดหรือ
ระดับแผนกงาน เกี่ยวกับงานบุคลากร การจัดซื้อจัดจ้าง การงบประมาณ การจัดทางเดินและสนามเด็กเล่นที่
ปลอดภัย ความสัมพันธ์กับสาธารณะ และอ่ืน ๆ ที่จะท าให้การบริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้น
จึงเห็นได้ว่าผู้บริหารเป็นจ านวนมากในองค์กรแบบไทยๆที่ไม่สามารถบริหารงาน และจัดสรรเวลาในการ
ท างานอย่างถูกต้องคือมักจะเคยชินกับการสั่งงาน มอบหมายงาน ควบคุมงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าประจ าวัน
ของงานและชอบท างานในเรื่องที่ตนเองชอบท ามากกว่าการใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล ข่าวสารทั้งภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กรเพ่ือก าหนดทิศทางของหน่วยงานว่า ในแต่ละปีหรือแต่ละเดือนหรือแต่ละสัปดาห์
หน่วยงานของตนเองหรือองค์การของตนควรท าเรื่องอะไรและท าอย่างไร ไม่ได้เป็นผู้ริ เริ่มให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง บริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลงานในทิศทางที่ควรจะเป็น ตัวอย่างเช่น ผู้เขียนเคย
มีโอกาสไปบรรยายให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่งซึ่งมีหัวหน้าภาควิชาซึ่งเป็นผู้บริหารระดับต้นมาฟัง
เป็นจ านวนมาก ผมได้ถามค าถามผู้บริหารเหล่านั้นว่า “ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าภาควิชานี้และท างานนี้มา
นานหลายปีแล้ว ท่านพอจะบอกผมได้ไหมครับว่าในปีหน้า ภาควิชาของท่านควรจะท างานเรื่องอะไรจึงจะ
เหมาะสมกับสถานการณ์และเพราะอะไรจึงควรท างานเรื่องนั้น” ค าตอบที่ท าให้ผมประหลาดใจมากคือหลาย
คนตอบว่า “ยังไม่ทราบเพราะผู้ใหญ่ยังไม่ได้สั่งการลงมาว่าปีหน้าจะให้หน่วยงานนี้ท าเรื่องอะไร” ผมก็
ย้อนถามกลับไปว่า “คุณท างานอยู่กับข้อมูลทุกวัน คุณเห็นปัญหาทุกวัน ท าไมคุณไม่เสนอผู้ใหญ่ละครับว่า
ในฐานะที่คุณท างานอยู่ตรงนี้ คุณเห็นว่าควรท าเรื่องอะไรก่อนหลัง เพราะอะไร ท าไมคุณไม่น าเสนอผู้ใหญ่ 
ผู้ใหญ่จะมาทราบข้อมูลในรายละเอียดได้ดีกว่าคุณได้อย่างไรในเมื่อผู้ใหญ่ไม่ได้มานั่งท างานตรงนี้”  
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ฉะนั้นเราจึงควรเป็นผู้ก าหนดกลยุทธ์ ด าเนินกลยุทธ์ ประเมินและติดตามผลกลยุทธ์ต่างๆได้ด้วยตัวเองได้ แล้ว
น าเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป แม้ว่าท่านอาจไม่ยอมรับหรือเห็นด้วยแต่ในฐานะผู้ที่อยู่กับต้นตอของปัญหา การ
เสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขหรือการเสนอแผนจึงความเป็นหน้าที่ของเราเอง 

2. มีทักษะในการสื่อสาร คือ ทักษะการพูดจูงใจ การฟัง การอ่าน การตีความข้อมูลข่าวสารและการ
เขียน 

ผู้บริหารสถานศึกษาในองค์การแบบไทย ๆส่ วนใหญ่จะขาดโอกาสที่จะได้รับการฝึกฝนเรื่องทักษะ
การสื่อสารอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ทักษะการสื่อสารเป็นทักษะที่ส าคัญ ปัจจุบันนี้ทักษะการสื่อสารถือเป็น
สมรรถนะที่ส าคัญข้อหนึ่งที่เป็นดัชนีชี้วัด (KPI) ว่าผู้บริหารท่านนั้นจะสามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้บริหารในระดับที่
สูงกว่าเดิมได้หรือไม่ ผู้บริหารสไตล์แบบไทยๆส่วนใหญ่ มักจะถนัดการดุด่าลูกน้องหรือการพูดแบบท าร้าย
จิตใจลูกน้องมากกว่าการพูดเพ่ือบ ารุงรักษาขวัญก าลังใจลูกน้อง เช่น การแจ้งผลการปฏิบัติงานของลูกน้อง
ประจ าปี เมื่อหัวหน้าแจ้งผลงานลูกน้องเสร็จแล้ว ลูกน้องหลายคนหมดก าลังใจในการท างานเพราะรู้สึกว่า
ตนเองหมดคุณค่าต่อองค์การนี้ หัวหน้าไม่เคยมองเห็นความดีของตนเอง เห็นแต่ความผิดพลาดท าให้หมด
ก าลังใจท างานและหนักกว่านั้นคือ มาขอลาออกจากงานไปท างานที่อ่ืน ตรงนี้ท าให้เกิดความสูญเสียพนักงาน
ที่ดี ๆ ในองค์กรไปให้คู่แข่งจ านวนมาก เรื่องของการฟังก็เป็นปัญหามากคือ หัวหน้างานเป็นจ านวนมากชอบ
พูดมากกว่าชอบฟัง และไม่ตั้งใจฟังปัญหาของลูกน้อง หรือฟังไม่ยังจบก็ด่วนสรุปและสั่งให้ลูกน้องแก้ไขปัญหา
ตามความคิดเห็นของตนท าให้เกิดช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง เรื่องของการฟังเป็น
ทักษะที่ต้องฝึกฝนเหมือนทักษะการพูด ไม่ใช่ปล่อยให้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะทักษะเหล่านี้จะเกิดจาก
การฝึกเท่านั้น ผู้บริหารที่มีอายุมากขึ้นจะไม่มีพัฒนาการเรื่องการฟังได้เองถ้าหากว่าไม่ได้รับการฝึกฝนที่ถูกวิธี
และในแง่การสื่อสารที่ดีนั้นหัวหน้างานควรฟังมากกว่าพูด (วิโรจน์ สารัตนะ, 2557) 

เรื่องการอ่านและการตีความข้อมูลข่าวสารก็เป็นเรื่องใหญ่ในแง่การสื่อสารเช่นกัน ท่านเคยพบไหมว่า
หัวหน้างานหลายคนฟังผู้บริหารพูดพร้อม ๆ กันหรืออ่านประกาศ อ่านค าสั่งหรืออ่านนโยบายเรื่องเดียวกัน มี
ตัวอักษรเหมือนกันทุกอย่างแต่แปลความหมายแตกต่างกัน เข้าใจไม่ตรงกันท าให้ปฏิบัติไปคนละทิศทาง 
ปฏิบัติในเรื่องเดียวกันไม่เหมือนกันซึ่งส่วนหนึ่งที่เป็นแบบนี้อาจจะมาจากผู้สื่อสารสื่อสารไม่ดีก็ได้แต่อีกทาง
หนึ่งอาจจะมาจากการอ่านจับใจความที่ไม่ถูกต้องและวิธีคิดในการตีความหมายของข้อมูลที่ไม่ เหมือนกันก็ได้ 
หลักการตีความข้อมูลเป็นเรื่องที่หัวหน้างานต้องฝึกไว้ ที่ส าคัญคืออย่าตีความโดยอาศัยประสบการณ์ตนเอง
หรือเปรียบเทียบกับประสบการณ์ตนเองเท่านั้นแต่ต้องดูว่ามีหลักฐานหรือข้อมูลที่ระบุชัดเช่นนั้นหรือไม่ 
สุดท้ายคือเรื่องการเขียน การเขียนเป็นเรื่องใหญ่เพราะคนไทยไม่ชอบการเขียน การเขียนที่ดีต้องใช้หลักภาษา 
ส านวน ค าพูดให้เหมาะสมและการเขียนมีลักษณะของการสื่อสารทางเดียวสูงเพราะผู้อ่านไม่ได้อยู่ต่อหน้าเรา
จึงไม่รู้ว่าผู้อ่านจะคิดอย่างไรท าให้ตีความผิดได้ เช่น มีหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
เขียนจดหมายรายงานผู้อ านวยการเรื่องที่เกิดเพลิงไหม้โกดังเก็บเอกสารเมื่อคืนที่ผ่านไปว่า 

“จากการสอบถามทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุในคืนที่ไฟไหม้โกดังเก็บเอกสาร ปรากฏผลเป็นที่
น่ายินดีว่าส่วนใหญ่ให้ข้อมูลตรงกันว่าไฟเริ่มไหม้เม่ือเวลาประมาณตี3 เศษ ๆ จากห้องเก็บพัสดุที่ 2 หรือ
3 ซึ่งเก็บพวกกระดาษแข็งและผ้า น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร แต่ก็พบว่าบางคนพกพาบุหรี่และไฟแช็ค 
ติดตัวมาด้วย ทุกคนช่วยกันดับไฟอย่างเต็มที่โดยใช้เครื่องดับเพลิงจนสามารถดับไฟได้ตอนตี4 โกดังถูกไฟ
ไหม้ไปครึ่งหนึ่ง” 

ท่านผู้บริหารที่อ่านข้อความนี้แล้วคงจะเกิดค าถามมากมายว่าจะเป็นที่น่ายินดีได้อย่างไรในเมือเกิด
ไฟไหม้แต่พนักงานคนเขียนต้องการสื่อว่าน่ายินดีตรงที่ไฟไหม้เพียงครึ่งเดียวไม่ได้ไหม้ทั้งหมด และที่
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สันนิษฐานว่าสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนั้นมีเหตุผลอะไรที่ท าให้สันนิษฐานเช่นนั้นและข้อความก็
ขัดกันเองตรงที่ว่ามีพนักงานบางคนพกพาบุหรี่และไฟแช็คติดตัวมาด้วย ท าให้คนอ่านไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงที่
ท าให้เกิดเพลิงไหม้นั้นเกิดจากคนหรือไฟฟ้าลัดวงจรกันแน่  และการเขียนที่บอกว่าเกิดจากโกดัง 2 หรือ 3 ก็
ไม่ชัดเจนว่าเกิดจากโกดังไหนก่อน   คนเขียนไม่ได้รายงานว่ามีพนักงานคนไหนได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตราย
หรือไม่เขียนรายงานแต่เรื่องของที่ถูกไฟไหม้แต่ไม่รายงานเรื่องคน ตลอดจนไม่รายงานเรื่องวัน เวลาที่แน่นอน
ด้วยการเขียนจึงเป็นทักษะที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผุ้บริหารหรือหัวหน้างานควรฝึกฝนให้ช านาญและถูกวิธี 
 

3. มีทักษะในการท างานเป็นทีม 
 มีค ากล่าวว่าคนไทยนั้นถ้าให้ท างานแบบที่ท าคนเดียวแล้วจะไม่แพ้ชาติไหนแต่ถ้าให้ท างานแบบเป็น

ทีมแล้วมักจะสู้ชาติอ่ืนไม่ได้ ถ้าค ากล่าวนี้เป็นจริงแปลว่าเราขาดทักษะในการท างานเป็นทีมอย่างมาก ท าไม
เป็นเช่นนั้น ตามหลักการพบว่าทักษะการท างานเป็นทีมที่ส าคัญนั้นต้องเริ่มจากทุกคนในทีมต้องมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกันและทุ่มเทให้งานส าเร็จตามเป้าหมายอย่างสุดความสามารถ เมื่อเกิดปัญหาในการท างานต้องถือเป็น
ความรับผิดชอบของทุกคนในทีมและต้องให้ทุกคนในทีมมีส่วนช่วยกันคิดหาสาเหตุและก าหนดแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน เปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการท างาน ในการปรับปรุงหรือหา
วิธีการท างานที่ดีขึ้น ควรมีการสื่อสารในทีมแบบสองทางคือเปิดโอกาสให้ซักถามได้ถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัย และ
ที่ส าคัญอีกข้อหนึ่งคือทุกคนต้องเรียนรู้งานของคนอ่ืนๆในทีมด้วยว่าเขามีขั้นตอนการท างานอย่างไร เวลาเกิด
ปัญหาในการท างานควรหันหน้ามาปรึกษากันว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาและจะป้องกันอย่างไร แก้ไขอย่างไร
ให้มากกว่าการต าหนิว่าใครเป็นคนท าผิด (ยงยุทธ เกษสาคร, 2554) 

4.  มีความเชื่อม่ันในตนเอง มากกว่ายึดตนเองเป็นใหญ่ 
  เป็นที่น่าเสียดายว่าระบบการศึกษาในเมืองไทยเราแต่ก่อนนั้นเน้นสร้างคนให้เป็นคนเก่งมากกว่าเน้น
สร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่งหมายถึง สอบได้ที่หนึ่งของห้อง ได้เหรียญทอง เรียนจบมาได้ปริญญาหลายใบ ได้
เกียรตินิยม จะเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่และเพ่ือนฝูง ค่านิยมแบบนี้ท าให้คนเก่งหลายคนมีโลกทัศน์ว่าตนเอง
เก่งกว่าคนอ่ืนมาตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็ก และมองคนอ่ืนว่าด้อยกว่าตนเอง ตนเองอยู่ในระดับที่สูงกว่าคนอ่ืน เวลา
ที่ตนเองพูดอะไร หรือท าอะไร คนอ่ืน ๆ ควรฟังและท าตาม ไม่ควรเถียงหรือแย้งเพราะตนเองประสบ
ความส าเร็จในทุกเรื่อง โลกทัศน์แบบนี้ท าให้ขาดการรับฟังเพ่ือนร่วมงาน คิดว่าตนเองรู้ในทุกเรื่องดีกว่าคนอ่ืน
และไม่เปิดใจกว้างให้คนอ่ืนที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของตนเองวิจารณ์ตนเองได้ ท าให้เกิดปัญหาในการ
ท างานร่วมกับคนอ่ืน คนเก่ง ๆ หลายคนไม่สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้เพราะความคิดเช่นนี้ ถ้าหากไปเจอ
ลูกน้องหรือคนใกล้ชิดที่หวังจะประจบประแจงเพ่ือเอาดีใส่ตัวเองด้วยแล้วยิ่งท าให้ผู้บริหารแบบนี้หลงทิศทาง
ไปกันใหญ่เพราะผู้ใกล้ชิดจะให้ความเห็นว่า “ดีแล้วครับท่าน ถูกต้องแล้วครับ ดีทุกอย่างครับ” ผู้บริหารที่ดี
ควรมีความเฉลียวใจไม่รับฟังข้อมูลด้านเดียวควรคิดแบบหลาย ๆ ด้านและไม่ควรเชื่อคนที่ให้ข้อมูลด้านเดียว
โดยเฉพาะคนใกล้ชิด เพราะในโลกความเป็นจริงไม่มีใครที่ท างานอะไรโดยไม่ผิดพลาดหรือสมบูรณ์แบบ 
ผู้บริหารที่ดีควรพยายามค้นหาข้อผิดพลาดของตนและน ามาปรับปรุงแก้ไข ดีกว่าการที่ชื่นชอบในค าชมเชย
ของคนใกล้ชิดเพียงไม่ก่ีคน (กุลวดี โสวัฒนสกุล ,2548) 
 5. ตัดสินใจจากข้อมูลมากกว่าสัญชาติญาณ    

ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางหลายคนเวลาจะตัดสินใจเรื่องส าคัญ  ๆ ต่าง ๆ นั้นจะอาศัย
ประสบการณ์ตนเองเป็นหลัก ตัดสินใจจากความเชื่อและทัศนะของตนเอง เพราะที่ผ่านมาตนเองตัดสินใจได้
ถูกยังไม่เคยผิด การคิดเช่นนี้อันตรายมากต่อการบริหารสถานศึกษาเพราะจะขาดการปรึกษาผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
และขาดการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ยุคสมัยเปลี่ยนไป บริบทของสังคม เงื่อนไขต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ
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เปลี่ยนไป เราอาจะเป็นคนที่เก่งที่สุด ตัดสินใจไม่เคยผิดพลาดในอดีตหรือพลาดน้อยมากแต่อย่าลืมว่าโลก
เปลี่ยนไปแล้ว เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว วิธีคิดในอดีต ข้อมูลที่เรามีอยู่อาจจะไม่เหมาะกับสมัยนี้ อาจจะไม่
สอดคล้องกับความจริงในสมัยนี้ บางอย่างอาจจะยังใช้ได้แต่หลาย ๆ อย่างอาจจะเปลี่ยนไป (ดนัย เทียนพุฒ, 
2543) การตัดสินใจของผู้บริหารสมัยใหม่ควรอาศัยข้อมูลเป็นหลักและปรึกษา ขอความคิดเห็นร่วมกันจาก
ทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกคน ควรคิดเป็นทีมและตัดสินใจเป็นทีมจะเหมาะสมกว่า เช่น สมมติว่าเราต้องการเพ่ิม
ยอดผู้เรียนในมหาวิทยาลัยให้เพ่ิมขึ้นกว่าเดิมเพราะยอดสมัครใน 3 ปีที่ผ่านมามียอดสูงขึ้นเรื่อย ๆ ท่านคิดว่า
น่าจะมียอดสูงขึ้นไปเรื่อย ๆอีกในอนาคต อยากจะซื้ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมหรือพัฒนา
คุณภาพสื่อการสอนให้ทันสมัยกว่าเดิมจะได้ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภาพมากขึ้น ความจริงท่านอาจจะตัดสินใจเอง
ได้เพราะท่านเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีอ านาจอยู่แล้ว แต่ถ้าจะให้รอบคอบขึ้นท่านควรศึกษาข้อมูลว่าอะไร
คือ สาเหตุที่แท้จริงที่ท าให้สินค้าของท่านขายได้ดีใน 3 ปีที่ผ่านมา ท่านอาจจะพบว่าจริง ๆ แล้วเป็นเพราะว่า
มีคู่แข่งบางรายที่เป็นมหาวิทยาลัยอย่างเดียวกับท่านปิดกิจการลงหรือประสบปัญหาบางอย่างที่ท าให้เขาผลิต
บัณฑิตได้น้อยลง ในขณะที่ก าลังความต้องการของตลาดขณะนั้นเพ่ิมข้ึนจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้บัณฑิตของท่าน
มีงานท าได้ดีใน 3 ปีที่ผ่านมา คนมาสมัครกับมหาวิทยาลัยของท่านอย่างไม่มีทางเลือกอ่ืนจึงต้องมาสมัครเรียน
กับท่านแต่ถ้าท่านจะขยายยอดสมัครในปีนี้หรือปีหน้า สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปเพราะเกิดมีคู่แข่งรายใหม่
ในตลาดเพ่ิมขึ้นหลายรายท าให้มีก าลังการผลิตบัณฑิตเพ่ิมและความต้องการในตลาดลดลง ฉะนั้นถ้าผลิตเพ่ิม
อีกก าลังการผลิตจะเกินกว่าความต้องการของตลาด ท าให้ท่านอาจจะต้องลดค่าเล่าเรียนลงเพ่ือแข่งขันกับ
คู่แข่งใหม่ ๆ และท าให้มหาวิทยาลัยของท่านมีรายได้ลดลง ถ้าหากท่านท่านรับฟังข้อมูลจากทีมงานของท่าน
อย่างรอบด้านท่านจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ิมขึ้นมากกว่าการตัดสินใจโดยล าพังคนเดียว 

6.  สนใจรายละเอียดของขั้นตอนและเนื้อหาของงาน 
 มีผู้บริหารเป็นจ านวนมากในหลายองค์กร รู้ว่าเขาต้องการผลลัพธ์อะไรจากการสั่งงานและมอบหมาย

งานในแต่ละเรื่องให้ลูกน้องและมักจะก าชับกับลูกน้องว่าต้องท างานให้ได้ตามผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่ตนเอง
ต้องการ ภายในเวลาที่ก าหนด แต่คนสั่งงานหรือมอบหมายงานไม่สนใจเลยว่าลูกน้องจะไปท าวิธีไหนเพ่ือให้ได้
ผลงานตามท่ีหัวหน้าต้องการ หัวหน้าก าหนดแต่ผลลัพธ์ที่ต้องการแต่หัวหน้าไม่ได้เป็นคนลงมือไปท า แบบนี้
เป็นอันตรายมากเพราะหัวหน้าหรือคนสั่งจะไม่ทราบขั้นตอนของการท างานของลูกน้อง ปัญหาที่ลูกน้องพบ
ในขณะปฏิบัติงาน จึงไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ลูกน้องได้และอาจถูกลูกน้องหลอกได้โดยเสนอข้อมูลที่ผิด ๆ
รายงานให้ทราบ หัวหน้าที่ไม่รู้ข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงานของลูกน้องก็อาจจะเชื่อข้อมูลที่ลูกน้อง
รายงาน ฉะนั้นผู้บริหารที่ดีต้องศึกษาขั้นตอนการท างานทั้งหมดที่ลูกน้องท าผลงานมาส่งตนว่าเขามีขั้นตอน
การท างานอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง เราจะช่วยเขาได้อย่างไร ไม่ได้บอกว่าให้ท่านผู้บริหารต้องลงไปล้วงลูก
ทุกเรื่องอย่างละเอียด แต่อยากให้ท่านสนใจศึกษาขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ในงานทุกงานที่ท่านสั่งให้ลูกน้อง
ท าและศึกษาข้อจ ากัดหรือปัญหาต่าง ๆ ที่ลูกน้องพบในการท างานเพ่ือการระดมความคิดหาทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาร่วมกันต่างหาก 

7.  สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 
ข้อนี้ผู้บริหารแบบไทย ๆ เป็นกันมากโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการ (ไม่ใช่ทุกคน) 

ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น ผู้เขียนคิดว่าเป็นเพราะว่าผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการเป็นบุคคลที่อยู่ในต าแหน่ง
ที่สูงมากในองค์กรจนไม่มีใครกล้าพอที่จะไปวิพากษ์ท่านเหล่านั้นได้เพราะกลัวจะถูกท าโทษ ความจริงแล้ว
ผู้บริหารเหล่านี้น่าเห็นใจมากเพราะเวลาท าอะไรผิดพลาดหรือไม่เหมาะสม พวกเขาจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองก าลังท า
เรื่องที่ไม่เหมาะสม เป็นคนที่มองไม่เห็นตนเองคือไม่รู้ว่าภาพลักษณ์ของตนเองในสายตาคนอ่ืนเป็นอย่างไร 
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เวลาเกิดความไม่พอใจในเรื่องใดก็จะแสดงอารมณ์โกรธออกมาให้คนอื่นหรือลูกน้องรู้เช่น ด่าลูกน้องด้วยค าที่
ไม่สุภาพ สีหน้าแดง มือสั่น ก ามือแน่นเหมือนจะชกกับใครสักคน พูดจาเสียงดังมากกว่าปกติ สิ่งเหล่านี้คือ
สัญญาณที่ส่งมาให้คนอ่ืนเห็นว่าก าลังโกรธแล้วนะ เพ่ือให้คนอ่ืนรู้ว่าจะไม่พอใจนะอย่าท าแบบนั้นอีกนะ ถ้า
เป็นแบบนี้ก็แสดงว่าเขาก าลังแสดงพฤติกรรมไปตามอารมณ์ อารมณ์ก าลังควบคุมพฤติกรรมของเขา เขา
ควบคุมตนเองไม่ได้แต่เขาถูกอารมณ์ควบคุม การเป็นนักบริหารที่ดีไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นไม่ต้องมีความ
โกรธแต่คนที่เป็นนักบริหารที่ดีจะแตกต่างกับนักบริหารทั่วไปตรงท่ีเม่ือเขามีความโกรธแล้วเขาสามารถ
ควบคุมความโกรธนั้นได้โดยไม่แสดงออกมาให้คนอ่ืนรู้แต่ในขณะที่ก าลังโกรธอยู่นั้นเขายังสามารถเลือกใช้
พฤติกรรมที่ดีแสดงออกกับคนที่เขาก าลังโกรธต่างหาก ท่านจะท าเช่นนี้ได้ต้องมาจากการฝึกฝนไม่ใช่
ปล่อยให้อายุมากขึ้นแล้วมันจะท าได้เอง     

ดังนั้นการฝึกฝนที่ว่านี้คือการฝึกสติให้รู้เท่าทันในอารมณ์ตนเองและในขณะที่ก าลังโกรธให้คิดพิจารณาถึง
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนว่าถ้าหากแสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกไปผลลัพธ์จะเป็นเช่นไร เราควรเลือกใช้
พฤติกรรมที่เหมาะสมแสดงออกต่อผู้อ่ืนแม้ว่าเราจะก าลังโกรธก็ตาม ถ้าหากเราฝึกสติและคิดพิจารณาเลือกใช้
พฤติกรรมตนเองได้อย่างเหมาะสมบ่อย ๆ ต่อไปอารมณ์จะไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของคุณได้แต่ตัวคุณ
ต่างหากที่จะเป็นผู้ก าหนดพฤติกรรมตนเองไม่ใช่อารมณ์ 
 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
ผู้บริหารการศึกษาที่น าองค์การไปสู่ความส าเร็จจึงไม่ง่าย และไม่ยากหากผู้บริหารในทุก ๆ องค์การจะ

กล้าคิด กล้าเปลี่ยนตนเองโดยยึดเอาเป้าหมายขององค์การเป็นสิ่งส าคัญ ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยที่จะ
ท าให้ผู้บริหารสามารถ “ครองตน ครองคน และครองงาน” ได้อย่างสมดุลอันจะน าองค์การของท่านไปสู่
ความส าเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป ในความจริงแล้วยังมีลักษณะของผู้บริหารที่จะท าให้องค์การไปสู่
ความส าเร็จ โดยผู้บริหารควรปรับเปลี่ยนหลักการคิด และวิธีการท างานเพ่ือขจัดความล้มเหลวไม่ให้เกิดขึ้นอีก
ต่อไป 
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