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บทคัดย�อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) ศึกษาความต�องการจําเปBนของภาวะผู�นํา         
ในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ                    
3) นําเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการดําเนินการวิจัย 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาภาวะผู�นํา
ในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการศึกษา
เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องและสัมภาษณ� กลุ:มผู�ให�ข�อมูล คือ ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 17 คน ใช�วิธีการ
สุ:มแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช� คือ แบบบันทึกข�อความและแบบสัมภาษณ�ก่ึงมีโครงสร�าง การวิเคราะห�          
เชิงเนื้อหา จากนั้นนําผลการสังเคราะห�ไปสัมภาษณผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 17 คน กลุ:มเดิม โดยใช�
เทคนิควิธีวิจัยเชิงอนาคต Ethnographic Delphi Futures (EDFR) เครื่องมือท่ีใช� คือ แบบสัมภาษณ�
แบบก่ึงโครงสร�างและแบบสอบถาม สถิติท่ีใช� คือ มัธยฐาน ฐานนิยม และค:าพิสัยระหว:างควอไทล� 
ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาความต�องการจําเปBนของภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ:มตัวอย:าง คือ ผู�บริหารโรงเรียน จํานวน 379 คน              
ใช�วิธีการสุ:มแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการวิเคราะห�ดัชนี
ความสําคัญของลําดับความต�องการจําเปBน Priority Needs Index (PNI) สถิติท่ีใช� คือ ความถ่ี และ
ร�อยละ ข้ันตอนท่ี 3 พัฒนาแนวทางการพัฒนาภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา กลุ:มตัวอย:าง คือ
ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 11 คน ใช�วิธีการสุ:มแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช� คือ แบบสอบถามและแบบบันทึก
การสนทนากลุ:ม ใช�เทคนิควิธีวิจัย คือ การสนทนากลุ:ม สถิติท่ีใช� คือ ความถ่ี ร�อยละ และการวิเคราะห�
เชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว:า  
1. ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน มีองค�ประกอบ 7 ด�าน 136 คุณลักษณะ ดังนี้ ด�านท่ี 1 ภาวะผู�นําด�านเป_าหมายความรู� 
26 คุณลักษณะ ด�านท่ี 2 ภาวะผู�นําด�านทักษะการทํางานเปBนทีม 31 คุณลักษณะ ด�านท่ี 3 ภาวะผู�นํา
ด�านการมีทัศนคติวิสัยทัศน�ร:วม 16 คุณลักษณะ ด�านท่ี 4 ภาวะผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรมในการ 
จูงใจ 13 คุณลักษณะ ด�านท่ี 5 ภาวะผู�นํามีทักษะด�านการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี                
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และบุคลิกภาพ 13 คุณลักษณะ ด�านท่ี 6 ภาวะผู�นําด�านการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร 14 
คุณลักษณะ ด�านท่ี 7 ภาวะผู�นําด�านการสร�างแรงบันดาลใจ 23 คุณลักษณะ  

2. ความต�องการจําเปBนของภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว:า ดัชนีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของความ
ต�องการจําเปBนของภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามลําดับจากมากไปน�อย ดังนี้ 1) ภาวะผู�นําด�านเป_าหมายความรู�มีดัชนีความ
ต�องการจําเปBนสูงท่ีสุดสอดคล�องกับความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิท้ังหมด 2) ภาวะผู�นําด�านทักษะการ
ทํางานเปBนทีม 3) ภาวะผู�นําด�านการมีทัศนคติวิสัยทัศน�ร:วม 

3. แนวทางการพัฒนาภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 7 ด�าน มีดังนี้ ภาวะผู�นําด�านเป_าหมายความรู� มีแนวทางการพัฒนา
โดยใช�วิธีการบรรยายเปBนคณะ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการระดมสมอง ด�านภาวะผู�นําด�าน
ทักษะการทํางานเปBนทีม มีแนวทางการพัฒนาโดยใช�วิธีการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงการฝcกฝนตนเอง 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด�านภาวะผู�นําด�านการมีทัศนคติวิสัยทัศน�ร:วม มีแนวทางการพัฒนา
โดยใช�วิธีการประชุมทางวิชาการ การเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภาวะ
ผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ มีแนวทางการพัฒนาโดยใช�วิธีการกิจกรรมพัฒนาจิต                 
การฝcกฝนตนเอง และการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง ภาวะผู�นํามีทักษะด�านการสื่อสาร นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ มีแนวทางการพัฒนาโดยใช�วิธีการฝcกฝนตนเอง การเรียนรู�จากการปฏิบัติ
จริง และการอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภาวะผู�นําด�านการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร            
มีแนวทางการพัฒนาโดยใช�วิธีการฝcกอบรมการเรียนรู�จากการปฏิบั ติจริง และการประชุม                    
เชิงปฏิบัติการ และภาวะผู�นําด�านการสร�างแรงบันดาลใจ มีแนวทางการพัฒนาโดยใช�วิธีการบรรยาย
เปBนคณะ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการระดมสมอง 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to 1) study leadership in the next decade of 

school administrators under the Office of the Basic Education Commission, 2) study the 
needs of leadership in the next decade of school administrators under the Office of 
Basic Education Commission, and 3) propose guidelines for leadership development in 
the next decade of school administrators under the Office of the Basic Education 
Commission. There were three steps in the research. Step 1; studied the leadership in 
the next decade of the school administrators under the Office of the Basic Education 
Commission by studying related research documents and interviewing 17 experts 
selected by using purposive sampling. The instruments used were the semi-structured 
interview form and questionnaires. The statistics used were content analysis and 
interviewing the same sample of 17 experts from purposive sampling using Ethnographic 
Delphi Futures Research (EDFR). The instruments used were semi-structured interview 
forms and questionnaires. The statistics used were median and mode.  Step 2; studied 
the needs of leadership in the next decade of school administrators under the Office of 
the Basic Education Commission. The sample consisted of 379 school administrators 
using multi--stage random sampling. The instrument used in the research was 
questionnaire of the Priority Needs Index (PNI). The statistics used were frequency and 
percentage. Step 3; developed guidelines for leadership development of school administrators. 
The sample consisted of 11 experts using purposive sampling. The instruments used            
were a questionnaire and group discussion record forms. The research methodology was 
focus group. The statistics used were frequency, percentage and content analysis. 

The results of the research revealed that 
1. Leadership in the next decade of school administrators under the Office of 

the Basic Education Commission, consisting of seven aspects, 136 characteristics as 
follows: 1) Leadership in knowledge goals, 26 characteristics. 2) Leadership in teamwork 
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skills, 31 characteristics. 3) Leadership in attitude, joint vision, 16 characteristics. 4) Leadership 
in morality, ethics in motivation, 13 characteristics. 5) Leadership skills in communication, 
innovation, technology and personality, 13 characteristics. 6) Leadership in management 
change, 14 characteristics. 7) Inspirational leadership, 23 characteristics. 

2. The needs of leadership in the next decade of school administrators under 
the Office of the Basic Education Commission. Index of priorities of leadership needs in 
the next decade of school administrators under the Office of the Basic Education 
Commission. 1) Leadership in knowledge target had the highest need index in 
accordance with the opinions of all qualified persons. 2) Leadership in teamwork skills.              
3) Leadership in attitude and joint vision. 

3. The guidelines for leadership development in the next decade of school 
administrators under the Office of the Basic Education Commission. The development 
guidelines as follows: leadership in knowledge goals had guidelines for development 
using team lecture, workshop and brainstorming; leadership in teamworking using the 
real practice or hands on, self-training and workshop; leadership in attitude and joint 
vision using academic conference, real practice or hands on and workshop leadership in 
morality, ethics in motivation using the training of mind, self-training and learning from 
real practice or hands on; leadership in communication skills, innovation, technology and 
personality using self-training method, learning from real practice or hands on; leadership 
in administrative management change using the real practice or hands on, workshop; 
inspirational leadership using team lecture, workshop and brainstorming. 
 
Keywords: Leadership, Next Decade, Administrators 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 สังคมโลกไดเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ทุกประเทศท่ัวโลกมีการติดต�อสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข�าวสารขอมูลกันอย�างสะดวกสบาย ท่ัวทุกภูมิภาคของโลก มีการร�วมมือแข�งขันกันทุกดาน ท้ังดาน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ธุรกิจ การศึกษา เทคโนโลยี เป,นไปดวยความรวดเร็ว และรุนแรง ประเทศไทย 
ในฐานะสมาชิกของโลกก็ย�อมท่ีจะไดรับผลกระทบจะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน เพ่ือให
สามารถคงอยู�ท�ามกลางความแปรผันของโลกยุคนี้ได โดยเฉพาะความสามารถในการแข�งขันสราง
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเป,นกุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสู�ความม่ันคงของประเทศ และเป,นเป8าหมาย
ของการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงจําเป,นตองอาศัยท้ังกําลังคน เทคโนโลยี และมโนธรรมของสังคม เครื่องมือ
ท่ีดีท่ีสุดอันจะช�วยใหการพัฒนาบรรลุจุดมุ�งหมาย คือการศึกษา เพราะการศึกษาเป,นกิจกรรมท่ีมุ�ง
พัฒนาท้ังดานสติป:ญญา ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม แต�เม่ือพิจารณา
คุณภาพของการศึกษาท่ีผ�านมา พบว�ายังไม�ประสบความสําเร็จเท�าท่ีควร ผลการจัดอันดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของประเทศยังไม�เป,นท่ีน�าพอใจ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการปฏิรูป
หลายดานท้ังดานการเมือง สังคม และการศึกษา โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษา ไดมีการตรา
กฎหมายการศึกษาข้ึน คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย ส�งเสริมใหมีการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร สอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวด 5 หนาท่ีของรัฐและหมวด 6 บัญญัติไวว�า
การปฏิรูปประเทศท่ีเก่ียวของการศึกษาของประเทศนับว�าเป,นเสาหลักสําคัญในการจัดการศึกษาของ
ประเทศ เพ่ือใหพนกับดักประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาตกตํ่าทุกระดับ ทุกภาคส�วนท่ีรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาจะตองเร�งรัด ผลักดัน ปรับสภาพ และพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศใหไปอยู�แถว
หนาของประเทศในกลุ�มอาเซียน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับ พ.ศ. 2553 มาตรา 52 
บัญญัติไวว�า ใหกระทรวงศึกษาธิการส�งเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต บุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป,นวิชาชีพชั้นสูง พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอม 
สอดคลองกับทศวรรษหนา การศึกษาเป,นกลไกในการพัฒนา เชื่อมโยงกับมนุษยEและสังคมในพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงของการกาวสู�ทศวรรษหนา และการเป,นไทยแลนดE 4.0 ผูบริหารโรงเรียนถือว�าเป,นกุญแจแห�ง
ความสําเร็จเพราะเป,นจุดเชื่อมของนโยบายกับการปฏิบัติท่ีใกลชิดกับผูเรียนมากท่ีสุดผูอํานวยการ
สถานศึกษาตองคุณลักษณะท่ีดี มีความรูความสามารถ เป,นผูนําครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมาร�วม
มือส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหบรรลุผลผลสําเร็จ วิษณุ เครืองาม (2560) 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ท่ีเป,นหน�วยงานบังคับบัญชากํากับ
ดูแลผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัวประเทศจึงกําหนดแนวทางในการคัดเลือกและพัฒนา
สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือเป,นกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายและทิศทาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริมตนท่ีกลุ�มผูบริหารสถานศึกษาใหม�โดยคาดหวังว�าจะไดผูบริหารท่ีมี
ความรูความสามารถและผลการปฏิบัติงานท่ีดี มาเป,นผูนําในการขับเคลื่อนนโยบายสู�การปฏิบัติใน
ระดับสถานศึกษาสถานศึกษาในยุคป:จจุบัน 
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 ภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษายุคใหม�ในทศวรรษหนามีอิทธิพลต�อการกําหนดทิศทาง 
นโยบาย และนําพาสถานศึกษาไปสู�ความสําเร็จ วิษณุ เครืองาม (2560) ตองมีความพรอมในดาน
คุณลักษณะท่ีโดดเด�น มีทักษะทางป:ญญาสูง เป,นนักบริหารมืออาชีพ มีจิตเชิงสรางสรรคE มีเจตคติท่ีดี 
และเป,นบุคคลท่ีมีวิสัยทัศนE  มีความคาดหวังสูงท่ีมุ�งสรางความสําเร็จของงาน ตลอดจนพัฒนา
สถานศึกษาใหเป,นองคEกรแห�งการเรียนรู และสรางสถานศึกษาใหเป,นองคEกรนวัตกรรมยุคใหม� ตองมี
บทบาทท่ีสําคัญตองปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป,นผูควบคุมมาเป,นผูนําท่ีวางแนวทางการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร มีความเขาใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการบริหารจัดการเชิงรุกยึด
หลักการมีส�วนร�วม ปรับองคEกรใหเป,นองคEการขนาดเล็กและมีโครงสรางแนวราบ  และเสริมสรางการ
มีหุนส�วนทางการศึกษาดังนั้นผูนําองคEกรยุคใหม�ในทศวรรษหนา จึงตองมีการแสวงหาความรูท้ัง                
เชิงทฤษฎี การปฏิบัติและประสบการณE วิโรจนE สารรัตนะ (2553) ชัยชัยยนตE เพาพาน (2559) พรชัย 
เจดามาน (2560)        
 จรัส สุวรรณเวลา (2558)  กล�าวถึงป:ญหาความสามารถในการแข�งขันของประเทศไทยว�า
ยังอยู�ในระดับตํ่า จากขอมูลของ World Economic Forum 2017 ประเทศไทยอยู�ท่ี 32 จาก
ประมาณ 140 ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจ ซ่ึงรายละเอียดบางอย�างไทยเป,นท่ี 4 ท่ี 6 ของโลก อย�างไร
ก็ตาม พอหันมาดูการศึกษาไทยกลับอยู�ท่ี 56 ของโลก เรียกว�าในบรรดาตัวชี้วัดต�าง ๆ การศึกษาของ
ไทยเป,นตัวถ�วงความสามารถในการแข�งขันของชาติอยู� และถาไม�แกการศึกษาแลวบอกว�าประเทศไทย
จะไป 4.0 มันไปไม�สําเร็จแน�นอน จรัส สุวรรณเวลา (2558) กล�าวต�อไปว�า นอกจากการบริหาร
ทรัพยากรครูท่ีมีอยู�แลว การผลิตครูก็นับว�าเป,นป:ญหาสําคัญในป:จจุบันและตองปฏิรูปครูและบุคลากร
การศึกษา ตัวอย�างเช�น ป:จจุบันใครเป,นผูอํานวยการโรงเรียนจะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผูอํานวยการ ผูบริหารโรงเรียน 10-20 ปYแลว ป:ญหามัน คือ พอมาถึงจุดนี้ พอพูดถึงอาชีวศึกษา มัน
ไม�ใช�เรียนท่ีโรงเรียนแลวนี่มันมีโรงงานท่ีจะตองทําจริง ๆ แต�กลับไปท่ีโรงงานเราบอกว�าคุณจะมาสอน
ตรงนี้คุณตองมีใบประกอบวิชาชีพครู มันไดอย�างไร ก็ตองยอมว�าใหยืดหยุ�น ใหมาสอนเป,นครูได 
ระบบบริหารท่ีมีแทนท่ีจะเป,นเจานายสั่งการจะตองเป,นช�วยเหลือสนับสนุน ถาท้ังหมดเปลี่ยนหนาท่ี 
คุณมีหนาท่ีทําใหโรงเรียนทํางานใหสําเร็จใหได ไม�ใช�เป,นผูสั่งการเขา โรงเรียนท่ีสตูลเขาขอมาคือคําสั่ง
ท้ังหมดเกือบ 1,000 คําสั่ง ใหเขามีสิทธิเลือก แค�นั้นท่ีเขาตองการ อันไหนท่ีไดประโยชนEเขาก็ใช อัน
นั้นไม�ไดประโยชนEขอไม�รับไดหรือไม� นี่คือการคืนศรัทธาใหครูใหโรงเรียนใหม� มีหลายจังหวัดเกิดข้ึน
แลว เรียกว�าสมัชชาการศึกษาระดับจังหวัด ท่ีเชียงใหม�เรียกว�าภาคีการศึกษา คือคนในจังหวัด พ�อคา 
นักธุรกิจ ผูทรงคุณวุฒิท้ังหลายของเมือง ผูมีบารมี เขามาปรึกษาหารือกันว�าจะช�วยการศึกษากัน
อย�างไร สรุปว�า “นี่คือคําตอบของเรื่องท้ังหมดว�ามันมีอยู�หลายมิตินะ มีมิติของความจําเป,น มิติของ
พ้ืนท่ีท่ีแตกต�าง มีมิติของเป8าหมายท่ีไม�เหมือนกัน บางแห�งอาจจะตองการไปทําอะไรเป,นพิเศษใน    
แต�ละพ้ืนท่ี เป8าหมายของบุคคลคือเรื่องใหญ� รัฐธรรมนูญกําหนดไวใหคนทําไดเต็มท่ีดวยความถนัด 
บางคนไม�ตองไดปริญญา คนท่ีเป,นนักกีฬาท้ังหลาย คนท่ีเป,นดารา ไม�ตองจบก็ยังได แต�ไดรายได
มากกว�าเราเยอะเลย เพราะเป,นความถนัดของเขา ขณะนี้คนเหล�านั้นมาเขาในระบบหมดเลย ความ
ถนัดของเขาถูกป]ดหมดเลย ไม�แสดงออกมาเลย ภาพท้ังหมดนี้จะตองไปแกท้ังภาค รัฐภาคประชาชน 
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการ นี่คือความซับซอนของป:ญหา” 
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 รายงานป:ญหาสภาวะการศึกษาไทยปY 2551/2552 พบว�า การศึกษาท่ีผ�านมาไม�มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ คุณภาพโดยรวมตกตํ่าโดยเฉพาะในดานการปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพภาวะผูนําผูบริหารการศึกษาการศึกษา สพฐ. ไดสรุปว�า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต�อ
ผลสสัมฤทธิ คือ ความสามารถในการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา สอดคลองกับผลงานวิจัยตาน
การศึกษาท่ีผ�านมา พบว�า ป:ญหาสําคัญท่ีควรไดรับการพัฒนาดานการศึกษา คือ การสรางผูนํา
การศึกษาระดับมืออาชีพท่ีตระหนักถึงการปฏิรูปการศึกษาอย�างเป,น องคEรวมท่ีควรไดรับการพัฒนา
ท้ังดานวิธีการและเป8าหมาย ธีระ รุญเจริญ (2550) วิทยากร เชียงกูล (2558) Greenberg (2002) 
Baron (2003) เพชร แกวดวงดี (2553) ภาวะผูนําจึงตองต่ืนตัว ตระหนัก และปรับเปลี่ยนตัวเองให
เขากับผูอ่ืนและสถานการณEท่ีอยู�รอบตัวเองเสมอ ภาวะผูนําจะตองสรางวิสัยทัศนE การมองโลกในแง�ดี 
และเปYfยมไปดวยความหวังอยู�เสมอ ภาวะผูนําในทศวรรษหนาจึงเหมาะสมสําหรับการพัฒนา เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเป,นภาวะผูนําพันธุEใหม�ท่ีแข็งแรง เขมแข็ง เป,นตัวอย�างท่ีดี น�าเลื่อมใส เปYfยม
ดวยบารมี ท่ีสามารถปฎิบัติหนาท่ีในฐานะผู ประสานความคิด ประสานสัมพันธE ประสานใจ และ
ประสานความร�วมมือใหเกิดประโยชนEสูงสุดในการสรางมิติใหม�ในการสรางพลังการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติต�อไป 
 ผูนําตองมีหนาท่ีสําคัญในการส�งเสริมคุณภาพของการคิด (Quality  of  Thinking) ของทุก
คนท่ีรวมกันเป,นชุมชนของโรงเรียน ลดเลิกการบริหารแบบควบคุมสั่งการใหนอยลง แต�หันมาสราง
โอกาสแห�งการเรียนรูโดยเฉพาะอย�างยิ่งการสรางความสามารถของครู และบุคลากรใหคนเหล�านี้
กลายเป,นผูนําท่ีสามารถคาดการณEล�วงหนาและนําการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไดอย�างมีผลงานท่ี
สรางสรรคE ในทศวรรษหนาเศรษฐกิจแบบสารสนเทศเป,นฐานท่ัวโลกเกิดการพัฒนาอย�างต�อเนื่องดวย
อัตราความเร็วสูง ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีความจําเป,นตองมีพนักงานท่ีมีฝYมือระดับสูง (High  
Performance  Employees) จํานวนมาก ทุนทางป:ญญา หรือ Intellectual Capital จึงกลายเป,น
ทรัพยากรสําคัญท่ีสุดขององคEกรและของประเทศชาติ กล�าวคือ ชาติใดท่ีทุ�มเททรัพยากรและให
ความสําคัญสูงในการจัดการศึกษาอย�างมีคุณภาพของเยาวชน ย�อมประกันไดว�าชาตินั้นจะมีระดับ
ความสําเร็จทางเศรษฐกิจสูงอย�างแน�นอน ดังนั้น ภาวะทาทายต�อภาวะผูนําทางการศึกษาท่ีตอง
แกป:ญหาใหม�ท่ีเผชิญหนาก็ คือ ขณะท่ีเรากาวเขาสู�ทศวรรษหนาตองทําใหนักเรียนทุกคนตองมีความรู
และทักษะท่ีจําเป,นเป,นต�อความสําเร็จต�อไปในอนาคต และผูนําของโรงเรียนตองมีความสามารถใน
การริเริ่มการเปลี่ยนแปลงอย�างเป,นระบบ  พรอมกับดําเนินการทุกวิถีทางท่ีจะช�วยยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนใหสูงข้ึนท้ังผูบริหารและคณะครูอาจารยEจะตองร�วมกันคิด คนหารูปแบบใหม� (New  
Model) ท่ีใชเพ่ือพัฒนาการเรียนรูในโรงเรียน 
 ป:ญหาการศึกษาท่ีจะเขาสู�ทศวรรษหนา Reform Showcase: การศึกษา 0.4 ทําไงดีให
เป,น 4.0 เป,นหัวขอเสวนา สานพลังเดินหนาผ�าทางตันวิกฤติการศึกษา โดย 4 องคEกรขับเคลื่อน
การศึกษาไทย ร�วมเสนอ 4 แนวทางใหม�ของการปฏิรูปดวยความร�วมมือจากทุกภาคส�วน เพ่ิมขีด
ความสามารถเด็กไทยปรับตัวเขากับโลกอนาคต โดยมีสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย หรือ 
TDRI เป,นหัวเรือใหญ�จัดข้ึน เวทีนี้มีท้ังคําถาม ขอเสนอความเห็นท่ีแตกต�าง เพ่ือมีส�วนช�วยผ�าทางตัน
วิกฤติการศึกษาไทยร�วมกันอีกครั้ง 
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 ในศตวรรษท่ี 21 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารผ�านสื่อดิจิทัล สรางความ
เปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วและครอบคลุมหลายมิติ ทําใหหลายประเทศท่ัวโลกตระหนักว�ารูปแบบ
การศึกษาท่ีใชวิธีการแบบเก�าก�อนศตวรรษท่ี 21 ดูดอยประสิทธิภาพและไม�สามารถแกไขป:ญหาท่ี
ซับซอนของโลกไดอีกต�อไป เช�นเดียวกับ “ไทย” ท่ีกําลังการจัดการศึกษารูปแบบใหม� เพ่ือตอบโจทยE
การพัฒนาทักษะแห�งศตวรรษท่ี 21 ไดแก�ทัศนคติใฝ}การเรียนรู ทักษะการคิดสรางสรรคEการสื่อสาร
และการทํางานเป,นทีม รวมถึงความรูพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 
 นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิชัย วีระไวทยะ หนึ่งในผูร�วมเสวนาไดนําเสนอนโยบาย 
Public School นโยบายใหม�ท่ีใหอิสระโรงเรียนในการบริหารจัดการและคัดเลือกบุคลากรไดเอง ดวย
การสราง Partnership School เพ่ือใหการปฏิรูประบบการศึกษา ภายใตนโยบายไทยแลนดE 4.0 
เกิดข้ึนไดอย�างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลอย�างเป,นรูปธรรม Partnership School เป,นนโยบายเพ่ือ
ปรับรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีความยืดหยุ�น คล�องตัวและเป,นอิสระมากข้ึน เนนการมี
ส�วนร�วมของภาคส�วนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเอกชน สถานประกอบการและหน�วยงาน องคEกรต�าง ๆ               
ท่ีตองการมีส�วนเริ่มพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยได 
 จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือปลดล็อกกฎระเบียบเก่ียวกับการบริหารจัดการ การ
จัดสรรงบประมาณ การบริหารงานบุคลากรและหลักสูตรวิชาการ และไดกําหนดแนวทางในการ
คัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาเป,นโรงเรียนตนแบบ รวมถึงคัดเลือกภาคเอกชนหรือองคEกรอ่ืน ๆ              
เขาร�วมสนับสนุนโรงเรียนตนแบบเหล�านั้น โดยมีเป8าหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ�ง
สนับสนุนใหโรงเรียนเป,นแหล�งเรียนรูตลอดชีวิต และเกิดส�วนร�วมในการปฏิรูปการศึกษาจากทุกภาค
ส�วนอย�างแทจริง 
 ดาน ทพ.กฤษดา เรืองอารียEรัชตE ตัวแทนเครือข�ายภาคีเพ่ือการศึกษาไทย (TEP) นําเสนอ
แนวทางปฏิรูปการศึกษา ดวย Social Movement เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาภาคประชาชน เพราะ
เห็นว�า ท่ีผ�านมามีความพยายามในการปฏิรูปการศึกษามากว�า 20 ปY แต�ยังไม�เห็นผลการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเห็นไดชัดสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง คือ การปฏิรูปส�วนใหญ�เป,นการขับเคลื่อนจากบนลงล�าง 
(Topdown Approach) หรือการออกนโยบายจากส�วนกลางใหปฏิบัติตาม แต�มักไม�สอดคลองกับ
ความตองการและศักยภาพในแต�ละพ้ืนท่ี ถึงแมว�าจะมีความพยายามขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจาก
ล�างข้ึนบน (Bottom-up Approach) ก็ยังไม�สามารถผลักดันใหเกิดการปฏิรูประบบการศึกษาไทย
ดังท่ีคาดหวังจึงเชื่อว�าการผสานพลังผูขับเคลื่อนดานการศึกษา รวมถึงการทําใหภาคประชาสังคม
ตระหนักรูถึงพลังและความสามารถในการร�วมเปลี่ยนแปลงการศึกษา จะทําใหการขับเคลื่อนจากล�าง
ข้ึนบนสัมฤทธิ์ผล และกระตุนใหเกิดความสอดคลองกับการขับเคลื่อนจากบนลงล�างไดในท่ีสุด 
 “เราเชื่อว�าระบบการศึกษาท่ีดีเกิดจากการมีส�วนร�วมของทุกคนในสังคม เกิดเป,นการสราง
เครือข�ายและพ้ืนท่ีการทํางานร�วมกันดวยการเชื่อมโยงอย�างเป,นระบบ ควบคู�กับการเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศนEทางสังคม ใหคนท่ัวไปตระหนักและความสามารถร�วมเปลี่ยนแปลงการศึกษาจากจุดท่ี
ตนอยู� ใหเป,นระบบการศึกษาเพ่ือตอบโจทยEคนไทยอย�างแทจริง” 
 คุณเรืองโรจนE พูนผล ผูก�อต้ัง Disrupt Thailand และกองทุน 500 TukTuks นําเสนอ
ความเคลื่อนไหวทางสังคมในโครงการ Education Disruption & EdTech Hackathon ซ่ึงเป,นการ
รวมตัวของนักเทคโนโลยีและนักการศึกษาเพ่ือ Disrupt การศึกษาไทย โดยเห็นว�า ในศตวรรษท่ี 21 
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กําลังถูกถาโถมดวยสึนามิแห�งการเปลี่ยนแปลงดวยเทคโนโลยี ตัวอย�างกําลังเกิดข้ึนและเห็นไดอย�าง
ชัดเจนคือ การทดแทนแรงงานมนุษยEดวยหุ�นยนตEในอุตสาหกรรมเกือบทุกดาน การศึกษาท่ียังสราง
คนเพ่ือป8อนเขาระบบโรงงาน จะทําใหสังคมมนุษยEลมเหลว 
 ในอนาคตระบบการศึกษาจะตองดึงความเป,นคนใหกลับมา โดยตองสรางทักษะท่ีหุ�นยนตE
ไม�สามารถทําได เช�น การแกป:ญหาซับซอน การคิดเชิงวิเคราะหEและการคิดสรางสรรคE หองเรียนใน
อนาคตตองเนนพัฒนาศักยภาพของป:จเจกบุคคล และควรถูกกําหนดโดยนักเรียนท่ีจะเป,นคนอยู�ต�อไป
ในอนาคตเพ่ือจุดประกายใหเกิดการเปลี่ยนแนวคิดเช�นนี้จึงเกิดเป,นกิจกรรม Education Disruption 
Conference และ EdTech Hackathon เม่ือ ช�วง มี.ค. 2561 ท่ีผ�านมา ทําใหเกิดการรวมตัวกันของ
นักเทคโนโลยี นักการศึกษาผูเชี่ยวชาญและคนรุ�นใหม� ร�วมกันสรางเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
โมเดลธุรกิจท่ีจะต�อยอดเพ่ือเป,นสตารEตอัพดานการศึกษากิจกรรมดังกล�าวใชระยะเวลาเพียง 2 วัน แต�
สามารถสรางนวัตกรรมใหม�ท่ีน�าสนใจ ท้ังในแง�ธุรกิจและสังคมไดมากมายหลายตัวอย�าง ทําใหเห็น
พลังจากการร�วมมือกันอย�างท่ีไม�เคยมีมาก�อน 
 ขณะท่ี ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชยE ประธาน TDRI เจาภาพหลักของวงเสวนานี้ ไดนําเสนอ
นโยบายเขตการศึกษาพิเศษเพ่ือขยายผลโรงเรียนดีและสรางนวัตกรรมใหม�ดานการศึกษาในพ้ืนท่ีจริง
โดยระบุว�า สถานการณEและระบบการศึกษาไทย จําเป,นตองมีการปฏิรูประดับพ้ืนท่ีเนื่องจากในพ้ืนท่ีท่ี
มีการขยายผลของการคิดคนนวัตกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน มีความตองการปรับเปลี่ยน
นโยบาย กฎระเบียบท่ีแตกต�างจากระบบการศึกษาเดิม พรอมท้ังตองการใหมีการประเมินผลกระทบ 
เพ่ือหานโยบายท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศ จึงเกิดเป,นขอเสนอใหมีการจัดต้ังพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
หรือ Education Reform Sandbox 
 “ในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษานี้ โรงเรียนจะมีอิสระดานการบริหาร และไดรับการสนับสนุน
ท่ีเพียงพอสําหรับการเรียนรู ประยุกตEใช และต�อยอดนวัตกรรมการสอนต�าง ๆ ตามบริบทของตน 
และจะไม�มีภาระการดําเนินโครงการพัฒนาอ่ืนท่ีไม�เก่ียวของกับการขยายผลนวัตกรรม ฝ}ายบริหาร
พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาสามารถปรับกฎระเบียบและนโยบายไดอย�างคล�องตัวและสอดคลองกันท้ัง
ดานหลักสูตรสื่อการสอน บุคลากร การเงิน การสอบ การประเมินผล และอ่ืน ๆ ซ่ึงความสอดคลองนี้
เป,นป:จจัยสําคัญในปรับเปลี่ยนสู�ระบบการศึกษาใหม�” ท้ัง 4 แนวทางนี้ลวนมีความน�าสนใจและถือ
เป,นความพยายามหาทางเลือกใหม�ในการพัฒนาการศึกษาไทยจาก 0.4 ใหกาวไปเป,น 4.0 โดย
แนวทางหนึ่งท่ีพอจับตองเป,นรูปธรรม คือ นโยบายพับบลิค สกูล (Public School) ท่ีวันนี้ไดโรงเรียน
เขาร�วมในระยะแรกเริ่มถึง 40 แห�ง    
 จากท่ีกล�าวมาท้ังหมด สรุปไดว�า สังคมโลก สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทุกดาน จําเป,นท่ี
ผูนํา ผูบริหารทุกองคEการตองปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองคEกร เพ่ือใหองคEกรนั้นอยู�รอด ประเทศ
ไทยจึงเป,นประเทศหนึ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เรียกว�า ปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูป
การเมือง เป,นตน ในวงการศึกษาก็ปรับกลยุทธEการทํางานเสียใหม� เช�นปฏิรูประเบียบราชการ ปฏิรูป
บุคคลและบุคลากร ปฏิรูปการเรียนรู การปฏิรูปการศึกษานั้นไดดําเนินการมาครบรอบ 9 ปY แต�ผล
การประเมินออกมายังไม�เป,นท่ีน�าพอใจ ในทางตรงกันขามคุณภาพมีแนวโนมลดลงในระดับการศึกษา
ท่ีสูงข้ึน ตัวบ�งชี้ของความไม�สําเร็จ (หลีกเลี่ยงใชคําว�าลมเหลว) อย�างท่ีควรจะเป,น  เป,นเครื่องบ�งบอก
ถึงภาระของผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาในรอบท่ีสอง (พ.ศ. 2561 – 2571) หรือในทศวรรษหนา 



6 

ว�าตองร�วมมือกันในการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบใหม�ใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึน ผูท่ีเป,นบุคคลสําคัญในการจัดการ คือ ผูบริหารการศึกษา ท่ีมิใช�เพียงอยู�ในตําแหน�ง หรือไดรับ
มอบหมาย แต�ผูบริหารยุคใหม�  ตองเป,นผูบริหารมืออาชีพ ท่ีมีภาวะของความเป,นผูนําสูง 
ประกอบดวยการเป,นผูนําท้ังจิตและวิญญาณ จึงจะนําพาองคEกรฝ}าฝ:นกับวิกฤติท่ีเกิดข้ึนไดในขณะนี้ 
 ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะวิจัยเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในทศวรรษหนา เพ่ือจะไดขอมูลเสนอผูบริหารตนสังกัด
ประกอบการพิจารณา วางแนวทางในการคัดเลือกผูบริหารโรงเรียนสถานศึกษาสังกัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานต�อไป    
 
1.2 ป�ญหาของการวิจัย 
 1.2.1 ภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณลักษณะอย�างไร 
 1.2.2 ภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความตองการจําเป,นตามลําดับดัชนีความสําคัญเรียงลําดับอย�างไร 
 1.2.3 ภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีแนวทางการพัฒนาอย�างไร 
   
1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาความตองการจําเป,นของภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1.3.3 เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน   
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
1.4 กรอบแนวคิดท่ีใช+ในการวิจัย 
 1.4.1 กรอบแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงผูวิจัยไดวิเคราะหE สังเคราะหEแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
วิษณุ เครืองาม (2560) โชติมา แกวกอง (2559) รัตติกรณE จงวิศาล (2553) ธีระ รุญเจริญ (2550) 
กรองทิพยE นาควิเชตร (2552) คนึง วีระชัย (2552) ชมจันทรE อุ�นน้ําใจ (2552) ศรีอุไร เจริญผล 
(2552) ศรุดา ชัยสุวรรณ (2552) สืบสาย บุญวีรบุตร (2556) สุทธาอร แผนบานสราง (2553) สุเทพ 
พงศEศรีวัฒนE (2548) Kouzes & Posner (2008) Nahavandi (2013) 
 1.4.2 กรอบแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงผูวิจัยไดวิเคราะหE สังเคราะหEแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
งานวิจัยท่ีเก่ียวของของ วิษณุ เครืองาม (2560) วิเชียร วิทยาอุดม (2553) วิโรจนE สารรัตนะ (2561) 
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กิตต์ิกาญจนE ปฏิพันธE (2555) รัตติกรณE จงวิศาล (2553) สุภัททา ป]ณฑะแพทยE (2558)  พระมหาวุฒิ
ชัย หรือ ว. วซิรเมธี (2552)  ไพฑูรยE สินลารัตนE (2560)  กนกอร สมปราขญE (2558)  วิเชียร วิทยอุดม 
(2553) เนตรEพัณณา ยาวิราช (2560)  สุเทพ พงศEศรีวิฒนE (2548)  สัมมา รธนิธยE (2556) เสริมศักด์ิ                
วิศาลาภรณE (2539) Hargroves (2013) Yukl (1989) Hoy & Miskel (2013) Bass (2007) Locke (1991) 
Fisher (2010)  Northouse (2011) Boyatzis (1982)  McKee (1991) Greenleaf (2005) House 
(1995) Martin (2004)  Kotter  (1996) Bums (1978) Bass & Riggio (2006)  
 1.4.3 กรอบแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนําเพ่ือใหไดวิธีการพัฒนาภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม ในทศวรรษหนา
ผูวิจัย ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร ผลงานวิจัย ของ พูลสุข หิงคานนทE (2540) วัชนียE  เชาวEดํารง (2542) 
Kaplan (1964) Willer (1968) Good (1973) Forcese & Richer (1973) Smit et al. (1980) Stoner & 
Wankel (1986) Keever (1988) 
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ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดเบื้องตนของการวิจัย 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ม ุ�งศึกษา วิเคราะหE สังเคราะหE ภาวะผูนํา ในป:จจุบันและภาวะผูนําของ
ผูบริหารสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในทศวรรษหนาของไทย โดยใช
กระบวนการวิจัยดวยเทคนิค อีดีเอฟอารE (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR) ศึกษา
ความตองการจําเป,น (Priority Needs Index: PNImodified) และการสนทนากลุ�ม (Focus Group) 
 1.5.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
  1. ผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูความสามารถในเรื่องภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2. ผูบริหารโรงเรียนท่ัวประเทศ ซ่ึงเป,นโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 30,306 คน 
 

องค&ประกอบภาวะผู+นําของผู+บริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1. ภาวะผูนําดานเป8าหมายความรู 
2. ภาวะผูนําดานทักษะการทํางานเป,นทีม 
3. ภาวะผูนําดานการมีทัศนคติวิสยัทัศนE
ร�วม 
4. ภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรม 
ในการจูงใจ 
5. ภาวะผูนํามีทักษะดานการสื่อสาร 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ 
6. ภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลงในการ
บริหาร 
7. ภาวะผูนําดานการสรางแรงบันดาลใจ 
 
ภาวะผู+นําของผู+บริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
1. บริบทโรงเรยีนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําใน
ทศวรรษหนา 

ขั้นตอนดําเนนิการวิจัย 
ขั้นท่ี 1 

1.1 ศึกษาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
- การวิจัย (Ethnographic Delphic Futures: EDFR)  
ใชวิธีทางสถิติวิเคราะหEขอมลู 

ขั้นท่ี 2 
2.1 ศึกษาความตองการจําเป,นภาวะผูนําในทศวรรษหนาของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
- ความตองการจําเป,น (Priority Needs Index: PNImodified) 

ขั้นท่ี 3 
3.1 นําเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
- สนทนากลุ�ม (Focus Group)  

ภาวะผู+นําในทศวรรษหน+าของผู+บริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 1.5.2 กลุ�มตัวอย�างท่ีใช 
  1. ผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 คน ไดจากการสุ�มแบบเจาะจง 
  2. ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 
379 คน ไดมาโดยการเป]ดตารางของเครซ่ี และมอรEแกน  
 
1.6 คําจํากัดความในการวิจัย 
 1.6.1 ภาวะผูนํา หมายถึง คุณลักษณะของผูนําท่ีมีทักษะการใชอิทธิพล มีการทํางานเป,น
ทีม มีทักษะการสื่อสาร มียอมรับการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศนEร�วม กันสามารถจูงใจและสรางแรง
บันดาลใจต�อบุคคลในกลุ�มเพ่ือใหบรรลุเป8าหมาย        
 1.6.2 ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผู ท่ีทําหนาท่ีเป,นผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนท่ีให
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ 
 1.6.3 ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน หมายถึง การใชอิทธิพลเหนือผูอ่ืนเพ่ือความสําเร็จ
ตามเป8าหมาย มีความสามารถในการนําใหบุคคลอ่ืนหรือกลุ�มปฏิบัติตามความคิดเห็นความตองการ
ของตนดวยความเต็มใจ เพ่ือนําไปสู�การบรรลุวัตถุประสงคEของกลุ�มตามท่ีกําหนดไวร�วมกัน  
  1. มีอิทธิพลในการจูงใจ หมายถึง มีอิทธิพล มีอํานาจ สามารถชักนําการสนับสนุน
การสรางแรงจูงใจ มีการจูงใจ  
  2. มีการทํางานเป,นทีม หมายถึง การมีส�วนร�วม การบริหารบุคลากร ความสัมพันธE 
ความต้ังใจ ความพยายาม ความมุ�งม่ัน ความยืดหยุ�น 
  3. มีเป8าหมาย หมายถึง กําหนดเป8าหมาย กําหนดทิศทาง มีวัตถุประสงคE 
ความสําเร็จร�วมกัน 
  4. มีวิสัยทัศนEร�วม หมายถึง มีวิสัยทัศนEร�วมกันท้ังองคEกร ในการใหความมุ�งหมายต�อ
ความพยายามร�วมกัน และทําใหเกิดความพยายามเต็มใจท่ีจะทําเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคE 
  5. มีทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการพบปะ ติดต�อเจรจากับบุคคลท่ี
จะตองไปเก่ียวของดวย ผ�านกระบวนการสื่อสารเพ่ือบรรลุเป8าหมาย  
  6. มีทักษะการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสามารถของผูนําในการมองการณEไกล 
การปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานดานกลยุทธEการกําหนด และการทํางานร�วมกับบุคคลอ่ืน กลา
ตัดสินใจในองคEกร เพ่ือนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงซ่ึงจะสรางคุณค�าใหกับองคEกรและนําไปสู�ความสําเร็จ 
  7. มีการสรางแรงบันดาลใจ หมายถึง ความสามารถในสรางแรงบันดาลใจใหผูอ่ืนให
สามารถทํางานไดดี และมีการเตรียมพรอมตลอดเวลา 
 1.6.4 การพัฒนาภาวะผูนํา หมายถึง เทคนิคหรือกิจกรรมท่ีใชในการพัฒนาภาวะผูนําดาน
การมีอิทธิพลในการจูงใจ ดานการทํางานเป,นทีม ดานการมีเป8าหมาย ดานการมีวิสัยทัศนEร�วม ดาน
การมีทักษะการสื่อสาร ดานการมีทักษะการเปลี่ยนแปลง ดานการสรางแรงบันดาลใจ จนกระท่ังใช
ภาวะผูนําในการบริหารงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคE การพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร  
  1. การสัมมนา หมายถึง การใหสมาชิกช�วยกันระดมความคิดเห็นเพ่ือแกป:ญหา หรือ
เสนอแนวทางการดําเนินงานในขอบข�ายเนื้อหาสาระท่ีกําหนด 
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  2. การประชุมทางวิชาการ หมายถึง การประชุมท่ีมีวัตถุประสงคEมุ�งใหสมาชิกมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยเนนบรรยากาศท่ีเป,นกันเอง สมาชิกมีความรู ความสนใจ 
หรือประสบการณEพ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีจะประชุมพอสมควร 
  3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การประชุมเพ่ือถกป:ญหา หรือประเด็นท่ี
น�าสนใจเฉพาะเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ท่ีมีการเตรียมการอย�างรอบคอบ โดยจะตอง 1) กําหนดวัตถุประสงคE
เฉพาะ 2) กําหนดหัวขอใหกระชับ รัดกุมและชัดเจน 3) จัดสิ่งอํานวยความสะดวก ไม�ใหมีสิ่งรบกวน 
4) ผูนําการประชุมตองควบคุมการประชุมใหราบรื่น ไม�มีการแสดงความคิดเห็นท่ีมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน 
5) จดบันทึกผลการประชุมใหครบถวน 6) สรุปผลการประชุมตามหัวขอการประชุม 
  4. การระดมความคิด หมายถึง การคิดอย�างสรางสรรคEต�อป:ญหาใด ๆ อย�างเสรี
หลากหลาย ไม�วิจารณEความคิดของผูอ่ืน ระดมใหคิดใหมากท่ีสุด แลวนําไปสู�การประเมินของกลุ�ม
ใหญ�เพ่ือหาแนวคิดท่ีเหมาะสมและเป,นไปได 
  5. การศึกษาดูงาน หมายถึง การนําผูเรียนไปเรียนรูนอกสถานท่ีเพ่ือเรียนรูเก่ียวกับ
งาน เพ่ือใหทราบว�าสภาพการทํางานจริงมีลักษณะอย�างไร ใหผูเรียนมีโอกาสเผชิญกับบุคคล สถานท่ี
และสิ่งของต�าง ๆ ดวยตนเอง การศึกษาดูงาน ประกอบดวยการดู การฟ:ง การสัมภาษณE การสนทนา 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการมีส�วนร�วม 
  6. การอภิปรายเป,นคณะ หมายถึง การอภิปรายร�วมกันโดยกลุ�มผูทรงคุณวุฒิ
ประมาณ 3 – 5 คน มีพิธีกรดําเนินการอภิปราย  
  7. การบรรยายเป,นคณะ หมายถึง การท่ีผูพูดหรือวิทยากรไดรับมอบหมายใหพูด
บรรยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามลําพัง บรรยายแลวเสร็จจะกลับหรืออยู�ต�อก็ได ไม�มีการใหอภิปรายหัวขอ
ของคนอ่ืน ๆ เหมือนการอภิปรายเป,นคณะ 
  8. การฝ�กงาน หมายถึง การฝ�กปฏิบัติงานตามสถาบันหรือองคEกรต�าง ๆ เพ่ือเรียนรู
จากการทํางานจริงภายใตการแนะนําของผูร�วมงานในองคEการ 
  9. การสอนงาน หมายถึง การแนะนําใหปฏิบัติงานใหถูกตอง โดยปกติจะเป,นการ
สอนระหว�างการปฏิบั ติงาน อาจสอนเป,นรายบุคคลหรือกลุ�มเล็ก ๆ ซ่ึงผูสอนตองมีความรู 
ประสบการณEและทักษะในเรื่องนั้นอย�างแทจริง 
  10. การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน หมายถึง การพัฒนาบุคคลท่ีประกอบดวย                   
6 ข้ันตอน คือ 1) การวางแผน 2) การพิจารณาผูหมุนเวียนงาน 3) การพิจารณาตําแหน�งงาน 4) การ
สอบถามความสมัครใจ 5) การดําเนินการหมุนเวียนงาน 6) การประเมินและติดตามผล 
  11. การเรียนรูทางไกล หมายถึง ระบบการพัฒนาบุคคลท่ีออกแบบใหสามารถ
ถ�ายทอดเนื้อหาสาระ ทักษะ เจตคติ โดยใชระบบสื่อประสม ซ่ึงประกอบดวย 1) สื่อวัสดุ 2) อุปกรณE 
3) วิธีการ 4) สื่อบุคคล ในลักษณะต�าง ๆ โดยใหผูเรียนกับวิทยากรมีการเผชิญหนากันนอยท่ีสุด ใน
การสอนทางไกล อาจใชบทเรียนสําเร็จรูปสั้น ๆ ท่ีสามารถทําความเขาใจดวยตนเอง โดยผูเรียนศึกษา
และหาขอมูลต�าง ๆ ประกอบตามท่ีกําหนดในบทเรียน 
  12. การแสดงบทบาทสมมติ หมายถึง การทดลองสวมบทบาทท่ีสมมติข้ึนมา โดย
เป]ดโอกาสใหผูแสดงไดพูดก�อน แลวนําไปเป,นประเด็นเพ่ือวิเคราะหEป:ญหา แลวใหผูแสดงและกลุ�มชี้
ประเด็นว�าไดเรียนรูอะไรจากพฤติกรรมของตัวละคร เพ่ือนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
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  13. การใชบทเรียนแบบโปรแกรม หมายถึง การเรียนรูดวยตนเองรูปแบบหนึ่งท่ี
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามลําดับข้ันตอนความสามารถของตนเอง และแกไขปฏิกิริยาการตอบสนอง
ดวยตนเอง ผูเรียนจะเป,นผูปฏิบัติกิจกรรมท่ีออกแบบไว ทําแบบฝ�กหัดและไดผลยอนกลับเป,นการ
เสริมแรง 
  14. เกมการบริหาร หมายถึง การจํานองสถานการณEจริงข้ึนมาเพ่ือใหผูเรียนได
ทดลองเผชิญเหตุการณE ผูเรียนจะมีโอกาสฝ�กวินิจฉัย และคัดเลือกแนวทางการแกป:ญหาท่ีเหมาะสม 
  15. กรณีศึกษา หมายถึง การใหรายละเอียดของสถานการณEขอเท็จจริง เพ่ือเป,น
หลักฐานในการอภิปรายและแกป:ญหา เป]ดโอกาสใหผูเรียนไดทดสอบแนวคิดของตนเองกับแนวคิด
ของผูอ่ืน ท้ังนี้ตองสรางบรรยากาศท่ีเป]ดกวาง มีอิสระและเป,นกันเอง ในข้ันการวิเคราะหE กรณีตอง
พิจารณาท่ีบุคคล สถานการณE วิธีการ ข้ันตอน สิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ ว�าสิ่งใดท่ีกระทบต�อ
องคEการจะแกไขหรือพัฒนาอย�างไร 
  16. การใชบทเรียนคอมพิวเตอรEช�วยสอน หมายถึง การเรียนรูดวยตนเองรูปแบบ
หนึ่งท่ีอาศัยบทเรียนท่ีถูกออกแบบมาใหผูเรียนเรียนจากคอมพิวเตอรE โดยมีเนื้อหาสาระตามท่ี
ผูออกแบบกําหนด ผูเรียนสามารถทําการโตตอบกับเครื่อง ทราบผลการปฏิบัติและไดรับการเสริมแรง 
การเรียนรูจะเร็วหรือชาอยู�กับความสามารถของผูเรียน 
  17. การเรียนรูแบบออนไลนE หมายถึง การเรียนรูท่ีอาศัยคอมพิวเตอรEและระบบ
เครือข�ายโทรคมนาคม โดยผูเรียนจากคอมพิวเตอรEลูกข�ายท่ีเชื่อมกับระบบเครือข�าย สามารถโตตอบ
กับแม�ข�ายซ่ึงอยู�ไกลออกไปไดทันทีหรือเกือบจะทันที 
  18. การฝ�กประสาทสัมผัส หมายถึง การฝ�กใหผูเรียนระมัดระวังผลของพฤติกรรม
และทัศนคติของตนท่ีมีต�อผูอ่ืน ช�วยใหเขาใจตนเองและผูร�วมงานและสรางความสัมพันธEเชิงบวก เนน
การแกป:ญหาโดยการทดลอง โดยใหผูเรียนเขาไปมีปฏิสัมพันธEกับผูอ่ืน มีการแสดงพฤติกรรมอัน
เนื่องมาจากประสบการณEของตนเพ่ือทดสอบความมีมนุษยEของตนกับผูอ่ืน ผูเรียนจะคิดคนหาคําตอบ
และประเมินผลยอนกลับท่ีเป,นปฏิกิริยาโตตอบจากผูอ่ืนและสรุปสิ่งท่ีตนเรียนรูจากการทําปฏิสัมพันธE
ภายในกลุ�ม 
  19. กิจกรรมพัฒนาจิต หมายถึง การฝ�กปฏิบัติกิจกรรมท่ีมุ�งเสริมสรางความม่ันคง
ทางอารมณEและความพลังของจิตใจ ใหมีความสงบเยือกเย็น เช�น การฝ�กสมาธิเพ่ือใหจิตใจเหมาะแก�
การใชสติป:ญญาในการวิเคราะหEสภาพการและป:ญหาในการทํางานและการดําเนินชีวิต 
  20. กิจกรรมนันทนาการ หมายถึง การร�วมกันทํากิจกรรมอย�างใดอย�างหนึ่งหรือ
หลายอย�าง เช�น การรองเพลง การปรบมือเป,นจังหวะพรอมกัน การรองเพลงประกอบท�าทาง การ
เล�นเกมสั้น ๆ เป,นตน โดยเนนการทํากิจกรรมเป,นกลุ�ม เพ่ือมุ�งเปลี่ยนทัศนคติและสรางความสัมพันธE   
ตลอดจนสรางความสนุกสนานใหกับผูเรียน 
  21. กลุ�มทํางาน หมายถึง การฝ�กการทํางานร�วมกัน โดยฝ�กภาวะความเป,นผูนํา             
ผูตาม การร�วมกันในการวางแผน การคิด และเป,นการฝ�กการตัดสินใจร�วมกันในระดับกลุ�ม 
  22. การสนทนาวงกลม หมายถึง การจัดใหผูเขาร�วมสนทนานั่งเป,นวงกลมเพ่ือแสดง
ทัศนะความรูสึก ความคิดเห็นต�อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยวิทยากรเป]ดประเด็นก�อน แลวกระตุนใหแต�ละ
คนมีส�วนร�วมในการสนทนา 
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  23. เทคนิค เอไอซี (Appreciation: A) (Influence: I) (Control: C) หมายถึง การ
ทํากิจกรรมกลุ�มร�วมกัน 3 ข้ันตอนคือ 1) ข้ันกําหนดความตองการ 2) ข้ันอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 3) ข้ันแกป:ญหาหรือควบคุมกระบวนการใหบรรลุเป8าหมาย 
  24. เกมการศึกษา หมายถึง กิจกรรมกลุ�มท่ีช�วยใหเกิดการเรียนรูในบรรยากาศท่ี
ต่ืนเตนสนุกสนาน ไม�เบื่อ เพ่ือช�วยพัฒนาทักษะในการทํางานเป,นทีม ทักษะในการเป,นผูนํา ผูตัดสินใจ 
พัฒนาไหวพริบ ความคล�องตัวและประสาทสัมผัสต�าง ๆ 
 1.6.5 ทศวรรษหนา หมายถึง ช�วงระยะเวลา 10 ปYโดยเริ่มนับจากปY พ.ศ. 2561 สิ้นสุด            
ปY พ.ศ. 2572 (ค.ศ. 2019 - 2029) 
 
1.7 ประโยชน&ท่ีได+รับจากการวิจัย  
 1.8.1 ไดภาวะผูนําและความตองการจําเป,นสูงสุดของภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1.8.2 ไดแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําในของผูบริหารโรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
 การวิจัยเรื่อง ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า ของผู�บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู�วิจัยขอเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือเป-นแนวทางในการกําหนด
กรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
 2.1 บริบทโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  - บริบทของการศึกษาอีก 10 ป2  
  - แนวโน�มการศึกษาไทยในทศวรรษหน�า 
  - แนวโน�มการศึกษาไทยในอนาคตยุคไทยแลนด6 4.0  
  - อนาคตการศึกษาไทยเปรียบเทียบฟ9นแลนด6 สิงคโปร6เกาหลีใต� Education 2030 
  - แนวโน�มอนาคตเก่ียวกับนวัตกรรมกับการศึกษา                   
  - นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีสําคัญของไทยในปDจจุบัน 
  - คุณลักษณะภาวะผู�นําทางการศึกษาแหEงโลกอนาคต 
  - บทบาทของผู�นําการบริหารการศึกษา Future for Site 
  - ทักษะสําคัญในการเป-นผู�นําท่ีดี  
  - คุณสมบัติของผู�นําท่ีดี 
  - คุณสมบัติหลักแหEงการเป-นผู�นํา 
  - คุณสมบัติผู�นําแหEงอนาคต  
  - ทิศทางภาวะผู�นํา 2017-2030 
  - ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 ไทยแลนด6 4.0 
  - ทักษะของภาวะผู�นําศตวรรษท่ี 21 : ไทยแลนด6 4.0  
  - ผู�นําแหEงอนาคต Future Leadership  
  - ประเทศไทยต�องมีผู�นําแหEงอนาคต Future Leaders 
  - บริบทของการบริหารการศึกษาและรูปแบบของภาวะผู�นํา  
  - รูปแบบภาวะผู�นํา  
  - รูปแบบของภาวะผู�นําทางการศึกษา  
  - ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง Transformational Leadership 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู�นํา 
  - ความหมายของภาวะผู�นํา Definition of Leadership 
  - ทัศนะเก่ียวกับองค6ประกอบของภาวะผู�นํา 
  - ภาวะผู�นําในทัศนะของนักวิชาการ 
  - ภาวะผู�นําจากผลการวิจัย 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู�นํา 
  - วิธีการพัฒนาภาวะผู�นํา  
  - แนวทางการนําภาวะผู�นําทางการศึกษาไปใช�ประโยชน6 
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 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวิจัยอนาคต  
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินความต�องการจําเป-น  
 2.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสนทนากลุEม 
 2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 
2.1 บริบทโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  รัฐธรรมนูญแหEงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ได�บัญญัติสิทธิ และเสรีภาพด�านการศึกษาของปวงชนชาวไทยไว�วEา 
“บุคคลยEอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมEน�อยกวEาสิบสองป2ท่ีรัฐจะต�องจัดให�อยEาง
ท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไมEเก็บคEาใช�จEาย” และในบทเฉพาะกาล มาตรา 335 (3) ได�กําหนดให�
รัฐธรรมนูญประกาศใช� ดังนั้น รัฐจะต�องดําเนินการตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว� และต�องเตรียมการให�
พร�อมท่ีจะจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป2 อยEางท่ัวถึง มีคุณภาพ โดยไมEเก็บคEาใช�จEาย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหEงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงถือเป-นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของ
ไทยท่ีกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�แกEประชาชนชาวไทย  ให�สอดคล�องกับ
รัฐธรรมนูญ กลEาวคือ มาตรา 10 ระบุวEา “การจัดการศึกษาต�องจัดให�บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอ
กันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมEน�อยกวEา 12 ป2 ต�องจัดให�ท่ัวถึง และมีคุณภาพ โดยไมEเก็บ
คEาใช�จEายเพ่ือเป-นการตอบสนองตามเจตนารมณ6ของรัฐธรรมนูญแหEงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหEงชาติ พ.ศ. 2542 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหEงชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ จึงเป-นหนEวยงานท่ีจะต�องมารวมกันเป-นสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน�าท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป2 พระราชบัญญัติการศึกษา
แหEงชาติ พ.ศ.  2542 ซ่ึงถือเป-นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทยท่ีกําหนดแนวทางการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�แกEประชาชนชาวไทยให�สอดคล�องกับรัฐธรรมนูญ กลEาวคือ มาตรา 10 ระบุวEา 
“การจัดการศึกษาต�องจัดให�บุคคลมีสิทธิ และโอกาศเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมEน�อย
กวEา 12 ป2 ต�องจัดให�ท่ัวถึง  และมีคุณภาพโดยไมEเก็บคEาใช�จEาย” เพ่ือเป-นการตอบสนองตาม
เจตนารมณ6ของรัฐธรรมนูญแหEงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหEงชาติ พ.ศ. 2542 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหEงชาติ กรมสามัญศึกษา และกรม
วิชาการ จึงเป-นหนEวยงานท่ีจะต�องมารวมกันเป-นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน              
มีหน�าท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนEวยงาน
สEวนกลางประจําภูมิภาคตEางท่ัวประเทศ ได�แกE สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 
183 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 42 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ. มีโครงสร�างพ้ืนฐานพร�อมในการ
ปฏิบัติงาน และให�บริการมีบุคลากรเพียงพอ มีความรู�ความสามารถในบริการ มีการกระจายอํานาจ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ใช�เทคโนโลยีในการบริหารจัดการอยEางมีประสิทธิภาพ ใช�ทรัพยากร
อยEางประหยัด คุ�มคEา และรักษ6สิ่งแวดล�อม เป9ดโอกาสให�ทุกภาคสEวนเข�ามามีสEวนรEวมในการจัด
การศึกษา มีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ผลการสอบ O-NET มี
ความก�าวหน�าเพ่ิมข้ึน ไมE ตํ่ากวEาร�อยละ 3 มีคEาเฉลี่ยไมE ตํ่ากวEาร�อยละ 50 การพัฒนาโรงเรียน
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มาตรฐานสากล โดยมีการพัฒนาผู� เรียน 5 ข้ันตอน ได�แกE 1) ความเป-นเลิศทางวิชาการใน             
ภาคการศึกษา 2) สื่อสารสองภาษา 3) ล้ําหน�าทางความคิด 4) ผลิตผลงานอยEางสร�างสรรค6 และ             
5) รEวมกันรับผิดชอบตEอสังคมโลก การใช�เครื่องมือคุณภาพเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตสถานศึกษา ได�แกE                      
1) จิตสํานึกในการเพ่ิมผลผลิต 2) ความสําคัญของการเพ่ิมผลผลิตในภาคการศึกษา 3) กรอบการ
ทํางานงานดีเดEน (Excellent Framework) 
 การเตรียมเข�าสูEประชาคมโลกในทศวรรษหน�า ด�านวิชาการและด�านการบริหาร โดย สพฐ.
กําหนดยุทธศาสตร6การพัฒนา 6 ด�าน ดังนี้ 1) พัฒนาองค6ความรู� ทักษะ และคุณลักษณะท่ีสําคัญ ด�วย
การยกระดับคุณภาพการเรียนรู� 8 กลุEมสาระ และเน�นวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และสังคมศาสตร6 
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรรEวม โดยบูรณาการกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดมาตรฐาน
ผู� เรียนท่ีสอดคล�องในทศวรรษหน�า 2) พัฒนาศักยภาพด�านภาษา  (ภาษาไทย อังกฤษ และ 
ภาษาตEางประเทศ) โดยยกระดับผลสัมฤทธิ์ และแก�ปDญหาการอEานออกเขียนได�พัฒนายกระดับ 
คุณภาพครู และบุคลากรท่ีเก่ียวข�อง สEงเสริมการมีสEวนรEวมขององค6กรภาครัฐ และเอกชนในการ
พัฒนาทักษะภาษา 3) พัฒนาบุคลากรทุกฝmาย ผู�บริหารใน สพป. สพม. พัฒนาสมรรถนะครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให�มีทักษะแหEงทศวรรษหน�า 4) เพ่ิมขีดความสามารถในการใช� ICT จัดการ
เรียนการสอน โดยพัฒนาคนใช�ฮาร6ดแวร6 และซอฟท6แวร6 สEงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เชื่อมโยงความรู�สากลด�วย ICT ผลิต และสEงเสริมการใช�สื่อความรู�ระบบดิจิตอล และ e- learning 
เตรียมครู และ นักเรียนด�วย 5) พัฒนาความรEวมมือท้ังระดับบริหาร ระดับนักปฏิบัติ และระดับ
นักเรียนสร�างเครือขEายความรEวมมือกับสถาบัน และหนEวยงานพัฒนาภาวะผู�นําสําหรับ ผู�บริหาร ครู 
นักเรียนด�วยโครงการแลกเปลี่ยนระหวEางประเทศ 6) พัฒนางานวิจัย สEงเสริมกิจกรรมท่ีจัด ข้ึน
เก่ียวกับความสัมพันธ6ระหวEางประเทศ ท้ังในระดับโรงเรียน และในระดับเขตพ้ืนท่ี ประสานงานทุน
วิจัยตEาง ๆ 7) จัดต้ังศูนย6ปฏิบัติการ จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานระดับ สพฐ. และเขตพ้ืนท่ี พัฒนา
วิทยากร พัฒนาบุคลากรด�านตEาง ๆ สร�างเครือขEาย การเรียนรู� ประสานงาน กํากับติดตามการวิจัย
และพัฒนา สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน [สพฐ] (2556) 
 “โรงเรียนอนาคต” สร�างผู�นํารุEนใหมEรับมือความเปลี่ยนแปลง โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
อยEางไมEหยุดนิ่ง เปลี่ยนเร็วจนเราวิ่งตามไมEทัน บางอยEางท่ีเราเรียนรู�วันนี้ พรุEงนี้ก็เป-นอดีตท่ีอาจจะใช�
การไมEได� เพราะตระหนักวEา โลกดิจิทัลเปลี่ยนแรงและเร็ว สังคมโลกเชื่อมโยงกันผEานเทคโนโลยี การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเปลี่ยนแปลงในรูปแบบท่ีคาดการณ6ยาก สังคมไทยจะก�าวตEอไป
อยEางประสบความสําเร็จได�ต�องมีผู�นํารุEนใหมEท่ีพร�อมจัดการกับโลกแหEงความไมEแนEนอนในอนาคต 
“โรงเรียนอนาคต” หรือ School of Tomorrow เพ่ือสร�างผู�นํารุEนใหมEท่ีพร�อมด�วยความรู�และทักษะ
ในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการเรียนรู�ในรูปแบบท่ีหลากหลาย แตกตEางจากการ
เรียนแบบเดิมท่ีเคยเรียน โรงเรียนอนาคต คือการสร�างผู�นําการเปลี่ยนแปแลงรุEนใหมE มุEงเน�นฝuกฝนท้ัง
ความรู� ทักษะ และคุณลักษณะให�เยาวชน เพ่ือให�ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รEวมสร�างอนาคต
สังคมไทยให�ดีข้ึน กลุEมเปvาหมายคือนักเรียนชั้น ม.6 และนักศึกษามหาวิทยาลัย จากหลากหลาย
สาขาวิชาท่ีมีความคิดและมีผลงานโดดเดEนมารวมกันเป-นกลุEมเล็ก ๆ ประมาณ 32 คน มาใช�ชีวิตและ
เรียนรู�รEวมกันเป-นเวลา 2 สัปดาห6 โดยมีวิทยากรระดับประเทศจากหลายวงการกวEา 50 คน มารEวม
แลกเปลี่ยนความรู� เกศินี วิฑูรชาติ (2562) อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร6 พูดถึงโรงเรียนอนาคต
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วEา โรงเรียนอนาคตจะทําหน�าท่ีเสมือนแปลงต�นกล�าท่ีจะบEมเพาะเมล็ดพันธุ6ผู�นํารุEนใหมEในตัวของ
เยาวชน ผEานประสบการณ6เรียนรู�รูปแบบใหมEท่ีจะเป9ดโลกทัศน6ให�กว�างไกล และปลูกฝDงวิธีคิดท่ีจะติด
ตัวไปในอนาคต รวมถึงจะมีโครงงานเข�มข�นท่ีจะชEวยเยาวชนให�ดึงศักยภาพในตัวออกมาให�เบEงบาน
และงอกงาม เพ่ือเป-นเครือขEายขุมพลังการขับเคลื่อนสังคมไทยและนานาชาติในอนาคต “ในแตEละรุEน
เราจะสร�างเขาให�เข�ามารวมกลุEมกัน ได�มีโอกาสพูดคุยกับนักคิด นักเขียน นักวิชาการหลายทEาน เพ่ือ
จับกลุEมระดมความคิดกันและไปตEอยอดองค6ความคิดจากความรู�ท่ีเขาสร�างกันเอง แล�วจะต�องทํา          
โปรเจคกลุEมข้ึนมาเพ่ือเสนอวEา เขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยหรือนานาชาติอยEางไร” 
 พิภพ อุดร (2562) กลEาววEา ลักษณะสําคัญของอนาคต คือความไมEแนEนอน เราไมEรู�วEาอะไร
จะเกิดข้ึน เม่ือยังไมEชัดเจนวEาโลกอนาคตจะเป-นอยEางไร การสร�างคนเพ่ือรับมือกับโลกอนาคตไมEอาจ
ใช�วิธีการเดิม ๆ ได�อีกตEอไป ดังนั้น 3 ทักษะสําคัญ “คิด วิเคราะห6 ค�น” คือ สิ่งท่ีต�องปลูกฝDงให�เป-น
สEวนหนึ่งใน DNA ของคนรุEนใหมE เพราะถ�ามี 3 ทักษะนี้ เขาจะสามารถปรับตัวรับสถานการณ6ใหมE ๆ 
ท่ีไมEเคยเจอได� ปกปvอง จันวิทย6 (2562) ประธานกรรมการบริหารบริษัท ดิวันโอวัน เปอร6เซ็นต6 จํากัด 
ให�ข�อมูลวEา โรงเรียนอนาคตเป9ดรับสมัครทางเว็บไซต6ของดิวันโอวัน เปอร6เซ็นต6 และเว็บไซต6ของ
องค6กรท่ีรEวมจัดโครงการ เกณฑ6การคัดเลือกป2นี้เป-นคอนเซปต6 “โลกท่ีเปลี่ยนแปลงกับผลกระทบตEอ
ประเทศไทย” ซ่ึงโครงการอยากให�เยาวชนเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกและนําการเปลี่ยนแปลงของ
โลกมามองสะท�อนวEา ประเทศไทยควรเปลี่ยนแปลงอยEางไร ควรเดินไปทางไหนบ�าง ผู�สมัครจะต�อง
สEงผลงานท่ีเก่ียวข�องกับอนาคตของเมืองไทยในรูปแบบใดก็ได� ไมEวEาจะเป-นงานเขียน งานวิจัย งาน
ศิลปy ก็ได�ไมEจํากัด โดยจะมีกรรมการจากองค6กรท่ีรEวมจัดท้ัง 5 องค6กรมารEวมคัดเลือกผลงาน หลังจาก
เป9ดรับสมัครก็มีนักศึกษาสEงผลงานมากพอสมควร โครงการนี้ต้ังใจจะทําในทุกป9ดการศึกษาภาคฤดู
ร�อน เพราะต�องการให�มีการแลกเปลี่ยนอยEางท่ัวถึง การเรียนการสอนจะไมEมีการบรรยายเหมือนการ
สอนท่ัวไป มีนักวิชาการท่ีถนัดในเรื่องนั้น ๆ มาชวนคุยชวนคิด แลกเปลี่ยน พูดคุย ถกเถียงกัน เชEน 
บรรยง พงษ6พานิช (2562) ประธานกรรมการบริหารธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)          
ธํารงศักด์ิ เพชรเลิศอนันต6 (2562) สEวนชEวงบEายจะมีการเวิร6คช็อปฝuกทักษะ และชEวงเย็นจะมีการ
พูดคุย-สนทนาอยEางไมEเป-นทางการ (Dinner Talk) โดยให�เป-นการพูดคุยแบบกันเองระหวEางวิทยากร
และนักศึกษา ประจักษ6 ก�องกีรติ (2562) บอกวEา โครงการนี้กําเนิดข้ึนโดยวางอยูEบนฐานความเชื่อ            
3 ประการ ประการแรกเชื่อวEา สังคมมีความหวังและความหวังนั้นอยูEท่ีคนรุEนใหมE ประการถัดมา เชื่อ
วEาความหลากหลายคือพลัง มันจะเกิดพลังมากข้ึนเม่ือแตEละคนไมEได�รู�เฉพาะด�านใดด�านหนึ่ง ประการ
สุดท�าย คือ การสร�างเครือขEาย เพราะลําพังตัวคนเดียวไมEสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได� โครงการ
อยากให�คนรุEนใหมEในแตEละสาขามาเรียนรู�รEวมกัน เม่ือจบจากโรงเรียนนี้อยากให�เขาสานตEอ
ความสัมพันธ6และเป-นตัวแทนของความเปลี่ยนแปลงท่ีจะขยายองค6ความรู�และสิ่งท่ีได�เรียนรู�จาก
โรงเรียนไปสูEสังคมในวงกว�าง “คนรุEนใหมEควรจะคิดถึงตัวเองไมEใชEในฐานะพลเมืองของมหาวิทยาลัย
เทEานั้น แตEเป-นพลเมืองของประเทศและโลกใบนี้ เราจะมีคนรุEนใหมEท่ีมีความพร�อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและมีภาวะผู�นําท่ีสามารถสร�างอนาคตท่ีดีตEอไปได�” ดร.ประจักษ6 ป9ดท�ายอยEางมี
ความหวัง 
 2.1.1 แนวโน�มภาวะผู�นําในอนาคต จากการศึกษาศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง และ
สัมภาษณ6ผู�บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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  ภาวะผู�นําแบบใหมEหรือสมัยใหมE การศึกษาเรื่องภาวะผู�นํายังคงมีการดําเนินมาอยEาง
ตEอเนื่อง เนื่องจากได�รับการยอมรับวEาภาวะผู�นํามีความสําคัญตEอปDจจัยตEาง ๆ เชEน ประสิทธิผลตEอ
องค6การ และประสิทธิผลของกลุEมความพึงพอใจของพนักงาน ฯลฯ เป-นต�น แตEก็ยังมีความเห็นท่ี
แตกตEางกัน และไมEอาจหาข�อสรุปได� วEาทฤษฎีใด หรือภาวะผู�นําแบบไหนท่ีจะดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด 
แตEอยEางไรก็ตาม ในยุคปDจจุบันซ่ึงเป-นยุคโลกาภิวัตน6 ยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และการแขEงขันท่ี
รุนแรง ต้ังแตEต�นป2 ค.ศ. 1980 เป-นต�นมา เกิดความต่ืนตัวเก่ียวกับการศึกษารูปแบบภาวะผู�นําแนวใหมE 
สาระสําคัญท่ีเป-นองค6ประกอบหนึ่งของภาวะผู�นําแนวใหมE คือ เน�นผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน6 และผู�นําท่ีมี
บารมีโดยเฉพาะแนวคิดท่ีเก่ียวกับผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership) เป-นแนวคิด
ภาวะผู�นําท่ีโดดเดEนท่ีสุด  
  แนวคิดทฤษฎีภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงตEาง ๆ 
สEวนใหญEจะได�รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีของเบิร6นส6 (Burns 1978, อ�างถึงใน รัตติกรณ6 จงวิศาล, 
2553, น. 184-185) ผู�นําการเปลี่ยนแปลงพยายามจะยกระดับการตระหนักรู�ของผู�ตามโดยการ
ยกระดับความคิด และคEานิยมทางศีลธรรมให�สูงข้ึน เชEน เรื่องเสรีภาพความยุติธรรมความเทEาเทียม
กันมนุษยธรรม โดยไมEยึดตามอารมณ6 เชEน ความกลัวความเห็นแกEตัวความอิจฉาริษยา ฯลฯ เป-นต�น
เบิร6น (Burns) มีแนวคิดวEาภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการแสดงออกโดยผู�ใดก็ได�ตําแหนEงใดก็
ได�ในองค6การ ซ่ึงอาจจะเป-นผู�นํา หรือผู�ตามเป-นปฏิสัมพันธ6ของบุคคลท่ีมีความแตกตEางกันในด�าน
อํานาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะ เพ่ือไปสูEจุดหมายรEวมกันซ่ึงเกิดข้ึนได�ใน 3 ลักษณะ คือ 
  1. ภาวะผู�นําการจัดการหรือผู�นําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) 
เป-นปฏิสัมพันธ6ท่ีผู�นําติดตEอกับผู�ตาม เพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชน6ซ่ึงกัน และกันผู�นําใช�การให�รางวัล
เพ่ือตอบสนองความต�องการเพ่ือแลกเปลี่ยนความสําเร็จในการทํางาน ซ่ึงถือวEาท้ังผู�นํา และผู�ตามยังมี
ความต�องการอยูEในระดับข้ันแรกตามทฤษฎีความต�องการเป-นลําดับข้ันของมาสโลว6 (Maslow’s 
need Hierarchy Theory)  
  2. ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผู�นําแบบนี้ผู�นํา
จะตระหนักถึงความต�องการ และแรงจูงใจของตามผู�นํา และผู�ตามมีปฏิสัมพันธ6กันในลักษณะ
ยกระดับความต�องการซ่ึงกัน และกันกEอให�เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพท้ังสองฝmาย คือ การเป-นผู�นํา
การเปลี่ยนแปลง และนําการเปลี่ยนแปลงไปเป-นผู�นําแบบจริยธรรม ท้ังนี้ เพราะผู�นําจะเข�าใจความ
ต�องการของผู�ตาม แล�วจะกระตุ�นผู�ตามให�ยกระดับความต�องการให�สูงข้ึนตามทฤษฎีความต�องการ
เป-นลําดับข้ันของมาสโลว6 และทําให�ผู�ตามเกิดจิตสํานึกของอุดมการณ6 และยึดคEานิยมเชิงจริยธรรม 
เชEน ความยุติธรรมความเสมอภาค ฯลฯ เป-นต�น  
  3. ภาวะผู�นําเชิงจริยธรรม (Moral Leadership) ผู�นําการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนไป
เป-นผู�นําแบบจริยธรรมอยEางแท�จริง เม่ือผู�นํายกระดับความประพฤติความปรารถนาเชิงจริยธรรมของ
ผู�นํา และผู�ตามให�สูงข้ึนกEอให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังสองฝmาย อํานาจของผู�นําจะเกิดข้ึนเม่ือทําให�             
ผู�ตามเกิดความไมEพึงพอใจตEอสภาพเดิม เกิดความต�องการในระดับท่ีสูงกวEาเดิม ตามลําดับข้ันความ
ต�องการของมาสโลว6 หลังจากท่ี เบิร6นส6 (Burns 1978, อ�างถึงใน รัตติกรณ6 จงวิศาล, 2553, น. 184-
185) ได�นําเสนอแนวคิดผู�นําการเปลี่ยนแปลง บาส (Bass, 2007) ซ่ึงเป-นนักวิชาการคนสําคัญอีกทEาน
หนึ่ง ก็ได�นําเสนอทฤษฎีภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงท่ีสร�างมาจากแนวคิดของ เบิร6นส6 (Burns) ท่ีมี
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รายละเอียดมากข้ึน โดยได�อธิบายถึงกระบวนการเปลี่ยนสภาพในองค6การ และชี้ให�เห็นถึงความ
แตกตEางระหวEางภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงแบบบารมี (Charismatic Leadership) และแบบ
แลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) บาส (Bass, 2007) ให�คํานิยามภาวะผู�นําในแงEของ
ผลกระทบของผู�นําท่ีมีตEอผู�ตาม ผู�นําเปลี่ยนสภาพผู�ตาม โดยทําให�ผู�ตามตระหนักในความสําคัญ และ
คุณคEาในผลลัพธ6ของงานมากข้ึน หรือยกระดับความต�องการของผู�ตามโดยชักจูงให�ผู�ตามเห็น
ความสําคัญของเปvาหมาย และมุEงม่ันเสียสละผลประโยชน6สEวนตน เพ่ือผลประโยชน6ของทีมงาน หรือ
องค6การผลจากอิทธิพลเหลEานี้ ทําให�ผู�ตามมีความเชื่อม่ันในตัวผู�นําสามารถจูงใจทําในสิ่งตEาง ๆ ได�
มากกวEาท่ีคาดหวังในตอนแรก ในป2 ค.ศ. 1985 บาส (Bass, 2007, p. 3) ได�เสนอแนวคิดของผู�นําแนว
ใหมE สาระสําคัญของทฤษฎีนี้ เน�นผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน6โดยให�ความสนใจกับผู�นําท่ีมีบารมี ท่ีถูกละเลยไป
จากอดีต โดยได�แบEงภาวะผู�นําเป-น 2 ลักษณะ คือ  
  1. ผู�นําการเปลี่ยนแปลง หรือผู�นําการปฏิรูป (Transformational Leadership)  
  2. ผู�นําการจัดการ หรือผู�นําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ซ่ึงผู�นํา
แตEละประเภทสามารถอธิบายรายละเอียดได� ดังนี้ ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงหรือผู�นําการปฏิรูป 
(Transformational Leadership)  
  บาส (Bass, 2007, p. 3) ให�ความเห็นวEา ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงเป-นทฤษฎีของ
การศึกษาภาวะผู�นําแนวใหมE เนื่องจากภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงเป-นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน6 
(Paradigm Shift) ไปสูEความเป-นผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน6 (Visionary) มีการกระจายอํานาจ หรือเสริมพลัง 
(Empowering) เป-นผู�มีคุณธรรม (Moral Agents) และกระตุ�นผู�ตามให�มีความเป-นผู�นํา ซ่ึงภาวะผู�นํา
ลักษณะนี้กําลังเป-นท่ีต�องการอยEางยิ่งในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยEางรวดเร็ว และสับสนอยEางใน
ปDจจุบัน (Mosley et al., 1995, อ�างถึงใน รัตติกรณ6 จงวิศาล, 2553) สอดคล�องกับการศึกษาของ 
ทิชชี และเดแวนนา (Tichy & Devanna, 1986 cited in Northouse, 2011, pp. 143-144) ท่ีกลEาว
วEา ผู�นําการเปลี่ยนแปลงทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค6การโดยผู�นําตระหนักถึงความจําเป-นท่ี
จะต�องมีการเปลี่ยนแปลง (Recognizing the Needs for Change) จึงกําหนดวิสัยทัศน6ใหมE (Creating a 
New Vision) และทําให�การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยEางถาวร (Institutionalizing Change)  
  บาส (Bass, 2007, p. 3-7) ได�กลEาวถึง รูปแบบภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership) เป-นกระบวนการท่ีผู�นําโน�มน�าวชักจูงผู�รEวมงาน และผู�ตามโดย
เปลี่ยนแปลงความพยายามของผู�รEวมงาน และผู�ตามให�สูงข้ึนกวEาท่ีคาดหวัง พัฒนาความสามารถของ
ผู�รEวมงาน และผู�ตามให�ไปสูEระดับท่ีสูงข้ึนทําให�เกิดการตระหนักรู�ในภารกิจ และวิสัยทัศน6ขององค6การ
กระบวนการท่ีผู�นํามีอิทธิพลตEอผู�รEวมงาน หรือผู�ตามนี้กระทําโดยผEานองค6ประกอบภาวะผู�นําเฉพาะ         
4 ประการ ท่ีเรียกวEา “4I's” ดังนี้  
  1. การโน�มน�าวหรือชักจูงอยEางมีอุดมการณ6หรือภาวะผู�นําเชิงบารมี (Idealized 
Influence or Charisma Leadership) หมายถึง การท่ีผู�นําประพฤติตนเป-นแบบอยEางสําหรับผู�ตาม 
ผู�นําจะเป-นท่ียกยEองเคารพนับถือศรัทธา ไว�วางใจ และทําให�ผู�ตามเกิดความภูมิใจท่ีได�รEวมงานด�วย             
ผู�ตามจะพยายามประพฤติตัวเหมือนกับผู�นํา สิ่งท่ีผู�นําจะต�องทําเพ่ือบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ต�องมี
วิสัยทัศน6สามารถถEายทอดวิสัยทัศน6ไปยังผู�ตามมีความม่ันคงทางอารมณ6มีศีลธรรม และจริยธรรมสูงไมE
ใช�อํานาจเพ่ือประโยชน6สEวนตน ผู�นําแสดงให�เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถนะ ความต้ังใจ 
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ความเชื่อม่ันในตนเอง ความแนEวแนEในอุดมการณ6 ผู�นําชEวยเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี 
ความม่ันใจของผู�ตาม และทําให�ผู�ตามเป-นพวกเดียวกับผู�นํา โดยผEานวิสัยทัศน6 และการมีจุดประสงค6
รEวมกัน  
  2. การสร�างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถึง การท่ีผู�นําใช�การ
จูงใจให�ผู�ตามเกิดแรงบันดาลใจ โดยสร�างแรงจูงใจภายในให�งานท่ีท�าทาย ทําให�ผู�ตามเกิดความ
กระตือรือร�น ผู�นํากระตุ�นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) สร�างเจตคติท่ีดี ความคิดในแงEบวกทําให�
ผู�ตามสัมผัสกับภาพท่ีงดงามของอนาคต ผู�นําแสดงให�เห็นความเชื่อม่ัน ความต้ังใจ แนEวแนEวEาจะ
สามารถบรรลุเปvาหมาย  
  3. การกระตุ�นทางปDญญา (Intellectual Simulation) ผู�นําจะกระตุ�นให�ผู�ตาม
ตระหนักถึงปDญหาตEาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหนEวยงาน ทําให�ผู�ตามมีความต�องการหาแนวทางใหมEมา
แก�ปDญหาในหนEวยงาน ท่ีดีกวEาเดิมเพ่ือให�เกิดสิ่งใหมE และสร�างสรรค6ทําให�ผู�ตามติดอยEางเป-นเหตุ        
เป-นผล อยEางเป-นระบบ (Systematic Thinking) เปลี่ยนกรอบการมองปDญหา มีการจูงใจ และ
สนับสนุนให�เกิดความคิดใหมE ๆ ท่ีสร�างสรรค6ในการพิจารณาปDญหา และการหาคําตอบของปDญหาไมE
วิจารณ6ความคิดของผู�ตาม การกระตุ�นทางปDญญาเป-นสEวนท่ีสําคัญของการพัฒนาความสามารถของผู�
ตามในการท่ีจะตระหนักเข�าใจ และแก�ไขปDญหาด�วยตัวเอง 
  4. การคํานึงถึงความเป-นปDจเจกบุคคล (Individualized Consideration) ผู�นําจะมี
ปฏิสัมพันธ6กับบุคคลในฐานะเป-นผู�นําให�การดูแลเอาใจใสEผู�ตามเป-นรายบุคคล ทําให�ผู�ตามรู�สึกมีคุณคEา 
และมีความสําคัญผู�นําทําหน�าท่ีเป-นโค�ช (Coach) เป-นท่ีปรึกษา (Advisor) พัฒนาศักยภาพของผู�ตาม
ให�สูงข้ึน เพ่ือความสัมฤทธิ์ และเติบโตของผู�ตามแตEละคน ผู�นําสร�างบรรยากาศของการให�การ
สนับสนุนให�โอกาสผู�ตามเรียนรู�สิ่งใหมE ๆ แสดงให�เห็นถึงการยอมรับความแตกตEางระหวEางบุคคล 
สEงเสริมการสื่อสารสองทาง และใช�การจัดการแบบเดินไปเดินมา (Management by Walking 
Around) มีปฏิสัมพันธ6กับผู�ตามเป-นการสEวนตัวฟDงอยEางมีประสิทธิภาพ เอาใจเขามาใสEใจเรา 
(Empathy) ใช�การมอบหมายงานเพ่ือพัฒนาผู�ตาม สนับสนุนให�ผู�ตามก�าวหน�าในหน�าท่ีการงานโดยไมE
รู�สึกวEากําลังถูกตรวจสอบ 
  ทิชชี่ และ เดแวนนา (Tichy & Devanna, 1986, cited in Northouse, 2011. pp. 
143-144) ได�สรุปผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) มีวิธีการทํางานท่ีแตกตEาง
จากผู�นําแบบอ่ืน ๆ คือ  
   1.1 ผู�นํามีความคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)  
   1.2 ผู�นํามอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนทําหน�าท่ีแทน (Empowerment)  
   1.3 ผู�นําขับเคลื่อนด�วยคEานิยม (Highly Developed Set of Moral Value)  
   1.4 ผู�นํามีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสารอุดมคติ (Express 
Strong Ideals)  
   1.5 ผู�นํามีความมุEงม่ันในการพัฒนาตนเอง และผู�ตาม (A Sprit of Cooperation 
often Develops Between These Leaders and Their Follows)  
   1.6 ผู�นําเป-นตัวอยEางของผู�ตาม (Followers Want to Emulate Transformational 
Leaders)  



20 
 

   1.7 ผู�นํามีวิสัยทัศน6 (Visionaries) ทําให�มีความฝDนและจินตนาการรEวมไปด�วยใน
ป2 ค.ศ. 1991 บาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, cited in Bass, 2007, pp. 6-9) ได�พัฒนา
ทฤษฎีภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงเป-นโมเดลภาวะผู�นําเต็มรูปแบบ (Model of The Full Range of 
Leadership) โดยโมเดลนี้จะประกอบด�วยภาวะผู�นํา 3 รูปแบบ คือ ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership) ภาวะผู�นําการจัดการ หรือแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)  
และภาวะผู�นําแบบปลEอยตามสบาย (Laissez-Faire) หรือภาวะผู�นําการไมEมีภาวะผู�นํา (Non 
Leadership Behavior)  
  ภาวะผู�นําการแลกเปลี่ยนหรือผู�นําการจัดการ (Transactional Leadership)  บาส 
(Bass, 2007, pp. 8-9) ระบุวEาภาวะผู�นําการแลกเปลี่ยน หรือผู�นําการจัดการเป-นภาวะผู�นําท่ีมุEง
ผลสัมฤทธิ์ของงานผู�นําใช�กระบวนการแลกเปลี่ยน เสริมแรงตามสถานการณ6 ผู�นําจูงใจให�ผู�ตามปฏิบัติ
ตามท่ีคาดหวังไว� โดยให�รางวัลจูงใจเม่ือปฏิบัติได�ตามเปvาหมาย และลงโทษเม่ือไมEมีผลงานเน�นการให�
รางวัลภายนอก ได�แกE การข้ึนเงินเดือนการเลื่อนตําแหนEง และการให�วันหยุดพักผEอนหากผู�บริหารใช�
หลักการแลกเปลี่ยนกับผู�ใต�บังคับบัญชา ผู�บริหารจะใช�การโน�มน�าวผู�ใต�บังคับบัญชาให�ยินดีให�ความ
รEวมมือปฏิบัติตาม ผลงานออกมามีคุณภาพ สามารถลดอัตราการลาออก และอัตราการโอนย�าย
ผู�บังคับบัญชา และผู�ใต�บังคับบัญชาตEางพึงพอใจในงาน ขณะท่ีบราวน6 (Brown, 1983, cited in 
Hellriegel & Slocum, 1979, p. 277) กลEาววEา ผู�นําการจัดการ หรือผู�นําการแลกเปลี่ยนสร�างความ
ท�าทาย และให�รางวัลแกEผู�ตามโดยการสร�างแรงบันดาลใจผู�ตามให�มุEงสูEวิสัยทัศน6ใหมE และพัฒนาให�
เป-นผู�นําท่ีดี บาส (Bass, 2006) แบEงภาวะผู�นําการจัดการหรือผู�นําการแลกเปลี่ยนเป-น 3 ลักษณะ 
ดังนี้  
  1. การให�รางวัลตามสถานการณ6 (Contingent Reward) ผู�นํากําหนดเปvาหมาย 
หรือความคาดหวังท่ีชัดเจน บทบาทผู�ใต�บังคับบัญชา แลกเปลี่ยนรางวัลเม่ือทํางานบรรลุเปvาหมาย 
เชEน คํายกยEองชมเชยการจEายเงินเพ่ิม ฯลฯ เป-นต�น  
  เฮ�าส6 (House, 1995, cited in Ivancevich, 2007, p. 431) พบวEา การจัดการแบบให�
รางวัลสามารถทําให�ผลงานของผู�ใต�บังคับบัญชาออกมาดี เป-นท่ีพึงพอใจ 
  เบิร6น (Burns, 1978, cited in Bass, 2007, p. 3) ใช�การให�รางวัลท่ีเป-นตัวเงินกับ
ผู�ปฏิบัติงานท่ีมีผลงานสูง และการลงโทษเม่ือทําไมEได�ตามเปvาหมาย  
  2. การจัดการแบบมีเง่ือนไข (Management-by-Exception) เป-นการบริหารท่ี
ปลEอยให�เป-นไปตามสภาพเดิม (Status Quo) ผู�นําไมEพยายามเข�าไปข�องเก่ียวกับการทํางานจะเข�าไป
แทรก เม่ือมีข�อผิดพลาด หรือผลงานตํ่ากวEามาตรฐาน การเสริมแรงมักจะเป-นทางลบ การบริหารแบบ
นี้แบEงเป-น 2 ลักษณะยEอย คือ  
   2.1 การจัดการแบบมีเง่ือนไขเชิงรุก (Active Management-by-Exception) 
ผู�นําบอกความต�องการ และความคาดหวังกับผู�ใต�บังคับบัญชาจะคอยสังเกตผลการปฏิบัติงานของ              
ผู�ตาม และเข�าไปชEวยแก�ไขให�ถูกต�องเพ่ือปvองกันความผิดพลาด หรือล�มเหลว  
   2.2 การจัดการแบบมีเง่ือนไขเชิงรับ (Passive Management by Exception) ผู�นํา
ใช�วิธีการทํางานแบบเดิม และรักษาสภาพเดิมผู�นําจะเข�ามามีบทบาท หรือแก�ไขข�อผิดพลาด เม่ือ
พบวEาการทํางานไมEเป-นไปตามกระบวนการท่ีกําหนด หรือเกิดปDญหาอีวานเซวิส (Ivancevihch, 
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2007. pp. 430-432) ระบุวEา ผู�นําการจัดการ หรือผู�นําการแลกเปลี่ยนบอกสิ่งท่ีต�องปฏิบัติ และ
เปvาหมายท่ีต�องการให�บรรลุผลสําเร็จให�ผู�ตามรับรู� เชEน ยอดขาย หรือคุณภาพของผลผลิตท่ีดีข้ึน ผู�นํา
การจัดการจะตอบสนองความต�องการพ้ืนฐานของผู�ตามโดยใช�การให�รางวัล และการจัดการแบบมี
เง่ือนไข งานวิจัยพบวEา การให�รางวัลสามารถกระตุ�นให�ผู�ตามมีผลงานท่ีดีข้ึน เกิดความพึงพอใจ ผู�ตาม
เชื่อวEา เม่ือสามารถบรรลุเปvาหมายจะได�รับรางวัลตอบแทน ซ่ึงเหมาะกับงานท่ีทํานอกสถานท่ี ท่ี
ผู�จัดการไมEสามารถควบคุมได� โดยให�ผลตอบแทนตามผลงานซ่ึงอาจมีผลกระทบกับความสัมพันธ6
ระหวEางผู�นํา และผู�ตาม สEวน คูเนิร6ท และเลวิส (Kuhnert & Lewis, 1987, pp. 649-653) ได�เสนอ
แนวคิดคุณลักษณะบุคคลระหวEางภาวะผู�นําการจัดการ หรือแลกเปลี่ยนกับภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง
มีกระบวนการแตกตEางกัน 3 ประการ ได�แกE  
   ข้ันตอนแรก ผู�นําการจัดการหรือผู�นําการแลกเปลี่ยนท่ียึดกฎระเบียบน�อยกวEา 
สนใจเรื่องท่ีสําคัญ และประเด็นเฉพาะหน�า ขาดความสามารถในการนําไปสูEความเป-นไปได�ในอนาคต
ผู�นําแบบนี้ ไมEมีการคิดวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต แตEคิด และกระทํา ณ สถานท่ี และเวลา
ปDจจุบันเทEานั้น ให�ความสําคัญกับความต�องการของตัวเองมากกวEาผู�อ่ืน 
   ข้ันตอนท่ีสอง ผู�นําการจัดการหรือผู�นําการแลกเปลี่ยนท่ียึดกฎระเบียบสูง ผู�นํา
แบบนี้สนใจความรู�สึก และความต�องการของตัวเอง และผู�อ่ืนมากข้ึน เริ่มมีเปvาประสงค6 และวาระของ
ตน ดังนั้นผู�นําจึงต�องตอบสนอง และให�ความสําคัญกับผู�ใต�บังคับบัญชา มีความสามารถในการมอง
อนาคตมากข้ึน ถือเป-นระยะเริ่มแรกของการพัฒนาสูEภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง แตEไมEใชE
ความสามารถในการเลือกคEานิยม และคEาความสนใจของผู�ใต�บังคับบัญชา  
   ข้ันตอนท่ีสาม ผู�นําการเปลี่ยนแปลงผู�นําแบบนี้จะแสดงคEานิยมในการปรับตัวกับ
สภาพแวดล�อมจึงต�องการและเข�าใจจุดแข็งเปvาประสงค6และภารกิจเพ่ือนํามาเปลี่ยนทัศนคติของผู�อ่ืน
ให�ยอมรับความคิดเห็นหรือมุมมองของผู�นํามีความกระตือรือร�นในการถEายทอดให�ผู�ใต�บังคับบัญชา
เน�นคุณธรรมของผู�นํามากกวEาการแถลงนโยบายท่ัวไป 
   ดังนั้น ข้ันตอนท่ีสอง และสาม คือ ความสามารถของผู�นําในการสร�างคุณ
ลักษณะเฉพาะของผู�นําผู�นําการจัดการ หรือการแลกเปลี่ยนจะเน�นการบรรลุเปvาหมายซ่ึงคล�ายการ
จัดการตามวัตถุประสงค6ดั้งเดิม (Management by Objective) ซ่ึงเน�นท่ีผลลัพธ6 ซ่ึงเป-นวิธีการแรกท่ี
นําไปใช�กับระดับการจัดการผู�นําไมEสามารถทําให�องค6กรมีการเปลี่ยนแปลง หรือเกิดนวัตกรรมใหมE ๆ 
เพราะตEางคิดถึงแตEการแลกเปลี่ยนผลประโยชน6ระหวEางผู�บังคับบัญชาและผู�ใต�บังคับบัญชา ผู�นําแบบ
นี้จึงไมEสามารถทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมของวัฒนธรรมองค6การได�  
   2.3 ภาวะผู�นําแบบปลEอยตามสบาย (Laisser Faire-Leadership) หรือภาวะ
ผู�นําการไมEมีภาวะผู�นํา (Bass, 2007, pp. 8-9) เป-นภาวะผู�นําท่ีไมEมีวิสัยทัศน6 ไมEมีความชัดเจนใน
เปvาหมาย ไมEมีความพยายาม ขาดความรับผิดชอบ ไมEมีการตัดสินใจ หลีกเลี่ยงการแสดงจุดยืนตEอ
ประเด็นปDญหาตEาง ๆ ขาดการมีสEวนรEวม หลีกเลี่ยงการปฏิบัติการอยEางใดอยEางหนึ่ง เม่ือมีประเด็น
ปDญหาเกิดข้ึนเม่ือผู�ตามต�องการผู�นํา ผู�นําจะไมEอยูE และไมEรับผิดชอบตอบสนองใดใดท้ังสิ้น  
  เบนนิส และนานัส (Bennis & Nanus, 1985 cited in Northouse, 2011, pp. 142-
143) ได�ศึกษาผู�นําสูงสุด 90 คน พบวEา บุคลิกลักษณะของผู�นําประกอบด�วยความคิดแบบมีเหตุผล 
ความอดทน การมอบอํานาจ และการควบคุมตนเอง แตEสิ่งท่ีทําให�ผู�นําการเปลี่ยนแปลง แตกตEางจาก
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ผู�นําการแลกเปลี่ยน คือ การทําให�ผู�ตามเป-นผู�นําท่ีได�รับมอบอํานาจเป-นผู�นําการเปลี่ยนแปลง คือ 4I'S 
ได�แกE การโน�มน�าวจูงใจท่ีดีเลิศ (Idealized Influence) คือ ผู�นําเริ่มกลายเป-นบุคคลต�นแบบการจูงใจ
ด�วยการสร�างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) คือ การทํางานเป-นทีมจูงใจท�าทายการ
กระตุ�น หรือสEงเสริมทางปDญญา (Intellectual Stimulation) คือ การคิดสร�างสรรค6 และนวัตกรรม
การให�ความสําคัญกับบุคคล (Individualized Consideration) เป-นพ่ีเลี้ยงให�คําปรึกษาแนะนํา          
  เฮลริกเกล และสโลคัม (Hellriegel & Silocum, 1979, pp. 272-284) ได�สรุป
ความหมายของผู�นําการจัดการ หรือผู�นําการแลกเปลี่ยนผู�นําท่ีมีบารมีผู�นําการเปลี่ยนแปลง ไว�ดังนี้  
  1. ผู�นําการจัดการหรือผู�นําการแลกเปลี่ยน (Transformational Leadership) เป-น
ผู�นําท่ีแจ�งเปvาหมายชัดเจน ใช�รางวัลในการชักจูงโน�มน�าวให�ผู�ตามปฏิบัติงานให�เป-นไปตามเปvาหมาย 
เป-นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน6ซ่ึงกันและกัน มีการติดตามผลงาน และเข�าไปแก�ไขเม่ือพบวEา
เบี่ยงเบนจากเปvาหมายเน�นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน6 (เงินเดือนโบนัส)  
  2. ผู�นําท่ีมีบารมี (Charismatic Leadership) ใช�การโน�มน�าวจูงใจผู�ยามให�มีอารมณ6
รEวมในการมีสEวนรEวมให�มุEงเน�นไปสูEวิสัยทัศน6 โดยมีคEานิยมรEวมในวิสัยทัศน6  
  3. ผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เป-นผู�นําท่ีจูงใจผู�ตาม
ให�ใช�ความสามารถ โดยสร�างความมีสEวนรEวมในการก�าวไปสูEวิสัยทัศน6ใหมE หรือใช�การพัฒนาผู�ตามให�
เป-นผู�นําหรือพัฒนาให�เป-นผู�นําท่ีดี ข้ึนชี้แนวทางให�เกิดการเรียนรู� ใหมEองค6ประกอบผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงประกอบด�วยการสร�างแรงบันดาลใจจากภายใน (Inspirational Motivation) การ
กระตุ�นทางปDญญา (Inspirational Motivation) การสร�างความโน�มน�าวจูงใจในอุดมการณ6 (Idealized 
Influence) และการให�ความสําคัญกับบุคคล (Individualized Consideration) ผู�นําการเปลี่ยนแปลง
สร�างความรู�สึกรEวม และความท�าทายให�ผู�ตาม 
  ซูซาน และโคลิน (Susan & Colin, 1981, pp. 12-13) ได�เสนอภาวะผู�นําแบบใหมE 
คือ ภาวะผู�นําแบบเฟ2ยร6ซ (Fierce Leadership) โดยรูปแบบภาวะผู�นําแบบใหมEนี้ ใช�แก�ปDญหาของ
ผู�นําท่ีมุEงงานสูง มุEงความสัมพันธ6ตํ่า ซ่ึงอยูEบนแนวคิดท่ีให�ความสําคัญกับการพูดความจริงกับเพ่ือน
รEวมงาน ลูกค�า และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง แนวทางการปฏิบัติของภาวะผู�นําแบบเฟ2ยร6ซ (Fierce) มีดังนี้ 
  1. ให�ข�อมูลปvอนกลับท่ีเกิดข้ึนทุกวัน หรือเกือบทุกวันโดยผู�รับข�อมูลจะได�รับข�อมูล 
ท้ังท่ีเป-นคําชม และคําติท่ีเป-นความจริงเพ่ือนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
  2. เปลี่ยนจากการจ�างคนท่ีฉลาด เป-นการจ�างคนท่ีท้ังฉลาด และมีหัวใจผู�บริหารท่ีมี
ความฉลาดทางด�านอารมณ6 จะมีความรู�สึกท่ีสามารถเชื่อมตEอกับบุคคลตEาง ๆ เพ่ือทําให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได�สEวนผู�บริหารท่ีไมEสามารถบริหาร ให�เกิดการเปลี่ยนแปลง จะล�มเหลวในเรื่องการชนะ
ใจของผู�รEวมงาน  
  3. เปลี่ยนจากการสั่งให�คนมีความรับผิดชอบตEองาน เป-นการปฏิบัติเป-นแบบอยEาง
ของความรับผิดชอบ และเชื่อวEาผู� อ่ืนสามารถท่ีจะทําได�เพ่ือให�เกิดแรงบันดาลใจในเรื่องความ
รับผิดชอบตEองาน  
  4. เปลี่ยนจากโปรแกรมการสร�างความผูกพันของพนักงาน เป-นการปฏิบัติจริงท่ีทํา
ให�พนักงานเกิดความผูกพันกับองค6การ โดยให�พนักงานมีสEวนรEวมในเรื่องตEาง ๆ ให�ความสนใจกับ
ความคิดเห็นรวมท้ังแสดงความชื่นชมในผลงาน และคุณคEาของพนักงาน 
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  5. เปลี่ยนจากการให�บริการท่ียึดลูกค�าเป-นศูนย6กลาง เป-นการเชื่อมตEอกับลูกค�า
เพราะการทําระบบการบริหารความสัมพันธ6กับลูกค�า (Customer Relationship Management: 
CRM) ในปDจจุบันเป-นเพียงการบอกให�ลูกค�าได�รับรู�ถึงประโยชน6 และสิ่งดี ๆ ท่ีองค6การจะสEงมอบให�กับ
ลูกค�า ดังนั้น องค6การท่ีต�องการประสบความสําเร็จ ต�องให�บุคลากรแตEละคนสร�างความสัมพันธภาพ
กับลูกค�า  
  6. เปลี่ยนจากการทําตามกฎเกณฑ6ของผู�นําเป-นความโปรEงใส ด�วยการนําการ
ตัดสินใจทุก ๆ เรื่องให�สาธารณะได�รับรู�ถึงกระบวนการ รายละเอียด ข�อโต�แย�ง และผลการตัดสินใจท่ี
เกิดข้ึนทัศนะเก่ียวกับความเป-นผู�นําในปDจจุบัน (Cutting-Edge Approaches to Leadership)  
  ปDจจุบันได�มีการกลEาวถึงรูปแบบความเป-นผู�นําใหมE ๆ อีกหลายแบบเชEนผู�นําการ
เปลี่ยนแปลง-ผู�นําการจัดการ หรือผู�นําการแลกเปลี่ยน  (Transformational-Transactional 
Leadership) ผู�นําท่ีมีบารมี-วิสัยทัศน6 (Charismatic-Visionary Leadership) และผู�นําทีม (Team 
Leadership) ดังนี้ (วิรัช สงวนวงศ6วาน, 2554, น. 242-245) ผู�นําการเปลี่ยนแปลง-ผู�นําการจัดการ หรือ
ผู�นําการแลกเปลี่ยน (Transformational Transactional Leadership) ผู�นําการเปลี่ยนแปลง ผู�นําการ 
จัดการ หรือผู�นําการแลกเปลี่ยน หมายถึง ผู�นําท่ีกEอให�เกิดการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมี 2 ลักษณะ คือ  
  1. ผู�นําการจัดการหรือผู�นําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leaders) หมายถึง 
ผู�นําท่ีชี้แนะจูงใจผู�ใต�บังคับบัญชาให�ปฏิบัติไปในแนวทางท่ีมุEงไปสูEการบรรลุเปvาหมายท่ีกําหนดไว� ท้ัง
ภาวะผู�นํา หรือบทบาทท่ีพนักงานควรปฏิบัติ และท้ังการปฏิบัติงานท่ีพนักงานคนนั้นต�องรับผิดชอบ  
  2. ผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leaders) หมายถึง ผู�นําท่ีสามารถ
บันดาลใจผู�ใต�บังคับบัญชาให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของผู�ใต�บังคับบัญชาเอง ท้ังความคิดความเชื่อ 
คEานิยม โลกทัศน6ตEาง ๆ และนําไปสูEการปฏิบัติท่ีทําให�องค6การดีข้ึน หรือทําเพ่ือองค6การมากข้ึนผู�นํา
แบบผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leaders) จึงมักต�องเป-นผู�มี “บารมี” (Charisma) 
ได�รับความรัก ความเคารพ ความศรัทธาจากพนักงาน และชEวยเหลือเก้ือกูลบรรดาผู�ใต�บังคับบัญชาอยูE
เสมอ จึงสามารถเปลี่ยนความคิด และภาวะผู�นําของผู�ใต�บังคับบัญชา หรือพนักงานได�ท้ัง “กาย” และ          
“ใจ” ผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leaders) จึงเป-นผู�มีความสามารถ และลักษณะ ดังนี้ 
   - มีอิทธิพลอยEางลึกซ้ึง (Profound Effect) ตEอผู�ใต�บังคับบัญชา 
   - เป-นผู�มีความเอ้ืออาทรตEอผู�ใต�บังคับบัญชา 
   - สามารถเปลี่ยนความคิดความอEานของผู�ใต�บังคับบัญชา 
   - กระตุ�นและบันดาลใจผู�ใต�บังคับบัญชาให�ทุEมเททํางานได�มากเป-นพิเศษ  
   - เพ่ิมและเสริมประสิทธิภาพผู�ใต�บังคับบัญชาในสEวนท่ีเหนือกวEาระดับผู�นําการ
จัดการหรือผู�นําการแลกเปลี่ยน (Transformational Leaders)  
   - มีผลเป-นท่ีประจักษ6ในหลายองค6การจากผู�นําแบบผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leaders) วEาเหนือวEาแบบผู�นําการจัดการหรือผู�นําการแลกเปลี่ยน จาก
การศึกษา พบวEา ผู�นําแบบผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leaders) ได�รับการประเมินวEา 
มีประสิทธิผลกวEาผู�นําแบบผู�นําการจัดการ หรือผู�นําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leaders) 
องค6การท่ีผู�นําเป-นแบบผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leaders) จะมีอัตราการลาออก
ของพนักงานตํ่า มีผลิตภาพ (Productivity) สูง และพนักงานในองค6การจะมีความพึงพอใจสูงด�วย  
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  ผู�นําท่ีมีบารมี วิสัยทัศน6 (Charismatic-Visionary Leadership) ผู�นําท่ีมีบารมี คือ 
ผู�นําท่ีมีความกระตือรือร�น มีความเชื่อม่ันในตัวเอง มีบุคลิกภาพ และการกระทําท่ีมีอิทธิพลให�ปฏิบัติ
ตามท่ีผู�นําต�องการ ผู�นําท่ีมีบารมีมักมีลักษณะ 5 ประการ คือ 1) มีวิสัยทัศน6 2) สามารถอธิบายหรือ
ถEายทอดวิสัยทัศน6ของตน 3) กล�าเสี่ยงท่ีจะดําเนินการเพ่ือให�บรรลุเปvาหมายตามวิสัยทัศน6นั้น 4) ให�
ความสําคัญกับสิ่งแวดล�อม และความต�องการของผู�ใต�บังคับบัญชา 5) กล�าแสดงออกในลักษณะท่ี
แตกตEางจากผู�อ่ืน แนวคิดของความเป-นผู�นําท่ีมีบารมีลักษณะคล�ายกับความเป-นผู�นําตามคุณลักษณะ 
(Trait Theory) แตEจากการศึกษา พบวEา บุคคลสามารถเรียนรู� และฝuกฝนให�เป-นผู�นําท่ีมีบารมีได� 
ความเป-นผู�นําท่ีมีบารมีจะกEอให�เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง และจะทําให�ผู�ใต�บังคับบัญชายินดี
ทุEมเทปฏิบัติงานด�วยความเต็มใจ ผู�นําท่ีมีบารมีจะมีบทบาทสูง และชEวยแก�ไขปDญหาในสถานการณ6
บางสถานการณ6ได�ดี เชEน สถานการณ6ท่ีตึงเครียด หรือมีความไมEแนEนอนสูง เชEน สถานการณ6ท่ี
เก่ียวกับการเมือง ศาสนา หรือสถานการณ6สงคราม หรือสถานการณ6ท่ีธุรกิจกําลังอยูEในภาวะวิกฤตกับ
ความอยูEรอด สําหรับผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน6 (Visionary Leadership) ถึงแม�จะมีความเชื่อมโยงกับผู�นําท่ีมี
บารมีดังกลEาวมาแล�ว แตEผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน6จะต�องมีความเหนือกวEาท่ี จะต�องมีความสามารถ ท่ีจะต�อง
มีวิสัยทัศน6ท่ีมีความนEาเชื่อถือนEาดึงดูดใจ ซ่ึงสามารถอธิบาย และนําไปปฏิบัติให�เป-นผลได�จริงรวมท้ัง
จะต�องใช�ความมีวิสัยทัศน6ทําให�การดําเนินงานขององค6การในสถานการณ6ปDจจุบันดีข้ึนด�วย ผู�นําท่ีมี
วิสัยทัศน6จึงเน�นการมองการณ6ไกลในอนาคต การวิเคราะห6สิ่งแวดล�อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงอยูE
ตลอดเวลา และการกําหนดแนวทางปฏิบัติ และปรับองค6การให�สอดคล�องกับสถานการณ6 และ
สิ่งแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได�อยEางถูกต�องผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน6จึงควรมีทักษะท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
  1. ต�องสามารถอธิบายวิสัยทัศน6ของตนให�ชัดเจนเป-นรูปธรรมสามารถนําไปสูEการ
ปฏิบัติได� (Ability to Explain the Vision to Others)  
  2. ต�องสามารถจูงใจ หรือกําหนดรูปแบบวิธีการปฏิบัติให�ผู�บริหาร และพนักงาน
ตามวิสัยทัศน6ได� (Ability to Express the Vision Not Just Verbally but Through Behavior)  
  3. สามารถขยาย หรือประยุกต6วิสัยทัศน6ให�ผู�บริหารฝmายตEาง ๆ ท่ีจะต�องเก่ียวข�องใน
การปฏิบัติได� สานตEอได� เชEน ฝmายผลิต ฝmายตลาด ฝmายการเงิน ฯลฯ (Ability to Extent or Apply 
the Vision to Different Leadership Contexts.) 
  ผู�นําในทีม (Team Leadership) องค6การธุรกิจปDจจุบันนิยมจัดโครงสร�างแบบทีมงาน
มากข้ึน “ผู�นําในท่ีม” จึงมีความสําคัญมากข้ึน ผู�นําในทีมงานควรมีบทบาทสําคัญ 4 ประการ คือ  
  1. ติดตEอประสานงานกับฝmายตEาง ๆ (Liaison with External Constituencies) 
เชEน ผู�บริหารหนEวยเหนือ ทีมงานขององค6การอ่ืนลูกค�า หรือผู�ขายวัตถุดิบ (Suppliers)  
  2. ชEวยแก�ไขปDญหา (Troubleshooter) และชEวยเหลือสมาชิกในทีมในเรื่องเทคนิค 
และการทํางาน ท้ังโดยตนเอง หรือประชุมหารือกับสมาชิกในทีม  
  3. เม่ือเกิดความขัดแย�งข้ึนในหมูEสมาชิกของทีมผู�นําในทีมจะต�องมีหน�าท่ีเข�าจัดการ
แก�ไข (Conflict Management)  
  4. ผู�นําทีมจะต�องมีบทบาทเป-น พ่ีเลี้ยง (Coach) ทําการสอนงานสมาชิกในทีมด�วย
ผู�นําในทีมงานซ่ึงโดยปกติมีจํานวนสมาชิกในทีมไมEมากนักจึงมีบทบาทตEางจากผู�นําในหนEวยงานหรือ
ในองค6การโดยท่ัวไปคือต�องมีทักษะในหน�าท่ีของทีม (Technical Skill) สูง และต�องทํางานใกล�ชิด
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เป-นเสมือนพ่ีเลี้ยงหรือหัวหน�างาน (Supervisor) รEวมปฏิบัติงานกับสมาชิกในทีม ประเด็นสําคัญใน
เรื่องความเป-นผู�นําในศตวรรษท่ี 21 (Leadership Issues in the Twenty First Century) ประกอบด�วย 
(วิรัช สงวนวงศ6วาน, 2554, น. 245-247) อํานาจในการจัดการ (Managing Power) ผู�นําสามารถได�
อํานาจมาจาก 5 แหลEง ได�แกE  
  1. อํานาจตามกฎหมาย (Legitimate Power) ซ่ึงก็คือ Authority หรืออํานาจหน�าท่ี 
หรืออํานาจท่ีมาพร�อมกับหน�าท่ีความรับผิดชอบในงาน  
  2. อํานาจบังคับ (Coercive Power) ซ่ึงสามารถลงโทษ หรือควบคุมผู�ใต�บังคับบัญชา
ได�ผู�บริหารโดยท่ัวไปก็มักมีอํานาจแบบนี้ด�วยในระดับหนึ่งซ่ึงทําให�ผู�ใต�บังคับบัญชาเกิดความยําเกรง 
  3. อํานาจในการให�รางวัล (Reward Power) คือ ผู�นําท่ีสามารถให�ผลประโยชน6ตEาง ๆ 
แกEผู�ใต�บังคับบัญชาเชEนเงินคําชมเชยให�เลื่อนตําแหนEงมอบหมายงานท่ีพอใจให�มิตรภาพ เป-นต�น  
  4. อํานาจของผู�นําท่ีเป-นผู�เชี่ยวชาญ (Expert Power) มีทักษะหรือความรู�พิเศษท่ี
คนอ่ืนไมEมีเชEนเป-นผู�เชี่ยวชาญด�านคอมพิวเตอร6หรือเทคโนโลยีพิเศษผู�นําลักษณะนี้จะมีอิทธิพลเป-นท่ี
เกรงใจและองอนของหนEวยงานหรือองค6การ  
  5. ผู�นําท่ีได�อํานาจจากความเลื่อมใสศรัทธาของผู�อ่ืน (Referent Power) หรือเป-น
ลักษณะผู�นําแบบคุณลักษณะหรือผู�นําท่ีมีบารมีผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพสEวนใหญEจะได�อํานาจจากหลาย ๆ 
แหลEงเพ่ือให�ผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติตาม การพัฒนาความไว�วางใจ (Developing Trust) ความ
นEาเชื่อถือ (Creditability) ของผู�นําจะเกิดได�จากการรับรู�ของผู�ใต�บังคับบัญชาใน 3 เรื่อง คือ 1) ความ
ซ่ือสัตย6  (Honesty) ของตัวผู�นํา ซ่ึงถือเป-นคุณสมบัติ ท่ีสําคัญท่ีสุด 2)  ความรู�ความสามารถ 
(Competence) ในเรื่องตEาง ๆ 3) ความสามารถถEายทอด (Inspire) ความคิดและการปฏิบัติให�กับผู�
ตามสEวนความนEาไว�วางใจ (Trust) หมายถึงการท่ีผู�ตามมีความเชื่อวEาผู�นํามีความม่ันคงมีคุณสมบัติสม
กับความเป-นผู�นําและมีความสามารถเยี่ยงผู�นําสูง ความนEาไว�วางใจประกอบด�วย 5 องค6ประกอบ คือ  
   5.1 ความซ่ือตรงและม่ันคง (Integrity)  
   5.2 มีทักษะท้ังในงาน และมนุษย6สัมพันธ6 (Competence)  
   5.3 มีความสามารถในการพยากรณ6 และมีวิจารณญาณในการแก�ปDญหาได�ดี
เสมอ (Consistency)  
   5.4 มีความเต็มใจ และผูกพันท่ีจะปกปvองผู�ใต�บังคับบัญชาท้ังกาย และจิตใจของ
ผู�ได�บังคับบัญชา (Loyalty) 
   5.5 รับฟDง และให�โอกาสผู�ใต�บังคับบัญชาให�มีสEวนรEวม และให�มีการแลกเปลี่ยน
ข�อมูลขEาวสารกับผู�ตาม (Openness) ข�อแนะนําท่ีจะให�ผู�นําสร�างความนEาไว�วางใจให�เกิดข้ึนกับ
ผู�ใต�บังคับบัญชา มีดังนี้  
    1) ตัดสินใจและดําเนินงานอยEางโปรEงใสเป9ดเผยไมEมีวาระซEอนเร�น (Practice 
Openness)  
    2) ให�ความเป-นธรรมแกEผู�ใต�บังคับบัญชา (Be Fair)  
    3) พูดหรือแสดงความรู�สึกท่ีแท�จริงไมEเสแสร�าง (Speak Your Feelings)  
    4) บอกความจริงกับผู�ใต�บังคับบัญชาแม�จะเป-นเรื่องทางลบ (Tell the Truth)  
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    5) มีความสมํ่าเสมออยูEในรองในรอยไมEปรับเปลี่ยนตลอดเวลา (Show 
Consistency)  
    6) รักษาสัญญากับผู�ใต�บังคับบัญชา (Fulfill Your Promises)  
    7) เก็บความลับของผู�ใต�บังคับบัญชา (Maintain Confidences)  
    8) พัฒนาตัวผู�นําเองให�มีความสามารถในด�านตEาง ๆ ยิ่ง ๆ ข้ึน (Demonstrate 
Competence) การเพ่ิมอํานาจให�ผู�ใต�บังคับบัญชา (Empowering Employees) ผู�บริหารในปDจจุบัน
มีแนวโน�มท่ีจะเพ่ิมอํานาจให�กับผู�ใต�บังคับบัญชามากข้ึน การให�อํานาจ (Empowerment) กับ
ผู�ใต�บังคับบัญชาในการตัดสินใจ ปDจจุบันมีอยูEในทุกกิจกรรมในธุรกิจ เชEน การจัดทํางบประมาณการ
จัดภาระงาน การควบคุมสินค�าคงคลัง การแก�ไขปDญหาคุณภาพสินค�า เป-นต�น เหตุผลท่ีมีการมอบ
อํานาจหน�าท่ีให�ผู�ปฏิบัติงานมากข้ึนมี 2 ประการ คือ 1) การตัดสินใจในองค6การธุรกิจจําเป-นต�องมี
ความรวดเร็วมากข้ึน การมอบหมายให�ผู�ปฏิบัติงานซ่ึงมีความรู�ความเข�าใจในงานท่ีปฏิบัติเป-นอยEางดี 
ยEอมบังเกิดผลดีด�วย 2) องค6การธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจปDจจุบันล�วนมีปDญหาต�องมีการลดขนาด 
(Downsizing) กัน ทําให�ผู�บริหารต�องมีชEวงการบังคับบัญชา (Span of Control) กว�างข้ึน จึงต�องมี
การมอบอํานาจให�ผู�ปฏิบัติงานชEวยตัดสินใจมากข้ึนกวEาในอดีต 
  สรุปการศึกษารูปแบบภาวะผู�นําแนวใหมE สาระสําคัญท่ีเป-นองค6ประกอบหนึ่งของ
ภาวะผู�นําแนวใหมE คือ เน�นผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน6 และผู�นําท่ีมีบารมีโดยเฉพาะแนวคิดท่ีเก่ียวกับผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงได�ใน 3 ลักษณะ คือ 1) ภาวะผู�นําการจัดการหรือผู�นําการแลกเปลี่ยน 2) ภาวะผู�นําการ
เปลี่ยนแปลง และ 3) ผู�นําเชิงจริยธรรม รูปแบบนี้ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงประกอบด�วย 1) การ
โน�มน�าวชักจูงอยEางมีอุดมการณ6 หรือภาวะผู�นําเชิงบารมี 2) การสร�างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ�น
ทางปDญญา และ 4) การคํานึงถึงความเป-นปDจเจกบุคคล ผู�นําการเปลี่ยนแปลงมีวิธีทํางานท่ีแตกตEาง
จากผู�นําอ่ืน ๆ คือ 1) มีความคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง 2) มอบอํานาจให�ผู�อ่ืนทําแทน 2) การ
ขับเคลื่อนด�วยคEานิยม 4) มีความเชื่อม่ันในตนเอง 5) มีความมุEงม่ันในการพัฒนาตนเอง 6) เป-น
ตัวอยEางของผู�ตาม และ 7) มีวิสัยทัศน6ความนEาเชื่อถือของผู�นําเกิดจาก 1) ความซ่ือสัตย6 2) ความรู�
ความสามารถ และ 3) ความสามารถในการแก�ไข 4) ความเต็มใจ และผูกพันของผู�ใต�บังคับบัญชาและ 
5) การรับฟDง และแลกเปลี่ยนข�อมูลขEาวสาร และความคิดเห็น     
  อนาคตการศึกษาไทย : เปรียบเทียบฟ9นแลนด6 สิงคโปร6 เกาหลีใต� Education 2030 
แนวโน�มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู�ของไทยในป2 พ.ศ. 2573 จัดทําโดยสํานักวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยสรุปได�ดังนี้ 
ประการแรก นโยบายและวิธีการทํางานของท้ัง 3 ประเทศ คือ สาธารณรัฐฟ9นแลนด6 สาธารณรัฐ
สิงคโปร6 และสาธารณรัฐเกาหลี ผลการศึกษาพบวEา (1) คุณภาพของผลลัพธ6และผลผลิตของระบบ
การศึกษาท้ัง 3 ประเทศอยูEในระดับเดียวกันของโลก สามารถเทียบเคียงกันได�  (2) นโยบายและวิธี
ปฏิบัติแตกตEางกัน โดยจําแนกได�เป-น 2 ข้ัว คือ ข้ัวแรกมีลักษณะยืดหยุEน ให�อิสระในการทํางานและ
การตัดสินใจไมEมีการประเมินเชิงตัดสิน และไมEมุEงการแขEงขัน ซ่ึงเป-นลักษณะเฉพาะของสาธารณรัฐ
ฟ9นแลนด6 สEวนอีกข้ัวหนึ่ง มีลักษณะรวมอํานาจ ควบคุม และกํากับดูแลอยEางจริงจัง ขับเคลื่อน
เปvาหมายด�วยการประเมิน และเน�นการแขEงขัน ซ่ึงพบในสาธารณรัฐสิงคโปร6และเกาหลีใต� (3) 
ลักษณะรEวมท้ัง 3 ประเทศ ได�แกE (3.1) ให�ความสําคัญกับคุณภาพการศึกษาท่ีเป-นเลิศ (3.2) สร�าง
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ความท่ัวถึงและความเทEาเทียม เน�นการเรียนรู�ตลอดชีวิต (3.3) ปรับใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู� (3.4) ใช�ภาษามากกวEา 1 ภาษา ในการเรียนการสอน โดยให�ความสําคัญกับภาษาแมE
ของผู�เรียนระดับปฐมวัย ท้ังนี้มีการกระจายลักษณะรEวมนี้สูEการปฏิบัติในการจัดการศึกษาทุกระดับ
ต้ังแตEระดับปฐมวัยจนถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพร�อมรEวมมือกับกลุEมตEาง ๆ ท่ีเป-นภาคีเครือขEาย
เพ่ือการขับเคลื่อนและปรับเปลี่ยนอยูEตลอดเวลาโดยยึดคุณภาพและความโปรEงใสเป-นสําคัญ (3.5) ให�
ความสําคัญกับคุณภาพครูในระดับสูง เห็นได�ชัดจากการคัดเลือกนักศึกษาครูกระบวนการผลิต การ
รับเข�าทํางาน การพัฒนา การวางเส�นทางวิชาชีพและการประเมิน เป-นท่ีนEาสังเกตวEาในเรื่องการวาง
เส�นทางวิชาชีพครูและการประเมินครูมิใชEจุดเน�นของสาธารณรัฐฟ9นแลนด6 เนื่องจากมีความเชื่อ
เบื้องต�นวEาครูมีสมรรถนะสูง รับผิดชอบสูง และสามารถกํากับตนเองได� 
  ประการท่ีสอง ภาพฉายอนาคตสาธารณรัฐฟ9นแลนด6 สาธารณรัฐสิงคโปร6 และ
เกาหลีใต� ภายใน ค.ศ. 2030 สําหรับการฉายภาพอนาคตการศึกษาของประเทศท้ัง 3 ในป2 ค.ศ. 2030 
หรือ พ.ศ. 2573 นั้น เกาหลีใต�ให�ความสําคัญกับการดําเนินการตามปฏิญญาอินชอน สEวนอีกสอง
ประเทศมีลักษณะเฉพาะ 
  ประการท่ีสาม ผลการเปรียบเทียบกับประเทศไทย มีข�อแตกตEางอยEางชัดเจน
ระหวEางประเทศไทยและประเทศคูEเทียบ คือ 
  1. การจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นเนื้อหาการเรียนรู�มากกวEาบูรณาการเนื้อหา ทักษะแหEง
ศตวรรษ และสาระท�องถ่ิน ท้ังนี้เพ่ือมุEงเน�นท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2. ยังไมEสามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบและสนับสนุนการเรียนรู�ได�
เชEนเดียวกับท้ังสามประเทศ 
  3. ในสEวนของการฝuกหัดครูนั้น พบวEา 
   3.1 ระบบการผลิตของไทยยังไมEสัมพันธ6กับระบบการใช�ครู 
   3.2 คุณสมบัติพ้ืนฐานผู�ท่ีจะเข�าเรียนยังไมEได�อยูEในระดับเกEงเทEากับนักศึกษาครู
ของอีก 3 ประเทศ 
   3.3 สมรรถนะของบัณฑิตครูยังไมEสามารถสร�างศรัทธาให�กับวิชาชีพครูได� 
   3.4 วิชาชีพครูยังไมEเป-นตัวเลือกของผู�เรียนท่ีถือเป-นระดับยอดของประเทศ 
  ประการสุดท�าย ภาพอนาคตการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการฝuกหัดครูของประเทศไทย 
พ.ศ. 2573 จําแนกเป-น 5 ภาพหลัก ดังนี้ 
  ภาพอนาคตท่ี 1 กระจาย : ระบบบริหารการศึกษาไทยจะกระจายอํานาจการปฏิบัติ
สูEท�องถ่ิน แบบประสานพลังด�วยความรEวมมือรEวมใจ รEวมรับผิดชอบ โปรEงใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และสอดคล�องกับมาตรฐานสากล มีการกําหนดนโยบายท่ีมีมาตรฐาน/ตัวชี้วัดกํากับ
ชัดเจน และมีความยืดหยุEนตามบริบทท�องถ่ิน 
  ภาพอนาคตท่ี 2 แกรEง : หลักการพ้ืนฐานการจัดการศึกษาท่ีแข็งแกรEงด�วยการ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนอยEางเทEาเทียมและท่ัวถึง ยึดคุณภาพมาตรฐานระดับสากลตาม
แนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ใช�นวัตกรรมทางการศึกษาเป-นคานงัดคุณภาพมีระบบและ
กลไกเพ่ือพัฒนาการวัดและการประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบก�าวกระโดด โดยในภาพ
นี้ได�ฉาย ภาพยEอยอีก 4 ภาพ ท่ีเป-นองค6ประกอบของความแกรEง ได�แกE 
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  1. เคียงบEาเคียงไหลE หมายถึง คุณภาพการศึกษาท่ีสามารถแขEงขัน และรEวมมือได�
อยEางเทEาเทียมกันท้ังในระดับภูมิภาค และระดับสากล 
  2. โดดเดEน หมายถึง ผู�เรียนทุกระบบและทุกระดับต�องมีโอกาสเข�าถึงคุณภาพสูง
อยEางสะดวก ตอบสนองความแตกตEางระหวEางบุคคล โดยไมEมีอุปสรรคด�านภูมิหลังและประสบการณ6
สังคม มีคุณภาพพ้ืนฐานท่ีโดดเดEน และสําคัญ คือ สามารถใช�ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาในกลุEม
ประเทศอาเซียนตามบริบทพ้ืนท่ีได�อยEางน�อย 1 ภาษา และภาษาในกลุEมประเทศอาเซียนบวกอีก             
1 ภาษา ในระดับใช�การได�ดี 
  3. ม่ันคง หมายถึง ผู�เรียนมีอนาคตม่ันคงจากการเลือกชEองทางการศึกษาได�ตาม
ความถนัด และตามความสามารถของตนเอง หากไมEได�ศึกษาตEอก็สามารถเป-นแรงงานท่ีมีสมรรถนะ
พอในการทํางานเพ่ือพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได�ในระดับหนึ่ง หลังจากนั้นสามารถเรียนรู�ได�อยEาง
ตEอเนื่องในแตEละชEวงวัย หรือชEวงชีวิต 
  4. คานงัด หมายถึง ใช�นวัตกรรมเป-นคานงัดคุณภาพการศึกษาให�ก�าวกระโดดโดย
ครอบคลุมถึงนวัตกรรมด�านเทคโนโลยีนวัตกรรมสังคม และนวัตกรรมด�านยุทธศาสตร6การสอน 2.5 
ลํ้าหน�า หมายถึง การพัฒนาและใช�ประโยชน6จากระบบการประเมินเพ่ือปvอนผลสูEการพัฒนาคุณภาพ 
  ภาพอนาคตท่ี 3 หยั่งลึก หมายถึง การศึกษาปฐมวัยเป-นปDจจัยในการสร�างพ้ืนฐาน
ของชีวิตท่ีแข็งแกรEง และเป-นรากลึกสําหรับการเติบโตของประเทศอยEางม่ันคง 
  ภาพอนาคตท่ี 4 ยกระดับ คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�ท่ัวถึง เทEาเทียม สามารถ
รEวมมือและแขEงขันได�ในระดับสากล 
  ภาพอนาคตท่ี 5 พลิกพลัง ของวิชาชีพครู ด�วยการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให�เป-น
วิชาชีพชั้นยอด มีความม่ันคงและยั่งยืน เป-นวิชาชีพชั้นสูงท่ีสังคมให�การยอมรับและเชื่อถือ โดยใน
ภาพนี้ได�ฉายภาพยEอยอีก 3 ภาพ ท่ีเป-นองค6ประกอบของการพลิกพลัง ได�แกE 5.1 ศรัทธา วิชาชีพครู
เป-นวิชาชีพท่ีประชาชนยอมรับ และเชื่อถือวEาเป-นปDจจัยสําคัญในการพัฒนาคนเพ่ือพัฒนาประเทศ ครู
มีความศรัทธาตEออาชีพของตนเอง มีการพัฒนาตนและอาชีพสูEความเป-นมืออาชีพท่ีจะคงอยูEในวิชาชีพ
ได�อยEางนEาเชื่อถือ และเป-นท่ีไว�วางใจได�ของสังคม 5.2 ชั้นยอด ระบบการฝuกหัดครูจะได�รับการปฏิรูป
ให�เทียบเคียงกับประเทศท่ีมีครูชั้นยอดได�โดยเริ่มจากการวางแผนจํานวนการผลิต มีระบบการคัดเลือก
คนเกEงเข�ามาเป-นครูออกแบบการเรียนรู�บนฐานวิจัยท่ีมีสมรรถนะด�านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาในกลุEมประเทศอาเซียนอยEางน�อย 2 ภาษา ในระดับดี มีระบบการฝuกวิชาชีพครูอยEางเข�มข�นโดย
ใช�โรงเรียนเป-นฐาน ให�หลักประกันแกEผู�ท่ีเข�าศึกษาวิชาชีพครูโดยระบบประกันเงิน ประกันผลสัมฤทธิ์
และประกันงาน 5.3 ม่ันคง และยั่งยืน ครูเป-นวิชาชีพชั้นสูงท่ีผู�ประกอบวิชาชีพสามารถอยูEในระบบได�
อยEางม่ันคงและยั่งยืน โดยระบบบริหารจัดการการเข�าสูEวิชาชีพ การรักษาครูดีไว�ในวิชาชีพอยEางจริงจัง 
การพัฒนาวิชาชีพอยEางตEอเนื่อง พร�อมกับการกําหนดผลประโยชน6และสวัสดิการท่ีเทียบเคียงได�กับ
วิชาชีพชั้นสูง และดึงดูดใจให�เยาวชนของประเทศเลือกเป-นอาชีพ 1 ใน 3 ท่ีต�องการเลือกหลังจบชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  บริบทของการศึกษาอีก 10 ป2 เตรียมพร�อมทิศทางอนาคตการศึกษาไทยตอนท่ี 1 
แนวโน�มการศึกษาใน 10 - 20 ป2 ข�างหน�า จากรายงานผลการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภา
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การศึกษา (สกศ.) เรื่อง ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 - 20 ป2 พบวEา สภาพปDจจุบันและแนวโน�ม
ของบริบทโลกท่ีสEงผลตEอการศึกษาในอนาคต 10 - 20 ป2ข�างหน�า ประกอบด�วย 
  ด�านสังคม โลกท่ีเป-นสังคมของการแขEงขัน สังคมสิทธิมนุษยชนและสังคมพอเพียง 
ซ่ึงสังคมไทยต�องหันมาให�ความสําคัญเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยEางจริงจังเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือ
เป-นภูมิคุ�มกันทางชีวิตและสังคม ด�านเศรษฐกิจ ในอนาคตจะเป-นเศรษฐกิจท่ีมีการแขEงขันกันอยEาง
รุนแรงและมีความระมัดระวังมากข้ึน ด�านสิ่งแวดล�อมและพลังงาน ซ่ึงขณะนี้ ต�องยอมรับวEาท่ัวโลก
กําลังอยูEในภาวะวิกฤติ ด�านวิทยาศาสตร6 ทิศทางของวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีในทศวรรษใหมEจะ
เชื่อมโยงกันมากข้ึน แตEละสาขาจะแตกแขนงในเชิงลึกมากข้ึนเพ่ือสร�างความรู�ใหมE ด�านการเมืองการ
ปกครอง ประเทศตEาง ๆ จะปกปvองผลประโยชน6ประเทศของตนมากข้ึน เพ่ิมความสําคัญกับสิทธิ
เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การปกครองท่ีคํานึงถึงการกระจายอํานาจ และการมีสEวนรEวมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตย ด�านโครงสร�างประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยเรียนจะลดลงถึงร�อยละ 
25 ในอีก 15 ป2ข�างหน�า และมีแนวโน�มผู�สูงอายุมากข้ึน อยEางไรก็ตาม การศึกษาในอนาคตของไทยมี
โอกาสดีหลายอยEาง จากหลายปDจจัย อาทิ กระแสการให�ความสําคัญตEอการศึกษาและการเรียนรู�
ตลอดชีวิต เศรษฐกิจในเอเชียมีความม่ันคง สEงผลให�ไทยต่ืนตัวและปรับตัวรองรับการพัฒนาและสร�าง
ความสามารถในการแขEงขัน รวมท้ัง ความเจริญก�าวหน�าทางด�านวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เป-นชEองทางการเรียนรู�มากข้ึน นอกจากนี้ การท่ีประชากรวัยเรียนลดลง ทําให�รัฐมีโอกาส
เพ่ิมงบประมาณเพ่ือการศึกษาได�มากข้ึน และเพ่ือให�การศึกษาไทยเป-นการเตรียมการพัฒนาคนไทย
สําหรับสังคมโลกในอีก 10 - 20 ป2 ข�างหน�า และเพ่ือการพัฒนาประเทศอยEางยั่งยืน สกศ. จึงวางแผนเรEง
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป-น 3 ระยะ คือ 1. ระยะเรEงดEวน ต�องเรEงรัดพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะข้ันพ้ืนฐานและอุดมศึกษา 2. ระยะกลาง ต�องเรEงรัดการปฏิรูปการศึกษา 
3. ระยะยาว ต�องปรับระบบการบริหารและการจัดการศึกษา จากการศึกษาท่ีเป-นหน�าท่ีของรัฐ 
  แตEเพียงผู�เดียว โดยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต�องกระจายให�องค6กรปกครอง
สEวนท�องถ่ิน ชุมชน เอกชนและสถาบันทางสังคมเป-นผู�จัด ในสEวนอุดมศึกษา ต�องเปลี่ยนเป-น
สถานศึกษาในกํากับรัฐ เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพความเข�มแข็งและลดภาระงบประมาณของรัฐ นี่คือ
ภาพรวมของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีประเทศไทยต�องเรEงดําเนินการเพ่ือให�สอดคล�องกับ
ทิศทางบริบทโลก ในตอนหน�าสํานักขEาวแหEงชาติจะนําเสนอการพัฒนาการศึกษาของตEางประเทศท่ี
นEาสนใจและได�รับการยอมรับในระดับโลก นั่นคือ การจัดการเรียนการสอนของประเทศอิตาลี ซ่ึง
พบวEา มีจุดเดEนเรื่องของการสEงเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต โดยมีศูนย6การเรียนภาคคํ่า เพ่ือให�
การศึกษาและการฝuกอบรม และพัฒนาการศึกษาทุกระดับเพ่ือเตรียมคนให�เป-นพลเมืองโลก จะเป-น
อยEางไร ต�องติดตาม  
  แนวโน�มการศึกษาไทยในทศวรรษหน�า การปฏิรูปการศึกษาไทยได�ดําเนินมากวEา           
8 ป2 ต้ังแตEป2 พ.ศ. 2542 โดยฝmายท่ีเก่ียวข�องตEางพยายามพัฒนาและดําเนินการปฏิรูปการศึกษาไทย
อยEางมาก ซ่ึงการจะพัฒนาการศึกษาไทยจะประสบความสําเร็จได�ในสภาพยุคท่ีเปลี่ยนแปลงอยEาง
รวดเร็วนี้ จําเป-นต�องวางแผนและดําเนินการในเชิงรุกรEวมด�วยนั่นหมายความถึงการให�ความสําคัญกับ
การคาดการณ6แนวโน�มอนาคตทางด�านการศึกษา เพ่ือนํามาใช�ประกอบการจัดการศึกษาไทยได�
สอดคล�องสภาพการเปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยงอุปสรรคปDญหา และใช�ประโยชน6สูงสุดจากแนวโน�ม
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อนาคตท่ีจะมาถึง การปฏิรูปการศึกษาไทยได�ดําเนินมากวEา 8 ป2 ต้ังแตEป2 พ.ศ. 2542 โดยฝmายท่ี
เก่ียวข�องตEางพยายามพัฒนาและดําเนินการปฏิรูปการศึกษาไทยอยEางมาก ซ่ึงการจะพัฒนาการศึกษา
ไทยจะประสบความสําเร็จได�ในสภาพยุคท่ีเปลี่ยนแปลงอยEางรวดเร็วนี้ จําเป-นต�องวางแผนและ
ดําเนินการในเชิงรุกรEวมด�วยนั่นหมายความถึงการให�ความสําคัญกับการคาดการณ6แนวโน�มอนาคต
ทางด�านการศึกษา เพ่ือนํามาใช�ประกอบการจัดการศึกษาไทยได�สอดคล�องสภาพการเปลี่ยนแปลง 
หลีกเลี่ยงอุปสรรคปDญหา และใช�ประโยชน6สูงสุดจากแนวโน�มอนาคตท่ีจะมาถึง 
  เม่ือป2 2549 ท่ีผEานมา ผมได�รับเชิญจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 
ให�เป-นท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยเรื่อง ผลกระทบโลกาภิวัตน6ตEอการจัดการศึกษาไทยในอีก 5 ป2
ข�างหน�า เพ่ือใช�เป-นฐานข�อมูลประกอบการกําหนดนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผล
วิจัยได�พบแนวโน�มสําคัญของการศึกษาไทยใน 5 ป2ข�างหน�า ซ่ึงเป-นผลมาจากการท่ีกระแสโลกาภิวัตน6
ได�กระทบตEอสังคมและประชากร เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร6เทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อม 
และการเมืองการปกครอง ซ่ึงมีท้ังท่ีเป-นแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงในด�านบวก และด�านลบ โดย
บทความนี้ผมนํามาเสนอบางประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  แนวโน�มด�านบวก หลักสูตรใหมEเกิดข้ึนจํานวนมาก จากการเปลี่ยนแปลงและการ
แขEงขันในด�านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทําให�คนในสังคมต�องการเพ่ิมความรู�ความสามารถให�ทันตEอ
การเปลี่ยนแปลง จึงหันมาสนใจศึกษาตEอในหลักสูตรท่ีตอบสนองตEอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
ดังนั้น เพ่ือตอบสนองตEอความต�องการของคนในสังคมสถาบันการศึกษาจึงมุEงพัฒนาหลักสูตรใหมE ๆ 
อาทิ หลักสูตรท่ีบูรณาการระหวEางสองศาสตร6ข้ึนไป เชEน ระดับอาชีวศึกษาหลักสูตรเดียวจะมีหลาย
สาขาวิชา เรียนชEางยนต6จะผนวกการตลาดและการบัญชีเข�าไปด�วย เป-นต�น หลักสูตรท่ีให�ปริญญาบัตร 
2 ใบ และมีการพัฒนาหลักสูตรให�ทันสมัยตลอดเวลา หลักสูตรนานาชาติมีแนวโน�มมากข้ึน เนื่องจาก
สภาพยุคโลกาภิวัตน6ท่ีมีการเชื่อมโยงด�านการค�าและการลงทุน ทําให�ตลาดแรงงานในอนาคตต�องการ
คนท่ีมีความสามารถด�านภาษาตEางประเทศ สEงผลให�ความต�องการการศึกษาท่ีเป-นภาษาสากลมีมากข้ึน    
ท่ีสําคัญการเป9ดเสรีทางการศึกษา ยังเป-นโอกาสให�สถาบันการศึกษาจากตEางประเทศเข�ามาจัด
การศึกษาในประเทศไทย และเป9ดหลักสูตรภาษาตEางประเทศ เชEน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญ่ีปุmน ฯลฯ ยิ่งมีสEวนกระตุ�นให�หลักสูตรการศึกษานานาชาติมีแนวโน�มได�รับความนิยมมากข้ึน 
แตEเนื่องจากหลักสูตรนานาชาติมีคEาใช�จEายสูง ดังนั้น การเรียนในหลักสูตรนี้ยังคงจํากัดอยูEในกลุEม
ผู�เรียนท่ีมีฐานะดี 
  การจัดการศึกษามีความเป-นสากลมากข้ึน สภาพโลกาภิวัตน6ท่ีมีการเชื่อมโยงในทุก
ด�านรEวมกันท่ัวโลก สEงผลให�เกิดการเคลื่อนย�ายองค6ความรู� กฎกติกา การดําเนินการด�านตEาง ๆ ท้ัง
การค�า การลงทุน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชื่อมตEอถึงกัน ประกอบการเป9ดเสรี
ทางการศึกษา สEงผลให�เกิดการหลั่งไหลหลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากรด�านการสอน หลักสูตร 
จากสถาบันการศึกษาตEางประเทศเข�าสูEไทย อันมีผลทําให�เกิดการเปรียบเทียบและผลักดันให�
สถาบันการศึกษาไทยต�องพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมีความเป-นสากลท่ีเป-นท่ียอมรับ อีกท้ังการเป9ดเสรี
ทางการค�าและการลงทุนกับนานาประเทศของไทย ได�สEงผลให�เกิดความต�องการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ทัดเทียมในระดับสากล 
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  ความเหลื่อมล้ําด�านโอกาสทางการศึกษาลดลง เนื่องจากสภาพการเรียกร�องสิทธิ
มนุษยชนท่ีเป-นกระแสระดับโลกเกิดข้ึนควบคูE กับคลื่นประชาธิปไตยแผEขยายวงกว�างถึงไทย 
รัฐธรรมนูญฉบับใหมEท่ีสEงเสริมการเพ่ิมสิทธิเสรีภาพแกEประชาชน อีกท้ังสภาพการใช�เทคโนโลยี
สEงเสริมการเรียนการสอน ทําให�ชEองทางการเผยแพรEข�อมูลขEาวสารเข�าถึงคนได�อยEางกว�างขวาง 
อยEางไรก็ตาม อาจเป-นได�วEาความเหลื่อมล้ําด�านโอกาสทางการศึกษาจะลดลงในกลุEมสถาบันการศึกษา
ของรัฐ สEวนการจัดการศึกษาโดยสถาบันการศึกษาเอกชน ผู�เรียนท่ีครอบครัวมีรายได�น�อยอาจเข�ารับ
บริการทางการศึกษาได�ลดลง เนื่องจากคEาเลEาเรียนแพง 
  โอกาสรับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน เม่ือเป9ดเสรีทางการศึกษา จะกEอ
เกิดการแขEงขันในการจัดการศึกษาท้ังจากสถาบันการศึกษาท้ังในและตEางประเทศมากข้ึน หาก
พิจารณาในแงEบวก การเป9ดเสรีทางการศึกษา เป-นการสร�างโอกาสให�คนไทยได�รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ เนื่องด�วยสถาบันแตEละแหEงจะแขEงด�านคุณภาพมากข้ึน โดยเฉพาะอยEางยิ่งสถาบันอุดมศึกษา 
คุณภาพการศึกษาจะเพ่ิมข้ึนคEอนข�างมาก เนื่องจากการเป9ดเสรีทางการศึกษา ท่ีเป9ดโอกาสให�
สถาบันอุดมศึกษาตEางชาติเข�ามาเป9ดการเรียนการสอน จึงเป-นแรงกดดันให�สถาบันอุดมศึกษาไทยต�อง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให�สูงข้ึน 
  แนวโน�มด�านลบ การเพ่ิมชEองวEางด�านคุณภาพในการจัดการศึกษา แม�วEาสภาพการ
แขEงขันทางการศึกษาจะเป-นแรงผลักให�สถาบันการศึกษาตEาง ๆ เรEงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนมากข้ึน แตEเนื่องจากทรัพยากรต้ังต�นของแตEละสถาบันการศึกษามีความแตกตEางกัน ไมEวEาจะ
เป-นความรู�ความสามารถและปริมาณของบุคลากรการศึกษา งบประมาณ เงินทุน เทคโนโลยี สถานท่ี 
ความมีชื่อเสียง ฯลฯ สEงผลให�โอกาสพัฒนาคุณภาพการศึกษายEอมแตกตEางกันด�วย โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษาขนาดเล็ก หรือสถาบันการศึกษาท่ียังไมEมีความพร�อม/มีทรัพยากรต้ังต�นไมEมาก   
ยEอมไมEมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพมากนัก การผลิตบัณฑิตเกินความต�องการของตลาด
เนื่องจากความต�องการศึกษาตEอในระดับอุดมศึกษามีสูงข้ึน และการพัฒนาไปสูEการเป-นมหาวิทยาลัย 
  ในกํากับของรัฐท่ีต�องหาเลี้ยงตนเอง มีอิสระในการบริหารและเป9ดหลักสูตรเพ่ือหา
ผู�เรียนเข�าเรียนให�ได�จํานวนมาก สิ่งเหลEานี้จะสEงผลกระทบระยะยาว คือ มีบัณฑิตจบเป-นจํานวนมาก
เข�าสูEตลาดแรงงานไมEสามารถรองรับได�หมด โดยกลุEมแรงงานระดับอุดมศึกษาท่ีไมEมีคุณภาพหรือไมEจบ
จากสาขาท่ีตลาดแรงงานต�องการ จะถูกผลักสูEแรงงานนอกระบบ ซ่ึงอาจกEอเกิดภาวะแรงงานระดับ
ปริญญาโทและเอกไมEมีคุณภาพและล�นตลาดตามมาเชEนกัน การสอนทักษะการคิดและทักษะทาง
อารมณ6ยังไมEมีคุณภาพ สภาพเศรษฐกิจท่ีมุEงแขEงขัน ทําให�การจัดการศึกษามุEงพัฒนาทางวิชาการเป-น
สําคัญ ในขณะท่ีระบบการศึกษาไทยยังไมEสามารถพัฒนาทักษะการคิดของผู�เรียนได�เทEาท่ีควร 
เนื่องจากการเรียนการสอนยังมุEงสอนให�ผู�เรียนคิดตามสิ่งท่ีผู�สอนปvอนความรู�มากกวEาการคิดสิ่งใหมE ๆ 
ประกอบกับครูผู�สอนมีภาระงานมาก จนสEงผลตEอการพัฒนาบุคคลในด�านอ่ืน เชEน การพัฒนาเชิง
สังคม รวมถึงการพัฒนาทักษะทางอารมณ6 นอกจากนี้ การใช�เทคโนโลยีในกิจวัตรประจําวันหรือใช�ใน
การเรียนการสอนทําให�การปฏิสัมพันธ6ระหวEางครูกับศิษย6ลดลง สEงผลให�ชEองทางการพัฒนาทักษะทาง
อารมณ6และทักษะทางสังคมของผู�เรียนลดลงด�วย การสอนคุณธรรมจริยธรรมยังไมEมีคุณภาพ แนวคิด
ของทุนนิยมท่ีมุEงแขEงขันได�แพรEกระจายไปท่ัวโลก สEงผลให�ผู�คนตEางมุEงแขEงขัน และพัฒนาความรู�
ความสามารถ เพ่ือความก�าวหน�าในหน�าท่ีการงานและมีชีวิตความเป-นอยูE ท่ีดีข้ึน ประกอบกับ
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สถาบันการศึกษาจํานวนมากมุEงพัฒนาความรู�ทางวิชาการ และประเมินผลการเรียนท่ีความสามารถ
ทางวิชาการ จนอาจละเลยการพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ การไมEได�มีผู�สอนท่ีรู�
เชี่ยวชาญด�านการสอนคุณธรรมจริยธรรมโดยตรงหรือมีคุณภาพ ยEอมสEงผลตEอคุณภาพการสอนของ
วิชาคุณธรรมจริยธรรมได� 
  การสอนภาษาตEางประเทศยังไมEมีคุณภาพ ผู�มีความรู�ด�านภาษาตEางประเทศ เชEน 
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนท่ีผู�คนสEวนใหญEในโลกใช�ติดตEอสื่อสาร เจรจาตEอรอง การค�า การศึกษา 
ฯลฯ ยEอมมีความได�เปรียบ ท้ังในเรื่องการติดตEอสื่อสารและความก�าวหน�าในหน�าท่ีการงาน อยEางไรก็ตาม 
ปDญหาท่ีพบ คือ การสอนภาษาอังกฤษ และภาษาตEางประเทศของไทยยังไมEมีคุณภาพเทEาท่ีควร 
เนื่องจากครูผู�สอนมีความสามารถด�านภาษาตEางประเทศคEอนข�างตํ่า โดยเฉพาะครูผู�สอนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานครูจํานวนมากไมEได�จบเอกภาษาอังกฤษโดยตรง และมีแนวโน�มวEาในอีก 5 ป2
ข�างหน�า การพัฒนาการสอนทักษะภาษาตEางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษแม�ปDจจุบันจะต่ืนตัว
มากข้ึน แตEยังไมEก�าวหน�าไปมากเทEาท่ีควร เพราะทรัพยากรด�านบุคลากรสอนภาษาตEางประเทศนี้ขาด
แคลนมาก ผลกระทบของโลกาภิวัตน6ตEอการศึกษาไทยมีท้ังด�านบวกและด�านลบ ซ่ึงหลีกเลี่ยงได�ยาก 
แตEการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให�พร�อมตEอสภาพโลกาภิวัตน6ได�นั้น จําเป-นต�องเตรียมพร�อมในเชิง
รุกต้ังแตEวันนี้ โดยรัฐควรเน�นการบริหารจัดการในสEวนท่ีไทยได�รับผลกระทบมากท่ีสุด โดยพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรภายในสถาบันการศึกษา สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา และสร�าง
เครือขEายภาคประชาชนเพ่ือให�เกิดความรEวมมือในการพัฒนาการศึกษารองรับกระแสโลกาภิวัตน6 
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ6ศักด์ิ (2555) 
  แนวโน�มการศึกษาไทยในอนาคต การศึกษาในยุค Thailand 4.0 การสร�างคนให�มี
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 กระทรวงศึกษาธิการ (2561) โดยเน�นทักษะในการคิดวิเคราะห6เป-นหลัก ใน
ขณะเดียวกัน Thailand 4.0 คือ การพัฒนาประเทศให�มีความทันสมัย มีรายได�มากข้ึน และก�าวพ�น
จากกับดักประเทศท่ีมีรายได�ปานกลาง โดยจะต�องผลิตนวัตกรรมใหมE ๆ เพ่ือเป-นฐานในการพัฒนา
ประเทศ และต�องสามารถติดตEอค�าขายกับนานาประเทศได�ด�วย ดังนั้น การศึกษาจึงต�องเรEง
ดําเนินการปฏิรูปการเรียนรู�ให�กับเด็กไทย ได�เข�าก�าวสูE Thailand 4.0 อยEางเป-นรูปธรรมในหลายด�าน 
เชEนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป-นหัวใจสําคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ ท้ังเพ่ือการ
ติดตEอสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู�  การประสานความรEวมมือ และการค�าขาย ซ่ึงท่ีผEานมา
กระทรวงศึกษาธิการได�ดําเนินการยกระดับภาษาอังกฤษของประเทศผEานโครงการสําคัญตEาง ๆ อาทิ 
การพัฒนาครูภาษาอังกฤษผEานกระบวนการ Boot Camp จัดทําแอพพลิเคชั่น Echo Hybrid, Echo 
English เป-นต�น การสEงเสริมการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร6และวิทยาศาสตร6 ซ่ึงเป-นสEวนหนึ่ง
ของสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือให�เด็กมีความเข�าใจเก่ียวกับศาสตร6ท่ีวEาด�วยเรื่องของโลก
และวัตถุตEาง ๆ ในขณะเดียวกันเด็กไทยในอนาคตก็ต�องคงไว�ซ่ึงวัฒนธรรมของไทยท่ีดีงาม ควบคูEกับ
การเรียนรู�ศาสตร6ใหมE ๆ ท่ีมีความทันสมัยด�วยเชEนกัน การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห6 สิ่งสําคัญหนึ่ง
ท่ีมหาวิทยาลัยเคมบริดจ6 ค�นพบเก่ียวกับ Communication Thinking Skill คือ การสอนเรื่องการคิด
วิเคราะห6 ไมEสามารถแยกวิชาสอนตEางหากได� แตEจะต�องมีการเรียนวิชาการแตEละเรื่องอยEางลึกซ้ึง
เสียกEอน หลังจากนั้นการคิดวิเคราะห6จะตามมาเอง เชEนเดียวกับการเรียนภาษาอังกฤษ ต�องมีความรู�
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เรื่องไวยากรณ6ควบคูEกับการอEาน จนมีความรู�เรื่องคําและเรื่องภาษาจริง ๆ เม่ือนั้นเราก็จะสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได� รวมท้ังสามารถนําความรู�ไปใช�งานตEอได�ด�วย 
  การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกําลังปรับปรุง
หลักสูตรใหมE เพ่ือนํามาใช�ในป2การศึกษา 2561 จากเดิมเรียน 8 กลุEมสาระการเรียนรู� อาจจะปรับให�
เรียนเป-นรายวิชาเฉพาะเชEนในอดีต โดยเนื้อหาหลักสูตรจะเปลี่ยนไปตามองค6ความรู�ในโลกยุคใหมE 
พร�อมกับการเรียนเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญ ๆ และเรียนให�รู�อยEางลึกซ้ึง ท้ังนี้อาจเกิดวิชาใหมE ๆ เชEน 
Computing ท่ีจะเป-นการเรียนเก่ียวกับโปรแกรม ท่ีใช�ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร เครื่องกล 
เพ่ือให�เด็กสร�างนวัตกรรมและรู�เทEาทันเทคโนโลยี ความรู�เรื่องวิศวกรรมศาสตร6และวิทยาศาสตร6ใหมE ๆ    
ท่ีจะนําไปสูEการสร�างนวัตกรรมได�ในท่ีสุด รวมท้ังอาจจะนําวิชาเดิม ๆ กลับมาสอนอีก เชEน วิชา
ภูมิศาสตร6 เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�เรื่องของโลก เก่ียวโยงไปสูEวิชาวิทยาศาสตร6และเกษตรกรรม คือความ
เข�าใจการเกิดของมนุษย6 เข�าใจพ้ืนท่ี เป-นต�น การพัฒนาปรับปรุงตําราเรียนให�มีมาตรฐาน 5 ดาว 
กระทรวงศึกษาธิการมีความพยายามท่ีจะสร�างตําราเรียน ให�มีมาตรฐาน เพราะตําราท่ีดีจะชEวย
สEงเสริมและกระตุ�นให�เด็กอยากรู� อยากเห็น อยากต้ังคําถาม ดังนั้น ตําราเรียนต�องตอบสนองตEอ
ผู�เรียนจริง ๆ ขณะนี้อยูEระหวEางการจัดทํามาตรฐานตําราเรียน โดยจะมีการให�คะแนน (ดาว) ตาม
องค6ประกอบของตําราท่ีกําหนดข้ึน เชEน มีรูปเลEมสวยงาม มีภาพประกอบท่ีดี มีหัวเรื่องบทเรียนและ
เปvาหมายท่ีชัดเจน มีวิธีการและตัวอยEางในการแก�โจทย6 แก�ปDญหา 
  ตลอดจนมีแบบฝuกหัดและมีลิ้งค6เชื่อมโยงแบบออนไลน6 เป-นต�น ลEาสุดได�มีการ
ประชุมหารือรEวมกันระหวEางกระทรวงศึกษาธิการกับสํานักพิมพ6ท่ีผลิตตําราเรียนท้ังหมด เพ่ือผลิต
ตําราเรียนท่ีดีมีคุณภาพ และในอนาคตรัฐบาลก็จะใช�ตําราเรียนท่ีได� 5 ดาว เทEานั้น หากตําราใดมี
มาตรฐานท่ีเทEากัน ก็จะพิจารณาจากราคาตEอไป จากนั้นจึงสEงรายชื่อตําราเพ่ือให�โรงเรียนไปจัดหามา
ใช�ตEอไป การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต�โครงการโรงเรียนดีใกล�บ�าน ขณะนี้ได�
เริ่มดําเนินโครงการแล�วในโรงเรียนท่ีสมัครเข�ารEวมโครงการรอบแรก ซ่ึงจะเริ่มดําเนินในชEวงเป9ดภาค
เรียนท่ี 2 ป2การศึกษา 2559 จํานวน 259 แหEง โดยทุกอยEางต�องเกิดจากการยอมรับและตัดสินใจของ
คนในพ้ืนท่ี ชุมชน พEอแมEและผู�ปกครอง แม�ท่ีผEานมาเราจะมีความพยายามท่ีจะยกระดับโรงเรียน
ขนาดเล็ก แตEยังทําไมEสําเร็จ เพราะหลายฝmายไมEเห็นด�วย แตEขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ พยายาม
ชี้แจงให�เห็นถึงทางเลือกท่ีดีกวEาของบุตรหลาน โดยให�เด็ก ๆ ย�ายไปเรียนในโรงเรียนแมEเหล็กท่ีมีความ
พร�อมมากกวEา ซ่ึงอยูE ใกล� เ คียงกัน พร�อมท้ังได�รับการสนับสนุนงบประมาณ  จากสํานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เพ่ือพัฒนาท้ังทางด�านกายภาพและวิชาการให�สามารถ
รองรับนักเรียนและครูท่ีเพ่ิมข้ึนได� รมช.ศึกษาธิการ กลEาวอีกวEา ในสEวนของระบบการคัดเลือกบุคคล
เข�าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือสอบเข�ามหาวิทยาลัยในยุคของ Thailand 4.0 นั้น อาจจะยังไมEได�
ตอบโจทย6 Thailand 4.0 โดยตรง แตEจะมีความเก่ียวข�องกับเนื้อหา (Content) ในตําราเรียน ซ่ึงเป-น
เรื่องหรือเนื้อหาท่ีเด็กต�องเรียน เพ่ือนําความรู�เหลEานั้นมาใช�ให�เกิดประโยชน6ตEอไป ซ่ึงขณะนี้ 
  กระทรวงศึกษาธิการได�หารือกับผู�เก่ียวข�อง เพ่ือปรับระบบการสอบเข�ามหาวิทยาลัย 
ภายใต�หลักคิด “ลดภาระของเด็กและผู�ปกครองในการวิ่งรอกสอบ เพ่ิมความยุติธรรมสําหรับเด็กด�อย
โอกาสและเด็กยากจน และเพ่ิมความเท่ียงตรงในการสอบคัดเลือก” เนื่องจากระบบเดิมให�โอกาสกับ
เด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะ มากกวEาเด็กด�อยโอกาสและเด็กยากจน ท่ีไมEมีเงินและไมEสามารถ
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วิ่งรอกไปสอบได�หลายแหEง รวมท้ังยังเป9ดโอกาสให�มหาวิทยาลัยทําการคัดเลือกเด็กเอง ทําให�สร�าง
ความไมEเทEาเทียมและไมEเท่ียงตรงให�เกิดข้ึนในการคัดเลือก เพราะมหาวิทยาลัยตEาง ๆ เรEงท่ีจะช�อน
เด็กเกEงไว�ท้ังหมด อยEางไรก็ตาม ในอนาคตเร็ว ๆ นี้ ระบบการสอบจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอยEาง
แนEนอน โดยแนวโน�มคือการสอบจะต�องน�อยลง เพ่ือให�เด็กได�เรียนจนครบหลักสูตร และไมEต�องกังวล
กับการเตรียมสอบตEาง ๆ มากจนเกินไป 
  แนวโน�มอนาคตเก่ียวกับนวัตกรรมกับการศึกษาแนวโน�มนวัตกรรมเทคโนโลยี และ
สารสนเทศกับการศึกษาหรือการเรียน การสอนแนวโน�มการพัฒนานวัตกรรมด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารซ่ึงมีความก�าวหน�าอยEางรวดเร็ว จะมุEงเน�นในการบริหารจัดการสารสนเทศ
ท่ีมีอยูEอยEางมากมาย ให�เกิดการนํามาใช�ประโยชน6สูงสุด ท้ังด�านธุรกิจ ด�านการศึกษาและวิจัย ด�าน
ความบันเทิง รวมถึงด�านความม่ันคง โดยอาศัยเทคโนโลยีทางการสื่อสารเป-นพ้ืน ฐานสําคัญในการ
แลกเปลี่ยนข�อมูลสารสนเทศท่ีอยูE ให� เ กิดเป-นเครือขEายข�อมูลไร�พรมแดน หรือ Ubiquitous 
Information Society ท่ีข�อมูลและขEาวสารได�รับการเชื่อมโยงและเข�าถึงอยEางไร�ข�อจํากัด แนวโน�ม
ของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในคริสต6ศตวรรษท่ี 21 แนวโน�ม
ท่ีจะพัฒนาคอมพิวเตอร6ให�มีความสามารถใกล�เคียงกับมนุษย6 เชEน การเข�าภาษาสื่อสารของมนุษย6 
โครงการประสาทเทียม ระบบจําลอง ระบบเสมือนจริง โดยพยายามนําไปใช�ให�เกิดประโยชน6มากข้ึน
ลดข�อผิดพลาดและปvองกันไมEให�นําไปใช�ในทางท่ีผิดกฎหมาย ปDจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได�บูรณา
การเข�าสูEระบบธุรกิจ ดังนั้นองค6การท่ีจะอยูEรอด และมีการพัฒนาต�องสามารถปรับตัวและจัดการกับ
เทคโนโลยีอยEางเหมาะสม โดยหัวข�อนี้จะกลEาวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะมีผลตEอการดําเนินธุรกิจ
ในอนาคต เพ่ือให�ผู�บริหารในฐานะหัวใจสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค6การได�
ศึกษา แตEเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอยEางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศอาจทําให� เทคโนโลยีท่ี
กลEาวถึงในท่ีนี้ล�าสมัยได�ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีความจําเป-นท่ีผู�บริหารต�องสนใจท่ีจะศึกษา
ติดตามความเปลี่ยนแปลงอยูEตลอดเวลา โดยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญในอนาคตมี ดังตEอไปนี้ 
  1. คอมพิวเตอร6 (Computer) มาใช�ในการออกแบบหนEวยประเมินผล 
  2. ปDญญาประดิษฐ6 (Artificial Intelligence) หรือ AI เป-นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร6
ให�มีความสามารถท่ีจะคิด แก�ปDญหาและให�เหตุผลได�เหมือนอยEางการใช�ภูมิปDญญาของมนุษย6จริง 
  3. อินเทอร6เน็ต (Internet) เป-นเครือขEายคอมพิวเตอร6ท่ีเชื่อมตEอกันเป-นจํานวนมาก
ครอบคลุมไปท่ัวโลก มีการใช�งานหลากหลายรูปแบบอินเทอร6เน็ตประกอบด�วยเครือขEายยEอยเป-น
จํานวนมากจนเป-นสังคมเครือขEายขนาดใหญE 
  4. ระบบเครือขEาย (Networking System) โดยเฉพาะระบบเครือขEายเฉพาะพ้ืนท่ี 
(Local Area Network : LAN) เป-นระบบสื่อสารเครือขEายท่ีใช�ในระยะทางท่ีกําหนด สEวนใหญEภายใน
อาคารหรือในหนEวยงาน LANจะมีสEวนชEวยเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของคอมพิวเตอร6สEวนบุคคลให� 
  5. การประชุมทางไกล (Teleconference) เป-นการนําเทคโนโลยีสาขาตEาง ๆ เชEน 
คอมพิวเตอร6 เครื่องถEายโทรทัศน6 และระบบสื่อสารโทรคมนาคมผสมผสาน เพ่ือให�สนับสนุนในการ
ประชุมมีประสิทธิภาพ โดยผู�นําเข�ารEวมประชุม ไมEจําเป-นท่ีจะต�องอยูEในห�องประชุมและพ้ืนท่ีเดียวกัน 
ซ่ึงจะชEวยให�ประหยัดเวลาในการเดินทาง 
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  แนวโน�มการใช�เทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต  
  1. ให�ความสําคัญกับการเรียนการสอนนอกระบบมากข้ึนจะเห็นได�วEา กฎหมายให�
ความสําคัญแกEการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยมากข้ึน โดยเฉพาะอยEางยิ่งจะ
เน�นการศึกษารายบุคคลมวลชน และผู�ด�อยโอกาสท้ังหลาย 
  2. เน�นเรื่องการใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเลือกใช�เทคโนโลยีคอมพิวเตอร6เป-นอีกมิติ
หนึ่งของการเรียนการสอนโดยใช�อุปกรณ6อิเล็กทรอนิกส6 เนื่องจากสมรรถภาพทางการสอนของ
คอมพิวเตอร6ท่ีเราพบเห็นในปDจจุบันทําให�คาดการณ6ได�วEา ในอนาคตจะมีการนําคอมพิวเตอร6มาใช�
อยEางแพรEหลาย 
  3. เน�นเรื่องการศึกษาเป-นรายบุคคล การศึกษาเพ่ือมวลชน และการศึกษาเพ่ือคน
ด�อยโอกาส กระทรวงศึกษาธิการ สหรัฐอเมริกา ได�มีงานวิจัยเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ งานวิจัย
เหลEานั้นมุEงไปท่ีการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนท่ีจะชEวยให�คนพิการ เอาชนะข�อจํากัดทางด�านรEางกาย
และข�อจํากัดท่ีเก่ียวกับประสาทสัมผัส 
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาท่ีเกิดข้ึนใหมE  
  1. Ubiquitous Learning คือ การเรียนรู�รอบทิศทางโดยอาศัยเครือขEายไร�สายใน
การศึกษาท้ัง Mobile Learning, Tablet, Wi-Fi เป-นต�น 
  2. Video Streaming คือ การให�บริการ สื่อมัลติมีเดียประเภท วิดีโอ ผEานทาง
อินเตอร6เน็ต ด�วยเทคโนโลยีstreaming ซ่ึงคล�ายกับ Radio Streaming แตEแตกตEางตรงท่ีเปลี่ยนจาก
ประเภท เสียง เป-นการเผยแพรEประเภท วิดีโอ โดยถ�าจะให�มองเห็นภาพของ วีดิโอ สตรีมม่ิงชัดเจน 
ข้ึน ให�มองถึงการถEายทอดสด หรือรายการท่ีออกอาการทางโทรทัศน6 ซ่ึงวีดิโอ สตรีมม่ิง จะมีลักษณะ
เดียวกัน แตEเปลี่ยนมาเผยแพรEทางอินเตอร6เน็ต 
  3. Hybrid Learning/Blended Learning คือ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ระหวEาง e-Learning และ ชั้นเรียนในสัดสEวน online 30 - 79% 
  4. HyFlex Learning คือ การเรียนการสอนผสมผสานแบบยืดหยุEนท่ีให�ผู�เรียนมี
ทางเลือกด�วยตนเอง ออกแบบการเรียนด�วยตนเองท้ัง การเรียนการสอน ออนไลน6 เผชิญหน�า หรือ
ค�นคว�าด�วยตนเองตามแหลEงการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา 
  การพัฒนาเครือขEายคอมพิวเตอร6 โดยเฉพาะเครือขEายอินเทอร6เน็ตท่ีเชื่อมโยงกัน           
ท่ัวโลก กEอให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชEองทางการดําเนินธุรกิจ เชEน การทํานวัตกรรมทาง
การศึกษาท่ีสําคัญของไทยในปDจจุบัน ครรชิต มาลัยวงศ6 (2559) นวัตกรรมเป-นความคิดหรือการ
กระทําใหมE ๆ ซ่ึงนักวิชาการหรือผู�เชี่ยวชาญในแตEละวงการจะมีการคิดและทําสิ่งใหมEอยูEเสมอ ดังนั้น 
นวัตกรรมจึงเป-นสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหมEได�เรื่อย ๆ สิ่งใดท่ีคิดและทํามานานแล�วก็ถือวEาหมดความเป-น
นวัตกรรมไป โดยจะมีสิ่งใหมEมาแทน ในวงการศึกษาปDจจุบัน มีสิ่งท่ีเรียกวEา นวัตกรรมทางการศึกษา 
หรือ นวัตกรรมการเรียนการสอน อยูEเป-นจํานวนมาก บางอยEางเกิดข้ึนใหมE บางอยEางมีการใช�มาหลาย
สิบป2แล�ว แตEก็ยังคงถือวEาเป-นนวัตกรรม เนื่องจากนวัตกรรมเหลEานั้นยังไมEแพรEหลายเป-นท่ีรู�จักท่ัวไป
ในวงการศึกษา ประเภทของการใช�นวัตกรรมการศึกษาในประเทศไทย ประเภทของนวัตกรรม
การศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหEงชาติ พ.ศ. 2542 ได�มีบทบัญญัติท่ีเก่ียวข�องกับเทคโนโลยี
การศึกษาและนวัตกรรมการศึกษาไว�หลายมาตรา มาตราท่ีสําคัญ คือ มาตรา 67 รัฐต�องสEงเสริมให�มี
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การวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการใช�เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให�เกิดการใช� ท่ีคุ�มคEาและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู�ของคนไทยและในมาตรา 22 “การจัดการศึกษาต�องยึดหลักวEาผู�เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู�และพัฒนาตนเองได�และถือวEาผู�เรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตนเองได�และถือวEาผู�เรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต�องสEงเสริมให�ผู�เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” การดําเนินการปฏิรูปการศึกษาให�สําเร็จได�ตามท่ี
ระบุไว�ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหEงชาติ พ.ศ. 2542 ดังกลEาว จําเป-นต�องทําการศึกษาวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมE ๆ ท่ีจะเข�ามาชEวยแก�ไขปDญหาทางการศึกษาท้ังในรูปแบบของการ
ศึกษาวิจัย การทดลองและการประเมินผลนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีนํามาใช�วEามีความเหมาะสมมาก
น�อยเพียงใด นวัตกรรมท่ีนํามาใช�ท้ังท่ีผEานมาแล�วและท่ีจะมีในอนาคตมีหลายประเภทข้ึนอยูEกับการ
ประยุกต6ใช�นวัตกรรมในด�านตEาง ๆ ในท่ีนี้จะขอกลEาว คือ นวัตกรรม 5 ประเภท คือ 1. นวัตกรรม
ทางด�านหลักสูตร 2. นวัตกรรมการเรียนการสอน 3. นวัตกรรมสื่อการสอน 4. นวัตกรรมการประเมินผล 
5. นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
  1. นวัตกรรมทางด�านหลักสูตรเป-นการใช�วิธีการใหมE ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรให�
สอดคล�องกับสภาพแวดล�อมในท�องถ่ินและตอบสนองความต�องการสอนบุคคลให�มากข้ึน เนื่องจาก
หลักสูตรจะต�องมีการเปลี่ยนแปลงอยูEเสมอเพ่ือให�สอดคล�องกับความก�าวหน�าทางด�านเทคโนโลยี
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรยังมีความจําเป-นท่ี
จะต�องอยูEบนฐานของแนวคิดทฤษฎีและปรัชญาทางการจัดการสัมมนาอีกด�วย การพัฒนาหลักสูตร
ตามหลักการและวิธีการดังกลEาวต�องอาศัยแนวคิดและวิธีการใหมE ๆ ท่ีเป-นนวัตกรรมการศึกษาเข�ามา
ชEวยเหลือจัดการให�เป-นไปในทิศทางท่ีต�องการ นวัตกรรมทางด�านหลักสูตรในประเทศไทย ได�แกE การ
พัฒนาหลักสูตร ดังตEอไปนี้ 1. หลักสูตรบูรณาการ เป-นการบูรณาการสEวนประกอบของหลักสูตรเข�า
ด�วยกันทางด�านวิทยาการในสาขาตEาง ๆ การศึกษาทางด�านจริยธรรมและสังคม โดยมุEงให�ผู�เรียนเป-น
คนดีสามารถใช�ประโยชน6จากองค6ความรู�ในสาขาตEาง ๆ ให�สอดคล�องกับสภาพสังคมอยEางมีจริยธรรม 
2. หลักสูตรรายบุคคล เป-นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการศึกษาตามอัตภาพ เพ่ือตอบสนอง
แนวความคิดในการจัดการศึกษารายบุคคล ซ่ึงจะต�องออกแบบระบบเพ่ือรองรับความก�าวหน�าของ
เทคโนโลยีด�านตEาง ๆ 3. หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ6 เป-นหลักสูตรท่ีมุEงเน�น กระบวนการใน
การจัดกิจกรรมและประสบการณ6ให�กับผู�เรียนเพ่ือนําไปสูEความสําเร็จ เชEน กิจกรรมท่ีสEงเสริมให�
ผู�เรียนมีสEวนรEวมในบทเรียน ประสบการณ6การเรียนรู�จากการสืบค�นด�วยตนเอง เป-นต�น 4. หลักสูตร
ท�องถ่ิน เป-นการพัฒนาหลักสูตรท่ีต�องการกระจายการบริหารจัดการออกสูEท�องถ่ิน เพ่ือให�สอดคล�อง
กับศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล�อมและความเป-นอยูEของประชาชนท่ีมีอยูEในแตEละท�องถ่ิน แทนท่ีหลักสูตร
ในแบบเดิมท่ีใช�วิธีการรวมศูนย6การพัฒนาอยูEในสEวนกลาง 
  2. นวัตกรรมการเรียนการสอน เป-นการใช�วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดค�นพัฒนา
วิธีสอนแบบใหมE ๆ ท่ีสามารถตอบสนองการเรียนรายบุคคล การสอนแบบผู�เรียนเป-นศูนย6กลาง การ
เรียนแบบมีสEวนรEวม การเรียนรู�แบบแก�ปDญหา การพัฒนาวิธีสอนจําเป-นต�องอาศัยวิธีการและ
เทคโนโลยีใหมE ๆ เข�ามาจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน ตัวอยEางนวัตกรรมท่ีใช�ในการเรียน
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การสอน ได�แกE การสอนแบบศูนย6การเรียน การใช�กระบวนการกลุEมสัมพันธ6 การสอนแบบเรียนรู�
รEวมกัน และการเรียนผEานเครือขEายคอมพิวเตอร6และอินเทอร6เน็ต การวิจัยในชั้นเรียน ฯลฯ 
  3. นวัตกรรมสื่อการสอน เนื่องจากมีความก�าวหน�าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร6 
คอมพิวเตอร6เครือขEายและเทคโนโลยี โทรคมนาคม ทําให�นักการศึกษาพยายามนําศักยภาพของ
เทคโนโลยีเหลEานี้มาใช�ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหมE ๆ จํานวนมากมาย ท้ังการเรียนด�วยตนเอง
การเรียนเป-นกลุEมและการเรียนแบบมวลชน ตลอดจนสื่อท่ีใช�เพ่ือสนับสนุนการฝuกอบรม ผEาน
เครือขEายคอมพิวเตอร6ตัวอยEาง นวัตกรรมสื่อการสอน ได�แกE คอมพิวเตอร6ชEวยสอน (CAI) มัลติมีเดีย 
(Multimedia) การประชุมทางไกล (Teleconference) ชุดการสอน (Instructional Module) วีดี
ทัศน6แบบมีปฏิสัมพันธ6 (Interactive Video) 
  4. นวัตกรรมทางด�านการประเมินผล เป-นนวัตกรรมท่ีใช�เป-นเครื่องมือเพ่ือการวัดผล
และประเมินผลได�อยEางมีประสิทธิภาพและทําได�อยEางรวดเร็ว รวมไปถึงการวิจัยทางการศึกษา การ
วิจัยสถาบัน ด�วยการประยุกต6ใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร6มาสนับสนุนการวัดผล ประเมินผลของ
สถานศึกษา ครู อาจารย6 ตัวอยEาง นวัตกรรมทางด�านการประเมินผล ได�แกE การพัฒนาคลังข�อสอบ 
การลงทะเบียนผEานทางเครือขEายคอมพิวเตอร6 และอินเตอร6เน็ต การใช�บัตรสมาร6ทการ6ด เพ่ือการใช�
บริการของสถาบันศึกษา การใช�คอมพิวเตอร6ในการตัดเกรด 
  5. นวัตกรรมการบริหารจัดการ เป-นการใช�นวัตกรรมท่ีเ ก่ียวข�องกับการใช�
สารสนเทศมาชEวยในการบริหารจัดการ เพ่ือการ ตัดสินใจของผู�บริหารการศึกษาให�มีความรวดเร็วทัน
เหตุการณ6 ทันตEอการเปลี่ยนแปลงของโลกนวัตกรรมการศึกษาท่ีนํามาใช�ทางด�านการบริหารจะ
เก่ียวข�องกับระบบการจัดการฐานข�อมูลในหนEวยงานสถานศึกษา เชEน ฐานข�อมูล นักเรียน นักศึกษา 
ฐานข�อมูล  คณะอาจารย6และบุคลากร ในสถานศึกษา ด�านการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ6 
ฐานข�อมูลเหลEานี้ต�องการออกระบบท่ีสมบูรณ6มีความปลอดภัยของข�อมูลสูง นอกจากนี้ยังมีความ
เก่ียวข�องกับสารสนเทศภายนอกหนEวยงาน เชEน ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ท่ีเก่ียวกับ
การจัดการศึกษา ซ่ึงจะต�องมีการอบรม เก็บรักษาและออกแบบระบบการสืบค�นท่ีดีพอซ่ึงผู�บริหาร
สามารถสืบค�นข�อมูลมาใช�งานได�ทันทีตลอดเวลา การใช�นวัตกรรมแตEละด�านอาจมีการผสมผสานท่ี
ซ�อนทับกันในบางเรื่อง ซ่ึงจําเป-นต�องมีการพัฒนารEวมกันไปพร�อม ๆ กันหลายด�าน การพัฒนา
ฐานข�อมูลอาจต�องทําเป-นกลุEมเพ่ือให�สามารถนํามาใช�รEวมกันได�อยEางมีประสิทธิภาพ 
  คุณลักษณะภาวะผู�นําทางการศึกษาแหEงโลกอนาคต 3 คุณลักษณะ ทักษะผู�นําโดย 
ศ.คาร6 ยันทัมณบดี School of Business and Management, Hong Kong University of Science 
and Technology (HKUST) กลEาววEา งานประเภทท่ีระบบอัตโนมัติ หุEนยนต6 ไมEสามารถทดแทนได� 
เป-นงานท่ีเก่ียวข�องกับการใช�ทักษะด�านการคิดเชิงวิพากษ6 ความคิดสร�างสรรค6 ความเอาใจใสEดูแล 
การทํางานเป-นทีม และ กระบวนการทางความคิดแบบผู�ประกอบการ โดย 85 % ของงานท่ีจะเกิดข้ึน
ภายในป2 2030 ยังไมEได�รับการสร�างเป-นอาชีพหรืองาน หากแตEทักษะของงานใหมE ต�องอาศัยความ
ชํานาญด�านดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นสูง ฉะนั้นในชEวงเปลี่ยนผEานสูEงานในอนาคต โดยเฉพาะอาชีพท่ีถูก
ทดแทนงEาย ต�องให�ได�รับการเทรนนิ่ง สถาบันการศึกษาต�องปรับเปลี่ยนหลักสูตร เน�นการคิดเชิง
วิพากษ6 ความเอาใจใสEดูแล และความคิดสร�างสรรค6 โดยต�องลงทุนกับครูอาจารย6ผู�สอน เพ่ือให�อัพเดท
อยูEตลอดเวลา ทันตEอการเปลี่ยน แปลงของโลก ถ�าพนักงานได�รับเทรนท่ีถูกต�อง สําหรับทักษะตEาง ๆ 
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ท่ีจําเป-นสําหรับโลกดิจิทัล เทคโนโลยี จะทําให�คนและปDญญาประดิษฐ6 หุEนยนต6 สามารถทํางาน
รEวมกันอยEางมีประสิทธิภาพ องค6กรจะได�รับประโยชน6สูงสุด 
  ศ. ฮัน ซินฮุน (Pro. Hum Sin Hoon) รองคณบดี NUS Business School, National 
University of Singapore กลEาวตEอวEา ทักษะแหEงอนาคต เม่ืองานในอนาคตคือไมEทราบ แตEด�วย
เทคโนโลยีชั้นสูงท่ีเกิดข้ึนรวดเร็ว ทําให�อาชีพการงานเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป ทําให�ไมE
ทราบถึงงานในอนาคต โดย 65 % ของนักเรียนประถมศึกษาในวันนี้ จะมีอาชีพการงานท่ียังไมEได�
เกิดข้ึนในเวลานี้ ฉะนั้นสิ่งท่ีดีท่ีสุด คือ การเตรียมพร�อมนักศึกษาสําหรับอนาคต ด�วยความรู�ด�านดาต�า
ท่ีต�องวิเคราะห6และอEานขาดด�วยข�อมูลท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด�านเทคโนโลยีท่ี
ต�องมีพ้ืนฐานท้ังการโค�ดด้ิง โปรแกรม และต�องเข�าใจการทํางานของเหลEาปDญญาประดิษฐ6 หุEนยนต6 
เพ่ือจะสามารถควบคุมให�ถูกต�อง และสุดท�ายด�านท่ีสําคัญ คือ มนุษยสัมพันธ6 ซ่ึงโลกทุกวันนี้เริ่มขาด
แคลน เป-นสังคมก�มหน�า ต�องสอนให�รู�จักตัวตน การเข�าสังคม รู�จักการสื่อสาร ในขณะท่ีโลกเปลี่ยนทุก
วัน ทักษะแหEงอนาคตท่ีขาดไมEได�คือการเรียนรู�ตลอดชีวิต ซ่ึงเป-นทักษะระดับชาติของสิงคโปร6 ท่ี
มุEงเน�นให�พลเมืองทุกคนต�องใสEใจใฝmหาความรู� พัฒนาตนเอง โดยรัฐบาลให�การสนับสนุนท้ังระบบ และ
มหาวิทยาลัย เอกชน มีบทบาทเข�ามาเสริม อาทิ ให�นักศึกษากลับมาลงคอร6สเรียนหลังจากจบจาก
มหาวิทยาลัยภายใน 20 ป2 เพ่ือพัฒนาตนเองอยEางสมํ่าเสมอ 
  รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร6 คณบดี Chulalongkorn Business School ท่ีกลEาวถึงยุค
การเปลี่ยนแปลงผู�นําในโลกอนาคต ควรมีทักษะด�านใดบ�าง โดยได�ระบุวEา จากการศึกษาและสอบถาม
ผู�นําในระดับตEาง ๆ ในประเทศไทย ถึงคุณลักษณะท่ีสําคัญของผู�นําท่ีจะประสบความสําเร็จในอนาคต 
ผลการศึกษาเบื้องต�นพบวEา ผู�นําต�องมีคุณลักษณะ 3 ประ การ ได�แกE 1) ความสามารถในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง โดยผู�นําต�องมีทักษะในการสร�างวิสัยทัศน6รEวมผEานการเลEาเรื่องท่ีมีประเด็นท่ีชัดเจน 
ความกล�าท่ีจะเสี่ยงแม�สถานการณ6จะคลุมเครือ และการมุEงเน�นผลสําเร็จมากกวEากระบวนการ 2) การ
จูงใจทีมงานให�มุEงผลสัมฤทธิ์ จะพบวEาผู�นําในอนาคตจะต�องทํางานกับคนรุEนใหมEมากข้ึน ซ่ึงในการ
ทํางานกับคนรุEนใหมEให�ประสบผลสําเร็จนั้น จะต�องประกอบด�วยท้ังในสEวนของงาน และสEวนของ
ความสัมพันธ6 โดยในสEวนของงาน ผลจากการวิจัยพบวEา ผู�นําท่ีดีจะต�องหาโอกาสใหมE ๆ ให�บุคลากร
รุEนใหมEได�เรียนรู�และแสดงความสามารถ จะให�โอกาสมีสEวนรEวมในการออกแบบและวางแผนงาน และ
ให�โอกาสคิดและตัดสินใจในงานท่ีรับผิดชอบ สEวนในด�านความสัมพันธ6นั้น ผู�นําท่ีดีจะต�องให�คนท่ีอยูE
ด�วยรู�สึกสนุกกับการทํางาน ปฏิบัติตนเป-นตัวอยEางให�ลูกน�องทําตาม และรู�จักต้ังคําถามให�ลูกน�อง
สะท�อนความคิด 3) วิธีการคิด ทักษะท่ีสําคัญสามประการท่ีผู�นําจะต�องมี ภายใต�เรื่องของการคิดนั้น 
ประกอบด�วย การคิดเป-นระบบ การเรียนรู�สิ่งใหมE ๆ อยEางตEอเนื่อง และการคิดริเริ่มให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการมีวินัยในการพัฒนาตนเอง เรียนรู�ตลอดชีวิต อาจเป-นแนวทางรอดในการเผชิญกับยุค
แหEงการเปลี่ยนแปลง 
  บทบาทของผู�นําการบริหารการศึกษา Future for Site ภาวะผู�นํามีบทบาทท่ีแบEง
อยEางกว�าง ๆ ออกเป-น 4 ประการ การกําหนดแนวทางหลัก (Path Finding) ผู�นําควรเริ่มต�นด�วยการ
กําหนดเปvาหมายและแนวความคิดท่ีชัดเจน บทบาทดังกลEาวจะชEวยให�ผู�นําสร�างแผนงานแมEแบบ 
(Blueprint of Action) ท่ีตั้งอยูEบนพ้ืนฐานของหลักการกEอนจะลงมือปฏิบัติตามแผน และนอกจากนั้น 
ไมEเพียงแตEต�องรู�ถึงวิธีการกําหนดทิศทางและเปvาหมายเทEานั้น แตEผู�นําต�องได�รับการสนับสนุนและ
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ความมุEงม่ันจากพนักงานในการบรรลุถึงเปvาหมายด�วย ผู�นําต�องมีความสามารถนําให�ผู�อ่ืนมีสEวนรEวมใน
การสร�างพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน6 (Vision) และสื่อสารอยEางชัดเจน ผู�นําต�องชี้ให�เห็นถึง
ผลประโยชน6ท่ีพนักงานจะได�รับจากความสําเร็จในอนาคต การสร�างระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิผล 
(Aligning) การสร�างระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิผลหรือการทําให�องค6การดําเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ การลงมือสร�างแผนหลักท่ีกําหนดข้ึนในข้ันตอนท่ีหนึ่ง ทุกระดับชั้นขององค6การควรมีการ
ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค6เดียวกัน ผู�นํายังต�องเปลี่ยนแปลงระบบการ
ทํางาน ข้ันตอนการทํางาน และโครงสร�างองค6การทํางานให�สอดคล�องกับจุดมุEงหมายขององค6การท่ีได�
วางไว� การมอบอํานาจ (Empowering) หากผู�นํามีการมอบอํานาจให�แกEพนักงานอยEางจริงจังจะทําให�
บรรยากาศในการทํางานมีความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน การสื่อสารระหวEางบุคคลและระหวEางกลุEมเกิด
ประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ6ใหมE ๆ ท่ีสร�างสรรค6 และพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ศักยภาพของตนได�อยEางอิสระ ดังนั้นผู�นําต�องสร�างสภาวะท่ีจะกระตุ�นการสร�างเสริมและปลดปลEอย
ความคิดริเริ่มสร�างสรรค6 ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ และศักยภาพท่ีมีอยูEในทุกคน  
  การสร�างตัวแบบ (Modeling) ผู�นําต�องสร�างความนEาเชื่อถือต�องมีคุณสมบัติของ
ผู�นําท่ีดีด�วย กลEาวคือ ต�องเข�าใจถึงความสําคัญของดุลยภาพระหวEางคุณลักษณะ (Characteristics) 
กับความรู�ความสามารถ (Competence) ผู�นําองค6การควรแสดงบทบาทอยEางไร ในการพัฒนา
องค6การไปสูEองค6การแหEงการเรียนรู�ท่ีประสบผลสําเร็จ ผู�นําองค6การเป-นผู�มีสEวนสําคัญอยEางยิ่งตEอการ
เปลี่ยนแปลงขององค6การ สอดรับกับภาวัฒน6 พันธุ6แพ (2546, น. 57) ท่ีได�กลEาววEาการเปลี่ยนแปลง
องค6การจะไมEสามารถเกิดข้ึนได�เลยหากผู�นําไมEเป-นผู�ริเริ่มโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไปเป-นองค6การ
แหEงการเรียนรู�ซึ่งจะต�องทําให�บุคลากรในองค6การยอมรับและมีความรู�สึกรEวมกับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึง
ถือเป-นภารกิจท่ีท�าทายสําคัญของผู�นําองค6การในปDจจุบัน ดังนั้น ผู�นําองค6การในฐานะผู�มีบทบาท
สําคัญในระดับองค6การจึงต�องแสดงบทบาทท่ีชัดเจนในการสEงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนา
องค6การไปสูEองค6การแหEงการเรียนรู� โดยมีแนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญซ่ึงสามารถแบEงออกได�เป-น 5 ด�านท่ี
สอดคล�องตามกรอบแนวคิดองค6การแหEงการเรียนรู�ของป2เตอร6 เซ็นเก� ดังนี้  
  1. บทบาทตEอการพัฒนาองค6การแหEงการเรียนรู�ด�านความรอบรู�แหEงตน เชEน  
   1.1 การสEงเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรมีความมุEงม่ันในการแสวงหาความรู� 
ใหมE ๆ ท่ีทันตEอสภาพการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนํามาใช�ให�เป-นประโยชน6ตEอการปฏิบัติงานอยูEอยEาง
สมํ่าเสมอ  
   1.2 การสEงเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรเป-นผู�มีวิสัยทัศน6และสามารถสร�าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให�เกิดความสําเร็จ  
   1.3 การสEงเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรมีการวางแผน กําหนดข้ันตอนและ
วิธีการในการทํางานอยEางเป-นระบบท่ีชัดเจน 
  2. บทบาทตEอการพัฒนาองค6การแหEงการเรียนรู�ในด�านแบบแผนความคิดอEาน เชEน 
การสEงเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรมีกระบวนการคิด วิเคราะห6และวินิจฉัยข�อมูลตEาง ๆ บนพ้ืนฐาน
ของข�อเท็จจริง ทุกด�านกEอนการตัดสินใจดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกครั้ง การสEงเสริมและสนับสนุน
ให�บุคลากรมีการนําปDญหาตEาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงานมาวิเคราะห6 
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  3. บทบาทตEอการพัฒนาองค6การแหEงการเรียนรู�ในด�านวิสัยทัศน6รEวมกัน เชEน การ
สEงเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรมีสEวนรEวมในการกําหนดวิสัยทัศน6ของหนEวยงาน การสEงเสริมและ
สนับสนุนให�บุคลากรรับรู�ถึงเปvาหมายของหนEวยงานท่ีต�องการในอนาคต การสEงเสริมและสนับสนุนให�
บุคลากรมีการวางแผนงานของตนเองเพ่ือให�บรรลุเปvาหมายและสอดคล�องกับวิสัยทัศน6ของหนEวยงาน 
  4. บทบาทตEอการพัฒนาองค6การแหEงการเรียนรู�ในด�านการเรียนรู�ของทีม เชEน การ
สนับสนุนให�หนEวยงานมีการจัดระบบการบริหารจัดการท่ีเป9ดโอกาสให�บุคลากรได�ตัดสินใจแก�ปDญหา
การปฏิบัติงานรEวมกัน การสEงเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรมีการวางแผนการปฏิบัติงานรEวมกัน การ
สEงเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู� ความคิดเห็นและยอมรับเหตุผลของกันและกัน 
  5. บทบาทตEอการพัฒนาองค6การแหEงการเรียนรู�ในด�านการคิดอยEางเป-นระบบ เชEน 
การสนับสนุนให�หนEวยงานกําหนดเปvาหมายและทิศทางการทํางานท่ีชัดเจน สอดคล�องความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน การสนับสนุนให�หนEวยงานมีการจัดแบEงหน�าท่ีความรับผิดชอบอยEางเป-นระบบท่ี
ชัดเจนการสEงเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรมีความสามารถในการคิดและปฏิบัติงานท่ีสลับซับซ�อนได�
อยEางเป-นระบบ แนวปฏิบัติในเรื่องบทบาทตEอการพัฒนาองค6การแหEงการเรียนรู�ท้ัง 5 ด�าน ตามท่ีได�
นําเสนอมานี้ ผู�นําองค6การสามารถนําไปใช�เป-นแนวทางประกอบการพิจารณาตัดสินใจกําหนดกลยุทธ6
หรือยุทธ6ศาสตร6การบริหารจัดการให�เหมาะสมและสอดคล�องกับทิศทางความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
ปDจจุบัน เพ่ือการพัฒนาองค6การไปสูEการเป-นองค6การแหEงการเรียนรู�ท่ีขับเคลื่อนไปสูEความเป-นเลิศ 
(Excellence) อยEางม่ันคง 
  ทักษะสําคัญในการเป-นผู�นําท่ีดี การเป-นหัวหน�าอาจไมEใชEเรื่องยาก แตEเป-นหัวหน�า
และเป-นผู�นําท่ีดี นี่ซิเป-นเรื่องยากและท�าทายสําหรับทุกคน เพราะคุณไมEสามารถสั่งให�ทุกคนชอบหรือ
เห็นด�วยในสิ่งท่ีตนเองทํา แตEในฐานะผู�นํา คุณต�องซ้ือใจลูกน�องให�ได� เพ่ือตEอยอดไปถึงการทํางาน 
และสEงให�องค6กรประสมความสําเร็จตามเปvาท่ีต้ังไว� แตEถ�าคุณยังไมEม่ันใจวEาตัวเองมีความเป-นผู�นํามาก
พอหรือยัง ลองดู 10 ทักษะสําคัญด�านลEางนี้ ซ่ึงจะชEวยให�คุณและลูกน�องอยูEรEวมกันได�อยEางราบรื่น 
  1. ทําให�เกิดความรEวมมือ แนEนอนวEางานทุกอยEางจะสําเร็จไมEได�ถ�าเกิดจาก ๆ คนเดียว 
เพราะฉะนั้นทุกคนต�องรEวมมือกัน แม�จะข้ึนชื่อวEาเป-น “ผู�นํา” ท่ีทําหน�าท่ีกุมอํานาจ แตEก็ใช�วEาคุณจะมี
สิทธิ์สั่งอยEางเดียว ผู�นําท่ีดีต�องรู�จักใช�อํานาจด�วยเหตุผล รับฟDงความคิดเห็นจากผู�อ่ืน เพ่ือให�ภาพรวม
การทํางานปราศจากปDญหา ผู�นําต�องวางตัวในฐานะของผู�ท่ีพร�อมจะสนับสนุนความสําเร็จของคนรอบข�าง 
แล�วสุดท�ายคุณจะ พบวEา ตัวคุณเองก็ประสําความสําเร็จด�วย 
  2. โฟกัสท่ีทีมงานบุคลากรท่ีดี ถือเป-นสินทรัพย6ท่ีสําคัญท่ีสุดขององค6กร การกลEาว
ชื่นชม และพัฒนาศักยภาพของพวกเขาจึงเป-นสิ่งสําคัญ รวมถึงต�องรู�จักลูกน�องของตัวเอง รู�วEาพวกเขา
ต�องการอะไร ท้ังเรื่องสภาพแวดล�อมการทํางาน ความเป-นอยูE และต�องให�ความเคารพซ่ึงกันและกัน 
  3. มองเห็นความผิดปกติ เราเชื่อวEาไมEมีใครอยากรับมือกับเรื่องดรามEา แตEบางครั้งก็
หลีกเลี่ยงไมEได� คุณจะต�องเจอกับปDญหาเล็ก ๆ ท่ีอาจกEอตัวเป-นปDญหาใหญEในอนาคต หน�าท่ีของผู�นํา
คือ หม่ันสังเกตความผิดปกติในทีม หานโยบายการทํางานท่ีสอดคล�องกัน เพ่ือให�ทีมทํางานได�เต็มท่ี 
  4. กล�าเปลี่ยนแปลง การจะก�าวสูEการเป-นผู�นําท่ีประสบความสําเร็จได�นั้น คุณต�อง
เข�าใจกEอนวEา ไมEวEาคุณจะทําอะไรยEอมสEงผลตEอองค6กรแนEนอน อยEากลัวท่ีจะสร�างความเปลี่ยนแปลง 
ให�มองวEาเป-นเรื่องท�าทายท่ีคุณและทีมงานสามารถทํารEวมกันได� 
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  5. รู�จักเรียนรู� เพราะการทําธุรกิจ คือ โลกของการแขEงขัน ในฐานะผู�นําคุณต�องเป-น
กําลังหลักในการขับเคลื่อนองค6กร พยายามเรียนรู�สิ่งใหมE ๆ และวิธีตอบสนองตEอการเปลี่ยนแปลง 
ตEาง ๆ ท่ีสําคัญอยEาลืมปลูกฝDงสิ่งเหลEานี้ให�ทีมงานของคุณด�วย 
  6. ต�องเป-นหัวหน�าท่ีเข�าถึงงEาย เม่ือพูดถึงการเป-นผู�นําท่ีอยูEบนยอดสูงสุดขององค6กร 
บางคนอาจรู�สึกกลัว เหงา หรือโดดเด่ียว อยEางไรก็ตาม คุณไมEควรแยกตัวเองออกจากคนอ่ืน แตEต�อง
เป-นหัวหน�าท่ีลูกน�องเข�าถึงงEาย เห็นคุณคEาของการใช�เวลารEวมกับผู�อ่ืน หม่ันพูดคุยกับทีมงานบ�าง แล�ว
คุณจะรู�วEาพวกเขามีปDญหาอะไร และแตEละคนมีนิสัยอยEางไร 
  7. มีความเชื่อม่ัน การเป-นผู�นําท่ีนEาเอาแบบอยEาง ต�องมากจากความเชื่อม่ันท่ีมีอยูE
ในตัวเอง เพราะทุกการกระทําของคุณ จะเป-นการแสดงความเชื่อม่ันท่ีมีตEอองค6กรและลูกน�องได�รับรู� 
  8. มีความรับผิดชอบจริง ๆ แล�วไมEวEาอยูEในตําแหนEงใด ความรับผิดชอบคือสิ่งท่ีทุก
คนต�องมีไมEวEาจะทําอะไร 
  9. มีคาแรคเตอร6 การมีคาแรคเตอร6เฉพาะตัว อยEามองวEาไมEสําคัญ คาแรคเตอร6ของ
คุณจะชEวยเสริมให�การกระทํา และทําพูดนEาเชื่อถือข้ึน ท้ังนี้ ก็ข้ึนอยูEกับคาแรคเตอร6ของแตEละคน 
บางครั้งอาจเป-นสายฮา บางคนสายจริงจัง หาความพอดีให�เจอ แล�วทุกอยEางจะงEายเอง 
  10. พร�อมให�คําปรึกษา และเป9ดโอกาส การเป-นผู�นําไมEได�หมายความคุณจะต�องอยูE
บนหิ้งแตะต�องไมEได� แตEผู�นําท่ีดีต�องเข�าถึงงEาย และพร�อมจะให�คําปรึกษาแกEลูกน�อง บางครั้งคุณอาจ
ไมEเชี่ยวชาญเทEาลูกน�อง ลองปลEอยให�พวกเขานําทางบ�าง เป9ดโอกาสให�พวกเขาได�แสดงทักษะและ
ความสามารถท่ีซEอนอยูE จากท้ัง 10 ข�อนี้ การไมEมีสักข�อ ก็ไมEได�หมายความวEาคุณจะเป-นผู�นําท่ีบกพรEอง 
คุณสามารถเป-นแรงบันดาลใจให�ลูกน�องเกิดความพยายามในการลงมือทําได� เพียงมีความมุEงม่ันและ
ทําทุกอยEางให�เต็มท่ี 
  คุณสมบัติผู�นําท่ีดีควรมี  
  1. ความรู� (Knowledge) การเป-นผู�นํานั้น ความรู�เป-นสิ่งจําเป-นท่ีสุด ความรู�ในท่ีนี้
มิได�หมายถึงเฉพาะความรู� เก่ียวกับงานในหน�าท่ีเทEานั้น หากแตEรวมถึงการใฝmหาความรู�เพ่ิมเติม ใน
ด�านอ่ืน ๆ ด�วย การจะเป-นผู�นําท่ีดี หัวหน�างานจึงต�องเป-นผู�รอบรู� ยิ่งรอบรู�มากเพียงใด ฐานะแหEง
ความเป-นผุ�นําก็จะยิ่งม่ันคงมากข้ึนเพียงนั้น 
  2. ความริเริ่ม (Initiative) ความริเริ่ม คือ ความสามารถท่ีจะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดใน
ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีได�ด�วยตนเอง โดยไมEต�องคอยคําสั่ง หรือความสามารถแสดงความคิดเห็น ท่ีจะ
แก�ไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดให�ดีข้ึน หรือเจริญข้ึนได�ด�วยตนเอง ความริเริ่มจะเจริญงอกงามได� หัวหน�างาน
จะต�องมีความกระตือรือร�น คือ มีใจจดจEองานดี มีความเอาใจใสEตEอหน�าท่ี มีพลังใจท่ีต�องการ
ความสําเร็จอยูEเบื้องหน�า 
  3. มีความกล�าหาญและความเด็ดขาด (Courage and Firmness) ผู�นําท่ีดีจะต�อง
ไมEกลัวตEออันตราย ความยากลําบาก หรือความเจ็บปวดใด ๆ ท้ังทางกายวาจา และใจ ผู�นําท่ีมีความ
กล�าหาญ จะชEวยให�สามารถผจญ ตEองานตEาง ๆ ให�สําเร็จลุลEวงไปได� นอกจากความกล�าหาญแล�ว 
ความเด็ดขาดก็เป-นลักษณะอันหนึ่งท่ีจะต�องทําให�เกิดมีข้ึน ในตัวของผู�นําเองต�องอยูEในลักษณะของ
การกล�าได�กล�าเสียด�วย 
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  4. การมีมนุษย6สัมพันธ6 (Human Relations) ผู�นําท่ีดีจะต�องรู�จักประสานความคิด 
ประสานประโยชน6สามารถทํางานรEวมกับคนทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษาได� ผู�นําท่ีมีมนุษยสัมพันธ6 
ดีจะชEวย ให�ปDญหาใหญEเป-นปDญหาเล็กได� 
  5. มีความยุติธรรมและซ่ือสัตย6สุจริต (Fairness and Honesty) ผู�นําท่ีดีจะต�องอาศัย
หลักของความถูกต�อง หลักแหEงเหตุผลและความซ่ือสัตย6สุจริตตEอตนเองและผู�อ่ืน เป-นเครื่องมือในการ
วินิจฉัยสั่งการ หรือปฏิบัติงานด�วยจิตท่ีปราศจากอคติ ปราศจากความลําเอียง ไมEเลEนพรรคเลEนพวก 
  6. มีความอดทน (Patience) ความอดทน จะเป-นพลังอันหนึ่งท่ีจะผลักดันงานให�
ไปสูEจุดหมายปลายทางได� อยEางแท�จริง 
  7. มีความต่ืนตัวแตEไมEต่ืนตูม (Alertness) ความต่ืนตัว หมายถึง ความระมัดระวัง 
ความสุขุมรอบคอบ ความไมEประมาท ไมEยืดยาขาดความกระฉับกระเฉง มีความฉับไวในการ
ปฏิบัติงานทัน ตEอเหตุการณ6ความต่ืนตัวเป-นลักษณะท่ีแสดงออกทางกาย แตEการไมEต่ืนตูม เป-นพลัง
ทางจิตท่ีจะหยุดคิดไตรEตรอง ตEอเหตุการณ6ตEาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน รู�จักใช�ดุลยพินิจท่ีจะพิจารณาสิ่งตEาง ๆ 
หรือเหตุตEาง ๆ ได�อยEางถูกต�อง พูดงEาย ๆ ผู�นําท่ีดีจะต�องรู�จักควบคุมตัวเองนั่นเอง (Self Control) 
  8. มีความภักดี (Loyalty) การเป-นผู�นําหรือหัวหน�าท่ีดีนั้น จําเป-นต�องมีความ
จงรักภักดีตEอหมูEคณะ ตEอสEวนรวมและตEอองค6การ ความภักดีนี้ จะชEวยให�หัวหน�าได�รับความไว�วางใจ 
และปกปvองภัยอันตรายในทุกทิศได�เป-นอยEางดี 
  9. มีความสงบเสง่ียมไมEถือตัว (Modesty) ผู�นําท่ีดีจะต�อง ๆ ไมEหยิ่งยโส ไมEจองหอง 
ไมEวางอํานาจ และไมEภูมิใจในสิ่งท่ีไร�เหตุผล ความสงบเสง่ียมนี้ ถ�ามีอยูEในหัวหน�างานคนใดแล�ว ก็จะ
ทําให�ลูกน�องมีความนับถือ และให�ความรEวมมือเสมอ  
  คุณสมบัติหลักแหEงการเป-นผู�นําโดย John C.Maxwell 1. ผู�นําต�องเป-นคนมีวิสัยทัศน6 
ต�องมองไปถึงอนาคต และเห็นจุดมุEงหมายอยEางชัดเจน 2. ผู�นําต�องใฝmรู� ต�องไมEล�าหลัง ติดตามเรียนรู�
ให�ทันการเปลี่ยนแปลงอยุEเสมอ 3. ผู�นําต�องเป-นผู�รับใช�ท่ีดี เรียนรู�การปฏิบัติจากผู�อ่ืน 4. ผู�นําต�องมี
วินัยในตนเอง เพ่ือเป-นตัวอยEางในการสร�างวินัยให�กับองค6กร 5. ผู�นําต�องเป-นผู�ม่ันคง ในหลักการ 
อุดมการณ6 ไมEหวั่นไหวตEอสถานการณ6 6. ผู�นําต�องเป-นคนกล�ารับผิดชอบผลท่ีเกิดจากการตัดสินใจ            
7. ผู�นําต�องเป-นผู�มีมนุษย6สัมพันธ6ดี ทําให�การทํางานเกิดความราบรื่น 8. ผุ�นําต�องเป-นคนรู�จักแก�ปDญหา
ท้ังระยะสั้นระยะยาวถ�ารู�วEามีปDญหาตร�องรีบแก�ไมEปลEอยให� ปDญหาคงค�าง 9. ผู�นําต�องเป-นผู�มีทัศนคติท่ี
ดีในการทํางาน ต�องเชื่อวEาทําได� 10. ผู�นําต�องมีใจรักในงาน รักผู�รEวมงาน รักผู�เก่ียวข�อง ในงาน รัก
ผู�รับบริการ รักตนเองเข�าใจตนเอง 11. ผู�นําต�องมีคุณธรรม เชื่อม่ันในหลักคุณธรรม 12. ผู�นําต�องมี
เสนEห6 บุคลิกดี ความประทับใจแรกพบชEวยให�งานประสบความสําเร็จได�งEาย 13. ผู�นําต�องทุEมเท 
เชื่อม่ันในสิ่งท่ีทํา หากไมEทุEมเทจะเป-นเพียงนักฝDน 14. ผู�นําต�องรู�จักการสื่อสารท่ีดี มีความสามารถสื่อ
ให�ผู�อ่ืนเข�าใจในสิ่งทีตนเองคิด ทําเรื่องยากให�งEาย 15. ผู�นําต�องเป-นคนมีประสิทธิภาพ ทํางานอยEางมี
หลักวิชาการให�เกิดความสําเร็จ 16. ผู�นําต�องกล�าหาญ ทําในสิ่งท่ีถูกต�องกล�าคัดค�านในสิ่งผิด 17. ผู�นํา
ต�องมีวิจารณญาณท่ีดี รู�จักวิเคราะห6 ตัดสินใจถูกต�อง 18. ผู�นําต�องมีความแจEมชัดในทุกด�าน 19. ผู�นํา
ต�องเป-นคนมีน้ําใจ 20. ผู�นําต�องเป-นคนมีความคิดริเริ่มในสิ่งใหมE ๆ 21. ผู�นําต�องเป-นผู�ฟDงท่ีดี เพ่ือ
เข�าถึงจิตใจ คุณสมบัติผู�นําแหEงอนาคตคุณสมบัติหลัก 5 ประการ ของผู�นําแหEงอนาคต 1. ต�องคิดถึง
ภาพรวมโลก (Thinking Globally) การทําธุรกิจในอดีตตEางจากปDจจุบันและอนาคต ทุกสิ่งในโลก
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เชื่อมถึงกันหมด จากการพัฒนาการสื่อสาร ถ�าจํากันได� ภาวะการเงินต�มยํากุ�งในบ�านเรา สEงผลกระทบ
ไปท่ัวภูมิภาค และท่ัวโลกอยEางรวดเร็ว และในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของตลาดท่ัวโลกจะมี
ความสําคัญตEอการทําธุรกิจในประเทศ ดังนั้น ผู�นําแหEงอนาคตต�องคิดถึงภาพรวมโลก ต�องศึกษาทํา
ความเข�าใจเศรษฐศาสตร6มหภาค ต�องรู�ทันกฎหมายและการเมืองประเทศอ่ืน ๆ ด�วยมีสองปDจจัยท่ี
ผู�นํายุคหน�าต�องคิดถึง คือ การเพ่ิมข้ึนของการค�าระหวEางประเทศ และการบูรณาการด�านเทคโนโลยี 
ตัวอยEางท่ีเห็นชัด คือ สินค�าสมัยนี้ ไมEได�ผลิตจากประเทศเดียวอีกตEอไป วัตถุดิบและชิ้นสEวนถูกสEงมา
จากประเทศตEาง ๆ เพ่ือประกอบเป-นสินค�าชิ้นเดียว แตEก็ยังคงมีราคาต�นทุนท่ีถูกกวEา (จากความ
ได�เปรียบทางการแขEงขัน Competitive Advantage ของแตEละประเทศนั่นเอง) เพราะฉะนั้นสิ่งเดียว
ท่ีผู�ผลิตต�องเรียนรู� ก็คือเรื่องการบริหารจัดการการผลิตระดับโลก การบริหารการตลาด และการ
บริหารทีมขาย นอกจากนี้ผู�นําแหEงอนาคตยังต�องคิดถึงการบูรณาการการใช�เทคโนโลยีใหมE ๆ ท้ัง
ภายในสํานักงานไปจนถึงการสEงออก อยEาลืมวEา สินค�าบางอยEาง อาจผลิตในประเทศไทยแตEสEงไปขาย
ตEางประเทศ (เชEน กล�องถEายรูป รถยนต6) ท้ังนี้ เพราะเทคโนโลยีนั้น สามารถจะทะลาย กําแพงไปสูE
การทําธุรกิจ ระดับโลกได� ดังนั้น ผู�นําท่ียังคิดแตEจะค�าขายในประเทศเทEานั้น อาจถูกกดดันจากตลาด
ระดับโลกได� (เชEน ปDญหาเรื่องการขาดแคลนข�าวของตลาดโลก สEงผลกระทบตEอชาวนาไทยโดยตรง 
รวมท้ังรัฐบาลก็ยังถูกกดดันจากตลาดตEางประเทศอีกด�วย ท้ัง ๆ ท่ีไทยก็ผลิตข�าวเทEาเดิม) 
  1. ต�องเข�าใจความหลายหลายทางวัฒนธรรม (Appreciating Cultural Diversity) 
จากการเป9ดตลาดเสรี วัตถุดิบมาจากหลายแหEง ธุรกิจอาจต้ังฐานการผลิตในตEางประเทศ หรือสEง
สินค�าไปขายยังตลาดนอกบ�าน ดังนั้น ผู�นําแหEงอนาคตจึงต�องเข�าใจความหลากหลายทาง วัฒนธรรม 
ของทีมงานและประเทศท่ีเข�าไปดําเนินธุรกิจ ต�องเข�าใจท้ังระบบเศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีด�วย และต�องเคารพความแตกตEางด�านนี้ของปDจเจกชน เพราะในมุมมอง
หนึ่ง คือ การเป9ดโอกาสทางการค�า ผู�นําธุรกิจจากอเมริกาหรือยุโรปท่ีเข�ามาทําธุรกิจในประเทศไทย 
อาจต�องอEานหลักพุทธศาสนา เพราะศาสนา คือ ปDจจัยสําคัญใน การกําหนดภาวะผู�นําของคน อาจจะ
ต�องศึกษาเรื่องธรรมเนียมการให�ของขวัญ หรือการให�ความสําคัญกับเวลา (ชาวอเมริกาและยุโรป         
บางชาติ จะตรงเวลา และถือวEาเวลาเป-นสิ่งมีคEา แตEชาวไทยจะไมEคEอยตรงเวลา ชอบมาสาย และไมEให�
ความสําคัญกับเวลา) ด�วยเหตุนี้ การมีความสามารถ ท่ีจะชักจูงใจคนจากหลายเชื้อชาติได�จึงเป-น สิ่งท่ี
สําคัญมาก เพราะวิธีการจูงใจคนในวัฒนธรรมหนึ่งท่ีได�ผลดีมาก อาจใช�ไมEได�เลยกับ คนในอีก
วัฒนธรรมหนึ่ง หรือการยกยEองชมเชยพนักงานอาจ ต�องใช�วิธีท่ีแตกตEางกันไปตามวัฒนธรรมของ           
แตEละคน ดังนั้น ผู�นําท่ีมีจุดเดEนข�อนี้จึงเป-นทรัพยากรบุคคลท่ีมาคEาอยEางยิ่งขององค6กรในอนาคต 
  2. ต�องสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยี (Demonstrating Technology Savvy) 
ผู�นํายุคหน�าต�องสามารถ บริหารจัดการ เข�าใจบทบาทของเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องกับองค6กรโดยอาศัย
กลยุทธ6เพียง 4 อยEางเทEานั้น คือ 1) ต�องรู�วEาการใช�เทคโนโลยีใหมE ๆ อยEางชาญฉลาดนั้น สามารถชEวย
องค6กรได�อยEางไรบ�าง 2) ต�องรู�จักคัดเลือก พัฒนา และจูงใจทีมงานท่ีเกEงเรื่องเทคโนโลยีให�อยูEกับ
องค6กรไปนาน ๆ 3) ต�องรู�วิธีการบริหารและการลงทุนในเทคโนโลยีใหมE ๆ 4) ต�องเป-นผู�นําตัวอยEางใน
แงEการกล�าใช�เทคโนโลยีใหมE ๆ ปDจจุบันนี้ หลายองค6กรเชื่อวEาเทคโนโลยีจะเป-นอีกปDจจัยหนึ่งใน
อนาคตท่ีสามารถเปลี่ยนวิธีการทําธุรกิจได� (ตัวอยEางท่ีเห็นชัดเจนก็เชEน ธุรกิจออนไลน6ตEาง ๆ ท่ีทําให�
ธุรกิจไมEจําเป-นต�องมีหน�าร�านก็ได� ธุรกิจดาวน6โหลดเพลงหรือการโฆษณาบนโทรศัพท6มือถือ เป-นต�น)  
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  3. ต�องสร�างหุ�นสEวนธุรกิจ (Building Partnerships) เพ่ือให�สามารถแขEงขันกับตลาดโลก
ได�และได�เปรียบคูEแขEงธุรกิจ ผู�นําแหEงอนาคตต�อง ทําใจให�ได�วEาการปรับขนาดองค6กร ผEาโครงสร�าง      
ลดจํานวนพนักงาน และจ�างธุรกิจอ่ืนทํางานท่ีตนไมEถนัด (Outsourcing) นั้น ตEอไปจะถือเป-น เรื่อง
ธรรมดามาก ๆ ผู�นํายุคหน�าต�องรู�จักสร�างหุ�นสEวนธุรกิจยิ่งมากยิ่งดี ในอนาคตคําวEาศัตรูคูEแขEงหรือคูEหู 
จะไมEชัดเจนเทEาไหรEนัก ยิ่งในธุรกิจสําคัญ ๆ เชEน พลังงาน การสื่อสาร และยา องค6กรเดียวกันอาจเป-น
ท้ังลูกค�า เป-นผู�จัดสEง เป-นหุ�นสEวน หรือคูEแขEงในเวลาเดียวกันก็ได� ดังนั้น ผู�นํายุคหน�าจึงควรสร�าง
แนวคิดบวก สร�างความสัมพันธ6ระยะยาวและ แบบ “ชนะ-ชนะ” (Win-Win) กับองค6กรอ่ืน ๆ ไว�จึง
นEาจะเหมาะสมกวEา 
  4. ต�องแบEงปDนประสบการณ6ผู�นํา (Sharing Leadership) ผู�นําในยุคหน�าไมEได�เป-น
แบบท่ีอยูEบนจุดยอดสุด ของ แผนผังโครงสร�าง องค6กรท่ียึดติดขยับอะไรไมEได�อีกตEอไปแล�ว ในอนาคต
หุ�นสEวนธุรกิจ จะหันมารEวมมือกันทํางานมากข้ึน พนักงานและทีมงานจะเปลี่ยนแปลงไป ในลักษณะท่ี
มีความรู�มากข้ึน (Knowledge Workers) เพราะเด๋ียวนี้สามารถหาข�อมูลในเรื่องตEาง ๆ ได�ท้ังงEายและ
เร็ว การบริหารทีมงานท่ีมี ความรู�ความสามารถ จะเป-นเรื่องท่ียากข้ึน เพราะคนเกEงเหลEานี้จะอยูEกับ
องค6กรไมEนาน นอกจากวEาจะมีผู�นําท่ีเกEงกวEา ท�าทายกวEา และเป9ดโอกาสให�มากกวEา ฉะนั้น การท่ีผู�นํา
แหEงอนาคตเข�าใจศิลปะการบริหารทีมงานท่ีเกEงเลิศ (Talent Management) ให�มีประสิทธิผลสูงสุด
ตEอตัวผู�นําเอง และองค6กร การแบEงปDนถEายทอดความรู� ความสามารถ และประสบการณ6ความสําเร็จ
ของผู�นําเองตEอทีมงานเกEง ๆ เหลEานั้น จะชEวยเพ่ิมคุณคEาและมูลคEาให�ผู�นําแหEงอนาคตโดดเดEนกวEาผู�นํา
อ่ืน ๆ อยEางชัดเจน 
  ทิศทางภาวะผู�นํา 2017-2030 ศิริยุพา รุEงเริงสุข (2560) จากการพูดคุยในคราวกEอน
เรื่อง 6 แนวโน�มใหญEท่ีจะมีผลกระทบตEอสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของโลกในป2 ค.ศ. 2030 (Global 
Megatrends 2030) ซ่ึงแนวโน�มเหลEานั้น คือ เรื่องของการกระจายข้ัวอํานาจของโลกจากประเทศฝD�ง
ตะวันตกมายังฝD�งตะวันออกปDจเจกชนมีพลังอํานาจมากข้ึนการเปลี่ยนแปลงทางด�านประชากรศาสตร6 
วิกฤตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมสังคมโลกกลายเป-นสังคมดิจิตัลแบบจัดเต็มและความขัดแย�ง
และสงครามโลก แนวโน�มเหลEานี้มีผลกระทบตEอชีวิตความเป-นอยูE ความเชื่อพ้ืนฐาน โครงสร�างสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองอยEางมากมายดังท่ีได�วิเคราะห6โดยยEอ ๆ ในสัปดาห6กEอนไปแล�ว สําหรับสัปดาห6
นี้เรามาคุยกันวEาภาวะผู�นําแบบใดเป-นท่ีต�องการขององค6กรในป2 2030 ซ่ึงในทางปฏิบัติแล�วหากผู�นํา
ต�องการท่ีจะก�าวจากป2 2017 ไปยังป2 2030 อยEางราบรื่นรวดเร็ว ผู�นําควรให�ความสนใจกับแนวโน�ม
เหลEานี้ ศึกษาถึงระดับของผลกระทบท่ีมีตEอตัวทEาน ครอบครัวและองค6กรท่ีทํางานด�วย จากนั้นก็มา
ประเมินวEาต�องปรับความคิดปรับตัว ปรับระบบอยEางไรจึงจะก�าวไปข�างหน�าได�ม่ันคงไมEพลาดพลั้งตก
รุEนตกระดับไปกEอนท่ีป2 2030 จะมาถึง 
  ในเรื่องของภาวะผู�นํานี้ ซันนี่ ไกลส6 (Sunnie Giles) โค�ชผู�บริหารและท่ีปรึกษาด�าน
การพัฒนาภาวะผู�นํา ซ่ึงเป-นประธานบริษัท Quantum Leadership Group ได�ทําการสํารวจความ
คิดเห็นของผู�นําบรรษัทข�ามชาติจํานวน 195 คนจาก 15 ประเทศท่ัวโลก โดยผู�นําเหลEานั้นอยูEใน
องค6กร 15 องค6กรท่ีติดอันดับองค6กรข�ามชาติท่ีใหญEท่ีสุด 30 แหEงของโลก ดังนั้นวิสัยทัศน6ของผู�นํา
เหลEานี้จึงได�รับความนEาเชื่อถือมากทีเดียว 
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  ดร.ซันนี่ ได�นําเสนอบทความเรื่องคุณสมบัติผู�นําในอนาคตจากรายงานการสํารวจ
ของเธอ ซ่ึงบทความนี้ได�รับการเผยแพรEในวารสารฮาร6วาร6ด บิสสิเนส รีวิวเม่ือเดือนมีนาคมป2ท่ีแล�วนี้
เอง บทความนี้ถือวEามีอิทธิพลตEอแนวทางพัฒนาภาวะผู�นําในสหรัฐอเมริกาและท่ัวโลกมากพอสมควร 
และนอกจากข�อมูลของ ดร.ซันนี่แล�วยังมีข�อมูลจากบริษัทฟรอสต6และซัลลิแวนท่ีทํารายงานนําเสนอ
ให�กับบริษัทเฮย6 กรุ�ป เรื่องภาวะผู�นําท่ีเหมาะกับ Global Megatrends 2030 อีกด�วย 
  เปรียบเทียบข�อมูลของ 2 แหลEงนี้ ผนวกกับข�อมูลการศึกษาเรื่องภาวะผู�นําท่ีผู�นํา
ชาวเอเซียพึงมีท่ีจัดทําโดยอาจารย6จากวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร6 (Singapore School of 
Management) พบวEา มีข�อมูลท่ีสอดคล�องกันหลายประการ สามารถสรุปออกมาเป-นภาวะผู�นําท่ี
ผู�นําท่ัวโลกและผู�นําเอเซียพึงมีสําหรับป2 2017 จนถึง 2030 ได�ดังนี้ ผู�นําต�องมีจริยธรรม ข�อนี้มาข�อ
แรกเลยคEะสําหรับการสํารวจหลาย ๆ โพลล6 คงเป-นเพราะความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีมันรวดเร็ว
มากในขณะท่ีศีลธรรมและจริยธรรมของคนเราไมEงอกงามตาม แตEเสื่อมลงอยEางเห็นได�ชัด การทําร�าย
เบียดเบียนเพ่ือนมนุษย6ด�วยกัน ตลอดจนธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมสEอให�เห็นวEาถ�าผู�นําของสังคมโลก
ในทุกระดับไมEสามารถนําชุมชนให�มีจิตสํานึกรับผิดชอบตEอตนเองและสังคม สังคมและชุมชนทุกภาค
สEวนจะเสื่อมทราม คนเราจะบริหารงานและองค6กรแบบมุEงแตEผลกําไรเฉพาะหน�า ทําให�เกิดความ
ขัดแย�งต้ังแตEจุดเล็ก ๆ และจะลุกลามใหญEโตไปท่ัว จะมีความเป-นปรปDกษ6ระหวEางลูกจ�างกับนายจ�าง 
องค6กรกับผู�บริโภค ผู�นํากับประชาชน และประเทศตEอประเทศ ทุกอยEางเริ่มต�นท่ีผู�นํา ถ�าผู�นํามีความ
เกEงและดีก็จะสามารถทําตัวเป-นแบบอยEาง สามารถสร�างคEานิยม วัฒนธรรมและระบบการทํางานท่ีดี
ให�แกEทีมงานได� บรรดาผู�นําและนักวิชาการท้ังหลายจึงฟDนธงวEาผู�นําในทศวรรษหน�าต�องมีจริยธรรมมา
กEอนความเกEงความฉลาด ประมาณวEาเกEงไมEกลัว กลัวเลว กับกลัวบ�า กําหนดเปvาหมายการทํางานได�
ชัดเจน แตEวางแนวทางการทํางานไว�หลวม ๆ พูดงEาย ๆ ก็คือ สามารถกําหนดเปvาหมายมาตรฐานของ
งานท่ีต�องการให�ลูกน�องทราบและเข�าใจชัดเจน แตEให�อิสระในการคิดหาวิธีทํางานแกEลูกน�อง ไมEเข�าไป
จุกจิกกํากับการแสดงของลูกน�องมากเกินไป ขณะนี้แรงงาน Gen Y ได�เข�าสูEตลาดมาหลายป2แล�วและ
จะเข�ามามากข้ึนเรื่อย ๆ คน Gen Y เป-นคนไฮเทครักอิสระ ชอบความหลากหลายแปลกใหมE การ
บริหารคนกลุEมนี้ต�องให�อิสระแกEพวกเขา สื่อสารความคาดหวังตEาง ๆ ให�ชัดเจน นอกจากเรื่องของ
เปvาหมายและมาตรฐานแล�ว ผู�นําต�องสื่อสารคEานิยม ความต�องการอ่ืน ๆ ท่ีเป-นวัฒนธรรมองค6กรให�
ลูกน�องเข�าใจต้ังแตEวันแรกท่ีเริ่มงาน ประมาณวEาต�องเคลียร6กันเสียแตEแรก ใช�เวลาตอนแรกทําความ
เข�าใจกันเสีย จากนั้นเม่ือชัดเจนแล�วจะได�เดินหน�าทํางานกันไปเลย ไมEใชEทํา ๆ เด๋ียวก็ต�องหยุดมา
ซักซ�อมทําความเข�าใจกันใหมEอีก 
  มีความยืดหยุEน แปลวEาเป9ดใจกว�างไมEฝDงหัวฝDงใจเชื่ออะไรโดยเปลี่ยนไมEได� โลกมัน
เปลี่ยนอยูEตลอดเวลาแล�วผู�นําจะไมEรู�จักปรับเปลี่ยนได�อยEางไร ต�องเตรียมพร�อมพลิกผันกลยุทธ6การ
ทํางานได�เม่ือจําเป-นโดยท่ีไมEสูญเสียอุดมการณ6 สื่อสารสมํ่าเสมอและสื่อสารแบบเป9ด คนรุEนใหมE 
สังคมรุEนใหมEเป-นยุคท่ีเทคโนโลยีสื่อสารก�าวหน�ามาก การสื่อสารแบบเป9ดเผยโปรEงใสจึงเป-นเรื่อง
จําเป-นเพ่ือปvองกันการเข�าใจผิด อคติและขEาวลือ ให�ความสําคัญกับฝuกอบรมอยEางตEอเนื่อง สังคมธุรกิจ
ผันและพัฒนาไมEหยุดยั้งในขณะท่ีประชากรโลกสูงวัยข้ึน เกิดความขาดแคลนของผู�นําท่ีจะมาสืบทอด
ตําแหนEง ผู�นํายุคนี้จึงต�องรับภาระในการพัฒนาคน พัฒนาผู�นําเพ่ือมาทํางานสานปณิธานตEอในอนาคต
ไมEให�ขาดตอนเป9ดรับความคิดและวิธีการทําใหมE ๆ เพ่ือสEงเสริมการเปลี่ยนแปลงและการสร�างสรรค6
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นวัตกรรมให�เกิดข้ึนในยุคท่ีคนบริโภคข�อมูลได�ทุกท่ีทุกเวลา ผู�นําต�องไวในการท่ีจะมองหาหนทางใหมE
ในการทํางาน จําเป-นต�องเป9ดใจ เป9ดหู เป9ดตาและเป9ดปากหลังสุด เพ่ือรับฟDงข�อมูลดี ๆ มาใช�เป-น
วัตถุดิบในการผลิตสิ่งใหมE ๆ แตEดูเหมือนวEาเรื่องของการเป9ดใจกEอนเป9ดปากนี่ดูจะเป-นสิ่งท่ีทําได�ยาก
สําหรับผู�นําหลาย ๆ คนท่ีมีความเกEงความฉลาดและพกพาความม่ันใจไว�กับตัวมากเกินพอดี 
  คุณสมบัติท้ังหมดนี้ไมEใชEเรื่องของการเน�นการศึกษาสูง ๆ แตEเป-นเรื่องของทัศนะคติ 
จริยธรรมและวุฒิภาวะทางอารมณ6ท่ีคนเกEงอาจจะพรEองในเรื่องเหลEานี้ ซ่ึงถ�าเราพิจารณาดู Global 
Megatrends 2030 ท้ัง 6 ประการ ท่ีได�กลEาวมา เรายEอมตระหนักวEาเราอยูEในยุคท่ีความเจริญทาง
วัตถุสูงมาก แตEเราไมEสามารถนําความเจริญนั้นมาสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีให�กับประชากรโลกและสังคม
โลกได�ดีเทEาท่ีควร จึงเป-นสาเหตุให�ผู�นําท้ังหลายมองวEาภาวะผู�นําของทศวรรษหน�าควรมีจริยธรรม ใจ
กว�าง ยืดหยุEนเป-นนักสื่อสารและพัฒนาคนท่ีสามารถ  
  ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 ไทยแลนด6 4.0 พรชัย เจดามาน (2560) 
ผู�นําในศตวรรษท่ี 21 : ไทยแลนด6 4.0 สิ่งท่ีท�าทายความสามารถ คือ ความสามารถนําพาองค6กรของ
ตนให�อยูEในฐานะผู�นําการเปลี่ยนแปลงได�หรือไมE ผู�นําการเปลี่ยนแปลงจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงวEา
เป-นโอกาส การทราบวิธีการค�นหาการเปลี่ยนแปลงท่ี ถูกต�องและทราบวิธีท่ีจะสร�างการเปลี่ยนแปลง
อยEางมีประสิทธิผลท้ังจากภายนอกและภายในองค6กร ได�แกE ด�านนโยบายการสร�างอนาคต ด�านวิธีการ
อยEางเป-นระบบในการมองหาและคาดการณ6ถึงการเปลี่ยนแปลง ด�านวิธีท่ีถูกต�องในการสร�าง
ความคุ�นเคยกับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกองค6กร ด�านนโยบายในการสร�างสมดุล
ระหวEางการเปลี่ยนแปลงกับความตEอเนื่อง เพราะนโยบายการสร�างสรรค6สิ่งใหมEอยEางเป-นระบบ 
สามารถสร�างจิตสํานึกให�องค6กรในฐานะท่ีเป-นผู�นําการเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังทําให�องค6กรมองเห็นวEา
การเปลี่ยนแปลงนั้น คือ โอกาสท่ีเกิดข้ึนมาใหมEภายใต�บทบาทสําคัญ  
  1. การทําความรู�จักกับการเปลี่ยนแปลง (To Make the Change) การเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนมาจากการแขEงขันท่ีไร�พรมแดน โลกกําลังอยูEในยุคของเทคโนโลยีและขEาวสาร ความรู�เป-นสิ่ง
สําคัญท่ีทําให�เกิดความได�เปรียบในการแขEงขัน ดังนั้น เม่ือผู�นําเข�าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล�วก็จะ
สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได� โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนอยูEตลอดเวลา มีผลกระทบหรือ
มีปฏิสัมพันธ6กับองค6กร  
  2. ผู�นําต�องสร�างการเปลี่ยนแปลง (Leadership to Change Intervention) ของ
แผนปฏิบัติการในการปรับแตEงสิ่งตEาง ๆ ให�แตกตEางจากเดิม โดยอาจจะกระทําอยEางรวดเร็วหรือ
กระทําอยEางคEอยเป-นคEอยไป การบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้น จะต�องเข�าใจถึงการเปลี่ยนแปลงกEอน
แล�วจึงกําหนดเปvาหมายและเลือกวิธีท่ีจะนํามาใช�ในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงซ่ึงต�องอาศัยการ
วางแผนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ6แล�วจึงนําไปปฏิบัติตามแผนท่ีต�องอาศัยความเข�าใจและความ
รEวมมือจากทุกคนในองค6กร มีการเสริมแรงให�กับความเปลี่ยนแปลงโดยการชี้แจงให�บุคลากรในองค6กร
ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงท่ีได�เกิดข้ึนแล�วและแสดงความขอบคุณตEอบุคคลท่ี
เก่ียวข�องและมีสEวนชEวยให�เกิดความเปลี่ยนแปลงแล�วจึงทําการประเมินผลตEอไป  
  3. การเป-นตัวแทนความเปลี่ยนแปลง (Change Agent) การเป-นผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
หรือมีหน�าท่ีในการจัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองค6กรเพ่ือพัฒนา เน�นผลการปฏิบัติงานโดย
สEวนรวมมากกวEาการเน�นไปท่ีผลงานของแตEละคนในองค6กร ให�บุคลากรในองค6กรรับรู�ถึงผลการ
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ดําเนินงานขององค6กร เพ่ือให�ทราบถึงสถานการณ6และวิกฤตการณ6ตEาง ๆ ท่ีองค6กรเผชิญอยูE เชEน จุด
แข็ง จุดอEอน โอกาสและอุปสรรค  
  4. การเป-นนักคิด นักพัฒนาท่ีทันตEอการเปลี่ยนแปลงของโลก (The Thinkers 
Developers keep Pace with the Changing World) มีวิสัยทัศน6ในการบริหารงานท่ีพร�อมรับการ
เปลี่ยนแปลง และไมEยึดติดตEอสิ่งใด 
  5. การบริหารงานแบบประชาธิปไตย (Democratic Administrational) รับความ
คิดเห็นของผู�อ่ืน รEวมคิด รEวมทํา รEวมแก�ปDญหากับบุคลากรในองค6กร  
  6. การเป-นผู�ประสานงานในองค6กรให�เกิดการทํางานท่ีราบรื่น (Organization is 
Coordinating a Smooth Operation) มุEงให�เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และประสานงานนอก
องค6กรให�เกิดภาคีเครือขEายรEวมคิด รEวมจัดการศึกษา 
  7. การประนีประนอม (Compromise) ผู�นําต�องพยายามไมEให�ผู�ใต�บังคับบัญชาเกิด
ความขัดแย�งในองค6กร เป-นผู�ประนีประนอมเม่ือเกิดปDญหา  
  8. การประชาสัมพันธ6 (Public Relations) ผู�นําต�องสนับสนุนให�ทุกคนทํารายงาน
ผลการดําเนินงาน และนํารายงานมาประชาสัมพันธ6ให�ผู�เก่ียวข�องและสาธารณชนทราบ  
  9. การประชาสงเคราะห6 (Public Welfare) ผู�นําจะต�องให�ความชEวยเหลือผู�รEวมงาน ทุก
เรื่อง เป-นหEวงเป-นใยตลอดเวลา จะประสานงานกับหนEวยงานอ่ืนเพ่ือให�ความชEวยเหลือผู�รEวมงาน การ
พัฒนาอยEางตEอเนื่องให�ทุกคนมีความก�าวหน�า การให�อภัย การตักเตือน การเป-นกัลยาณมิตร  
  ทักษะของภาวะผู�นําศตวรรษท่ี 21 : ไทยแลนด6 4.0 ท่ีจะประสบความสําเร็จและ
เกิดประโยชน6สูงสุดตEอองค6กร ได�แกE การสร�างทีมงานท่ีมีประสิทธิผลสูง (Highly Effective Team 
Building) การแก�ปDญหา (Problem Solving) การวางแผน (Planning Project) การกํากับการ 
ปฏิบัติงาน (Performance Monitoring) และการสื่อสารท่ีดี (Communication and Climate set) 
การสร�างสัมพันธ6 (Relationship Building up) และการสอนงาน (Coaching) การสร�างสังคม (Social) 
และการติดสินใจ (Decision Making) การกระตุ�นจูงใจ (Motivational) การคิดเชิงสะท�อน (Reflective 
Thinking) และการจัดการตนเอง (Self - Management) การใช�เทคโนโลยี (Technological) การเรียน
การสอน (Pedagogical) รวมท้ังความฉลาดทางอารมณ6 (Emotional Intelligence) ตลอดจน การ
บริหารท่ียืดหยุEนและปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ6 (Administration and Flexibly Adapted to the 
Situation) มีแนวทาง ดังนี้  
  1. การวางแผน (Planning) การวางแผนท่ีดีด�วยแผนกลยุทธ6 นโยบาย แผนงานท่ี
ชัดเจนเข�าใจงEาย โดยการวางแผนนั้นต�องมีแนวปฏิบัติท่ีเป-นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ6ได�เป-น
อยEางดีและสามารถปรับปรุงยืดหยุEนให�สอดรับกับนโยบายให�เป-นวิสัยทัศน6 พันธะกิจ เปvาประสงค6  
  2. การจัดองค6กร (Organizing) เป-นสิ่งสําคัญไมEน�อยไปกวEาสิ่งใดจะต�องมีการจัด
โครงสร�างอยEางชัดเจนท้ังสายงานจัดบุคคลากรตามสายบังคับบัญชา การแบEงหน�าท่ีของฝmายงานอยEาง
เป-นระบบงาน และมีทีมงานในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ6ท่ีวางไว�  
  3. การบังคับบัญชา (Commanding) มีการตัดสินใจสั่งการท่ีเป-นกัลยาณมิตร การ
สั่งการเป-นลายลักษณ6อักษร เพ่ือใช�เป-นหลักฐานในการบังคับบัญชาดูแลตรวจสอบและติดตาม  
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  4. การประสานงาน (Coordinating) ท้ังภายในองค6กรและระหวEางองค6กร ดังนั้น
ต�องใช�ท้ังศาสตร6และศิลปyเพ่ือประสานงานตEาง ๆ และให�ทุกภาคสEวนได�เข�ามีสEวนรEวมในการบริหาร
จัดการ  
  5. การควบคุม (Controlling) จําเป-นต�องมีการควบคุม ดูแลทรัพยากรท่ีมีอยูEอยEาง
คุ�มคEา เพ่ือให�การจัดการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยผEานองค6ประกอบภาวะผู�นํา            
5 ประการ คือ  
   5.1 การมีอิทธิพลอยEางมีอุดมการณ6 (Idealized Influence) เป-นระดับภาวะ
ผู�นําการทํางานท่ีผู�นําแสดงให�เห็นและเป-นกระบวนการทําให�ผู�รEวมงานยอมรับ เชื่อม่ัน ศรัทธา 
ภาคภูมิใจ ไว�วางใจในความสามารถ มีความเสียสละเพ่ือประโยชน6ขององค6กร มีเปvาหมายชัดเจนและ
ม่ันใจท่ีจะเอาชนะอุปสรรค6 การมีวิสัยทัศน6และการถEายทอดไปยังผู�รEวมงาน มีความสามารถ มุEงม่ัน 
ตระหนักและทุEมเท มีความสามารถในการจัดการ หรือควบคุมตนเอง เห็นคุณคEา มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  
   5.2 การสร�างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) เป-นระดับภาวะผู�นําท่ี
ผู�นําแสดงให�เห็นในการทํางาน ท่ีเป-นกระบวนการทําให�ผู�รEวมงาน มีแรงจูงใจภายใน ไมEเห็นแกE
ประโยชน6สEวนตน การต้ังมาตรฐานในการทํางานสูง มีการคิดเชิงบวกและเชื่อม่ันวEาจะสามารถบรรลุ
เปvาหมาย  
   5.3 การกระตุ�นทางปDญญา (Intellectual Stimulation) เป-นระดับภาวะผู�นําท่ี
ผู�นําแสดงให�เห็นในการทํางานท่ีเป-นกระบวนการกระตุ�นผู�รEวมงานให�เห็นวิธีการ หรือ แนวทางใหมEใน
การแก�ปDญหา การมองปDญหาเชิงระบบในแงEมุมตEาง ๆ การวิเคราะห6ปDญหาโดยใช�เหตุผลและข�อมูล
หลักฐาน มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค6  
   5.4 การคํานึงถึงความเป-นปDจเจกบุคคล (Individualized Consideration) เป-น
ระดับภาวะผู�นําท่ีผู�นําแสดงให�เห็นถึงการคํานึงถึงความแตกตEางระหวEางบุคคล มีการเอาใจเขามาใสEใจ
เรา มีการติดตEอแบบสองทางและเป-นรายบุคคล มีการวิเคราะห6ความต�องการและให�คําแนะนํา 
รวมท้ังการสEงเสริมให�ผู�รEวมงานได�พัฒนาตนเองและยึดหลักการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ มี
เทคนิคการ มอบหมายงาน ท่ีดี  
   5.5 การสร�างทีมงาน (Teams) การมีความสามารถหรือพลังงานพิเศษของบุคคล 
การรวมกันของกลุEมคนข้ึนมาอยEางเหมาะสมและทํางานรEวมกันได�อยEางมีประสิทธิภาพ 
  ผู�นําแหEงอนาคต Future Leadership ในโลกยุคปDจจุบันจะต�องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงอยEางรุนแรง ผลท่ีเกิดจากความ ก�าวหน�าทางเทคโนโลยี โลกข�อมูลขEาวสาร ภาวการณ6
แขEงขันท่ีไร�พรมแดน ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและภาวะท่ีมีทรัพยากรจํากัด ผู�นําจึงต�องเป-นผู�มี
วิสัยทัศน6 และมีความสามารถในการกระตุ�นให�บุคลากรในองค6กรได�ใช�ศักยภาพท่ีดี ทํางานให�เกิดผล
สูงสุด สร�างพันธมิตรท้ังภายในและภายนอกองค6กร สื่อสารกับบุคคลอ่ืน ๆ ด�วยความรู�สึกท่ีดีตEอกัน 
รวมท้ังเป-นผู�มีทักษะทางการบริหารการจัดการเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานสูงสุด ภายใต�ภาวการณ6ท่ี
เปลี่ยนแปลง ในลักษณะเชEนนี้ ผู�นําในโลกปDจจุบันและอนาคต จําเป-นต�องมีลักษณะเดEนหลายประการ 
เพ่ือท่ีจะสามารถนําพาองค6กรไปสูEเปvาหมายและความสําเร็จ และสามารถปรับตัวเพ่ือความอยูEรอดได� 
ผู�นําแหEงอนาคตต�องมีลักษณะ ดังนี้ 1. ต�องมีการเรียนรู�และพัฒนาในทุกด�านอยEางตEอเนื่อง เนื่องจาก
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ยุคนี้เป-นยุคของข�อมูลขEาวสาร เทคโนโลยี ความรู�ใหมE ๆ เกิดข้ึนทุกวัน ดังนั้น คนท่ีขาดการเรียนรู�และ
ไมEมีการเป9ดใจกว�าง เพ่ือรับความรู�ใหมE ๆ และพัฒนาตัวเองให�ทันกับความเปลี่ยนแปลงก็จะกลายเป-น
คนถอยหลังเข�าคลองฉะนั้นผู�นําสําหรับอนาคตต�องเป-นคนยุคใหมE ไฟแรง รักการเรียนรู�และพร�อมท่ี
จะพัฒนา จึงจะเป-นผู�นําในยุคแหEงความเปลี่ยนแปลงได� 
  2. ต�องคิดเร็ว ทําเร็ว กล�าเปลี่ยนแปลงและกล�าตัดสินใจ ผู�นําแหEงอนาคตต�องคิดเร็ว
และตัดสินใจอยEางรวดเร็วภายใต�ความพร�อมของข�อมูลท่ีมาสนับสนุนทางเลือกและการตัดสินใจครั้ง
นั้น คนท่ีคิดเร็ว ตัดสินใจเร็วเทEานั้น จึงจะเป-นผู�ประสบความสําเร็จ 
  3. ต�องมีวิสัยทัศน6ท่ีชัดเจน และมองอนาคตได�ทะลุปรุโปรEง ผู�นําท่ีสามารถนํา
ทีมงานหรือองค6กรไปสูEความสําเร็จได�นั้น ต�องมีทิศทางท่ีแนEชัดวEาจะไปทางไหน มีจุดมุEงหมายอะไร         
ท่ีสําคัญคนท่ีจะเดินไปด�วยก็ต�องรู�ทิศทางและเต็มใจท่ีจะไปถึงจุดหมายพร�อมกันด�วย นอกจากนั้นผู�นํา
ต�องสามารถวิเคราะห6ความเปลี่ยนแปลง และแนวโน�มในอนาคตจะไปในทิศทางใด และเตรียมรับมือ
อยEางไร 
  4. ต�องมีบุคลิกภาพท่ีดีมีมนุษย6สัมพันธ6เป-นเลิศ ผู�นําแหEงอนาคตต�องเป-นศูนย6กลาง
ของคนในองค6กร ฉะนั้น ต�องสามารถสร�างความเชื่อถือ ความศรัทธา ต�องสามารถสร�างขวัญและ
กําลังใจ สร�างแรงจูงใจในการทํางานให�เกิดข้ึน ท่ีสําคัญผู�นําแหEงอนาคตต�องมีบุคลิกท่ีดี มีท้ังความเกEง 
ความฉลาด เชาวน6ปDญญา และวุฒิภาวะทางด�านอารมณ6 สามารถแสดงออกได�อยEางเหมาะสม เผชิญ 
ปDญหา แก�ปDญหาเฉพาะหน�าได�ดี รวมท้ังสามารถตัดสินใจและทํางานในภาวะกดดันได�อีกด�วยสําหรับ
ผู�นําทางทหารในปDจจุบันและในอนาคต คงต�องมีการปรับปรุงบทบาทตEาง ๆ เพ่ือตอบรับการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของสังคมยุคใหมEท่ีเปลี่ยนไปอยEางรวดเร็ว และหากจะพิจารณาเพ่ิมเติม
ลักษณะตามท่ีกลEาวข�างต�นแล�ว ก็สามารถเป-นผู�นําทางทหารแหEงอนาคตในยุคของการแขEงขันและ
ความเปลี่ยนแปลง รวมท้ังเป-นผู�นําทางทหารท่ีเป-นท่ีรัก นับถือ ศรัทธาของกําลังพล และสามารถ
นําพากองทัพไปสูEเปvาหมาย ไปสูEความสําเร็จได�อยEางแนEนอน 
  ในประเทศไทยต�องมี Future leaders ป2 2017 World Economic Forum ได�ทํา 
Human Capital Ranking ของไทย ประเด็นสําคัญ คือ Capacity เริ่มมีเรื่องการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาน�อยลงมาก อาจเป-นจํานวนเด็กท่ีน�อยลง และการเรียนตEอจากระดับประถมศึกษาลดลง 
สEวน deployment ก็นEาจับตา เพราะเป-นสิ่งท่ีท่ัวโลกคิดวEา องค6กรท้ังหลายควรมีสมดุลทางเพศ ไมEวEา
ชาย หญิง หรือเพศท่ีสาม ตEางมีลักษณะแตกตEางกันไป ทุกคนมีคุณคEาท่ีแตกตEางกันจึงต�องทําให�เกิด
สมดุล และเรื่อง High-skilled Employment Sharing แม�ไทยจะมีคน High-skilled แตEก็มี Lower-
skilled ในสัดสEวนท่ีมาก ทําให�มีชEองวEางตรงกลาง ทําให�เคลื่อนตัวไปอยEางรวดเร็วไมEได� สอดคล�องกับ
ผลการศึกษาของไอเอ็มดีเทียบกัน 63 ประเทศ พบวEา ทักษะทางภาษาของไทยตํ่า มีปDญหาการจัดการ
ด�านการศึกษา การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย การศึกษาด�านวิทยาศาสตร6 ระบบการศึกษา คุณภาพ
วิศวกร ออกมาตํ่าหมด แตEปDญหาเหลEานี้ได�รับการตระหนักจากผู�นําประเทศตEาง ๆ รวมถึงประเทศใน
เอเชียด�วยกัน โจทย6ท่ีต�องทํารEวมกัน คือ จะทําอยEางไรให�ลูกหลานมีท่ียืนในสังคมโลก ซ่ึงต�องเริ่มจาก
การสร�าง Leadership ท่ีเหมาะสมในองค6กร โดยปรับท้ังการศึกษาระดับประถม มัธยม และ
คนทํางานในปDจจุบัน เป-นหน�าท่ีของหนEวยงานตEาง ๆ กัน รวมถึงภาคเอกชน ท่ีต�องทําให�ผู�นําท้ังหลาย
เข�าสูEการเปลี่ยนแปลงอยEางเหมาะสม ท้ังนี้ ความสามารถ 8 สิ่งท่ี Future leaders ในประเทศไทย
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ต�องมี คือ 1. การคิดออกนอกกรอบของประเทศ (Global Mindset) ความต่ืนตัวต่ืนเต�นท่ีจะเข�าไปมี
สEวนรEวมกับการพัฒนานอกประเทศ การนําสิ่งท่ีดีไปให�ผู�บริโภคนอกประเทศ 2.  การคิดอยEางมี
ความหมายของธุรกิจตัวเองอยEางแมEนยํา (Strategic Thinking) เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมาก 
รวดเร็ว แตEทรัพยากรมีจํากัด 3. เทคโนโลยีมีบทบาทมาก (Technology Savvy) องค6กรท่ีจะใช�
เทคโนโลยีจําเป-นต�องมีผู�นําท่ีจะเลือกเทคโนโลยีอยEางไรมาใช� ความสามารถท่ี 4.  และ 5. คือ 
Communication Skills และ Managing People & Interpersonal Skills ซ่ึงการทํางานรEวมกับ
พันธมิตรท่ีหลากหลาย และเพ่ือนรEวมงานตEางเจนเนอเรชั่นจําเป-นต�องมีทักษะการสื่อสาร                      
6. ความสามารถด�านดิจิทัล (Digital Literacy) 7. ความสามารถในการปรับตัวเอง (Adaptability) 
และ 8. มีทักษะท่ียืดหยุEน (Flexibility Skills) ไมEยึดติดกับความสําเร็จเดิม ๆ รับฟDงความคิดเห็นท่ี
แตกตEางเพ่ือก�าวไปในโลกท่ีแตกตEางจากสิ่งท่ีคุ�นเคยได� 
  บริบทของการบริหารการศึกษาและรูปแบบของภาวะผู�นํา จําลอง นักฟvอน (2543) 
บริบทของนักบริหารการศึกษามืออาชีพในประเทศไทย นักบริหารทางการศึกษามักจะได�มาจากการ
เลื่อนและการปรับจากตําแหนEงผู�สอน ดังท่ีปรากฏในการแตEงต้ังครูใหญE อาจารย6ใหญE ผู�อํานวยการ
โรงเรียน หรือผู�อํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป-นต�น การใช�วิธีเลื่อนหรือปรับเปลี่ยนจากตําแหนEงครู
อาจารย6เข�ามาทําหน�าท่ีผู�บริหารอาจกEอให�เกิดความไมEราบรื่นในการปฏิบัติงานในหน�าท่ีผู�บริหาร  
เนื่องจากไมEได�รับการฝuกอบรมและมีความรู�ในด�านงานการบริหารโดยตรง จึงอาจทําให�ไมEเข�าใจใน
บทบาทและหน�าท่ีของงานบริหารอยEางแท�จริง การเป-นนักวิชาการกับการเป-นนักบริหารมีความ
แตกตEางกัน จึงพบวEานักบริหารบางทEานประสบความสําเร็จในงานด�านวิชาการแตEกลับประสบความ
ล�มเหลวในงานด�านบริหาร การเป-นนักบริหารมืออาชีพจึงเป-นปDจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําให�งานบริหารมี
ความราบรื่นและประสบความสําเร็จ ความหมายของนักบริหารการศึกษามืออาชีพ คําวEา นักบริหาร
การศึกษามืออาชีพ มีความหมายท่ีแตกตEางไปจากมืออาชีพในอาชีพอ่ืน อาจเป-นเพราะวัฒนธรรม
ความเป-นมาของการเข�าสูEงานบริหารการศึกษามีความแตกตEางกัน ผู�บริหารการศึกษาเป-นผู�ท่ีได�รับ
การคัดเลือกมาจากนักการศึกษาหรือนักวิชาการ ซ่ึงเป-นผู�ท่ีมีความรู�ความสามารถและความชํานาญ
การในการจัดการเรียนรู�มากEอน แตEโดยหลักการบริหารท่ัวไปนั้น ผู�บริหารทุกอาชีพจําเป-นต�องรู�
ศาสตร6และมีศิลปะในการบริหารด�านการวางแผนงาน งบประมาณ และทรัพยากรของสถานศึกษา ซ่ึง
รวมไปถึงบุคลากรด�วย ดังนั้น การเข�าสูEนักบริหารการศึกษามืออาชีพจึงต�องเรียนรู�ท้ังหลักการและงาน
ด�านบริหาร ตลอดจนทักษะของความเป-นผู�นําทางการศึกษาซ่ึงเป-นความรู�ใหมEท่ีต�องเพ่ิมเติมจาก
ความชํานาญการท่ีมีอยูE เดิม ในวงการการศึกษา ความหมายของคําวEา นักบริหารการศึกษา 
ครอบคลุมไปทุกตําแหนEงท่ีอยูEในระดับท่ีมีการแก�ปDญหาและตัดสินใจ เชEน ตําแหนEงผู�บริหาร
สถานศึกษา ผู�บริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก6 ซ่ึงรวมเรียกวEานักบริหารการศึกษา แตEเนื่องจากนัก
บริหารการศึกษามีตําแหนEงหน�าท่ีท่ีหลากหลายและมีชื่อตําแหนEงท่ีเรียกตEางกัน อาทิเชEน ผู�อํานวยการ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู�อํานวยการโรงเรียน ครูใหญE อาจารย6ใหญE ศึกษานิเทศก6 เพ่ือให�สอดคล�องกันจะ
ขอใช�คําวEา นักบริหาร แทนคําวEา นักบริหารการศึกษา จําลอง นักฟvอน (2543) ให�ข�อคิดวEา นัก
บริหารการศึกษามืออาชีพมีความหมายท่ีลึกซ้ึงและสมบูรณ6ในตัวเอง เกินกวEาท่ีจะอธิบายความหมาย
ได�อยEางครอบคลุม เพราะคําวEามืออาชีพแสดงถึงภาวะผู�นําของผู�บริหารท่ีสามารถบริหารงานให�บรรลุ
เปvาหมายและได�ผลลัพธ6ของงานท่ียอดเยี่ยม ได�ผลลัพธ6ท่ีเป-นผลผลิตท่ีมีคุณภาพ การท่ีจะระบุวEา
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ผู�บริหารท่ีมีประสิทธิภาพอยEางแท�จริงควรจะมีศักยภาพเชEนไรนั้นอาจจะทําไมEได� เนื่องจากมี
องค6ประกอบในหลายมุมมองท่ีนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงด�านการบริหารตEางก็มีความเชื่อ และมุEงเน�นใน
ศักยภาพของผู�บริหารตามแนวคิดของตนเองในด�านใดด�านหนึ่ง วูด และรอส (Wood & Ross, 1976) 
ได�รวบรวมแนวคิดของนักบริหารท่ีกลEาวถึงการเป-นนักบริหารท่ีดี อาทิเชEน ทอม ป2เตอร6 (Tom Peters) 
เน�นวEา นักบริหารท่ีดี คือ นักปฏิบัติท่ีเป-นนักจัดการและเป-นผู�วางเง่ือนไขข�อตกลง (doers and do 
deal) เซลสนิกค6 (Zalesnick) และเบนนิส (Bennis) เชื่อวEา นักบริหารท่ีดี คือ ผู�นํา (Leaders) ฟาโยล6 
(Fayol) และเออร6วิค (Urwick) แสดงความเห็นวEา นักบริหารท่ีดีคือ ผู�ควบคุม (Controllers) 
  แนวคิดด�านศักยภาพในการบริหารจัดการของนักบริหารท่ีมีชื่อเสียงในศตวรรษท่ี
ผEานมาชEวยให�เราได�เข�าใจเก่ียวกับศักยภาพท่ีจําเป-นสําหรับการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมี
ความสําคัญตEอการสร�างแนวคิดในการบริหารแบบมืออาชีพ แตEก็มีความยุEงยากเกิดข้ึนในการท่ีจะชี้ชัด
วEาศักยภาพใดท่ีเป-นศักยภาพเดEนของการเป-นนักบริหารท่ีมีประสิทธิภาพมากกวEากัน อยEางไรก็ตาม 
เนื่องจากนักบริหารเป-นผู�ท่ีมีบทบาทสําคัญในองค6การ นักบริหารมืออาชีพจึงต�องเป-นผู�ท่ีมีท้ังความ
รอบรู�ในงานบริหาร เป-นนักคิด นักวางแผนท่ีจะทําให�งานบริหารดําเนินไปอยEางราบรื่น ความราบรื่น
จึงจัดวEาเป-นตัวแปลท่ีสําคัญประการหนึ่งในการพิจารณาความเป-นผู�บริหารมืออาชีพ ความราบรื่นใน
ท่ีนี้มีความหมายรวมไปถึงดุลยภาพท่ีสร�างความพึงพอใจให�แกEองค6การ อันเกิดจากการบริหารงาน
อยEางมีประสิทธิภาพ ปDจจัยท่ีขัดขวางความราบรื่น ได�แกE ความแตกแยก กลุEมยEอย ความขัดแย�ง 
ความไมEรู� เป-นต�น ภาวะผู�นํากับการเป-นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค6 
(2545) กลEาววEา การเป-นผู�บริหารท่ีดีในยุคของโลกาภิวัตน6นี้ ไมEใชEเป-นของงEาย เนื่องจากมีแรงกดดัน
และความเปลี่ยนแปลงตEาง ๆ อยEางมากมายท่ีแตกตEางไปจากการบริหารงานในยุคกEอนหน�านี้ การมี
ข�อมูลขEาวสารท่ีมากข้ึน ความต�องการและข�อเรียกร�องจากผู�เก่ียวข�องและผู�ท่ีมีสEวนได�สEวนเสียมีมาก
ข้ึนและอาจจะมีเกิดความคิดแย�งกัน ประกอบกับความไมEแนEนอนซ่ึงทําให�ยากแกEการเล็งเห็นผลลัพธ6
ยิ่งมีสูงมากข้ึน การเป-นนักบริหารจึงจําเป-นต�องมีท้ังความรู�ด�านเทคนิคการบริหาร และมีทักษะและ
ประสบการณ6ในด�านการสื่อสารข�อมูลและสร�างปฏิสัมพันธ6กับบุคคลในระดับตEาง ๆ ด�วย จันทนา สุขุมานันท6 
รองประธานบริษัทปูนซีเมนต6ไทย กลEาววEา นักบริหารมืออาชีพ คือ นักบริหารท่ีสามารถบริหาร
องค6การได�อยEางมีประสิทธิภาพด�วยภาวะของผู�นํา (แมกไม�บริหาร UBC) ผู�บริหารท่ีต�องการให�องค6กร
มุEงสูEความเป-นเลิศจะต�องวางแนวความคิดด�านการบริหารภายในองค6กร รวมท้ังการมีภาวะผู�นําท่ีดี  
ซ่ึง ได�แกE มีการสร�างความเชื่อมโยงแบบพันธมิตร (Organizational Alliance) หมายความวEาผู�บริหารต�อง
ยึดหลักของการสร�างความเชื่อมโยง โดยการถEายทอดขEาวสารให�บุคลากรในระดับตEาง ๆ ได�รEวมรับรู�
ข�อมูลท่ีเป-นขององค6กร การจัดการกับระบบการรับรู�ข�อมูลขEาวสารนี้เพ่ือประโยชน6ในด�านการมอง
ภาพขององค6กรให�เป-นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบคําถามให�แกEผู�อ่ืนได� นอกจากนี้ การสื่อสาร
ท่ีดียังมีผลทางด�านจิตวิทยา เพราะสามารถปลุกระดมให�ผู�รEวมงานทุกคนมีความคิดไปในทิศทาง
เดียวกัน การให�ข�อมูลขEาวสารเปรียบเสมือนกับการทําการตลาดภายในองค6กรนั้น ๆ ทําให�บุคลากรได�
ทําความเข�าใจกับแนวการบริหารงานขององค6กรนั้น (Organizational Design) 
 มีการนําไปสูEการเปลี่ยนแปลง (Leading Organization through Transformational 
Change) ผู�บริหารการเปลี่ยนแปลง คือ ผู�ท่ีเข�าใจถึงความต�องการขององค6การเพ่ือตอบคําถามตEาง ๆ 
เชEน ต�องการอะไร จะเริ่มต�นตรงไหน ด�วยกระบวนการอยEางไร เพ่ือให�ได�ความต�องการนั้น ๆ   
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นอกจากนี้ ยังต�องใช�หลักยุทธศาสตร6ในการสนทนา (Strategic Conversation) เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในทีมงาน ท่ีสําคัญต�องมีวิสัยทัศน6รEวมกันท่ีชัดเจน 
  ศึกษาสิ่งแวดล�อมท่ีเป-นทรัพยากรและเครื่องมือในการทํางาน (Resources and 
Tools) การบริหารองค6กรให�เกิดประสิทธิผล ผู�บริหารต�องศึกษาทรัพยากรท่ีมีอยูE ท่ีเป-นเครื่องมือใน
การดําเนินการขององค6กร ทรัพยากรด�านบุคคล และด�านเครื่องมือ เป-นปDจจัยท่ีทําให�ผู�บริหารรู�วEา
องค6กรมีศักยภาพในการสร�างจุดเดEนในเรื่องใด ศึกษาสมรรถนะขององค6กร (Organizational 
Competencies) วEามีความสามารถหรือมีคุณภาพท่ีจะนํามาใช�งานได�ดีเพียงใด องค6กรยังขาดในเรื่อง
ใด ควรเสริมสEวนใดท่ีเป-นจุดด�อยขององค6กร เชEน ต�องจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติม หรือต�องให�บุคลากร
เข�ารับการฝuกอบรมทักษะใหมE ๆ ต�องให�มีการประเมินตนเอง  เพ่ือนรEวมงานประเมิน ผู�บังคับบัญชาท่ี
สูงกวEาประเมิน หรือผู� ใต�บั ง คับบัญชาประเมิน สร�างแรงจูงใจ  (Employee Motivation 
Performance) เป-นการสร�างความรู�สึกสนุกกับการทํางาน เพ่ือให�บุคลากรได�ทํางานรEวมกันอยEางมี
ความสุข รักองค6กร มีความกระตือรือร�นในการทํางาน ไมEใชEมาทํางานเพ่ือเงิน คนท่ีทํางานเพ่ือองค6กร
อยEางแท�จริงจะพยายามพัฒนาตนเอง ผู�บริหารในฐานะผู�นําต�องมีวิสัยทัศน6ท่ีชัดเจน คือ รู�วEาต�องการ
อะไร และจะทําอยEางไรจึงจะสัมฤทธิ์ผล สื่อสารให�ทุกคนรู� ประเมินสภาพแวดล�อม รู�ศักยภาพของ
องค6กร กระตุ�นให�องค6กรขับเคลื่อนด�วยการจูงใจ คุณสมบัติท่ีจําเป-นของนักบริหารการศึกษามืออาชีพ 
คุณสมบัติโดยท่ัวไป มีอยูE 10 ประการ ได�แกE มีความรับผิดชอบสูง มีความขยันหม่ันเพียร มีความ
อดทน/อุตสาหะ มีความซ่ือสัตย6สุจริต มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค6 มีแรงจูงใจใฝmสัมฤทธิ์/กระตือรือร�น
ในการทํางาน มีทักษะในการวินิจฉัยสั่งการ มีการรักษาระเบียบวินัยท่ีดี มีความตรงตEอเวลา/การ
บริหารเวลา มีบุคลิกภาพท่ีดี  
  รูปแบบภาวะผู�นํา รูปแบบภาวะผู�นําโดยท่ัวไปแล�วมีการจําแนกไว�หลายประเด็น
ความคิด จึงมีหลากหลายรูปแบบ การศึกษาภาวะผู�นําในบริบทท่ีทําให�เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
ตามภารกิจขององค6การ ภาวะผู�นําของผู�บริหารเป-นความเชื่อของผู�บริหารท่ีต�องการนํามาใช�เพ่ือการ
นําองค6การนั้นสูEเปvาหมาย และการศึกษาผู�นําท่ีมีผลกระทบตEอผู�การปฏิบัติงานของผู�ปฏิบัติงานภายใต�
การบังคับบัญชาด�วยเชEนกัน ธรรมชาติของภาวะผู�นําทางการศึกษา การบริหารงานด�านการศึกษา
ต�องการนักบริหารท่ีมีภาวะผู�นําทางการศึกษาสูง ซ่ึงเป-นองค6ประกอบท่ีสําคัญของการเป-นนักบริหาร
มืออาชีพท่ีสามารถขับเคลื่อนให�งานด�านการศึกษา มุEงสูEจุดมุEงหมายของการจัดการศึกษา เพ่ือสร�าง
และจุดประกายให�การดําเนินการเป-นไปอยEางราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามศักยภาพของ
องค6กร หลEอเลี้ยงให�เกิดชุมชนแหEงการเรียนรู�ท้ังในระดับโลกและท�องถ่ิน (Caldwell, 1998) แคทซ6 
และคาห6น (Katz & Kahn, 1978) กลEาวถึงธรรมชาติและภาวะผู�นําท่ีมีความหมายตEอองค6การวEา
ประกอบด�วยองค6ประกอบ 3 ประการ ได�แกE 1) ลักษณะของงานหรือตําแหนEง 2) คุณลักษณะเฉพาะ
ของบุคคล และ 3) แบบแผนภาวะผู�นําท่ีกระทําในสภาพท่ีแท�จริง แตEในองค6การทางการศึกษา จะ
พบวEา ประกอบด�วยบุคคลท่ีไมEมีอํานาจสั่งการซ่ึงอยูEในตําแหนEงอยEางเป-นทางการแตEก็อาจเป-นผู�ท่ีมี
อิทธิพลและมีอํานาจเหนือผู�อ่ืน และผู�ท่ีอยูEในตําแหนEงท่ีเป-นผู�นําก็อาจ จะไมEได�ใช�อํานาจนั้นหรือไมEมี
อิทธิพลตEอผู�อ่ืนก็ได� ดังนั้น ภาวะผู�นําทางการศึกษาจึงไมEได�ข้ึนอยูEกับองค6ประกอบด�านตําแหนEง ภาวะ
ผู�นํา หรือคุณสมบัติของผู�นําเทEานั้น แตEยังข้ึนอยูEกับองค6ประกอบด�านสถานการณ6และด�านอ่ืน ๆ อีก
หลายประการ โทมัส (Thomas, 2000) และ เดย6 (Day, 2000) กลEาววEา ภาวะผู�นําในสถานศึกษาเป-น
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หลักสําคัญท่ีทําให�เกิดความเข�าใจและเกิดการพัฒนาองค6การ ภาวะผู�นําทางการศึกษามีผลกระทบตEอ
องค6การทางการศึกษาอยEางเดEนชัด เบนนิส (Bennis, 1985) กลEาววEา ผู�นําทางการศึกษามีความสําคัญ
ท่ีเป-นพ้ืนฐานอยEางน�อย 3 ประการ คือ ประการแรก เป-นผู�ท่ีต�องรับผิดชอบตEอประสิทธิภาพของ
องค6การ ความสําเร็จขององค6การข้ึนอยูE กับคุณสมบัติของผู�นําท่ีรับรู� ได�  ประการท่ีสอง การ
เปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปทําให�เกิดความสําคัญของการมีหลักยึดเหนี่ยวและเปvาประสงค6นําทาง 
ผู�นําคือผู�ท่ีเข�ามาเติมให�เต็ม และ ประการท่ีสาม โรงเรียนมีสEวนเก่ียวข�องกับการพัฒนาในระดับชาติ 
บทบาทหลักของผู�นําทางการศึกษาก็คือการแบEงเบาภาระท่ีเก่ียวข�องกับสาธารณชน 
  รูปแบบภาวะผู�นําตามทฤษฎีภาวะผู�นําจากการศึกษาวิจัยได�จําแนกภาวะผู�นําตาม
คุณสมบัติท่ีเชื่อมโยงกับการนําองค6การ รูปแบบภาวะผู�นําตามรูปลักษณ6 (Trait) ซ่ึงมุEงจุดหมายไปท่ี
รูปลักษณ6ท่ีสงEางาม บุคลิกภาพทEาทางเป-นท่ีประทับใจ มีลักษณะของผู�มีบุญและนEาเกรงขาม (The 
Great Person) รูปแบบภาวะผู�นํานี้ยังเป-นท่ีนิยมให�มีการฝuกลักษณะตEาง ๆ เพ่ือการเข�าสังคม การ
เจรจา และการสื่อสาร มารยาททางสังคม รวมท้ังการแตEงกาย แตEอยEางไรก็ตามสิ่งเหลEานี้เป-นเพียง
เปลือกภายนอกท่ีทําให�ผู�นํามีความแตกตEางจากผู�ตามเม่ือปรากฏกายตEอหน�าสารธารณชน แตEยังเป-น
ท่ีสงสัยในศักยภาพในการนําองค6การสูEความสําเร็จอยEางมีประสิทธิภาพ 
  รูปแบบภาวะผู�นําเชิงภาวะผู�นํา (Behavioral Leadership) ซ่ึงมีความคิดวEาการ
ภาวะผู�นํา คือ ภาวะผู�นําการควบคุมการทํางานและจัดการทรัพยากรให�สามารถใช�งานได� ภายใต�
ภาวะของผู�นํานี้ มีการศึกษา ของมิชิแกน และโอไฮโอ เสตท ซ่ึงจากการศึกษาท่ีพยายามจะชี้ให�เห็น
ชัดเจนวEาภาวะผู�นําแบบใดจะให�ผลดีตEอการทํางาน จากการสัมภาษณ6 คนงานท่ีมีศักยภาพในการ
ทํางานสูงและคนงานท่ีมีศักยภาพในการทํางานตํ่า ผลลานวิจัย พบวEา หัวหน�างานมุEงคนเป-นศูนย6กลาง
จะมุEงความสนใจให�คEาตอบแทนด�วยสวัสดิการ ในทางตรงกันข�าม หัวหน�างานท่ีมุEงงานเป-นสําคัญก็จะ
มุEงผลสัมฤทธิ์ของงานเป-นหลักเชEนกัน แตEจากการศึกษา พบวEา  การมุEงคนเป-นหลักทําให�ได�งาน
มากกวEาการมุEงงานเป-นหลัก ซ่ึงผลการศึกษานี้นํามาซ่ึงการสร�างมนุษยสัมพันธ6ในการทํางาน แตE
อยEางไรก็ตามจากการศึกษาตEอมา พบวEา ความสมดุลของหัวหน�างานในท้ังด�านทําให�เกิดประสิทธิผล
ในการทํางานมากท่ีสุด 
  ภาวะผู�นําเชิงสถานการณ6 (Contingency Leadership) กลEาววEาการปฏิบัติงานของ
กลุEมท่ีมีประสิทธิผลข้ึนอยูEกับความเหมาะสมระหวEาง รูปแบบปฏิกิริยาความสัมพันธ6ระหวEางผู�นํากับผู�
ตาม และสถานการณ6ขององค6การ ซ่ึงเป-นการพิจารณาท้ังปDจจัยภายนอกและภายในองค6การซ่ึง
ผู�บริหารองค6การต�องควบคุมและแก�ไข 1) ภาวะผู�นําเชิงสถานการณ6ของ ฟ2ดเลอร6 (Fiedler, 1974) 
กลEาวถึง รูปแบบภาวะผู�นํามีความสําคัญตEอสถานการณ6 ดังนั้นรูปแบบของผู�นําต�องสอดคล�องกับ
สถานการณ6 รูปแบบของการนํา ได�แกE 1) การนําด�วยความสัมพันธ6กับการจูงใจ 2) การนําด�วยงานกับ
แรงจูงใจ 3) การนําด�วยเสรีภาพทางสังคม สEวนสถานการณ6ของการนํา ได�แกE 1) สถานการณ6ด�าน
ความสัมพันธ6ระหวEางผู�นํากับสถานการณ6 2) สถานการณ6ด�านโครงสร�างงาน 3) สถานการณ6ด�าน
อํานาจของตําแหนEง 2) ภาวะผู�นําเชิงสถานการณ6ของ เฮอร6เซ และบลังชาร6ด (Hersey & Blanchard) 
กลEาววEา ผู�ตามเป-นปDจจัยท่ีสําคัญของสถานการณ6 และเป-นสิ่งท่ีตัดสินภาวะผู�นําของผู�นํา ตามระดับ
ความพร�อมของผู�ไต�บังคับบัญชาซ่ึงมีความแตกตEางกันแบEงออกได�เป-น 2 ลักษณะ คือ 1) มี
ความสามารถ มีทักษะ 2) มีความเต็มใจและมุEงม่ัน สEวนรูปแบบของการนํามี 4 ประการ คือ 1) นํา
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โดยการบอกกลEาว 2) นําโดยการขายความคิด 3) นําโดยการมีสEวนรEวม 4) นําโดยการมอบหมายงาน 
การนําในรูปแบบท่ี 1 จะเหมาะกับความพร�อมของผู�ตามท่ีมีความพร�อมตํ่า เพราะผู�ตามไมEมี
ความสามารถหรือไมEมีความต้ังใจท่ีจะรับผิดชอบในงานของตน สEวนการนําในรูปแบบท่ี 2 และ
รูปแบบท่ี 3 จะเหมาะสมกับผู�ตามท่ีท่ีมีความพร�อมปานกลาง การนําในรูปแบบท่ี 1 จะเหมาะสมกับ 
ผู�ตามท่ีมีความพร�อมสูง 3) ภาวะผู�นําเชิงสถานการณ6ของ วรูม เยตตัน จาโก (Vroom Yetton Jago) 
เป-นภาวะผู�นําเชิงวิเคราะห6สถานการณ6 เพ่ือการตัดสินใจ โดยยึดหลักของการตัดสินใจ ดังนี้           
1) คุณภาพของการตัดสินใจ 2) การยอมรับการตัดสินใจ 3) การมุEงความสําคัญท่ีการพัฒนาพนักงาน 
4) การมุEงความสําคัญท่ีเวลา ข�อเสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบของการนํา ได�แกE 1) รูปแบบการนําแบบมี
สEวนรEวมในการนํา 2) รูปแบบการนําแบบต้ังคําถามเพ่ือวิเคราะห6ปDญหา เชEน คําถามตามความ
ต�องการของคุณภาพ (Quality Requirement) รูปแบบคําถามเ พ่ือต�องการความรEวมใจ 
(Commitment Requirement) คําถามท่ีผู�นําต�องการแสวงหาข�อมูล (Leaders’ Information 
Requirement) คําถามท่ีเป-นโครงสร�างของปDญหา คําถามท่ีต�องการให�ลูกน�องมีสEวนรEวม คําถามท่ีมุEง
สูE เปvาหมายเดียวกัน คําถามเพ่ือสลายความขัดแย�ง คําถามท่ีเป-นข�อมูลเก่ียวกับลูกน�อง และ                
3) รูปแบบการนําแบบให�ทางเลือกเพ่ือนํามาสูEการตัดสินใจ   
  ภาวะผู�นําท่ีมีความสามารถพิเศษ (Charismatic Leadership) ภาวะผู�นําท่ีมี
ความสามารถพิเศษ คือ ภาวะท่ีเกิดจากความสามารถพิเศษสEวนตัวของผู�นําท่ีมีผลอยEางยิ่งตEอผู�ตาม 
เชEน มีลักษณะท่ีสร�างแรงบันดาลใจให�บุคคลเข�ารEวมมือในการทํางาน จะมีลักษณะ ความนEาเกรงขาม 
ความนEาเคารพนับถือ กEอให�เกิดความจงรักภักดี ให�ความรู�สึกวEาสามารถพ่ึงพึงได� ทําให�เกิดอํานาจใน
ตัวผู�นํา 3 ประการ ได�แกE 1) อํานาจจากความเชี่ยวชาญ 2) อํานาจจากการอ�างอิง 3) อํานาจจากการ
มีสEวนรEวมในงาน   
  ภาวะผู�นําการปฏิรูป (Transformational Leadership) เป-นภาวะผู�นําท่ีอยูEเหนือ
การนําในระดับปกติประจําวัน ภาวะผู�นําการปฏิรูปจะเกิดข้ึนเม่ือผู�นําเริ่มปรับความคิดเก่ียวกับ
ผลประโยชน6ของผู�ตามให�กว�างข้ึนและยกระดับข้ึนโดยการให�เกิดความตระหนักถึงจุดประสงค6 และ
พันธกิจของกลุEม และพยายามทําให�ผู�ตามสามารถเข�ากันได�เพ่ือจะได�ยกระดับประโยชน6สEวนตนให�เป-น
ประโยชน6ของกลุEม ภาวะผู�นําการปฏิรูป ประกอบด�วยมิติ 4 ด�าน คือ ด�านความสามารถพิเศษ 
(Charismatic) ด�านการสร�างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ด�านการรู�สถานการณ6อยEางชาญฉลาด 
(Situational Intellectual) และด�านการรู�จักพิจารณารายบุคคล (Individualized Consideration) 
ภาวะผู�นําท่ีมีการนํามาเปรียบเทียบ กับภาวะผู�นําการปฏิรูป คือ แบบปฏิบัติการ (Transactional 
Leadership) ซ่ึงเป-นภาวะผู�นําท่ีปฏิบัติงานตามกิจวัตรท่ีเป-นการแลกเปลี่ยนกันระหวEางสิ่งท่ีต�องทําให�
สําเร็จในแตEละวันกับผลท่ีจะได�รับ ระหวEางหัวหน�างานกับลูกน�อง การแลกเปลี่ยนอาจจะเป-นการให�
รางวัลเฉพาะเรื่อง เป-นต�น 
  ในแตEละรูปแบบท่ีมีการจัดกลุEมเป-นทฤษฎีนั้น ในระยะแรกภาวะผู�นํายึดถือของ
รูปลักษณ6เป-นความสําคัญแตEตEอมาพบวEารูปลักษณ6ภาวะผู�นําแตEเพียงอยEางเดียวไมEสามารถอธิบาย
ประสิทธิภาพของงานได� ดังนั้นการวิจัยตEอมาจึงแตกแขนงการศึกษาไปสูEการศึกษาภาวะผู�นําผู�นําและ
ภาวะผู�นําตอบสนองของผู�ตามท้ังในด�านอารมณ6และการกระทํา แตEภาวะผู�นําเชิงภาวะผู�นําก็ไมE
สามารถใช�ได�ในทุกสถานการณ6 ดังนั้น ภาวะผู�นําตามสถานการณ6จึงศึกษาวิธีการนําของผู�นําใน
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สภาพการณ6ท่ีแตกตEางกัน ด�วยหลักการจัดการด�วยเง่ือนไขตามสถานการณ6และการจัดระบบภาระงาน
ตามบทบาทและหน�าท่ีชัดเจนให�แกEพนักงาน ซ่ึงพบวEายังไมEสามารถจุดประกายความกระตือรือร�นใน
การทํางานอยEางมีชีวิตและจิตใจได�หรือทําให�เกิดนวัตกรรมการทํางานแบบใหมEท่ีจําเป-นในยุค
โลกาภิวัฒน6 ดังนั้น ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีเร�าใจให�ผู�ตามเกิดความใสEใจ
และรู�สึกวEาเป-นเจ�าของงานความสําเร็จของงานอยEางมีประสิทธิภาพและเกิดความภาคภูมิใจรEวมกันก็
เป-นแนวคิดท่ีทําให�ผู�นําเกิดการต่ืนตัวและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน6ในการบริหารงาน 
  ภาวะผู�นําทางการศึกษามีรูปแบบท่ีแตกตEางไปจากภาวะผู�นําขององค6การอ่ืน ๆ 
เพราะการบริหารการศึกษาเป-นรูปแบบการบริหารท่ีเก่ียวข�องกับความชํานาญการและทักษะในการ
จัดการด�านการศึกษา นอกจากนี้ผู�นําทางการศึกษาจะต�องมีปรัชญาของการจัดการศึกษาท่ีตอบสนอง
การพัฒนาเยาวชนเพ่ือสังคมและประเทศชาติ การจะนําองค6การทางการศึกษาไปสูEความสําเร็จได�จึง
ต�องข้ึนอยูEกับแนวทางในการบริหารจัดการเรียนการสอน ในวงการการศึกษา พบวEา รูปแบบภาวะ
ผู�นําท่ีมีความหมายสําหรับการพัฒนาผู�เรียนและการจัดการเรียนการสอน ได�แกE ภาวะผู�นําแบบรEวม
แรงรEวมใจ (Collaborative Leadership) ของ เทลฟอร6ด (Telford) รูปแบบภาวะผู�นําแบบนัก
บริการ (Servant Leadership) ของกรีนลีฟ (Greenleaf) รูปแบบภาวะผู�นําแบบหุ�นสEวน (Share 
Holder Leadership) ของ บล็อก (Block) รูปภาวะผู�นําแบบเพ่ือนแท� (True Good Friend 
Leadership) ของสุภัททา ป9ณฑะแพทย6 ซ่ึงให�ความสําคัญตEอการประสานงานของผู�นําด�านการศึกษา
ท่ีมีศูนย6กลางของการพัฒนาอยูEท่ีผู�เรียน  
  รูปแบบภาวะผู�นําแบบรEวมแรงรEวมใจ (Collaborative Leadership) เทลฟอร6ด 
(Telford, 1996) ได�ทําการศึกษาผู�นําทางการศึกษาท่ีสามารถพัฒนาระบบการทํางานของโรงเรียนสูE
การบริหารจัดการให�แนวคิดวEาผู�นําทางการศึกษาไมEใชEผู�ท่ีจะบริหารจัดการองค6ความรู�ได�เสมอไป ผู�ท่ี
ทําให�หน�าท่ีจัดการเรียนรู�และสร�างองค6ความรู�ให�แกEผู�เรียน คือ ผู�สอน การบริหารจัดการโรงเรียนจึง
ต�องเข�าใจบทบาทของผู�สอนและผู�เรียน บทบาทของผู�นําในฐานะผู�บริหารท่ีสEงผลให�เกิดการเรียนการ
สอนท่ีบรรลุเปvาหมาย คือ ผู�นําท่ีมีคุณลักษณะของนักการศึกษามากกวEานักบริหารจัดการท่ีต�องยึดถือ
กฎระเบียบท่ีเครEงครัด การศึกษาภาวะผู�นําแบบรEวมแรงรEวมใจของ เทลฟอร6ด ยึดกรอบความคิดและ
ทฤษฎีการบริหารจัดการของ โบล6แมน และ ดีล ( ฺBolman & Deal) ท่ีจัดกรอบการบริหารเป-น          
4 ด�าน คือ 1) ด�านโครงสร�าง (Structural) 2) ด�านการเมือง (Political) 3) ด�านทรัพยากรมนุษย6 
(Human Resource)  และ 4) ด�านสัญลักษณ6 (Symbolic)  
  รูปแบบภาวะผู�นําภาวะผู�นํานักบริการ (Servant Leadership) ของกรีนลีฟ (Greenleaf, 
1995, pp. 1-7) เป-นรูปแบบของผู�นําท่ีเน�นการให�การบริการผู�อ่ืน พนักงาน ลูกค�าและชุมชนเพ่ือ
ชEวยกันสร�างอํานาจการนําทางการศึกษา ผู�นําท่ีมีความเชื่อในเรื่องของการบริการนั้นต�องเกิด
ความรู�สึกท่ีเกิดข้ึนภายในอยEางเป-นธรรมชาติท่ีนําไปสูEการให�บริการและต�องมีความเชื่อวEาการ
ให�บริการเป-นความสําคัญอันดับแรก การทดสอบวEาการบริการนั้นมีประสิทธิภาพ คือ พิจารณาวEาการ
ให�บริการนั้นทําให�บุคคลพัฒนาข้ึน ในขณะท่ีได�รับการบริการบุคคลนั้นมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ฉลาดข้ึน มี
อิสระเพ่ิมข้ึน มีการพ่ึงพาตนเองได�มาข้ึน และพวกเริ่มท่ีจะกลายมาเป-นผู�ให�บริการมากข้ึน คุณสมบัติ 
10 ประการท่ีการนําไปสูEการเป-นผู�นําท่ีมีภาวะผู�นําแบบผู�ให�บริการ ได�แกE 1) การฟDง   2) การมี
ความเห็นใจ 3) การเยียวยา 4) การตระหนักรู� 5) การชักจูง 6) การมีความคิดรวบยอด 7) การ
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มองเห็นภาพ 8) การดูแล 9) การพร�อมรEวมใจ 10) การสร�างชุมชน ภาวะผู�นําแบบให�บริการนี้เป-นสิ่ง
ท่ีจําเป-นในการสนับสนุนให�งานด�านการบริหารการศึกษาเพ่ือเป-นการบริหารเพ่ือการเรียนการสอน
จําเป-นต�องได�รับการบริการจากผู�นําและให�การสนับสนุนเพ่ือให�เกิดความคิดอิสระ สร�างสรรค6รูปแบบ
การเรียนรู�เพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพรูปแบบภาวะผู�นําแบบหุ�นสEวน (Share Holder Leadership) 
ของ บล็อก (Block, 1993) เป-นรูปแบบการนําแบบเป-นหุ�นสEวนก็อาจเป-นทางเลือกหนึ่งเพราะการ
บริหารเชEนนี้ทําให�ทุกคนมีภาวะผู�นําท่ีเทEาเทียมกันฐานะหุ�นสEวนระหวEางผู�นํากับกลุEมสมาชิกด�วย
ความสัมพันธ6เชื่อมโยงในแนวทางท่ีทําให�อํานาจระหวEางกันอยูEในภาวะท่ีสมดุลในการบริหารด�าน
การศึกษารูปแบบของการความคิดของ บล็อก ในการกําหนดภาวะผู�นําในรูปแบบของการเป-นหุ�นสEวน
ตEอกันเป-นแนวคิดท่ีนําไปสูEการมอบอํานาจและการทํางานเป-นทีม ในการบริหารจัดการลักษณะของ
การเข�ามาเป-นหุ�นสEวนมีความสําคัญในด�านการบริหารการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป-นงานพัฒนา
ผู�เรียนดังนั้นการออกแบบการจัดการเรียนการสอนมุEงไปสูEผลลัพธ6ท่ีจะเกิดข้ึนในตัวผู�เรียนอยEางความ
เป-นอิสระทางวิชาการ ลักษณะท่ีจําเป-นของภาวะผู�นําแบบเป-นหุ�นสEวนตEอกัน ได�แกE การสร�าง
ยุทธศาสตร6ในการสนทนาการแลกเปลี่ยนจุดมุEงหมาย (Strategic Conversation) ในการเป-นหุ�นสEวน
กันนั้น สมาชิกทุกคนจะมีความรับผิดชอบในการให�ความหมายของวิสัยทัศน6และคุณคEาด�วยการ
สนทนากันในทุกระดับ และมีผู�นําเป-นผู�ทําหน�าท่ีนําทุกคนให�มาเกาะเก่ียวกันในภาพกว�างของ
วิสัยทัศน6 การให�อิสระทางด�านความคิด (Freedom of Choices) การให�ข�อคิดท่ีแตกตEาง ให�ทุกคนใช�
สิทธิในการออกความคิดเห็น ในความเชื่อท่ีวEาคนเราอาจมีความคิดเห็นท่ีแตกตEางกัน ดังนั้น การมี
ความคิดเห็นท่ีแตกตEางเป-นเสียง ๆ หนึ่งท่ีควรสนใจการสร�างความนEาเชื่อถือรEวมกัน (Accountability) 
ทุกคนต�องมีความรับผิดชอบตEอผลลัพธ6และสถานการณ6ท่ีเกิดข้ึน แตEละคนสร�างความนEาเชื่อถือตEอ
ความสําเร็จและความล�มเหลวรEวมกันการมีความบริสุทธิ์ใจตEอกันอยEางสมบูรณ6 (Mutual Trust) ต�อง
พูดความจริง เม่ือมีการกระจายอํานาจออกไปทุกคนต�องพูดความจริงเพ่ือท่ีจะทําให�ความรู�สึกไมEม่ันคง
ลดน�อยลง 
  ภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร6 (Strategic Leadership) จากการศึกษาภาวะผู�นําท่ีสามารถนํา
ให�เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในองค6กรได�อยEางประสบความสําเร็จโดยเฉพาะในเรื่องท่ีเก่ียวกับระบบการ
เรียนการสอนในภาพรวมของเกสตัลท6ท่ีจะสร�างให�สถาบันการศึกษาเป-นสังคมของการเรียนรู� 
ความสามารถของผู�นําท่ีมียุทธศาสตร6เป-นสิ่งจําเป-นในยุคท่ีการเรียนรู�เสมือนจริงได�เกิดข้ึนในโลกของ
การศึกษา ผู�นําท่ีมีภาวะผู�นําท่ีสามารถนําการเปลี่ยนแปลงได�สําเร็จจึงเป-นสิ่งท่ีนEาสนใจ จากการ
สัมภาษณ6ของตัวผู�นํา และจากการรับรู�ของผู�บริหารและคณาจารย6ในสถาบันของตนจะสามารถทําให�
เข�าใจภาวะผู�นําของผู�นําภายใต�แนวคิดและการปฏิบัติของ คาล6ดเวลล6 (Caldwell, 1998) ซ่ึงได�
นําเสนอยุทธศาสตร6 5 ประการ ดังนี้ ประการท่ีหนึ่ง คือ การมีวิสัยทัศน6ของผู�นําและการได�รับการ
ยอมรับวEามีวิสัยทัศน6ท่ีมองเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือมวลชนเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
ผู�บริหารเป-นผู�ท่ีใฝmรู�ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหมE ๆ ท้ังจากตEางประเทศและ
ในประเทศและสามารถนํามาประยุกต6ใช� ประการท่ีสอง คือ ด�านการสื่อสารข�อมูลและแนวคิดนั้น 
ผู�บริหารต�องเป-นผู�ท่ีมีทักษะในการสื่อสารให�ผู�อ่ืนเข�าใจได�อยEางดี ตลอดจนต�องสร�างชEองทางในการ
สื่อสารให�หลากหลายเพ่ือแสดงวิสัยทัศน6ให�เดEนชัด ทักษะในการสื่อสารซ่ึงได�แกEการพูดสนทนานั้น 
ผู�บริหารจําเป-นต�องรู�จักธรรมชาติของมนุษย6ในและวัฒนธรรมในการทํางาน การให�เกียรติซ่ึงกันและ
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กันในการสื่อสารพูดจามีความสําคัญยิ่ง จะพบวEาการพูดให�ข�อมูลท่ีชัดเจนเป-นสิ่งท่ีผู�นําต�องกระทํา 
การสื่อสารแบบถึงตัวบุคคลเป-นทางเลือกท่ีผู�นําจําเป-นต�องนํามาใช�เม่ือต�องการผลลัพธ6ท่ีตอบสนองได�
ฉับไว โดยใช� ยุทธศาสตร6การสื่อสาร (Strategic Conversation) การใช�ผู�แทนท่ีมีผู�ยอมรับนับถือใน
กลุEมเป-นตัวแทนในการสื่อสารให�ทําหน�าท่ีนี้อาจเป-นทางเลือกหนึ่งในการสื่อสารแบบไมEเป-นทางการ 
การใช�วาทศิลปyเป-นสิ่งท่ีทําให�เกิดความประนีประนอม ยอมอEอนตาม นอกจากนี้การให�การยกยEอง
ชมเชย ให�การยอมรับและให�ความเชื่อถือ ก็เป-นสิ่งท่ีนําไปสูEการสื่อสารท่ีได�ผลดี ประการท่ีสาม คือ 
ด�านการรEวมมือ  
  การปฏิบัติตEอกันกEอให�เกิดความรEวมมือหรือขัดแย�งได�เทEา ๆ กัน การพูดท่ีแสดง
ความเป-นกันเองมีความสําคัญยิ่งตEอการสร�างเครือขEายของการทํางาน การแสดงความอEอนน�อมตEอกัน 
ในบางวัฒนธรรมการแสดงออกแบบญาติพ่ีน�องเป-นวัฒนธรรมท่ียึดถือกันอยูE จะเห็นได�จากการใช�
สรรพนามในการพูดคุยกันท่ีจะบEงชี้ระดับของความสนิทสนมกันซ่ึงแสดงงออกด�วยการพบปะกัน การ
ชEวยเหลือในเรื่องสEวนตัว ซ่ึงมักจะเข�ามาปะปนกับการทํางานอยูEเสมอ การแสดงความเอ้ือเฟ��อด�วยการ
ให�ของรางวัลเป-นการแสดงน้ําใจ การแสดงความเป-นเพ่ือนท่ีสามารถตักเตือนหรือพูดจากันได� เป-น
ความภาคภูมิใจของเฉพาะตัวบุคคล การมีลักษณะของความอEอนข�อ ให�อภัย ใจเย็นเป-นคุณลักษณะท่ี
เป-นรูปแบบท่ีต�องการ ซ่ึงผู�นําอาจมีความแตกตEางกันและเหมือนกันในบางประเด็น เชEน การใช�ความ
เงียบ นิ่งเฉยไมEโต�ตอบสยบความขัดแย�ง แตEยังคงเดินหน�าทําไปเรื่อย ๆ ซ่ึงทําให�ผู�โต�แย�งเกิดความ
ลังเลไมEแนEใจ และเม่ือพบวEา การโต�แย�งไมEมีผลก็จะหันกลับมารEวมมือแม�จะไมEเต็มใจก็ตาม หรือการ
โต�ตอบแบบเป9ดเผยโดยลงมือกระทําให�เป-นแบบอยEาง ซ่ึงสร�างให�เกิดการตEอสู�เพ่ือเอาชนะให�ได�ในเชิง
วิชาการและการทํางานก็เป-นประเด็นท่ีเกิดข้ึนในวงการศึกษา การใช�อํานาจตัดสินเด็ดขาดลงไปและ
ทําโทษ อาจไมEได�ผลดี แตEการทําให�ผู�ตEอต�านยอมรับน้ําใจและความรู�สึกท่ีดีด�วยความยุติธรรมโดย
สEวนรวมเป-นแนวทางหนึ่งในการเป-นผู�บริหารท่ีดี ประการท่ีสี่ คือ การมีสEวนรEวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาและมีความมุEงม่ันท่ีจะตอบสนองความต�องการของชุมชนอยEางแท�จริง สร�างความสัมพันธ6
อันดีระหวEางโรงเรียนกับชุมชน ให�ชุมชนมีความเชื่อถือในคุณภาพของการจัดการศึกษาและให�สถาบัน
เป-นศูนย6การเรียนรู�ชุมชนได� ความสัมพันธ6อันดีระหวEางโรงเรียนกับชุมชนจะทําให�เกิดการชEวยเหลือ
สนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป-นในการจัดการเรียนรู� ในด�านศิลปวัฒนาธรรมท่ีต�องสืบสาน รวมท้ังภูมิ
ปDญญาชาวบ�านซ่ึงเป-นการเรียนรู�ท่ีมีความสําคัญเป-นอยEางยิ่ง ประการท่ีห�า คือ การควบคุมดูแลและ
การประเมินคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนและบริการให�บริการทางการศึกษาอยEางมีคุณภาพ
จะต�องมีการประเมินคุณภาพของการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู�ท่ีเหมาะกับผู�เรียน
ด�วยระบบการประเมินแบบครบวงจร การประเมินต�องมีจุดมุEงหมายท่ีชัดเจน คือ เพ่ือการพัฒนาให�
การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและทันตEอเหตุการณ6 
  รูปแบบภาวะผู�นําแบบเพ่ือนแท� (KaLaYaNaMi Tr; True Good Friend Leadership) 
ของสุภัททา ป9ณฑะแพทย6 (2542) ในวงการการศึกษานั้น การทํางานเป-นการสร�างคุณคEาเพ่ือการ
พัฒนาคน ผลกําไร คือ การสร�างคนให�เป-นผู�มีความรู�ความสามารถในการดํารงชีวิตอยEางมีความสุข 
ทุกคนท่ีเก่ียวข�องจึงมีจุดมุEงหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาผู�เรียนให�ก�าวทันโลกในการทํางาน รูปแบบ
ภาวะผู�นําผู�นําท่ีนําความสําเร็จในการบริหารงาน คือ รูปแบบท่ีเป-นเพ่ือนรEวมอาชีพ ท่ีมีความเชื่อมโยง
สัมพันธ6กันมีให�ความชEวยเหลือสนับสนุนและมีความจริงใจตEอกัน เอ้ืออาทร มีมิตรภาพท่ีกลมเกลียว
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กันจึงเป-นสิ่งสําคัญท่ีจะชEวยกันนําไปสูEการบริหารจัดการในยุคท่ีต�องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานเพ่ือให�ทันตEอการเปลี่ยนแปลงในยุคข�อมูลขEาวสาร คุณลักษณะสรุปของภาวะผู�นําในฐานะ
เพ่ือนแท�เม่ือนํามารวมกลุEมภาวะผู�นําเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู� ดังนี้ มีความรู�ทักษะและความสามารถ  
(K = Knowledge) ให�ความรักใครEและเป-นมิตรเอ้ืออาทร (L= Loving Care) ทําให�เกิดผลตอบแทน
ตามผลลัพธ6 (Y = Yield)  ให�การสนับสนุนท่ีจําเป-น (N= Need) ยึดถือทางสายกลาง (M= Middle 
Way) สร�างการทํางานเป-นทีม (T=Team) การพัฒนาให�เกิดภาวะผู�นําในรูปแบบนี้จะต�องมีฐานของ
การพัฒนามาจากภาวะผู�นําแบบธรรมะของ พระธรรมป9ฎก ประยุทธ ปยุตโต ซ่ึงเป-นท่ีมาของฐาน
อํานาจ 4 ประการ คือ ฐานอํานาจท่ีเกิดจากความฉลาดรอบรู� (Wisdom Power) ฐานอํานาจท่ีเกิด
จากความพยายาม (Effort Power) ฐานอํานาจท่ีเกิดจากความเมตตา (Kindliness Power) และฐาน
อํานาจท่ีเกิดจากการไมEประพฤติผิด (Faultiness Power) รูปแบบภาวะผู�นําแบบประสานให�พากันไป 
พระธรรมป9ฎก (ป.อ. ปยุตโต, 2555, น. 9-12) กลEาววEา เป-นรูปแบบท่ีใช�ความสัมพันธ6แบบประสาน
ตัวระหวEางผู�นําและผู�รEวมท่ีไปด�วย การประสานตัวกันมีลําดับข้ันตอนดังนี้ ข้ันท่ี 1 เริ่มต�นด�วยการท่ี
ตนเองต�องมีคุณงามความดี ความรู�และความสามารถเป-นองค6ประกอบพ้ืนฐานในการสร�างศรัทธาให�
เกิดข้ึนในหมูEคน เพ่ือให�เกิดความม่ันใจในตัวผู�นําท่ีเชื่อวEาผู�นําจะสามารถแก�ปDญหา นําพวกเขาไปได�
จนถึงจุดหมาย ซ่ึงทําให�พอใจ เต็มใจ และอยากเข�ารEวมไปด�วย ความศรัทธาท่ีเกิดข้ึนทําให�ไมEต�อง
แสดงตนวEาเป-นผู�นําแตEจะเป-นผู�นําโดยเขาอยากให�นํา ข้ันท่ี 2 ผู�นําจะต�องเริ่มทําให�ผู�รEวมไปด�วยเกิด
ความม่ันใจในตนเองวEามีศักยภาพ มีทุนแหEงความสามารถท่ีจะเอามาปรับจัดและพัฒนาให�สามารถทํา
กิจการงานได�สําเร็จ คือ สามารถเข�ารEวมไปด�วยกันได�ให�มีความม่ันใจวEาจะรEวมไปด�วยกันได� ข้ันท่ี 3 
ชEวยให�ผู�รEวมไปด�วยกันประสานกันเอง คือ ชักนําให�เกิดความสามัคคีพร�อมเพรียงกันท้ังประสานมือ
และประสานใจซ่ึงมีความสําคัญในการท่ีจะอยูEรEวมกัน ซ่ึงต�องการความกลมเกลียว มีน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน รEวมจิตรEวมคิดรEวมใจซ่ึงเป-นหลักใหญEท่ีต�องการหลักธรรม ข้ันท่ี 4 ประสานคนกับสิ่งท่ีจะทํา 
หรือประสานคนกับงานนอกจากจะให�เขาม่ันใจในตนเองแล�วต�องสร�างความม่ันใจในการงานด�วยหรือ
สิ่งท่ีจะทําด�วย วEาสิ่งนี้ดีแนE งานนี้จะทําให�เกิดประโยชน6สุขตามท่ีมุEงหมายอยEางแท�จริง สร�างให�เขาเกิด
ความม่ันใจในคุณคEาของงานจนทําให�อยากทําและรักงานท่ีทําซ่ึงจะนําไปสูEความต้ังใจทํางาน ข้ันท่ี 5 
ประสานความต้ังใจในการทํางานให�เกิดกําลังใจในการทํางาน คือ ทําให�เกิดเป-นพลังใจท่ีทําให�มีการ
ขับเคลื่อน เกิดความกระตือรือร�นและต่ืนตัวอยูEเสมอ ทางพุทธศาสนา เรียกวEา มีความไมEประมาท ไมE
เฉ่ือยชา แม�วEาความรักงานจะทําให�คนมีกําลังใจในการทํางานแตEบางทีถ�าไมEหนุนให�กําลังข้ึนไปบ�างก็
อาจจะเกิดอาการเสื่อมถอยลงได� ดังนั้นจึงต�องพยายามคงไว�ท้ังความรักงาน ต้ังใจทํางาน 
  และกําลังใจเข�มแข็งท่ีจะสู�งาน บุกฝmาไปข�างหน�า ไมEยEอท�อ ไมEท�อถอยและไมEท�อแท� 
ข้ันท่ี 6 ประสานประโยชน6สุขแกEคนท่ีเข�าไปเก่ียวข�องหรือคนท่ีรEวมไปด�วยกัน ดังนั้นผู�นําต�อง พยายาม
ให�คนท่ีรEวมงานรEวมอยูEได�พัฒนาตนเองอยูEเสมอซ่ึงเป-นสิ่งท่ีสําคัญมาก ไมEใชEแตEเพียงให�เขาสละกําลัง
รEวมทํางานแตEจะต�องหาวิธีการสEงเสริมสนับสนุนเอ้ือโอกาสให�เขาได�พัฒนาให�เกิดความเจริญแกEตนเอง
ซ่ึงจะเป-นผลย�อนกลับทําให�มาสูEองค6การเพราะเม่ือเขาเกEงข้ึน ดีข้ึน ก็จะทํางานได�ผลดีข้ึน มีความสุข
มากข้ึนมีชีวิตท่ีดีงามบรรลุผลประโยชน6อยEางแท�จริง รูปแบบของความเป-นผู�นําทางการศึกษาอาจต�อง
มีการผสมผสานกับรูปแบบภาวะผู�นํ าแบบตEาง  ๆ เ พ่ือทําให� เ กิดประสิทธิภาพในการนํ า
สถาบันการศึกษาให�ประสบความสําเร็จก�าวหน�าและเป-นท่ีนEาเชื่อถือ ผู�นําทางการศึกษา คือ ผู�นําของ
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ผู�ใต�บังคับบัญชา นักเรียน ผู�ปกครอง ผู�มีสEวนได�สEวนเสีย และชุมชน การเป-นผู�นําท่ีมีความนEาเชื่อถือ
จะสามารถนําการพัฒนามาสูEเยาวชนและบุคคลในชุมชนได� 
  ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง Transformational Leadership ปDจจุบันมีแนวคิด
ทฤษฎีจํานวนมากท่ีศึกษาเก่ียวกับภาวะผู�นํา ซ่ึงได�มีการพยายามจัดกลุEมแนวทางการศึกษาภาวะผู�นํา
ไว�หลายแบบ ในท่ีนี้ขอยกตัวอยEางการจัดกลุEมทฤษฎีตามแนวทางการศึกษาผู�นํา ท่ีแบEงเป-น 4 กลุEม
ใหญE ๆ ดังนี้ คือ การศึกษาคุณลักษณะของผู�นํา (Traits Approach) การศึกษาภาวะผู�นําของผู�นํา 
(Behavioral Approach) การศึกษาผู�นําตามสถานการณ6 (Situational Approach) และการศึกษา
อิทธิพลอํานาจของผู�นํา (Power-Influence Approach) อยEางไรก็ตามท้ัง 4 กลุEมทฤษฎีนี้ มีข�อ
ถกเถียงถึงจุดอEอนของแตEละแนวคิดทฤษฎีอยูEมาก โดยเฉพาะแนวทางการนําไปประยุกต6ใช�ในปDจจุบัน 
ซ่ึงสภาพแวดล�อมหรือบริบทของสังคมและขององค6การตEาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก และยังมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูEตลอดเวลา ดังนั้นในชEวง 1-2 ทศวรรษท่ีผEานมา จึงได�มีการพัฒนาแนวทางการศึกษา
ภาวะผู�นํ า ในแนวทางใหมE  ท่ี มีการกลE าว ถึ ง กันมาก คือ  “ภาวะผู� นํ าการเปลี่ ยนแปลง” 
Transformational Leadership ตามแนวคิดของนักวิชาการหลายทEาน มีการให�ความหมายของ
ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงไว�แตกตEางกัน  ซ่ึงอาจจะสรุปความหมายของภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงได�
ดังนี้ เชEน 
  Bass (2007, cited in Schultz & Schultz, 2002, p. 211) ให�ความหมายไว�วEา 
ผู�นําการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู�นําท่ีมีความชัดเจนมากกวEา พวกเขาไมEได�ถูกจํากัดโดยการรับรู�ของ        
ผู�ตาม ผู�นําต�องต้ังใจทํางานเพ่ือท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปแบบข�อเสนอของลูกน�อง และ
ปรับปรุงข�อเสนอเหลEานั้นเสียใหมE มากกวEาท่ีจะเชื่อวEาต�องทํางานให�ตรงกับความคาดหวังของลูกน�อง 
  Mushinsky (1997, p. 373) ให�ความหมายภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง ไว�วEา เป-น
กระบวนการท่ีมีอิทธิพลตEอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและสมมุติฐานของสมาชิกในองค6การ และสร�าง
ความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค6และกลยุทธ6ขององค6การ ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง
เก่ียวข�องกับอิทธิพลของผู�นําท่ีมีตEอผู�ตาม แตEผลกระทบของอิทธิพลนั้นเป-นการให�อํานาจแกEผู�ตามให�
กลับมาเป-นผู�นํา และเป-นผู�ท่ีเปลี่ยนแปลงหนEวยงานในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงองค6การ ดังนั้น  
ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง จึงถูกมองวEาเป-นกระบวนการรEวมและเก่ียวข�องกับการดําเนินการของผู�นํา
ในระดับตEาง ๆ ในหนEวยงานยEอยขององค6การ 
  Schultz & Schultz (2002, p. 211) ให�ความหมายภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง            
ไว�วEา ความเป-นผู�นําซ่ึงผู�นําไมEได�ถูกจํากัดโดยการรับรู�ของผู�ตาม แตEมีอิสระในการกระทํา ซ่ึงจะ
เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปแบบมุมมองของผู�ตาม 
  นิตย6  สัมมาพันธ6 (2546, น. 54) ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) หมายถึง ผู�นําท่ีสามารถสร�างแรงบันดาลใจให�บุคคลจํานวนมากลงมือทํามากกวEาเดิมจน
ไตEระดับข้ึนสูEเพดานการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 
  รัตติกรณ6 จงวิศาล (2553, น. 32) ได�ให�ความหมายวEา ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership) หมายถึง ระดับภาวะผู�นําท่ีผู�นําแสดงให�เห็นในการจัดการหรือ
การทํางาน เป-นกระบวนการท่ีผู�นํามีอิทธิพลตEอผู�รEวมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลง
ความพยายามของผู�รEวมงานให�สูงข้ึนกวEาความพยายามท่ีคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู�รEวมงาน
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ไปสูEระดับท่ีสูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน ทําให�เกิดการตระหนักรู�ในภารกิจและวิสัยทัศน6ของกลุEม             
จูงใจให�ผู�รEวมงานมองไกลเกินกวEาความสนใจของพวกเขาไปสูEประโยชน6ของกลุEม หรือสังคม  
  แบส และ อโวลิโอ ในป2 ค.ศ. 1991 (Bass, 2007, pp. 9 - 32; Bass & Avolio, 
1994, pp. 2 - 6; อ�างถึงใน รัตติกรณ6 จงวิศาล, 2553, น. 39 - 41) ได�เสนอภาวะผู�นําแบบเต็มรูปแบบ 
โดยใช�ผลการวิเคราะห6องค6ประกอบภาวะผู�นําตามรูปแบบภาวะผู�นําท่ีเขาเคยเสนอในป2 ค.ศ. 1985 
โมเดลนี้จะประกอบด�วยภาวะผู�นํา 3 แบบใหญE คือ ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) ภาวะผู�นําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ภาวะผู�นําแบบปลEอยตามสบาย 
(Laissez – Faire Leadership) หรือภาวะผู�นําความไมEมีภาวะผู�นํา (Non Leadership Behavior) ซ่ึง
ในท่ีนี้จะศึกษาและอธิบายเฉพาะภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
เทEานั้น และแนวคิดภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้ 
  ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง Transformational Leadership เป-นกระบวนการท่ี
ผู�นํามีอิทธิพลตEอผู�รEวมงานและผู�ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู�รEวมงานและผู�ตามให�สูงข้ึน
กวEาความพยายามท่ีคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู�รEวมงานและผู�ตามไปสูEระดับท่ีสูงข้ึนและ
ศักยภาพมากข้ึน ทําให�เกิดการตระหนักรู�ในภารกิจและวิสัยทัศน6ของทีมและขององค6การ จูงใจให�
ผู�รEวมงานและผู�ตามมองให�ไกลเกินกวEาความสนใจของพวกเขาไปสูEประโยชน6ของกลุEมองค6การหรือ
สังคม ซ่ึงกระบวนการท่ีผู�นํามีอิทธิพลตEอผู�รEวมงานหรือผู�ตามนี้จะกระทําโดยผEานองค6ประกอบภาวะ
ผู�นําเฉพาะ 4 ประการ หรือท่ีเรียกวEา “4I’s” (Four  I’s) คือ 
  1. การมีอิทธิพลอยEางมีอุดมการณ6 (Idealized Influence หรือ Charisma Leadership : 
II หรือ CL) หมายถึง การท่ีผู�นําประพฤติตัวเป-นแบบอยEาง หรือเป-นโมเดลสําหรับผู�ตาม ผู�นําจะเป-นท่ี
ยกยEอง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว�วางใจ และทําให�ผู�ตามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือรEวมงานกัน ผู�ตามจะ
พยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู�นําและต�องการเลียนแบบผู�นําของเขา สิ่งท่ีผู�นําต�องปฏิบัติเพ่ือ
บรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผู�นําจะต�องมีวิสัยทัศน6และสามารถถEายทอดไปยังผู�ตาม ผู�นําจะมีความ
สมํ่าเสมอมากกวEาการเอาแตEอารมณ6 สามารถควบคุมอารมณ6ได�ในสถานการณ6วิกฤต ผู�นําเป-นผู�ท่ีไว�ใจ
ได�วEาจะทําในสิ่งท่ีถูกต�อง ผู�นําจะเป-นผู�ท่ีมีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผู�นําจะหลีกเลี่ยงท่ีจะใช�อํานาจ
เพ่ือผลประโยชน6สEวนตน แตEจะประพฤติตนเพ่ือให�เกิดประโยชน6แกEผู�อ่ืนและเพ่ือประโยชน6ของกลุEม  
ผู�นําจะแสดงให�เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความต้ังใจ การเชื่อม่ันในตนเอง ความ
แนEวแนEในอุดมการณ6 ความเชื่อและคEานิยมของเขา ผู�นําจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี  
และความม่ันใจของผู�ตาม และทําให�ผู�ตามมีความเป-นพวกเดียวกันกับผู�นํา โดยอาศัยวิสัยทัศน6และ
การมีจุดประสงค6รEวมกัน ผู�นําแสดงความม่ันใจชEวยสร�างความรู�สึกเป-นหนึ่งเดียวกัน เพ่ือการบรรลุ
เปvาหมายท่ีต�องการ ผู�ตามจะเลียนแบบผู�นําและภาวะผู�นําของผู�นําจากการสร�างความม่ันใจในตนเอง  
ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผู�นําการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุ
เปvาหมายและปฏิบัติภาระหน�าท่ีขององค6การ 
  2. การสร�างแรงบันดาลใจ Inspiration Motivation: IM หมายถึง การท่ีผู�นําจะ
ประพฤติในทางท่ีจูงใจให�เกิดแรงบันดาลใจกับผู�ตาม โดยการสร�างแรงจูงใจภายใน การให�ความหมาย
และท�าทายในเรื่องงานของผู�ตาม ผู�นําจะกระตุ�นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให�มีชีวิตชีวา              
มีการแสดงออกซ่ึงความกระตือรือร�น โดยการสร�างเจตคติท่ีดีและการคิดในแงEบวก ผู�นําจะทําให�ผู�ตาม
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สัมผัสกับภาพท่ีงดงามของอนาคต ผู�นําจะสร�างและสื่อความหวังท่ีผู�นําต�องการอยEางชัดเจน ผู�นําจะ
แสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันตEอเปvาหมายและวิสัยทัศน6รEวมกัน ผู�นําจะแสดงความเชื่อม่ันและ
แสดงให�เห็นความต้ังใจอยEางแนEวแนEวEาจะสามารถบรรลุเปvาหมายได� ผู�นําจะชEวยให�ผู�ตามมองข�าม
ผลประโยชน6ของตนเพ่ือวิสัยทัศน6และภารกิจขององค6การ ผู�นําจะชEวยให�ผู�ตามพัฒนาความผูกพันของ
ตนตEอเปvาหมายระยะยาว และบEอยครั้ง พบวEา การสร�างแรงบันดาลใจนี้ เกิดข้ึนผEานการคํานึงถึงความ
เป-นปDจเจกบุคคลและการกระตุ�นทางปDญญา ชEวยให�ผู�ตามจัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริม
ความคิดสร�างสรรค6 
  3. การกระตุ�นทางปDญญา (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึง การท่ีผู�นํามี
การกระตุ�นผู�ตามให�ตระหนักถึงปDญหาตEาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหนEวยงาน ทําให�ผู�ตามมีความต�องการหา
แนวทางใหมE ๆ มาแก�ปDญหาในหนEวยงาน เพ่ือหาข�อสรุปใหมEท่ีดีกวEาเดิม เพ่ือทําให�เกิดสิ่งใหมEและ
สร�างสรรค6 โดยผู�นํามีการคิดและการแก�ปDญหาอยEางเป-นระบบ มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค6 มีการต้ัง
สมมุติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปDญหา และการเผชิญกับสถานการณ6เกEา ๆ ด�วย
วิถีทางใหมEแบบใหมE ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหมE ๆ ในการพิจารณาปDญหาและการ
หาคําตอบของปDญหา มีการให�กําลังใจผู�ตามให�พยายามหาทางแก�ปDญหาด�วยวิธีใหมE ๆ ผู�นํามีการ
กระตุ�นให�ผู�ตามแสดงความคิดและเหตุผล และไมEวิจารณ6ความคิดของผู�ตาม แม�วEามันจะแตกตEางไป
จากความคิดของผู�นํา ผู�นําทําให�ผู�ตามรู�สึกวEาปDญหาท่ีเกิดข้ึนเป-นสิ่งท่ีท�าทายและเป-นโอกาสท่ีดีท่ีจะ
แก�ปDญหารEวมกัน โดยผู�นําจะสร�างความเชื่อม่ันให�ผู�ตามวEาปDญหาทุกอยEางต�องมีวิธีแก�ไข แม�บางปDญหา
จะมีอุปสรรคมากมาย ผู�นําจะพิสูจน6ให�เห็นวEาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยEางได� จากความรEวมมือ
รEวมใจในการแก�ปDญหาของผู�รEวมงานทุกคน ผู�ตามจะได�รับการกระตุ�นให�ต้ังคําถามตEอคEานิยมของ
ตนเอง ความเชื่อและประเพณี การกระตุ�นทางปDญญา เป-นสEวนท่ีสําคัญของการพัฒนาความสามารถ
ของผู�ตามในการท่ีจะตระหนัก เข�าใจ และแก�ไขปDญหาด�วยตนเอง 
  4. การคํานึงถึงความเป-นปDจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) ผู�นํา
จะมีความสัมพันธ6เก่ียวข�องกับบุคคลในฐานะเป-นผู�นําให�การดูแลเอาใจใสEผู�ตามเป-นรายบุคคลและทํา
ให�ผู�ตามรู�สึกมีคุณคEาและมีความสําคัญ ผู�นําจะเป-นโค�ช (Coach) และเป-นท่ีปรึกษา (Advisor) ของผู�
ตามแตEละคน เพ่ือการพัฒนาผู�ตามผู�นําจะเอาใจใสEเป-นพิเศษในความต�องการของปDจเจกบุคคล เพ่ือ
ความสัมฤทธิ์ผลและเติบโตของแตEละคน ผู�นําจะพัฒนาศักยภาพของผู�ตามและเพ่ือนรEวมงานให�สูงข้ึน  
นอกจากนี้ผู�นําจะมีการปฏิบัติตEอผู�ตามโดยการให�โอกาสในการเรียนรู�สิ่งใหมE ๆ สร�างบรรยากาศของ
การให�การสนับสนุน คํานึงถึงความแตกตEางระหวEางบุคคลในด�านความจําเป-นและความต�องการ การ
ประพฤติของผู�นําแสดงให�เห็นวEาเข�าใจและยอมรับความแตกตEางระหวEางบุคคล เชEน บางคนได�รับ
กําลังใจมากกวEา บางคนได�รับอํานาจการตัดสินใจด�วยตนเองมากกวEา บางคนมีมาตรฐานท่ีเครEงครัดวEา 
บางคนมีโครงสร�างงานท่ีมากกวEา ผู�นํามีการสEงเสริมการสื่อสารสองทาง และมีการจัดการด�วยการเดิน
ดูรอบ ๆ (Management by Walking Around) มีปฏิสัมพันธ6กับผู�ตามเป-นการสEวนตัว ผู�นําสนใจใน
ความกังวลของแตEละบุคคล เห็นปDจเจกบุคคลเป-นบุคคลท้ังครบ (As a Whole Person) มากกวEาเป-น
พนักงานหรือเป-นเพียงปDจจัยการผลิต ผู�นําจะมีการฟDงอยEางมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใสEใจเรา 
(Empathy) ผู�นําจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเป-นเครื่องมือในการพัฒนาผู�ตาม เป9ดโอกาสให�ผู�ตามได�
ใช�ความสามารถพิเศษอยEางเต็มท่ีและเรียนรู�สิ่งใหมE ๆ ท่ีท�าทายความสามารถ ผู�นําจะดูแลผู�ตามวEา
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ต�องการคําแนะนํา การสนับสนุนและการชEวยให�ก�าวหน�าในการทํางานท่ีรับผิดชอบอยูEหรือไมE โดย            
ผู�ตามจะไมEรู�สึกวEาเขากําลังถูกตรวจสอบ แพรภัทร ยอดแก�ว (2556) 
  โดยสรุปแล�วกลEาวได�วEา ภาวะผู�นําผู�นําเป-นสิ่งท่ีมีความสําคัญในการกําหนดทิศ
ทางการดําเนินกิจกรรมท้ังหลายในองค6การ โดยผู�นําจะทําหน�าท่ีชี้แนะ ควบคุม สั่งการ ตลอดจน
วางแผน และกําหนดเปvาหมายขององค6การโดยรวม ภาวะผู�นําผู�นําจะเป-นสิ่งท่ีสะท�อนให�เห็นสภาพท่ี
แท�จริงขององค6การ อันเกิดจากการใช�ภาวะผู�นําของผู�บริหารวEาเป-นไปในลักษณะใด ซ่ึงจะทําให�ทราบ
ถึงบรรยากาศในการทํางานระหวEางสมาชิกในองค6การ ดังนั้น จึงไมEอาจตอบได�วEา ภาวะผู�นําใดเป-น
ภาวะผู�นําท่ีดีท่ีสุด การเลือกใช�ภาวะผู�นําแตEละอยEางมีท้ังจุดเดEน และจุดด�อย ผู�บริหารท่ีฉลาดหลักแหลม 
ยEอมรู�ดีวEาในสถานการณ6ใดควรเลือกแสดงภาวะผู�นําอยEางไรจึงจะเหมาะสม เชEนเดียวกันกับการ
เลือกใช�ภาวะผู�นําแบบมุEงงาน และมุEงสัมพันธ6 ต�องคํานึงถึงลักษณะวัฒนธรรมของแตEละองค6การด�วย 
ดังนั้น การศึกษาภาวะผู�นําผู�นําจึงเป-นสิ่งท่ีมีความสําคัญ และมีความหมายอยEางยิ่งตEอการใช�เป-น
แนวทางในการพัฒนาภาวะผู�นําเพ่ือให�เกิดความสําเร็จตEอองค6การ 
  คุณลักษณะภาวะผู�นํา (Trait Theory) เป-นทฤษฎีท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลากEอน
สงครามโลกครั้งท่ี 2 นักจิตวิทยาได�ให�ความสนใจศึกษาเก่ียวกับลักษณะของผู�นํา ทฤษฎีนี้มีสมมติฐาน
วEา ผู�นําท่ีประสบความสําเร็จจะมีคุณลักษณะพิเศษ การเป-นผู�นําจึงข้ึนอยูEกับตัวผู�นําเอง ไมEได�ข้ึนอยูE
กับผู�อ่ืนผู�นําจะต�องมีลักษณะเหนือสมาชิกในกลุEม จากสมมติฐานดังกลEาวจึงมีการศึกษาเพ่ือหา
ลักษณะผู�นํา และสรุปได�วEา ผู�นําจะต�อมีรEางกายสูงใหญE หน�าตาดุ เชาว6ปDญญาดี มีความม่ันใจใน
ตนเอง สุขภาพจิตดี ขEมผู�อ่ืน ชอบสังคม และมีความไวตEอความรู�สึกของผู�อ่ืน ผลการศึกษาทําให�เกิด
ทฤษฎีผู�ยิ่งใหญE (The Great Man Theory) และทฤษฎีคุณลักษณะผู�นํา (Trait Theory) ท้ังสอง
ทฤษฎีเชื่อวEาบุคคลท่ีจะเป-นผู�นําต�องมีลักษณะเดEนท้ังทางกายภาพ (Physical Traits) และบุคลิกภาพ 
(Personal Traits)  
 
2.2 คุณลักษณะภาวะผู�นํา  
 2.2.1 คุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาในตEางประเทศ  
  1. ออสเตรเลีย สถาบันพัฒนาแหEงทัสมาเนีย (Tasmania Principal Institute : TPI) 
กําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน ท่ีบริหารจัดการโดยใช�โรงเรียนเป-น
ฐานข้ึนภายใต�ชื่อเรียกวEา คุณลักษณะท่ีสEงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยแบEงคุณลักษณะ
ออกเป-น 6 ด�าน ได�แกE 1) ความสามารถเฉพาะตัวในเชิงบริหาร (Professional Effectiveness)             
2) ความสามารถท่ีจะทํางานรEวมกับผู�อ่ืน (Interpersonal Relations) 3) ความสามารถในด�านบริหาร
การศึกษา (Educational Leadership) 4) ความสามารถในการวางแผนการทํางาน (Planning and 
Accountability) 5)  ความสามารถในการทํ างานรE วมกับชุ มชน  (Community Leadership)                           
6) ความสามารถในฐานะผู�นําด�านศาสนาวัฒนธรรม และจริยธรรม (Religious, Cultural and Ethical 
Leadership)  
  2. ฮEองกง ฮEองกง ทําการปฏิรูปการศึกษา โดยนําเอาการบริหารโดยใช�โรงเรียนเป-น
ฐานมาใช�เป-นลําดับต�น ๆ ของเอเชียภายใต�ชื่อเรียกในชEวงต�นวEา School Management Initiative (SMI) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหEงชาติได�มอบหมายให� รองศาสตราจารย6 ดร.สุรศักด์ิ หลาบมาลา 
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แปล และเรียบเรียงโปรแกรมการฝuกอบรมภาวะผู�นําครูใหญEของฮEองกง จากข�อมูลท่ีสืบค�นจาก
อินเตอร6เน็ต ซ่ึงเอกสารดังกลEาวกําหนดสมรรถภาพภาวะผู�นําครูใหญE 4 ด�าน ได�แกE 1) ภาวะผู�นําเชิง 
กลยุทธ6 2) ภาวะผู�นําในการสอน 3) ภาวะผู�นําในองค6การ 4) ภาวะผู�นําทางจริยธรรมสมรรถภาพดังกลEาว 
มีรายละเอียด ดังนี้ (คณะกรรมการการศึกษาแหEงชาติ, 2545) ภาวะผู�นําเชิงกลยุทธ6  
  1. สนับสนุนให�มีการสร�างวิสัยทัศน6รEวมกัน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให�สูงข้ึน 
  2. สร�างและสEงเสริมวัฒนธรรมองค6การแหEงการเรียนรู�ข้ึนในโรงเรียน  
  3. สื่อสารเก่ียวกับวิสัยทัศน6 และเปvาหมายของโรงเรียนให�ทุกฝmายเข�าใจ  
  4. ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ6เพ่ือให�บรรลุตามวิสัยทัศน6 และเปvาหมายของโรงเรียน  
  5. ปรับระบบการบริหารโรงเรียนให�สนับสนุนวิสัยทัศน6 และเปvาหมายของโรงเรียน  
  6. รEวมมือกับทุกฝmายจัดทําวิสัยทัศน6และเปvาหมายของโรงเรียน และนําไปสูEการ
ปฏิบัติอยEางมีประสิทธิภาพ  
  7. ติดตามประเมิน และตรวจสอบวิสัยทัศน6ของโรงเรียนอยEางสมํ่าเสมอ  
  8. นําข�อมูลท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพมาใช�ในการวางแผนกลยุทธ6ภาวะผู�นําใน
การสอน  
  9. จัดสภาพแวดล�อมโรงเรียนให�เอ้ือตEอการเรียนการสอน โดยสร�างวัฒนธรรมการ
ทํางานท่ีมุEงเน�นคุณภาพ  
  10. รEวมวางแผนการสอนกับครูโดยคํานึงถึงความต�องการของนักเรียนแนวปDจจุบัน 
และนโยบายสาธารณะ  
  11. น้ําทฤษฎีผลการวิจัย และแนวปฏิบัติไปประยุกต6ใช�ในการสEงเสริมการเรียนการ
สอนอยEางมีประสิทธิภาพ  
  12. วางแผนรEวมกับครูในการทํากิจกรรม และการให�บริการนักเรียนเพ่ือสนองความ
ต�องการด�านสังคมวัฒนธรรม และพัฒนาการของนักเรียน  
  13. ประเมินความก�าวหน�าของนักเรียนโดยใช�วิธีการท่ีหลากหลาย และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงโปรแกรมการสอน  
  14. สEงเสริมให�ครูยกระดับการเรียนรู�โดยบูรณาการเทคโนโลยีเข�ากับการสอน  
  15. เป-นตัวแบบในการเรียนรู�ตลอดชีวิตโดยการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง และปฏิบัติ
ตามแผนอยEางตEอเนื่อง  
  16. หาความต�องการในการฝuกอบรมของครูและจัดให�มีการพัฒนาวาชีพเพ่ือความ
เชี่ยวชาญสําหรับครูภาวะผู�นําในองค6การ  
   1) จัดทําแผนปฏิบัติการ และกระบวนการดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุเปvาหมายของ
โรงเรียน  
   2) ประยุกต6ใช�ทักษะการจัดการ และกระบวนการกลุEมเพ่ือกําหนดบทบาท
มอบหมายอํานาจหน�าท่ี และความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได�  
   3) สื่อสารอยEางมีทักษะเพ่ือสร�างความสัมพันธ6ระหวEางบุคคล การตัดสินใจการ
แก�ปDญหาการแสวงหาฉันทามติ และแก�ข�อขัดแย�ง  
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   4) ติดตามประเมินความก�าวหน�าในการปฏิบั ติตามแผนปฏิบั ติการ และ
กระบวนการดําเนินงานทําการปรับแผนเม่ือจําเป-น  
   5) บริหารเวลาอยEางมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุเปvาหมายของโรงเรียน  
   6) ระบุและวิเคราะห6แหลEงทรัพยากรทางการเงินของโรงเรียน  
   7) วางแผนงบประมาณ ติดตาม และรายงานภารกิจของโรงเรียนตEอผู�เก่ียวข�อง
อยEางโปรEงใส และรับผิดชอบ  
   8) ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข�าทํางานนิเทศ ประเมินผล และบริหารจัดการ
โรงเรียนอยEางมีความรับผิดชอบ  
   9) จัดการเก่ียวกับอาคารสถานท่ี และอุปกรณ6ตEาง ๆ เพ่ือให�เกิดสภาพแวดล�อมท่ี
สวยงามปลอดภัยเอ้ือตEอการเรียนรู�  
   10) ใช�เทคโนโลยีเพ่ือสEงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงเรียน  
   11) บริหารโรงเรียนโดยยึดตามกรอบของระเบียบกฎหมายนโยบายระดับตEาง ๆ  
   12) สร�างระบบการเผยแพรEข�อมูลขEาวสารท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียนอยEาง
มีประสิทธิภาพ 
  ภาวะผู�นําทางจริยธรรม  
  1. เป-นตัวแบบในทางจริยธรรมโดยเฉพาะความซ่ือสัตย6ท้ังในเรื่องงาน และเรื่องสEวนตัว  
  2. สEงเสริมภาวะผู�นําความมีจริยธรรม และความซ่ือสัตย6สุจริตภายในโรงเรียน  
  3. แสดงความชื่นชอบ และเอาใจใสEตEอความแตกตEางระหวEางบุคคลของนักเรียน 
และบุคลากรในโรงเรียน  
  4. แสดงความรับผิดชอบตEอนักเรียนผู�ปกครองครูเขตพ้ืนท่ี และสาธารณะในการจัด
การศึกษาให�มีความเสมอภาคประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3. สหรัฐอเมริกา เป-นประเทศท่ีริเริ่มใช�การบริหารโดยใช�โรงเรียนเป-นฐานมีสภา
ผู�บริหารการศึกษาของรัฐ (CCSSO) เป-นองค6กรระดับประเทศท่ีไมEแสวงกําไร ประกอบด�วยผู�บริหารท่ี
รับผิดชอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจาก 50 รัฐ และอาณาเขตนอกแผEนดินใหญE 5 แหEง รวมท้ัง วอชิงตันดีซี 
และหนEวยงานการศึกษาของทหาร สภาดังกลEาวนี้ เป-นผู�แทนของหนEวยงานทางการศึกษาท้ังหมด 
และทําหน�าท่ีเสนอความเห็นตEอรัฐสภา และรัฐบาลกลาง ผู�บริหารโรงเรียนของทุกรัฐในสหรัฐอเมริกา
ต�องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และผู�ท่ีจะมีใบประกอบวิชาชีพต�องมีคุณสมบัติเฉพาะ ท้ังในด�าน
ความรู� และประสบการณ6 และผEานหลักสูตรการฝuกอบรม และพัฒนาท่ีแตEละรัฐกําหนด สําหรับรัฐ
เดลาแวร6 ได�กําหนดเกณฑ6มาตรฐานภาวะผู�นําของผู�บริหารทางการศึกษา 5 ด�าน ได�แกE 1) ภาวะผู�นํา
แบบองท่ีรวม 2) ภาวะผู�นําทางการสอน 3) ภาวะผู�นําในชุมชนและเชิงการเมือง 4) ภาวะผู�นําองค6กร
และ 5) ภาวะผู�นําด�านจริยธรรมและมนุษยสัมพันธ6 (สมหวัง พิธิยานุวัฒน6, 2553) สEวนรัฐแคนซัส (สุรศักด์ิ 
หลาบมาลา, 2543 อ�างถึงใน สมหวัง พิธิยานุวัฒน6, 2553) มีการกําหนดมาตรฐานภาวะผู�นําของ
ครูใหญEจํานวน 4 มาตรฐานในทุกมาตรฐานแบEงออกเป-นคุณลักษณะยEอย ๆ รวม 54 ข�อ  
  ในป2 ค.ศ. 2002 สมาคมผู�นําโรงเรียนผู�ได�รับอนุญาตระหวEางมลรัฐ (Interstate 
School Leaders Licensure Consortium: ISLLC) ได�กําหนดมาตรฐานของผู�นําในโรงเรียน 
(Standards for School Leaders) ข้ึน ซ่ึงมาตรฐานดังกลEาวได�รับการรับรองจากท่ีประชุมของสมาคม 
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เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2005 โดยมีความสอดคล�องกับ 1) ข�อกําหนดของคณะกรรมการรับรอง
มาตรฐานหลักสูตรครุศึกษาแหEงชาติ (National Council for Accreditation of Teacher Education: 
NCATE) สาขาการบริหารโรงเรียน และ 2) รายงานแหEงชาติ วEาด�วย การสร�างภาวะผู�น�าสําหรับ
โรงเรียนในอนาคต   
  คุณลักษณะภาวะผู�นําตามมาตรฐานผู�นําในโรงเรียนของสมาคมผู�นําโรงเรียน ผู�มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวEางมลรัฐสหรัฐอเมริกากําหนดข้ึน โดยยึดหลักการ 7 ประการ ดังนี้  
  1. หลักความสําคัญของการเรียนรู�ของนักเรียน  
  2. หลักการมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงของผู�บริหารโรงเรียน  
  3. หลักการรEวมมือกันของผู�บริหารโรงเรียน  
  4. หลักความมีมาตรฐานสูง และชEวยยกระดับวิชาชีพ  
  5. หลักการตอบสนองระบบการวัดและประเมินผลการทํางานของผู�บริหารโดยยึดผลงาน  
  6. หลักบูรณาการและความสอดคล�องกันของมาตรฐาน  
  7. หลักการสร�างความเข�มแข็งแกEมวลสมาชิก 
  มาตรฐานดังกลEาวมีจํานวนท้ังสิ้น 6 มาตรฐาน แตEละมาตรฐานจําแนกดัชนีแสดง
คุณลักษณะออกเป-น 3 ด�านคือความรู�ทัศนคติและการปฏิบัติหรือทักษะโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี 1 
  ผู�บริหารโรงเรียนเป-นผู�นําทางการศึกษา ท่ีสEงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคน 
โดยการอํานวยความสะดวกตEอการพัฒนาเป-นผู�ท่ีมีความชัดเจนในบทบาท และพร�อมท่ีจะปฏิบัติให�
บรรลุตามวิสัยทัศน6ของการเรียนรู�ท่ีเกิดจากการรEวมคิดโดยประชาคมโรงเรียน  
  1. ดัชนีด�านความรู�ผู�บริหารมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ 
   - เปvาหมายการเรียนรู�ในสังคมท่ีประกอบด�วยคนหลายกลุEม 
   - หลักการวางแผนกลยุทธ6 และการนําแผนไปสูEการปฏิบัติ 
   - ทฤษฎีระบบ 
   - แหลEงข�อมูลการรวบรวมข�อมูล และยุทธศาสตร6การวิเคราะห6ข�อมูล 
   - การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล  
  2. ดัชนีด�านทัศนคติผู�บริหารมีทัศนคติท่ีดีในเรื่องตEอไปนี้ 
   - มนุษย6ทุกคนสามารเรียนรู�ได� 
   - วิสัยทัศน6ของโรงเรียนเป-นวิสัยทัศน6ท่ีมีมาตรฐานสูง 
   - การพัฒนาโรงเรียนต�องทําอยEางตEอเนื่อง 
   - ยอมรับกรรวมตัวกันของมวลสมาชิกในโรงเรียน 
   - นักเรียนต�องมีความรู�ทักษะ และคEานิยมท่ีจําเป-นเพ่ือท่ีจะเป-นผู�ใหญEท่ีประสบ
ความสําเร็จ  
   - มีความมุEงม่ันท่ีจะพิสูจน6ความเชื่อ และการปฏิบัติงานของตนเองอยEางตEอเนื่อง 
   - ทํางานท่ีได�รับมอบหมายเพ่ือให�ได�ผลงานท่ีมีคุณภาพสูง  
  3. ดัชนีด�านการปฏิบัติผู�บริหารอํานวยความสะดวกด�านกระบวนการ และรEวมใน
กิจกรรมเพ่ือให�ม่ันใจวEา 



66 
 

   - มีการสื่อสารวิสัยทัศน6 และภารกิจของโรงเรียนกับผู�รEวมงานผู�ปกครองนักเรียน
และชุมชนอยEางมีประสิทธิผล 
   - มีการใช�ประเพณีเรื่องราว และกิจกรรมในการสื่อสารวิสัยทัศน6 และภารกิจของ
โรงเรียน 
   - แนวคิดของวิสัยทัศน6ของโรงเรียนเป-นแนวคิดรEวมของผู�มีสEวนได�สEวนเสียทุกคน 
   - การสร�างวิสัยทัศน6เป-นการสร�างโดยผู�มีสEวนได�สEวนเสียทุกคน 
   - มีการสนับสนุนให�วิสัยทัศน6เป-นจริงโดยอาศัยการสนับสนุนจากทุกฝmาย 
   - สื่อสารความก�าวหน�าของวิสัยทัศน6 และภารกิจให�ผู�มีสEวนได�สEวนเสียรับทราบ 
   - ในการพัฒนาโรงเรียนต�องให�โรงเรียนมีสEวนรEวมทุกข้ันตอน 
   - ใช�วิสัยทัศน6ในการกําหนดขอบขEายโปรแกรม หรือหลักสูตรแผน และการ
ปฏิบัติงาน 
   - วางแผนปฏิบัติการอยEางชัดเจน โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค6 และยุทธศาสตร6ท่ีจะ
ทําให�บรรลุวิสัยทัศน6 และเปvาหมาย 
   - ใช�ผลการประเมินการเรียนรู�ของนักเรียนเพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน6และเปvาหมาย
ของโรงเรียน 
   - ใช�ข�อมูลจากสํามะโนประชากรของนักเรียน และครอบครัวในการกําหนด
ภารกิจและเปvาหมายของโรงเรียน 
   - ศึกษาวิเคราะห6สร�างความชัดเจน และคํานึงถึงอุปสรรคของการบรรลุวิสัยทัศน6 
   - แสวงหาทรัพยากรท่ีจําเป-นมาสนับสนุนการทํางานตามภารกิจ และเปvาหมาย
ของโรงเรียน 
   - มีการตรวจประเมิน และทบทวนวิสัยทัศน6ภารกิจ และการปฏิบัติงานตามแผน 
  มาตรฐานท่ี 2  
  ผู�บริหารโรงเรียนเป-นผู�นําทางการศึกษาท่ีสEงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคน 
โดยการสนับสนุนบํารุงสEงเสริมวัฒนธรรม และโปรแกรมการศึกษา (หลักสูตร) ของโรงเรียนเพ่ือการ
เรียนรู�ของนักเรียน และการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร  
  1. ดัชนีด�านความรู�ผู�บริหารมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ 
   - ความเจริญเติบโต และพัฒนาการของนักเรียน 
   - การประยุกต6ทฤษฎีการเรียนรู� 
   - การประยุกต6ทฤษฎีการจูงใจ 
   - การออกแบบการใช�การประเมิน และการปรับปรุงหลักสูตร 
   - หลักการสอนท่ีมีประสิทธิผล 
   - การวัดผลการประเมินผล และยุทธศาสตร6ในการประเมิน 
   - ความแตกตEาง และความหมายของโปรแกรมการศึกษา 
   - การเรียนรู�ของผู�ใหญE และรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
   - กระบวนการเปลี่ยนแปลงของระบบองค6การ และบุคคล 
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   - บทบาทของเทคโนโลยี ในการสE ง เสริมการเรียนรู� ของนักเรียน และ
ความก�าวหน�าทางวิชาชีพ 
   - วัฒนธรรมโรงเรียน  
  2. ดัชนีด�านทัศนคติผู�บริหารมีทัศนคติท่ีดี ในเรื่องตEอไปนี้ 
   - การเรียนรู�ของนักเรียนเป-นเปvาประสงค6พ้ืนฐานของการจัดการศึกษา 
   - นักเรียนทุกคนสามารถท่ีจะเรียนรู�ได� 
   - การเรียนรู�ของนักเรียนมีวิธีการท่ีหลากหลาย 
   - การเรียนรู�ตลอดชีวิตเป-นสิ่งจําเป-นสําหรับตนเองและผู�อ่ืน 
   - การพัฒนาวิชาชีพทําได�พร�อมกับการพัฒนาโรงเรียน 
   - ความแตกตEางของบุคคลเป-นประโยชน6ตEอโรงเรียน 
   - สิ่งแวดล�อมทางการเรียนปลอดภัย และนEาเรียน 
   - การเตรียมนักเรียนให�เป-นสมาชิกท่ีมีคุณคEาของสังคม  
  3. ดัชนีด�านการปฏิบัติผู�บริหารอํานวยความสะดวกด�านกระบวนการ และรEวมใน
กิจกรรม เพ่ือให�ม่ันใจวEา 
   - บุคคลทุกคนได�รับการปฏิบัติอยEางยุติธรรมให�เกียรติ และยอมรับนับถือ 
   - การพัฒนาวิชาชีพจะต�องสEงเสริมให�เกิดความคงทนของการเรียนรู�ของนักเรียน
และสอดคล�องกับวิสัยทัศน6และเปvาหมายของโรงเรียน 
   - นักเรียน และบุคลากรรู�สึกวEาตนมีคุณคEา และมีความสําคัญ 
   - ยอมรับความรับผิดชอบ และความมีประโยชน6ของแตEละบุคคล 
   - พยายามขนัดอุปสรรคในการเรียนรู�ของนักเรียนจัดประสบการณ6การเรียนรู� 
โดยคํานึงถึงความแตกตEางหลากหลาย 
   - สEงเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
   - นําเทคโนโลยีมาใช�ในการเรียนการสอน 
   - ยอมรับและชื่นชมความสําเร็จของนักเรียนและบุคลากร 
   - นักเรียนทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู�อยEางหลากหลาย 
   - จัดโครงสร�างองค6การของโรงเรียนโดยมุEงความสําเร็จของงาน 
   - ออกแบบใช�ประเมิน และทบทวนหลักสูตรหลักสูตรกลาง และหลักสูตรพิเศษ 
   - มีการประเมินวัฒนธรรม และบรรยากาศโรงเรียนอยEางสมํ่าเสมอ 
   - นําข�อมูลขEาวสารมาใช�เพ่ือการตัดสินใจ 
   - ประเมินการเรียนรู�ของนักเรียนโดยวิธีการท่ีหลากหลาย 
   - นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนใช�แหลEงข�อมูลขEาวสารจากหลายแหลEงในการ
เรียนและการปฏิบัติงาน 
   - มีการนิเทศ และการประเมินในรูปแบบตEาง ๆ 
   - มีการพัฒนาโปรแกรมการเรียนเฉพาะตัวของนักเรียนให�ตรงกับความต�องการ
ของนักเรียน และครอบครัว 
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  มาตรฐานท่ี 3  
  ผู�บริหารโรงเรียนเป-นผู�นําทางการศึกษาท่ีสEงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคน 
โดยสร�างความม่ันใจวEา จะบริหารองค6การปฏิบัติการ และใช�ทรัพยากรเพ่ือจัดสิ่งแวดล�อมของการ
เรียนรู�อยEางปลอดภัยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
  1. ดัชนีด�านความรู�ผู�บริหารมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ 
   - ทฤษฎีองค6การตัวแบบองค6การ และหลักการพัฒนาองค6การ 
   - วิธีการปฏิบัติงานในระดับโรงเรียน และเขตพ้ืนท่ี 
   - หลักการ และประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับความม่ันคงปลอดภัยของโรงเรียน 
   - การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6 
   - หลักการบริหารการเงินของโรงเรียน 
   - หลักการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และการใช�พ้ืนท่ีวEางในโรงเรียน 
   - ประเด็นในทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบตEอโรงเรียน 
   - เทคโนโลยีรEวมสมัยท่ีสนับสนุนการบริหาร  
  2. ดัชนีด�านทัศนคติผู�บริหารมีทัศนคติท่ีดีในเรื่องตEอไปนี้ 
   - ความรู�เก่ียวกับการเรียนรู�การสอน และพัฒนาการของนักเรียนเพ่ือเป-นข�อมูล
สําหรับการตัดสินใจทางการบริหาร 
   - มีการออกแบบวิธีปฏิบัติงาน และจัดการเพ่ือเพ่ิมโอกาสให�การเรียนรู�ประสบ
ผลสําเร็จ  
   - มีการตระหนักศึกษา และประยุกต6แนวโน�มตEาง ๆ อยEางเหมาะสม 
   - แผนปฏิบัติการ และวิธีทํางานเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน6 และเปvาหมายมีความ
เหมาะสม 
   - การรEวมเจรจาตEอรองและข�อตกลงตามสัญญาตEาง ๆ ของโรงเรียนได�รับการ
จัดการอยEางมีประสิทธิผล 
   - มีการใช�เครื่องจักรเครื่องมือ และระบบสนับสนุนอยEางปลอดภัยมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
   - บริหารเวลาเพ่ือให�องค6การบรรลุเปvาหมายมากท่ีสุด 
   - มีการนําท้ังปDญหา และโอกาสมาพิจารณา 
   - สามารถเผชิญปDญหา และแก�ไขอยEางทันทEวงที 
   - จัดทรัพยากรการเงินทรัพยากรมนุษย6 และวัสดุเพ่ือบรรลุเปvาหมายโรงเรียน 
   - โรงเรียนทํางานอยEางเป-นเจ�าของกิจการเพ่ือปรับปรุงโรงเรียนอยEางตEอเนื่อง 
   - มีการตรวจสอบระบบของโรงเรียนอยEางสมํ่าเสมอ และปรับให�ตรงตามความ
ต�องการ 
   - ผู�มีสEวนได�สEวนเสียได�เข�ามามีสEวนเก่ียวข�องการตัดสินใจท่ีมีผลตEอโรงเรียน 
   - มีการแบEงความรับผิดชอบเพ่ือเพ่ิมความเป-นเจ�าของ และความสามารถในการ
ตรวจสอบ 
   - ใช�ทักษะการกําหนดกรอบของปDญหา และแก�ปDญหาอยEางมีประสิทธิผล 
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   - ใช�ทักษะการแก�ไขความขัดแย�งอยEางมีประสิทธิผล 
   - ใช�ทักษะกระวนการกลุEม และการหาฉันทามติอยEางมีประสิทธิผล 
   - ใช�ทักษะการสื่อสารอยEางมีประสิทธิผล 
   - สร�าง และรักษาสิ่งแวดล�อมโรงเรียนให�มีความปลอดภัยสะอาด สวยงาม 
   - ใช�ทรัพยากรมนุษย6เพ่ือสนับสนุนให�บรรลุเปvาหมายของโรงเรียน 
   - เก็บรักษาบันทึก หรือรายงานของโรงเรียนท่ีเป-นความลับอยEางเหมาะสม 
  มาตรฐานท่ี 4  
  ผู�บริหารโรงเรียนเป-นผู�นําทางการศึกษาท่ีสEงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคน 
โดยรEวมมือกับครอบครัว และสมาชิกในชุมชนตอบสนองตEอความต�องการ และความสนใจท่ีแตกตEาง
กันของชุมชน ระดมทรัพยากรจากชุมชน  
  1. ดัชนีด�านความรู�ผู�บริหารมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ 
   - เรื่องราวและแนวโน�มตEาง ๆ ท่ีจะสEงผลกระทบตEอโรงเรียน 
   - เง่ือนไขและพลวัตรของความแตกตEางของโรงเรียน 
   - ทรัพยากรในชุมชน 
   - ความสัมพันธ6ของชุมชนกับกลยุทธ6การตลาด 
   - ตัวแบนท่ีประสบความสําเร็จของโรงเรียน ครอบครัว ธุรกิจ ชุมชน รัฐบาล 
และมหาวิทยาลัยท่ีเป-นเครือขEาย 
  2. ดัชนีด�านทัศนคติผู�บริหารมีทัศนคติท่ีดี ในเรื่องตEอไปนี้ 
   - โรงเรียนมีการปฏิบัติงานอยEางเป-นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชน 
   - การรEวมมือ และการสื่อสารกับผู�ปกครองหรือครอบครัว  
   - การมีสEวนรEวมในการตัดสินใจของครอบครัว และผู�มีสEวนได�สEวนเสีย 
   - ความแตกตEางหลากหลายมีประโยชน6ตEอโรงเรียน 
   - ผู�ปกครองหรือครอบครัวมีสEวนรEวมในการจัดการศึกษาให�แกEบุตรหลาน 
   - เชื่อวEาผู�ปกครองหรือครอบครัวรัก และปรารถนาดีตEอบุตรหลานของเขามากท่ีสุด 
   - ทรัพยากรของผู�ปกครองหรือครอบครัว และชุมชนต�องนํามาสนับสนุนการศึกษา 
   - การได�รับข�อมูลขEาวสารจากโรงเรียนของชุมชน  
  3. ดัชนีด�านการปฏิบัติผู�บริหารอํานวยความสะดวกแกEกระบวนการ และรEวมใน
กิจกรรม เพ่ือให�ม่ันใจวEา 
   - การสื่อสารอยEางชัดเจนกับชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยูE และการมีสEวนรEวมอยEาง
กระตือรือร�นมีความสําคัญเป-นลําดับแรก 
   - มีการสEงเสริมความสัมพันธ6กับผู�นําชุมชน 
   - มีการใช�ข�อมูลขEาวสารเก่ียวกับความเอาใจใสEความคาดหวัง และความต�องการ
ของครอบครัวชุมชนอยEางสมํ่าเสมอ 
   - ภาคธุรกิจภาคศาสนาภาคการเมืองภาคการบริการ และองค6การตEาง ๆ ล�วนมี
บริบทเฉพาะ  
   - มีความเชื่อถือตEอบุคคล หรือกลุEมคนท่ีอาจมีความขัดแย�งกัน 
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   - โรงเรียน และชุมชนตEางเป-นทรัพยากรของกันและกัน 
   - ทรัพยากรท่ีได�รับจากชุมชนชEวยแก�ปDญหาของโรงเรียน และชEวยให�บรรลุ
เปvาหมาย 
   - มีการสร�างความมีสEวนรEวมกับภาคธุรกิจในพ้ืนท่ีสถาบันอุดมศึกษาชุมชนเพ่ือ
สร�างความเข�มแข็งแกโปรแกรมการเรียนการสอนและสนับสนุนเปvาหมายของโรงเรียน 
   - ผู�มีสEวนได�เสียในชุมชนได�รับการปฏิบัติอยEางเสมอภาค 
   - มีการยอมรับ และเห็นคุณคEาในความแตกตEาง 
   - มีการสEงเสริม และรักษาความสัมพันธ6ท่ีมีประสิทธิผลกับสื่อตEาง ๆ 
   - มีโปรแกรมสร�างความสัมพันธ6กับชุมชนท่ีกว�างขวาง  
   - มีการใช�ทรัพยากร และงบประมาณอยEางเหมาะสม และชาญฉลาด 
   - สร�างความรEวมมือกับชุมชนเป-นตัวอยEางแกEบุคลากร 
   - ให�โอกาสบุคลากรในการพัฒนาทักษะการรEวมมือ 
  มาตรฐานท่ี 5  
  ผู�บริหารโรงเรียนเป-นผู�นําทางการศึกษาท่ีสEงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคนโดย
การแสดงออกอยEางซ่ือตรง ม่ันคง ยุติธรรม และมีจริยธรรม 
  1. ดัชนีด�านความรู�ผู�บริหารมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ 
   - เปvาหมายของการศึกษาและบทบาทของภาวะผู�นําในสังคมสมัยใหมE 
   - มุมมองและกรอบความคิดตEาง ๆ ทางด�านจริยธรรม 
   - คุณคEาของความแตกตEางในโรงเรียน 
   - ปรัชญาและประวัติศาสตร6การศึกษา  
  2. ดัชนีด�านทัศนคติผู�บริหารมีทัศนคติท่ีดี ในเรื่องตEอไปนี้ 
   - อุดมคติเก่ียวกับความดีงาม 
   - หลักการในกฎหมายท่ีวEาด�วยสิทธิ และเสรีภาพ 
   - สิทธิของนักเรียนทุกคนท่ีพึงได�รับการศึกษาแบบให�เปลEาท่ีมีคุณภาพ 
   - นําหลักจริยธรรมมาใช�ในกระบวนการตัดสินใจ 
   - ให�ความสําคัญตEอผลประโยชน6ของโรงเรียนมากกวEาผลประโยชน6ของบุคคล 
   - ยอมรับผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมาจากการสEงเสริมหลักการและการกระทําของบุคคล 
   - ใช�อิทธิพลของตําแหนEงในการให�บริการนักเรียนและครอบครัวอยEางมีผลิตภาพ
และสร�างสรรค6 
   - เอาใจใสEตEอโรงเรียน  
  3. ดัชนีด�านการปฏิบัติผู�บริหารอํานวยความสะดวกด�านกระบวนการ และรEวมใน
กิจกรรมเพ่ือให�ม่ันใจวEา 
   - มีการศึกษาคEานิยมของบุคคลและคEานิยมในวิชาชีพ 
   - แสดงให�เห็นถึงความมีจริยธรรมสEวนตน และจริยธรรมทางวิชาชีพ 
   - แสดงให�เห็นถึงความมีคุณคEาความเชื่อทัศนคติเพ่ือกระตุ�นให�ผู�อ่ืนทํางานให�มี
ผลงานระดับสูง  
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   - แสดงบทบาทการเป-นแบบอยEาง 
   - ยอมรับภาระหน�าท่ีในการบริหารโรงเรียน 
   - ตระหนักในการปฏิบัติงานของตนท่ีจะสEงผลกระทบตEอผู�อ่ืน 
   - มีการใช�อิทธิพลของตําแหนEงเพ่ือสนับสนุนโปรแกรมการศึกษามากกวEา เพ่ือ
ประโยชน6สEวนบุคคล 
   - มีการปฏิบัติตEอผู�อ่ืนอยEางเป-นธรรมเสมอภาคให�เกียรติ และเคารพ 
   - มีการรักษาความลับ และพิทักษ6สิทธิของนักเรียน และบุคลากร 
   - เป-นผู�ท่ีมีตEอความแตกตEาง แสดงความพึงพอใจตEอความแตกตEางในโรงเรียน 
   - ยอมรับ และนับถือการมีอานาจตามกฎหมายของบุคคลอ่ืน 
   - มีการศึกษา และพิจารณาคEานิยมท่ีดีงามท่ีอาจแตกตEางกันของชุมชน 
   - มีการคาดหวังให�บุคลากรในโรงเรียนแสดงความซ่ือสัตย6 และมีภาวะผู�นําท่ีมี
จริยธรรม 
   - มีการนําโรงเรียนไปสูEการตรวจสอบของชุมชน  
   - มีการปฏิบัติตามกฎข�อบังคับ และขอตกลงในสัญญาตEาง ๆ ท่ีโรงเรียนเก่ียวข�อง 
  มาตรฐานท่ี 6  
  ผู�บริหารโรงเรียนเป-นผู�นําทางการศึกษาท่ีสEงเสริมความสําเร็จของนักเรียนทุกคนโดย
การเข�าใจตอบสนอง และใช�อิทธิพลตEอบริบทท่ีแวดล�อมโรงเรียน ท้ังบริบทด�านการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ กฎหมาย และวัฒนธรรม  
  1. ดัชนีด�านความรู�ผู�บริหารมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ 
   - หลักของระบบการปกครองโดยผู�แทน 
   - บทบาทการศึกษาของรัฐในการพัฒนา และปรับปรุงสังคมประชาธิปไตยและ
ความมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจ 
   - กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษา และการบริหารจัดการในโรงเรียน 
   - ระบบและกระบวนการทางการเมือง สังคม วัฒนธรรมท่ีกระทบตEอโรงเรียน 
   - รูปแบบและกลยุทธ6การเปลี่ยนแปลงและการแก�ไขความขัดแย�งเพ่ือประยุกต6ใช�
กับบริบททางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ท่ีโรงเรียนต้ังอยูE 
   - แรงผลักดัน และกระแสความเปลี่ยนแปลงของระดับนานาชาติท่ีมีผลตEอการ
เรียนการสอน 
   - พลวัตรของการพัฒนานโยบาย และการสนับสนุนภายใต�ระบบการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย 
   - ความสําคัญของความแตกตEาง และความเสมอภาคในสังคมประชาธิปไตย  
  2. ดัชนีด�านทัศนคติผู�บริหารมีทัศนคติท่ีดี ในเรื่องตEอไปนี้ 
   - การศึกษาเป-นกุญแจไขไปสูEการมีโอกาส และการเปลี่ยนแปลงสังคม 
   - การยอมรับความหลากหลายของความคิดคEานิยม และวัฒนธรรม 
   - การสนทนากับผู� มีหน�าท่ีตัดสินใจด�วยกันอยEางสมํ่าเสมอยEอมสEงผลดีตEอ
การศึกษา 
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   - การรEวมมืออยEางแข็งขันในทางการเมือง และบริบทการตัดสินใจเก่ียวกับการศึกษา 
   - การใช�ระบบกฎหมายในการคุ�มครองสิทธิ และพัฒนาโอกาสของนักเรียน  
  3. ดัชนีด�านการปฏิบัติผู�บริหารอํานวยความสะดวกด�านกระบวนการ และรEวมใน
กิจกรรมเพ่ือให�ม่ันใจวEา 
   - การจัดสิ่งแวดล�อมท่ีดีในโรงเรียนมีอิทธิพลตEอนักเรียน และครอบครัว 
   - มีการสื่อสารในชุมชนโรงเรียนเก่ียวกับแนวโน�มประเด็น และความเปลี่ยนแปลง
ท่ีสําคัญของสิ่งแวดล�อมท่ีโรงเรียนต้ังอยูE 
   - มีการติดตEอสื่อสารกับผู�แทนของแตEละกลุEมในชุมชน อยEางสมํ่าเสมอ 
   - โรงเรียนปฏิบัติงานภายใต�กรอบนโยบายกฎหมายระเบียบท่ีออกโดยองค6การ
ระดับท�องถ่ินและรัฐบาลกลาง 
   - มีการกําหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือให�การศึกษาท่ีมีคุณภาพแกEประชาชน 
   - มีการสร�างชEองทางการสื่อสารกับผู�รEวมตัดสินใจท่ีอยูEนอกโรงเรียน  
  4. คุรุสภาคุรุสภาในฐานะท่ีเป-นสภาของครูได�กําหนดเกณฑ6มาตรฐานผู�บริหาร
การศึกษาข้ึนเรียกวEา “เกณฑ6มาตรฐานผู�บริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540” ท้ังนี้มาตรฐานดังกลEาว 
เป-นผลท่ีได�รับจากโครงการวิจัย เพ่ือพัฒนาผู�บริหารสถานศึกษาภาครัฐ และเอกชนเกณฑ6ดังกลEาว ซ่ึง
คุรุสภาได�ประสานงานให�สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการครู (ก.ค.) ให�นําเกณฑ6ไปพิจารณาประเมิน
ผู�บริหารสถานศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได�ยอมรับเกณฑ6มาตรฐานผู�บริหารการศึกษาของคุรุสภา 
2540 เป-นเกณฑ6มาตรฐานผู�บริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการด�วย (เลขาธิการคุรุสภา, 2544)  
  เกณฑ6มาตรฐานผู�บริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540 มีจํานวน ท้ังสิ้น 12 มาตรฐาน ดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา คําอธิบายคุณสมบัติเบื้องต�น ท่ีสําคัญประการหนึ่งของผู�บริหารมืออาชีพ คือ การเข�ารEวม
เป-นสมาชิกท่ีดีขององค6กรวิชาชีพด�วยการมีสEวนรEวมในกิจกรรมตEาง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนา
วิชาชีพ ได�แกE การเป-นผู�ริเริ่มผู�รEวมงานผู�รEวมจัดงาน หรือกิจกรรมรวมท้ังการเป-นผู�เสนอผลงาน และ
เผยแพรEผลงานขององค6กรเพ่ือให�สมาชิกยอมรับ และเห็นคุณประโยชน6ของผู�บริหารท่ีมีตEอการพัฒนา
องค6กร ตลอดจนการนําองค6กรให�เป-นท่ียอมรับของสังคมโดยสEวนรวม 
  ระดับคุณภาพ 
  ระดับ 1 แสวงหาความรู�เก่ียวกับวิชาชีพการบริหารการศึกษาอยูEเสมอโดยพิจารณาจาก  
  1. การศึกษาเอกสารตํารา และนวัตกรรมตEาง ๆ  
  2. การเข�ารEวมประชุมอบรมสัมมนาทางการบริหารการศึกษา และวิชาชีพครู  
  3. การเป-นสมาชิกขององค6กรสมาคมชมรมท่ีสEงเสริมการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพครูท่ีนอกเหนือจากทางราชการจัดข้ึน  
  4. การนําความรู�มาประยุกต6ใช�ในการบริหารการศึกษา 
  ระดับ 2 มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาโดยพิจารณาจาก  
  1. การเป-นสมาชิก และการเข�ารEวมกิจกรรมขององค6กรสมาคมชมรมท่ีสEงเสริมการ
พัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพครู ท่ีนอกเหนือจากทางราชการจัดข้ึน 
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  2. ชักชวนให�ผู� อ่ืนเข�ารEวมเป-นสมาชิก และรEวมกิจกรรมขององค6กรสมาคมชมรมท่ี
สEงเสริมการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพครูท่ีนอกเหนือจากทางราชการจัดข้ึน  
  3. การเผยแพรEความรู�ทางวิชาการด�านการบริหารการศึกษา 
  ระดับ 3 เป-นผู�นําในการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาโดยพิจารณาจาก  
  1. การเป-นคณะกรรมการ หรือคณะทํางานขององค6กรวิชาชีพทางด�านการบริหาร
การศึกษา และวิชาชีพครูท่ีนอกเหนือจากทางราชการจัดต้ังข้ึน  
  2. การเป-นวิทยากรในการประชุมอบรมสัมมนาการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา และวิชาชีพครู  
  3. การสร�างความรู�ใหมEทางด�านการบริหารการศึกษา และนําเสนอในการประชุม
อบรมสัมมนา  
  4. การมีผลงานทางวิชาการเผยแพรEอยูEเสมอ  
  5. การปกปvองเกียรติภูมิของครู และองค6กรวิชาชีพครู 
  มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตEาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการ
พัฒนาของบุคลากรผู�เรียน และชุมชน คําอธิบายผู�บริหารมืออาชีพแสดงความรักความเมตตา และ
ความปรารถนาดีตEอองค6กรผู�รEวมงานผู�เรียน และชุมชนด�วยการตัดสินใจในการทํางานตEาง ๆ เพ่ือผล
การพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึนกับทุกฝmาย การตัดสินใจของผู�บริหารต�องผEานผลของการกระทํา เนื่องจากการ
ตัดสินใจของผู�บริหาร มีผลตEอองค6กรโดยสEวนรวม ผู�บริหารจึงต�องเลือกแตEกิจกรรมท่ีจะนําไปสูEผลดี 
ผลทางบวกผลตEอการพัฒนาของทุกฝmายท่ีเก่ียวข�อง และระมัดระวังไมEให�เกิดผลทางลบโดยมิได�ต้ังใจ 
ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูEความไว�วางใจความศรัทธา และความรู�สึกเป-นท่ีพ่ึงได�ของบุคคลท้ังปวง 
  ระดับคุณภาพ 
  ระดับ 1 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับครูผู�เรียน และ
ชุมชนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยพิจารณาจาก  
  1. กิจกรรมท่ีพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของครูพัฒนาความสามารถของ
ผู�เรียน และชุมชนได�จริง  
  2. กิจกรรมท่ีสร�างนิสัยในการลงมือปฏิบัติงานให�แกEครูผู�เรียนและชุมชน  
  3. กิจกรรมท่ีสร�างคุณธรรมแกEครูผู�เรียน และชุมชน 
  ระดับ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับครูผู�เรียน และชุมชน
ท้ังงานด�านการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเสริม และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องท้ังใน และนอก
สถานศึกษาโดยพิจารณาจาก  
  1. การเลือกปฏิบัติกิจกรรมท่ีสEงผลตEอการศึกษาพัฒนาคุณภาพของครู ผู�เรียน และ
ชุมชนท้ังกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนกิจกรรมเสริม และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  
  2. การเลือกปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับความสําคัญกEอนหลัง โดยให�ความสําคัญกับ
กิจกรรมท่ีมีผลตEอครู ผู�เรียน และชุมชนโดยตรงมากกวEากิจกรรมท่ีมีผลโดยอ�อม 
  ระดับ 3 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมทุกด�าน ในหน�าท่ีผู�บริหารการศึกษา ท้ังด�านการ
เรียนการสอน กิจกรรมเสริม ตลอดจนด�านสังคม และสิ่งแวดล�อมท่ีสEงผลโดยตรงตEอการพัฒนาครู 
ผู�เรียน และชุมชน โดยพิจารณาจาก  
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  1. กิจกรรมท่ีครอบคลุมด�านการเรียนการสอน กิจกรรมเสริม ตลอดจนด�านสังคม 
และสิ่งแวดล�อมท่ีสEงผลตEอพัฒนาการรอบด�านของครูผู� เรียน และชุมชน  
  2. กิจกรรมทุกอยEางสอดคล�องสัมพันธ6กันเป-นระบบนําไปสูEการพัฒนาครูผู�เรียนและ
ชุมชนได�โดยตรง 
  มาตรฐานท่ี 3 มุEงม่ันพัฒนาผู�รEวมงานให�สามารถปฏิบัติงานได�เต็มศักยภาพ 
  คําอธิบาย ความสําเร็จของการบริหารอยูEท่ีการดําเนินการเพ่ือให�บุคลากรในองค6กร
หรือผู�รEวมงานได�มีการพัฒนาตนเองอยEางเต็มศักยภาพ ผู�บริหารมืออาชีพต�องหาวิธีพัฒนาผู�รEวมงาน 
โดยการศึกษาจุดเดEน จุดด�อยของผู�รEวมงาน กําหนดจุดพัฒนาของแตEละคน และเลือกใช�วิธีการท่ี
เหมาะสมกับการพัฒนาด�านนั้น ๆ แล�วใช�เทคนิคการบริหาร และการนิเทศภายในให�ผู�รEวมงานได�ลง
มือปฏิบัติจริงประเมินปรับปรุงให�ผู�รEวมงานรู�ศักยภาพ เลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกับตน และลงมือ
ปฏิบัติจนเป-นผลให�ศักยภาพของผู�รEวมงานเพ่ิมพูนพัฒนาก�าวหน�าอยEางไมEหยุดยั้ง นําไปสูEการเป-น
บุคคลแหEงการเรียนรู�ระดับคุณภาพ 
  ระดับ 1 รู�จุดเดEน จุดด�อยของผู�รEวมงาน และแก�ไขข�อบกพรEองของผู�รEวมงานโดย
พิจารณาจาก  
  1. ระบบข�อมูลของบุคลากรท่ีแสดงถึงคุณลักษณะสEวนตัวความถนัดความสนใจ 
และความสามารถในการปฏิบัติงาน  
  2. การให�คําแนะนําเพ่ือแก�ไขข�อบกพรEองในการปฏิบัติงานของผู�รEวมงานได�เป-น
รายบุคคล  
  3. การสEงเสริมให�ผู�รEวมงานได�พัฒนาตนเองเพ่ือแก�ไขข�อบกพรEองด�วยวิธีการตEาง ๆ 
ท่ีเหมาะสมกับข�อจํากัดของหนEวยงาน เชEน การสEงเข�ารับการฝuกอบรมการศึกษาดูงานการศึกษา
เอกสาร เป-นต�น 
  ระดับ 2 แก�ไขข�อบกพรEองของผู�รEวมงาน และสEงเสริมพัฒนาความสามารถให�สูง
ข้ึนอยูEเสมอ โดยพิจารณาจาก  
  1. การจัดกิจกรรมเสริมความสามารถของผู�รEวมงาน โดยใช�วิธีการท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับความถนัด และความสนใจของแตEละคน 
  2. การมอบหมายงานท่ีท�าทาย และสนับสนุนให�ประสบผลสําเร็จในงานนั้น ๆ  
  3. การแสดงความชื่นชมตEอผลสําเร็จของงานของผู�รEวมงาน 
  ระดับ 3 พัฒนาผู�รEวมงานให�สามารถพัฒนาตนเองได�เต็มขีดความสามารถของแตEละ
บุคคลโดยพิจารณาจาก  
  1. การสEงเสริมให�ผู�รEวมงานประเมิน และพัฒนาตนเองจนเป-นปกติ นิสัยโดยกระตุ�น
ให�ผู�รEวมงานกําหนดจุดพัฒนา เลือกเปvาหมายท่ีท�าทาย และเลือกวิธีพัฒนาด�วยตนเอง 
  2. การจัดกิจกรรมสEงเสริมความสามารถของผู�รEวมงาน โดยใช�วิธีการท่ีหลากหลาย 
และเหมาะสมกับศักยภาพของแตEละคน  
  3. การสEงเสริมให�ผู�รEวมงานจัดทําแฟvมสะสมผลงาน (Portfolio) ของตนเอง  
  4. การจัดกิจกรรมสEงเสริมการแลกเปลี่ยนข�อมูล ความรู� ความคิด ผลงาน เพ่ือ
เสริมสร�างการเรียนรู�รEวมกัน ในการพัฒนาศักยภาพของแตEละคน  
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  5. การแสดงความชื่นชมและเผยแพรEผลสําเร็จของงานของผู�รEวมงานตEอสาธารณะ
เป-นประจํา 
  มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนงานขององค6กรให�สามารถปฏิบัติได�เกิดผลจริง  
  คําอธิบาย ผู�บริหารมืออาชีพวางแผนงานขององค6กรได�อยEางมียุทธศาสตร6เหมาะสม
กับเง่ือนไขข�อจํากัดของผู�เรียน ครู ผู�รEวมงาน ชุมชน ทรัพยากร และสิ่งแวดล�อม สอดคล�องกับ
นโยบายแนวทางเปvาหมายของการพัฒนา เม่ือนําไปปฏิบัติจะเกิดผลตEอการพัฒนาอยEางแท�จริง
แผนงานต�องมีกิจกรรมสําคัญท่ีนําไปสูEผลของการพัฒนา ความสอดคล�องของเปvาหมายกิจกรรม และ
ผลงานถือเป-นคุณภาพสําคัญท่ีนําไปสูEการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความคุ�มคEาเกิดผลอยEางแท�จริง 
  ระดับคุณภาพ 
  ระดับ 1 จัดทําแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคล�อง กับปDญหา และความต�องการของ
หนEวยงานโดยพิจารณาจาก  
  1. การใช�ข�อมูลเก่ียวกับปDญหา และความต�องการของหนEวยงานท่ีเป-นปDจจุบันใน
การจัดทําแผน  
  2. การมีองค6กรประกอบของแผนครบถ�วน  
  3. การเป-นแผนท่ีเกิดจากความรEวมมือของบุคลากรทุกฝmาย 
  ระดับ 2 จัดทําแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับปDญหา และความ
ต�องการของหนEวยงาน และชุมชนโดยพิจารณาจาก  
  1. การมีแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับปDญหา และความต�องการ
ของหนEวยงาน และชุมชน  
  2. การกําหนดเปvาหมาย และวิธีการท่ีจะนําไปสูEเปvาหมายท่ีชัดเจนสอดคล�องกับ
ภาระงาน  
  3. การเป-นแผนท่ีเกิดจากความรEวมมือของบุคลากรทุกฝmาย  
  4. การเป-นแผนซ่ึงใช�นวัตกรรมท่ีนําไปสูE เปvาหมายเหมาะสมกับศักยภาพของ
หนEวยงาน และชุมชนเส�น  
  ระดับ 3 จัดทําแผนยุทธศาสตร6ท่ีมุEงให�เกิดผลคุ�มคEาตEอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สังคม และสิ่งแวดล�อมโดยพิจารณาจาก  
  1. การเป-นแผนท่ีมีเปvาหมายท�าทาย  
  2. การเป-นแผนท่ีมีทิศทางการปฏิบัติสอดคล�องกันตลอดแนว  
  3. การเป-นแผนท่ีใช�นวัตกรรมแก�ปDญหา และพัฒนาได�สอดคล�องกับนโยบายภาพ
เศรษฐกิจสังคม และแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  4. การเป-นแผนท่ีมุEงพัฒนาครูผู�เรียน และชุมชนทุกด�านอยEางคุ�มคEา  
  5. การเป-นแผนท่ีพัฒนา และเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคลากร และหนEวยงาน 
  มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาและใช�นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน
เป-นลําดับ 
  คําอธิบาย นวัตกรรมการบริหารเป-นเครื่องมือสําคัญของผู�บริหาร ในการนําไปสูE
ผลงานท่ีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงข้ึนเป-นลําดับผู�บริหารมืออาชีพจึงต�องมีความรู�ในการบริหาร
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แนวใหมE ๆ เลือก และปรับปรุงใช�นวัตกรรมได�หลากหลายตรงกับสภาพการณ6 เง่ือนไขข�อจํากัดของ
งาน และองค6กรจนนําไปสูEผลได�จริง เพ่ือให�องค6กรก�าวหน�าพัฒนาอยEางไมEหยุดยั้ง ผู�รEวมงานทุกคนได�
ใช�ศักยภาพของตนอยEางเต็มท่ี มีความภาคภูมิใจในผลงานรEวมกัน  
  ระดับคุณภาพ 
  ระดับ 1 เลือกสื่อเครื่องมือเทคนิควิธีการตEาง ๆ ท่ีมีคุณภาพมาใช�ในการบริหารงาน
ได�อยEางเหมาะสม โดยพิจารณาจาก  
  1. ความทันสมัย และมีคุณภาพ  
  2. ความเหมาะสมกับผู�รEวมงานองค6กร และกิจกรรมการบริหาร  
  3. ความสอดคล�องกับสถานการณ6ปDญหาเง่ือนไข และข�อจํากัดของงาน และองค6กร 
  ระดับ 2 ใช�และพัฒนาสื่อเครื่องมือเทคนิควิธีการตEาง ๆ ท่ีมีคุณภาพอยEาง
หลากหลายและผู�รEวมงานมีสEวนรEวมโดยพิจารณาจาก  
  1. ผู�รEวมงานองค6กรได�รับการพัฒนาด�วยนวัตกรรมการบริหารอยEางถูกต�องเหมาะสม 
และตEอเนื่อง  
  2. ความหลากหลายของนวัตกรรมการบริหารตอบสนองตามความต�องการของ
ผู�รEวมงานองค6กร และปฏิบัติได�จริง  
  3. ผู�รEวมงานมีสEวนรEวมในการใช� และปรับปรุงสื่อเครื่องมือเทคนิควิธีการตEาง ๆ ให�ดี
ยิ่งข้ึนอยูEเสมอ 
  ระดับ 3 คิดค�นผลิตสื่อเครื่องมือเทคนิควิธีการในการบริหารการศึกษาโดยผู�รEวมงาน
มีสEวนรEวมโดยพิจารณาจาก 
  1. ผู�รEวมงานมีสEวนรEวมในการคิดค�นผลิตสื่อเครื่องมือเทคนิควิธีการ และตัดสินใจใช�
ในการบริหารงานได�อยEางเหมาะสม  
  2. ประเมินผลการใช�นวัตกรรมการบริหาร และปรับปรุงให�มีคุณภาพสูงข้ึน  
  3. รEวมกันเผยแพรEการใช�นวัตกรรมการบริหารท่ีได�ผลแล�ว ด�วยความภาคภูมิใจ 
  มาตรฐานท่ี 6 ปฏิบัติงานขององค6กร โดยเน�นผลถาวรคําอธิบายผู�บริหารมืออาชีพ
เลือกและใช�กิจกรรมการบริหารท่ีจะนําไปสูEการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนของบุคลากร และองค6กรจน
บุคลากรมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยูEเสมอ ผู�บริหารต�องมีความเพียรพยายามกระตุ�น ยั่วยุ ท�าทายให�
บุคลากรมีความรู�สึกเป-นเจ�าของ และชื่นชมผลสําเร็จเป-นระยะ ๆ จึงควรเริ่มจากการริเริ่มการรEวม
พัฒนา และสนับสนุนข�อมูล และให�กําลังใจให�บุคลากร ศึกษาค�นคว�า ปฏิบัติ และปรับปรุงงานตEาง ๆ 
ได�ด�วยตนเอง จนเกิดเป-นคEานิยมในการพัฒนางานตามภาวะปกติอันเป-นบุคลิกภาพท่ีพึงปรารถนาของ
บุคลากร และองค6กรรวมท้ังบุคลากรทุกคนชื่นชม และศรัทธาในความสามารถของตน  
  ระดับคุณภาพ 
  ระดับ 1 มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีกําหนดไว�จริง โดยพิจารณาจาก  
  1. การใช�อํานาจสั่งการให�ปฏิบัติตามแผน  
  2. การดําเนินกิจกรรม โดยใช�สื่อ เครื่องมือ เทคนิค วิธีการ ปDจจัยการบริหาร และ
ระยะเวลาการปฏิบัติ ตรงตามแผนท่ีกําหนดไว�โดยไมEเปลี่ยนแปลง 
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  ระดับ 2 มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีกําหนดไว�จริงโดยผู�บริหาร และผู�ปฏิบัติงานรEวม
ตรวจสอบประเมินระหวEางการปฏิบัติ และปรับปรุงงานเพ่ือนําไปสูEผลจริง โดยพิจารณาจาก  
  1. การมีข�อมูลท่ีแสดงจุดเดEน จุดด�อย ข�อสังเกตของงานท่ีได�ปฏิบัติ  
  2. การดําเนินกิจกรรม โดยใช�สื่อเครื่องมือเทคนิควิธีการปDจจัยการบริหารท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยนจากท่ีกําหนดในแผนเพ่ือนําไปสูEผลจริง  
  3. การประเมินระหวEางการปฏิบัติงาน  
  4. การปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
  5. ผู�บริหารรEวมกับผู�ปฏิบัติงานตรวจสอบผลระหวEางปฏิบัติ และแก�ไขการปฏิบัติ
รEวมกัน 
  ระดับ 3 มีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีกําหนดไว�จริง โดยผู�ปฏิบัติงานดําเนินการเอง
ตรวจสอบประเมินระหวEางการปฏิบัติงานด�วยตนเอง และปรับปรุงงานได�เองจนสามารถนําไปสูEผลได�
สําเร็จอยEางภาคภูมิใจ โดยพิจารณาจาก  
  1. ผู�บริหารกําหนดเปvาหมายและจุดเน�นของงาน  
  2. ผู�บริหารกระตุ�น สEงเสริมให�ผู�รEวมงานปฏิบัติตามแผนด�วยความเต็มใจ  
  3. ผู�ปฏิบัติงานรวบรวมข�อมูล ประเมิน ตัดสินผลระหวEางการปฏิบัติงานด�วยตนเอง  
  4. ผู�ปฏิบัติงานกําหนดแนวทางวิธีการพัฒนาปรับปรุงงานสูEเปvาหมายด�วยตนเอง  
  5. ผู�ปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแก�ไขกิจกรรมเทคนิควิธีปฏิบัติด�วยตนเอง  
  6. ความภูมิใจในผลสําเร็จของงานรEวมกัน 
  มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได�อยEางเป-นระบบ คําอธิบาย 
ผู�บริหารมืออาชีพสามารถนําเสนอผลงานท่ีได�ทําสําเร็จแล�ว ด�วยการรายงานผลท่ีแสดงถึง การ
วิเคราะห6งานอยEางรอบคอบ ครอบคลุมการกําหนดงานท่ีจะนําไปสูEผลแหEงการพัฒนา การลงมือปฏิบัติ
จริง และผลท่ีปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน การนําเสนอรายงานเป-นโอกาสท่ีผู�บริหารจะได�คิด
ทบทวนถึงงานท่ีได�ทําไปแล�ว วEามีข�อจํากัดผลดีผลเสีย และผลกระทบท่ีมิได�ระวังไว�อยEางไร ถ�าผลงาน
เป-นผลดีจะชื่นชมภาคภูมิใจได�ในสEวนใดนําเสนอให�เป-นประโยชน6ตEอผู�อ่ืนได�อยEางไรถ�าผลงานยังไมE
สมบูรณ6จะปรับปรุงเพ่ิมเติมอยEางไร และจะนําประสบการณ6ท่ีได�พบไปใช�ประโยชน6ในการทํางานตEอไป
อยEางไรคุณประโยชน6อีกประการหนึ่งของรายงานท่ีดี คือการนําเสนอ การประเมินไปใช�ในการ
ประเมินตนเอง รวมท้ังการนําให�เกิดความรู�สึกชื่นชมของผู�รEวมปฏิบัติงานทุกคนการท่ีผู�ปฏิบัติงานได�
เรียนรู�เก่ียวกับความสามารถ และศักยภาพของตนเป-นข้ันตอนสําคัญ อยEางหนึ่งท่ีจะนําไปสูEการรู�
คุณคEาแหEงตน 
  ระดับคุณภาพ 
  ระดับ 1 เป-นการรายงานผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติจริ งมีหลักฐานการปฏิบัติ
ชัดเจนแสดงถึงข�อดี ข�อเสีย ผลกระทบของงานท่ีได�ปฏิบัติ โดยพิจารณาจาก  
  1. รายงานแสดงถึงความสมบูรณ6ของข�อมูลทุกองค6ประกอบของรายงาน  
  2. รายงานมีความเชื่อมโยง และสอดคล�องอยEางเป-นระบบ  
  3. ข�อสรุปผลดี ผลเสีย ข�อจํากัด ผลกระทบของการปฏิบัติ  
  4. หลักฐานรEองรอยการปฏิบัติท่ีแสดงถึงผล และกระบวนการปฏิบัติ 
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  ระดับ 2 เป-นการรายงานผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริง มีรายละเอียดท่ีลึกซ้ึง แสดงถึง
ความสําเร็จของงานชื่นชมภูมิใจนําเสนอข�อปฏิบัติท่ีเป-นประโยชน6ตEอผู�รับบริการในลักษณะตEาง ๆ 
ตามท่ีได�ปฏิบัติจนเกิดผลจริง เป-นประโยชน6ตEอวงการศึกษา โดยพิจารณาจาก 
  1. เปvาหมายระดับคุณภาพของผลผลิตท่ีเปรียบเทียบให�เห็นการพัฒนาท่ีสูงกวEาเดิม 
ท่ีเป-นความสําเร็จนEาชื่นชมภูมิใจ  
  2. ข�อมูลสาระท่ีผู�บริการได�รับประโยชน6ในลักษณะตEางๆ ตามขอบขEายของงานท่ีได�
ปฏิบัติเกิดผลจริง 
  ระดับ 3 เป-นการรายงานผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริงมีรายละเอียดท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึนโดย
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงวิธีการการปฏิบัติให�ได�ผลดีกวEาเดิม จากผลเสีย และข�อจํากัดท่ีพบ 
และมีข�อเสนอแนะในการนําไปปรับใช�ในสภาวะตEาง ๆ ท่ีเป-นประโยชน6ตEอสังคม โดยพิจารณาจาก  
  1. แนวทางในการปรับปรุงในอนาคต  
  2. ข�อเสนอแนะในการนําไปปรับใช�ในสภาวะตEาง ๆ 
  มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเป-นแบบอยEางท่ีดีคําอธิบายผู�บริหารมีหน�าท่ีแนะนํา
ตักเตือนควบคุมกํากับดูแลบุคลากรในองค6กร การท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีดังกลEาวให�ได�ผลดีผู�บริหารต�อง
ประพฤติปฏิบัติเป-นแบบอยEางท่ีดี มิฉะนั้นคําแนะนําตักเตือน หรือการกํากับดูแลของผู�บริหารจะขาด
ความสําคัญไมEเป-นท่ียอมรับของบุคลากรในองค6กรผู�บริหารท่ีปฏิบัติตนเป-นแบบอยEางท่ีดีในทุก ๆ ด�าน 
เชEน ด�านคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม และบุคลิกภาพจะมีผลสูงตEอการยอมรับของบุคลากรทํา
ให�เกิดความเชื่อถือศรัทธา ตEอการบริหารงานจนสามารถปฏิบัติตามได�ด�วยความพึงพอใจ 
  ระดับคุณภาพ 
  ระดับ 1  
  ปฏิบัติตนเป-นแบบอยEางท่ีดีในด�านตEาง ๆ อยEางสมํ่าเสมอ โดยพิจารณา  
  1. การแตEงกายสุภาพเรียบร�อยเหมาะสมกับกาลเทศะ  
  2. การใช�วาจาสุภาพ  
  3. การมีความประพฤติเรียบร�อย 
  4. การดูแลสุขภาพ  
  5. การมีความเมตตากรุณาตEอผู�อ่ืน  
  6. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยEางเต็มความสามารถ  
  7. การมีความยุติธรรมในการบริหาร 
  ระดับ 2 ปฏิบัติตนเป-นแบบอยEางท่ีดีอยEางสมํ่าเสมอ ให�คําแนะนํา และแก�ไข
ข�อบกพรEองในลักษณะสร�างสรรค6 ตลอดจนสอดแทรกแบบอยEางการปฏิบัติงานท่ีดีในกระบวนการ
บริหาร โดยพิจารณาจาก  
  1. การให�คําแนะนําอยEางสร�างสรรค6  
  2. การเชิญชวนให�ปฏิบัติตามแบบอยEางท่ีดีท่ีเลือกสรรแล�ว  
  3. ความพยายามในการแก�ไขข�อบกพรEองท่ีเกิดข้ึน  
  4. แบบอยEางท่ีดีท่ีสอดแทรกในกระบวนการบริหาร 
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  ระดับ 3 ปฏิบั ติตนเป-นแบบอยEางท่ีดีจนผู� อ่ืนเกิดศรัทธา และปฏิบั ติตนตาม
แบบอยEางท่ีเลือกสรรแล�วจนเป-นปกตินิสัย โดยพิจารณาจาก  
  1. การเป9ดโอกาสให�ผู�อ่ืนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู�นําของผู�บริหาร  
  2. ผู�รEวมงานเลือก และปฏิบัติตามภาวะผู�นําท่ีเป-นแบบอยEางท่ีดีอยEางสมํ่าเสมอ  
  3. การเสริมแรงทางบวกแกEผู�ท่ีปฏิบัติตนตามแบบอยEางท่ีดี  
  4. การรEวมกันเผยแพรEกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม 
  มาตรฐานท่ี 9 รEวมมือกับชุมชนและหนEวยงานอ่ืนอยEางสร�างสรรค6 คําอธิบาย 
หนEวยงานการศึกษาเป-นองค6กรหนึ่งท่ีอยูEในชุมชน และเป-นสEวนหนึ่งของระบบสังคม ซ่ึงมีองค6กรอ่ืน ๆ 
เป-นองค6ประกอบ ทุกหนEวยงานมีหน�าท่ีรEวมมือกันพัฒนาสังคม ตามบทบาทหน�าท่ี ผู�บริหารการศึกษา
เป-นบุคลากรสําคัญของสังคม หรือชุมชนท่ีจะชี้นําแนวทางการพัฒนาสังคมให�เจริญก�าวหน�าตาม
ทิศทางท่ีต�องการ ผู�บริหารมืออาชีพต�องรEวมมือกับชุมชน และหนEวยงานอ่ืนในการเสนอแนวทาง
ปฏิบัติ แนะนํา ปรับปรุงการปฏิบัติ และแก�ปDญหาของชุมชนหรือหนEวยงานอ่ืนเพ่ือให�เกิดผลดีตEอสังคม
สEวนรวมในลักษณะรEวมคิดรEวมวางแผน และรEวมปฏิบัติด�วยความเต็มใจเต็มความสามารถพร�อมท้ัง
ยอมรับความสามารถรับฟDงความคิดเห็น และเป9ดโอกาสให�ผู�อ่ืนได�ใช�ความสามารถของตนอยEางเต็ม
ศักยภาพเพ่ือเสริมสร�างบรรยากาศประชาธิปไตย และการรEวมมือกันในสังคมนําไปสูEการยอมรับ และ
ศรัทธาอยEางภาคภูมิใจ 
  ระดับคุณภาพ 
  ระดับ 1 ปฏิบั ติกิจกรรมตEาง ๆ รEวมกับองค6กรอ่ืน ๆ และชุมชนตามท่ีได�รับ
มอบหมายให�ครบถ�วนบรรลุวัตถุประสงค6ของงาน โดยพิจารณาจาก  
  1. การรEวมประชุมปรึกษากับชุมชนหรือหนEวยงานอ่ืน  
  2. การเสนอแนะข�อคิดเห็นแนวทางปฏิบัติในโอกาสอ่ืน ๆ  
  3. การเข�ารEวมกิจกรรม และผลสําเร็จของกิจกรรม 
  ระดับ 2 อาสาเข�ารEวมปฏิบัติงานในชุมชน และหนEวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องตาม
ความสามารถ และความถนัด โดยพิจารณาจาก 
  1. การเข�ารEวมประชุมวางแผนแบEงงานกันทํา  
  2. การปฏิบัติอยEางเต็มความสามารถ และผลดีท่ีเกิดกับชุมชน  
  3. การรEวมมือกับหนEวยงานอ่ืนจัดกิจกรรมในโอกาสตEาง ๆ 
  ระดับ 3 เป-นผู�นําในการพัฒนาชุมชน และรEวมมือกับหนEวยงานอ่ืนพัฒนาการศึกษา
อยEางเป-นระบบ โดยพิจารณาจาก  
  1. ภาระหน�าท่ีท่ีจะต�องปฏิบัติในฐานะผู�นําในการพัฒนา  
  2. การปรับปรุงงานด�วยตนเอง และชักจูงผู�อ่ืนให�เข�ารEวมงานพัฒนา  
  3. การเป9ดโอกาสให�ชุมชนหรือหนEวยงานท่ีเก่ียวข�องเสนอความต�องการในการ
พัฒนาและตอบสนองความต�องการของชุมชน และหนEวยงานอ่ืน  
  4. ความศรัทธา และความไว�วางใจจากชุมชน และหนEวยงานอ่ืน 
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  มาตรฐานท่ี 10 แสวงหาและใช�ข�อมูลขEาวสารในการพัฒนา 
  คําอธิบาย ความประทับใจของผู�รEวมงานท่ีมีตEอผู�บริหารองค6กร อยEางหนึ่งคือ ความ
เป-นผู�รอบรู� ทันสมัยทันโลกรู�อยEางกว�างขวาง และมองไกล ผู�บริหารมืออาชีพจึงต�องติดตามการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกทุก ๆ ด�าน จนสามารถสนทนากับผู�อ่ืนด�วยข�อมูลขEาวสารท่ีทันสมัย และ
นําข�อมูลขEาวสารตEาง ๆ ท่ีได�รับมาใช�ในการพัฒนางาน และผู�รEวมงานการต่ืนตัวการรับรู� และการมี
ข�อมูลขEาวสารสนเทศเหลEานี้ นอกจากเป-นประโยชน6ตEองานพัฒนาแล�ว ยังนํามาซ่ึงการยอมรับ และ
ความรู�สึกเชื่อถือของผู�รEวมงานอันเป-นเง่ือนไขเบื้องต�นท่ีจะนําไปสูEการพัฒนาท่ีลึกซ่ึงตEอเนื่อง ตEอไป 
  ระดับคุณภาพ 
  ระดับ 1 สามารถแสวงหาและใช�ประโยชน6จากข�อมูลขEาวสารท่ีจําเป-นตEอการบริหาร 
เชEน ข�อมูลขEาวสารด�านเทคโนโลยีเทคนิควิธีการนวัตกรรมในการบริหาร และข�อมูลขEาวสารทาง
การเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมวิถีชีวิตในระดับท�องถ่ินระดับประเทศและระดับโลก โดย
พิจารณาจาก  
  1. การมีข�อมูลขEาวสารท่ีเป-นปDจจุบัน  
  2. การใช�ข�อมูลขEาวสารในการจัดกิจกรรมตEาง ๆ 
  ระดับ 2 สามารถรวบรวมข�อมูลขEาวสารท่ีจําเป-น มาจัดเก็บอยEางเป-นระบบ และ
นํามาใช�ในการพัฒนางาน และผู�รEวมงานได� โดยพิจารณาจาก  
  1. ระบบการจัดเก็บข�อมูลขEาวสาร  
  2. การวิเคราะห6ข�อมูลและจัดเป-นระบบสารสนเทศ  
  3. การเลือกใช�ข�อมูลขEาวสารในการพัฒนา 
  ระดับ 3 สามารถนําข�อมูลขEาวสารมาใช�ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาได�เป-นปกติวิสัย
และสามารถให�บริการข�อมูลขEาวสารแกEผู�รEวมงาน และชุมชนได�อยEางเป-นระบบ โดยพิจารณาจาก  
  1. การมีระบบข�อมูลขEาวสารสารสนเทศท่ีทันสมัย และไวตEอการให�บริการ  
  2. ความตEอเนื่องในการใช�ข�อมูลขEาวสารสารสนเทศในการพัฒนางาน  
  3. การนําข�อมูลขEาวสารสารสนเทศมาใช�ในการพัฒนาอยEางเป-นระบบ ทันตEอความ
เปลี่ยนแปลงตEาง ๆ 
  4. ความนEาเชื่อถือของข�อมูลขEาวสารสารสนเทศและการยอมรับของผู�รับบริการ 
  มาตรฐานท่ี 11 เป-นผู�นํา และสร�างผู�นําคําอธิบายผู�บริหารมืออาชีพสร�างวัฒนธรรม
ขององค6กรด�วยการพูดนปฏิบัตินา และจัดระบบงานให�สอดคล�องกับวัฒนธรรมโดยการให�รางวัลแกE          
ผู�ท่ีทํางานได�สําเร็จแล�วจนนําไปสูEการพัฒนาตนเองคิดได�เองตัดสินใจได�เองพัฒนาได�เองของผู�รEวมงาน
ทุกคนผู�บริหารมืออาชีพจึงต�องแสดงออกอยEางชัดเจนและสมํ่าเสมอเก่ียวกับวัฒนธรรมขององค6การ
เพ่ือให�ผู�รEวมงานมีความม่ันใจในการปฏิบัติจนสามารถเลือกการกระทําท่ีสอดคล�องกับวัฒนธรรม
แสดงออกและชื่นชมได�ด�วยตนเอง-ผู�บริหารจึงต�องสร�างความรู�สึกประสบความสําเร็จให�แกEบุคลากร
แตEละบุคคลและทุกคนจนเกิดภาพความเป-นผู�น�าในทุกระดับนําไปสูEองค6กรแหEงการเรียนรู�อยEางแท�จริง 
  ระดับคุณภาพ 
  ระดับ 1 เป-นผู�นําการพัฒนาท่ีดี โดยพิจารณาจาก 
  1. ความมุEงม่ันต้ังใจในการทํางาน  
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  2. การมีภาพของงานชัดเจนและมียุทธศาสตร6ในการปฏิบัติงาน  
  3. ความสามารถในการพูดชักชวนชี้นําหรือนําเสนอเรื่องตEาง ๆ ได�อยEางชัดเจน  
  4. การตัดสินใจท่ีดีกล�าพูดกล�าทําและกล�ารับผิดชอบ  
  5. ความสามารถในการจัดการได�ในทุกสถานการณ6 
  ระดับ 2 ปฏิบัติงานเป-นแบบอยEางสEงเสริมการทํางานรEวมกัน โดยพิจารณาจาก  
  1. การปฏิบัติงานเป-นแบบอยEางให�ผู�รEวมงานปฏิบัติตาม  
  2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารท่ีเน�นการสั่งการโดยความคิดของผู�บริหารคน
เดียวเป-นการประสานงานเพ่ือให�เกิดการทํางานรEวมกันต้ังเปvาหมายแนวทางและการดําเนินงานด�วย
กระบวนการรEวมคิดรEวมทํารEวมแก�ปDญหารEวมพัฒนาเป-นสําคัญ  
  3. การสEงเสริมให�ผู�รEวมงานสามารถคิดได�เองตัดสินใจเลือกกิจกรรมท่ีจะกEอให�เกิด
การพัฒนาด�วยตนเองตลอดจนรู�จักทิศทางงานของตนได�อยEางตEอเนื่อง  
  4. การสEงเสริมและสนับสนุนผู�มีความรู�ความสามารถในแตEละด�านให�เป-นผู�นําและ
เป9ดโอกาสให�แสดงความเป-นผู�นําได�อยEางเต็มท่ี 
  ระดับ 3 รEวมกันสร�างแนวทางหรือวัฒนธรรมการทํางานท่ีดีขององค6กร โดยพิจารณาจาก  
  1. ความเป-นผู�นําของผู�รEวมงาน  
  2. การจัดหาระบบหรือแนวทางให�บุคลากรในองค6กรได�รEวมกันทํางานอยEางมี
ความสุขสEงผลตEอการพัฒนางานได�อยEางตEอเนื่องโดยมีเปvาหมายคุณภาพงานท่ีสูงข้ึนอยูEเสมอ  
  3. การจัดระบบหรือแนวทางการให�รางวัลแกEผู�รEวมงานท่ีประสบความสําเร็จได�อยEาง
เหมาะสมและสร�างสรรค6เพ่ือพัฒนาองค6กรไปสูEองค6กรแหEงการเรียนรู�ได�อยEางแท�จริง 
  มาตรฐานท่ี 12 สร�างโอกาสในการพัฒนาได�ทุกสถานการณ6 
  คําอธิบาย การพัฒนาองค6กรให�ก�าวหน�าอยEางยั่งยืนสอดคล�องกับความก�าวหน�าของ
โลกปDจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยEางไมEหยุดยั้งผู�บริหารจําเป-นต�องรู�เทEาทันการเปลี่ยนแปลงสามารถ
ปรับงานให�ทันตEอการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงตEางๆได�สอดคล�องสมดุล
และเสริมสร�างซ่ึงกันและกันผู�บริหารมืออาชีพจึงต�องต่ืนตัวอยูEเสมอมองเห็นการเปลี่ยนแปลงอยEาง
รอบด�านรวมท้ังการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและกล�าท่ีจะตัดสินใจดําเนินการเพ่ือผลในอนาคตอยEางไรก็
ตามการรู�เทEาทันการเปลี่ยนแปลงนี้ยEอมเป-นสิ่งประกันได�วEาการเสี่ยงในอนาคตจะมีโอกาสผิดพลาด
น�อยลงการท่ีองค6กรปรับได�ทันตEอการเปลี่ยนแปลงนี้ยEอมเป-นผลให�องค6กรพัฒนาได�อยEางยั่งยืน
สอดคล�องกับความก�าวหน�าของโลกตลอดไป 
  ระดับคุณภาพ 
  ระดับ 1 ตระหนักในปDญหาและรู�เทEาทันการเปลี่ยนแปลงรอบด�าน โดยพิจารณาจาก  
  1. การมีข�อมูลสารสนเทศท่ีเป-นปDจจุบันเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลเหตุการณ6และ
สภาวะแวดล�อมท้ังในและนอกองค6กรท่ีรับผิดชอบ  
  2. การวิเคราะห6แนวโน�มความเปลี่ยนแปลงด�านตEาง ๆ  
  3. การมองเห็นปDญหาและข�อจํากัดเป-นสิ่งท่ีนําไปสูEการพัฒนา  
  4. การแสวงหาแนวทางใหมEเพ่ือการพัฒนารอบด�าน 



82 
 

  ระดับ 2 เตรียมวางแผนแก�ปDญหาวางแผนการเปลี่ยนแปลงปรับกิจกรรมให�
สอดคล�องกับสถานการณ6รอบด�าน โดยพิจารณาจาก  
  1. การประเมินและปรับปรุงงานท่ีปฏิบัติเป-นระยะ ๆ  
  2. การกําหนดทางเลือกหลากหลายท่ีสามารถเลือกใช�ได�เหมาะสมกับสถานการณ6  
  3. มีแผนยุทธศาสตร6เชิงรุก  
  4. บุคลากรท่ีเก่ียวข�องทุกฝmายรEวมปรับปรุงงานได�สอดคล�องกับสถานการณ6อยูEเสมอ 
  ระดับ 3 ดําเนินกิจกรรมขององค6กรได�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย
พิจารณาจาก  
  1. จัดเตรียมงานด�านอ่ืนได�สัมพันธ6ตEอเนื่องและสEงเสริมงานปDจจุบัน  
  2. ปฏิบัติกิจกรรมตEาง ๆ โดยคํานึงถึงความก�าวหน�าของหนEวยงานเพ่ือนรEวมงาน
ผู�เรียนชุมชนและองค6ประกอบท่ีเก่ียวข�องรอบด�าน  
  3. การริเริ่มดําเนินงานหรือกิจกรรมใหมEท่ีสEงผลตEอเปvาหมายท่ีสูงข้ึนในอนาคต 
  สรุป จากการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนท่ี
บริหารจัดการโดยใช�โรงเรียนเป-นฐานจาก 1) คุณลักษณะภาวะผู�นําท่ีสEงเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานทัสมาเนีย ออสเตรเลีย 2) สมรรถภาพภาวะผู�นําครูใหญEฮEองกง 3) คุณลักษณะภาวะผู�นํา
ตามมาตรฐานผู�นําของสมาคมผู�นําในโรงเรียนผู� มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวEางมลรัฐ
สหรัฐอเมริกาและ 4) เกณฑ6มาตรฐานผู�บริหารการศึกษาของคุรุสภา 2540  ทําให�สรุปได�วEา
คุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ประกอบด�วยคุณลักษณะท่ีสําคัญ 7 ด�าน คือ 
  1. ภาวะผู�นําด�านเปvาหมายความรู� 
  2. ภาวะผู�นําด�านทักษะการทํางานเป-นทีม 
  3. ภาวะผู�นําด�านการมีทัศนคติวิสัยทัศน6รEวม 
  4. ภาวะผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ 
  5. ภาวะผู�นํามีทักษะด�านการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ 
  6. ภาวะผู�นําด�านการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร 
  7. ภาวะผู�นําด�านการสร�างแรงบันดาลใจ 
  การพัฒนาภาวะผู�นํา 
  โรงเรียนเป-นองค6การทางการศึกษามีบทบาทสูงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6
ผลผลิตของโรงเรียนสามารถสEงผลกระทบตEอความสําเร็จในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด�าน 
โดยท่ัวไปแล�วองค6การ หรือหนEวยงานทุกแหEงยEอมจะต�องมีผู�บริหารสูงสุดเพ่ือรับผิดชอบการบริหาร
จัดการสําหรับผู�บริหารโรงเรียนในประเทศไทยนั้น มีชื่อเรียกแตกตEางกันออกไป เชEน ครูใหญE อาจารย6ใหญE 
หรือผู�อํานวยการ เป-นต�น ผู�บริหารเหลEานี้ถือเป-นทรัพยากรมนุษย6ท่ีคEา และมีบทบาทสําคัญยิ่งของ
โรงเรียนและเป-นตัวแปลสําคัญท่ีจะสEงผลตEอความสําเร็จและความล�มเหลวขององค6การการท่ี
หนEวยงานจะสามารถดําเนินงานได�อยEางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือไมEยEอมข้ึนอยูEกับความรู�
ความสามารถและทักษะของผู�บริหาร ด�วยเหตุนี้จึงต�องมีการพัฒนาผู�บริหารให�เป-นไปในทิศทางท่ี
ตอบสนองตEอความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล�อมและเปvาหมายขององค6การอยEางตEอเนื่อง การพัฒนา



83 
 

ผู�บริหารเป-นเรื่องท่ีมีเหตุผลและเป-นความจําเป-นของหนEวยงาน เพราะสภาพแวดล�อมของผู�บริหารมี
ความเปลี่ยนแปลงอยูEเสมอ โดยอาจจะเริ่มต�นพัฒนาจากผู�ชํานาญการด�านเทคนิคท่ีมีอาวุโสน�อยให�
เป-นผู�บริหารมืออาชีพ ท้ังนี้ เพ่ือปvองกันและแก�ไขความล�าสมัยทางการการบริหาร ดังนั้น การพัฒนา
ผู�บริหารควรถือเป-นนโยบายขององค6การ ผู�บริหารควรรับรู�ถึงความจําเป-นท่ีตนต�องได�รับการพัฒนา
โดยผู�บริหารระดับสูงข้ึนไปในทุกระดับของหนEวยงานต�องมีความเข�าใจ และสนับสนุนการพัฒนา
ผู�บริหารอยEางตEอเนื่อง ในระยะยาวท้ังในเชิงการจัดสิ่งแวดล�อมหรือบรรยากาศการทํางานและเป9ด
โอกาสให�ผู�บริหารท่ีได�รับการพัฒนานั้นได�ใช�ความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงานอยEางเต็มท่ี   
  ในการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู�นําผู�วิจัยแบEงการศึกษาออกเป-น 3 ประเด็น
คือ 1) ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู�นํา 2) วิธีการพัฒนาภาวะผู�นําและ             
3) แบบจําลองการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู�นํา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  แนวคิดเก่ียวกับวิธีการพัฒนาภาวะผู�นําผู�บริหารโรงเรียนถือเป-นบุคลากรประเภท
หนึ่งในโรงเรียน ดังนั้น การพัฒนาผู�บริหารจึงถือเป-นการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงโดยท่ัวไปแล�วหากกลEาวถึง
การพัฒนาบุคลากรมักจะเป-นท่ีเข�าใจวEาเป-นการฝuกอบรมเสมอโดยเห็นวEา การฝuกอบรมกับการพัฒนา
เป-นเรื่องเดียวกันและมีความหมายเหมือนกัน แตEอยEางไรก็ตามยังมีนักวิชาการอีกกลุEมหนึ่งท่ีเห็นวEา        
ถ�าท้ังสองมีความหมายแตกตEางกันจะใช�แทนกันไมEได� สําหรับความเห็นของนักวิชาการท่ีมีตEอคําวEาการ
พัฒนากับการฝuกอบรมนั้นสามารถแบEงออกเป-น 3 กลุEม ดังนี้  
  1. กลุEมท่ีเห็นวEาการพัฒนาแตกตEางจากการฝuกอบรมนักวิชาการกลุEมนี้เห็นวEา การ
พัฒนาบุคลากรตEางกันจากการฝuกอบรมโดยเห็นวEา การพัฒนาบุคลากรหมายถึงการดําเนินการวิธีใด ๆ
ท่ีใช�ในเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการทํางานการฝuกอบรมอาจถูกใช�เป-นกรรมวิธีอยEางหนึ่งในการพัฒนา
นอกจากนี้ในทัศนะของบริษัท AT & T เห็นวEา การฝuกอบรมกับการพัฒนามีความแตกตEางกันการ
ฝuกอบรมเป-นการดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนดหรือออกแบบไว�ลEวงหน�าเพ่ือชEวยให�ผู�ปฏิบัติงาน
ได�รับความรู�ทักษะและทัศนคติเก่ียวกับการปฏิบัติงานในปDจจุบันเพ่ิมมากข้ึนจนชEวยให�สามารถทํางาน
บรรลุตามวัตถุประสงค6ขององค6การ สEวนการพัฒนาเป-นการดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนดเพ่ือ          
ทําให�ผู�ปฏิบัติงานมีความรู�ทักษะและเจตคติในการทํางานเชEนเดียวกับการฝuกอบรมแตEมีจุดเน�น
แตกตEางกันคือ มุEงเตรียมความพร�อมเพ่ือการทํางานในอนาคต  
  2. กลุEมท่ีเห็นวEาการฝuกอบรมมีความหมายเชEนเดียวกับการพัฒนานักวิชาการกลุEมนี้
เห็นวEา การฝuกอบรมเป-นสิ่งเดียวกับการพัฒนา หากกลEาวถึงการพัฒนาบุคลากรแล�วยEอมต�องอาศัย
การฝuกอบรมเป-นหลักเพราะการฝuกอบรมเป-นกระบวนการสร�างเสริมความรู�ทักษะความชํานาญงาน
แกEผู�ปฏิบัติงาน 
  3. กลุEมท่ีใช�คําวEา “การฝuกอบรมและพัฒนา” นักวิชาการกลุEมนี้นิยมใช�ท้ังสองคํา
พร�อม ๆ กัน โดยเห็นวEาการฝuกอบรมและพัฒนาหมายถึงการสร�างเสริมความรู�ความเข�าใจความ
ชํานาญให�แกEพนักงานในองค6การ 
  ความแตกตEางระกวEางการฝuกอบรมกับการพัฒนา อาจจําแนกได� ดังนี้  
  1. ด�านตัวบุคคลการพัฒนามักทํากับบุคลากรระดับบริหารสEวนการฝuกอบรมมักทํา
กับบุคลากรระดับระดับปฏิบัติการ  



84 
 

  2. ด�านขอบเขตการเรียนรู�การพัฒนามีขอบเขตเนื้อหาสาระท่ีกว�างขวาง เชEน การ
พัฒนาความสามารถเชิงมโนทัศน6 สEวนการฝuกอบรมเป-นการเรียนรู�เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชEน การ
ซEอมแซมอุปกรณ6 เป-นต�น  
  3. ด�านระยะเวลาดําเนินการการพัฒนาใช�ระยะเวลาท่ียาวนานกวEาการฝuกอบรม
เพราะในการถEายทอดความรู�แนวคิดทฤษฎีหลักการใช�เวลามากกวEาการฝuกให�ปฏิบัติการ  
  4. ด�านระยะเวลาในการทํางานการพัฒนามุEงตอบสนองการทํางานในอนาคต สEวน
การฝuกอบรมมุEงตอบสนองการทํางานในปDจจุบัน  
  วิธีการพัฒนาภาวะผู�นํา จากการศึกษาวิธีการในการพัฒนาภาวะผู�นําพบวEามีคํา
ภาษาอังกฤษท่ีใช�ในความหมายเดียวกัน 3 คํา ได�แกE 1) Technique (เทคนิค) 2) Method (วิธี)             
3) Delivery (การสEงมอบ) ในการวิจัยนี้ใช�คําวEา “วิธีการและการท่ีจะเลือกใช�วิธีการใดนั้นยอมข้ึนอยูE
กับลักษณะ (Characteristic) หรือธรรมชาติ (Nature) ของคุณลักษณะ (Trait) ท่ีจะทําการพัฒนาซ่ึง
นักวิชาการหลายทEานได�เสนอแนวความคิดเห็นไว� ดังนี้  
  ดูบริน (DuBrin, 2007) จําแนกวิธีการพัฒนาภาวะผู�นําเป-น 5 วิธี คือ 1) การทํา
ความรู�จักตนเอง 2) การสร�างวินัยในตนเอง 3) การศึกษา 4) ประสบการณ6และ 5) การให�คําปรึกษา 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. การทําความรู�จักตนเองหลักสําคัญในการพัฒนาภาวะผู�นํา คือ การทําความรู�จัก
ตนเอง โดยอาศัยและบวนการให�ข�อมูลย�อนกลับ (Feedback) เก่ียวกับตัวผู�บริหารอยEางแจEมชัด ท้ังนี้
เพ่ือชEวยให�สามารถปรับปรุงตนเองให�มีประสิทธิผลมากข้ึนเชEนการท่ีผู�บริหาร พบวEา พนักงานท่ีมี
คุณภาพสูงกลุEมหนึ่งลาออกจากงานผู�บริหาร ก็จะทําการตรวจสอบภาวะผู�นําของตนเอง โดยอาศัย
ข�อมูลท่ีใช�บุคคลภายนอกเป-นผู�สัมภาษณ6พนักงานเหลEานั้น เพ่ือนําข�อมูลมาปรับปรุงภาวะผู�นําของ
ตนเองให�เหมาะสมยิ่งข้ึน  
  อาจีริส (Argyris, 1999) ได�อธิบายระดับของการทําความรู�จักตนเอง โดยใช�หลักการ
เรียนรู�แบบคิดครึ่งวงจร (Single-Loop Learning) กับการเรียนรู�แบบคิดครบวงจร (Double-Loop 
Learning) ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ การเรียนรู�แบบคิดครึ่งวงจร หมายถึง การทําความรู�จักตนเองระดับ
หนึ่งท่ีเกิดข้ึนเม่ือผู�เรียนแสวงหาข�อมูลย�อนกลับเพียงเทEาท่ีจําเป-น เพ่ือนํามายืนยันหรือใช�อธิบาย
ความคิด หรือการกระทําของตนถ�าตามกรณีตัวอยEางของผู�บริหารมีผู�รEวมงานลาออกมากผิดปกติ ดังท่ี
ยกมากลEาวข�างต�น การเรียนรู�แบบคิดครึ่งวงจร ได�แกE การท่ีผู�บริหารคิดเพ่ือหาเหตุผลปvองกันตนเอง
ซ่ึง Argyris อธิบายการเรียนรู�แบบคิดครึ่งวงจรเปรียบเหมือนการทํางานของอุปกรณ6ควบคุมความร�อน 
(Thermostat) ท่ีจะทํางานโดยอัตโนมัติทันทีท่ีอุณหภูมิในห�องลดลงถึงจุดท่ีกําหนดเชEน 20 องศาเซลเซียส 
  การเรียนรู�แบบคิดครบวงจรหมายถึงการทําความรู�จักตนเองอีกระดับหนึ่งท่ีลึกซ้ึง
กวEาแบบแรก การเรียนรู�แบบนี้จะเกิดข้ึนเม่ือผู�เรียนนําข�อมูลย�อนกลับมายืนยันหรือใช�อธิบายความมี
เหตุผลของเปvาหมายหรือคุณคEาท่ีปรากฏในสถานการณ6 ถ�าตามกรณีตัวอยEางของผู�นําท่ีมีผู�รEวมงาน
ลาออกมากผิดปกติดังท่ียกมากลEาวข�างต�น 
  การเรียนรู�แบบคิดครบวงจร ได�แกE การท่ีผู�นําต้ังคําถามตEอประสิทธิภาพของ
วิธีการใช�ภาวะผู�นําของตนเองผู�ท่ีจะใช�การเรียนแบบนี้ได�ดีนั้นต�องพยายามลดความคิดปvองกันหรือ
ปกปvองตนเองลง Argyris อธิบายวEา การเรียนรู�แบบคิดครบวงจรนั้นคล�ายกับวEากEอนท่ีอุปกรณ6ควบคุม
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ความร�อนจะทํางานจะต�องต้ังคําถามกEอน เชEน เพราะเหตุใดจึงต�องต้ังอุณหภูมิให�อุปกรณ6เริ่มทํางานไว�
ท่ี 20 องศาเซลเซียสเพราะเหตุใดจึงไมEตั้งไว� ณ ระดับอ่ืนท่ีชEวยให�ประหยัดพลังงานได�มากกวEา เป-นต�น 
  ประโยชน6ของการนําหลักการเรียนรู�หรือทําความรู�จักตนเองของ Argyris ไปใช� คือ
ชEวยให�ผู�บริหารเรียนรู�และใช�ประโยชน6จากการคิดทบทวนหาเหตุผลการพยายามทบทวนเพ่ือความ
เข�าใจเหตุผลของสิ่งท่ีเกิดข้ึนจะชEวยให�ผู�นําสามารถปฏิบัติงานหรือใช�ภาวะผู�นําได�เหมาะสมข้ึนใน
โอกาสตEอไป  
  2. การสร�างวินัยในตนเองการพัฒนาภาวะผู�นํานั้นจําเป-นต�องมีวินัยในตนเองวินัยใน
ตนเองในท่ีนี้หมายถึง ความพยายามท่ีจะรักษาระดับความสนใจท่ีมีตEอการบรรลุเปvาหมายไว�ให�ม่ันคง
วินัยในตนเอง มีความจําเป-นตEอการพัฒนาภาวะผู�นําทุกรูปแบบยกตัวอยEาง เชEน การท่ีผู�นําเห็นวEาการ
เป-นผู�ฟDงท่ีดีเป-นภาวะผู�นําภาวะผู�นํา ท่ีสําคัญผู�นําก็จะต�องอEานหรือศึกษาหรือเข�าฝuกอบรมหลักสูตร
เก่ียวกับการฟDง ท้ังนี้ เพ่ือสร�างความเป-นผู�ฟDงท่ีดีสามารถจับประเด็นได�ถูกต�องวินัยในตนเองมีความ
จําเป-นเพราะสภาวะตEาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมักจะหันเหความสนใจของผู�นําไปสูEทิศทางอ่ืนอยูEเสมอ วินัยใน
ตนเองมีบทบาทสําคัญตEอการศึกษาติดตามภาวะผู�นําของบุคคลอยEางตEอเนื่อง ท้ังนี้ เพ่ือให�ม่ันใจวEา
บุคคลดังกลEาวได�มีการพัฒนาตนเองจริง  
  3. การศึกษาโดยท่ัวไปการศึกษามัก หมายถึง การถEายทอดความรู�โดยไมEคํานึงถึง
การนําความรู�ไปประยุกต6ใช�อยEางทันทีทันใดยกตัวอยEางเชEน หากผู�บริหารศึกษาเก่ียวกับคณิตศาสตร6ก็
เป-นท่ีหวังวEาสักวันหนึ่งเขาอาจจะมีโอกาสใช�หลักคณิตศาสตร6ท่ีเรียนมา ในการอธิบายเหตุผลของ
เหตุการณ6 หรือปDญหาทางการบริหารขององค6การ ซ่ึงจะเป-นการเพ่ิมความเป-นผู�นําให�เป-นท่ียอมรับ
การศึกษาอยEางเป-นทางการมีความสัมพันธ6เชิงบวกกับผลสัมพันธ6เชิงบวกกับระดับของตําแหนEงท่ีผู�นํา
ปฏิบัติงานเบอนาดเบส (Bernard Bass) สรุปวEา การศึกษาด�านวิศวกรรมศาสตร6กฎหมายหรือการ
บริหารธุรกิจมีสEวนชEวยให�บุคคลประสบความสําเร็จในการใช�ภาวะผู�นําทางธุรกิจอยEางไรก็ตาม
ความสัมพันธ6ระหวEางการศึกษากับสถานะของภาวะผู�นํา บางครั้งอาจจะไมEเป-นเหตุเป-นผลแกEกันก็ได�มี
หลายคนท่ีมีตําแหนEงท่ีสามารถใช�ภาวะผู�นําในองค6การทางธุรกิจ แตEมีการยกระดับการศึกษาไมEสูงนัก
สิ่งท่ีสําคัญกวEาความสัมพันธ6ระหวEางการศึกษากับภาวะผู�นํา คือ วิธี (How) นําการศึกษาให�เป-น
ประโยชน6ตEอภาวะผู�นําอยEางมีประสิทธิผลผู�นําระดับสูงสEวนใหญEมักเป-นผู�ท่ีมีสติปDญญาสูงมีความรู�ดี
สามารถเรียนรู�จากการเก็บรวบรวมข�อมูลความรู�ตEาง ๆ จากงานท่ีทําความรู�ท่ีได�จากการศึกษาอยEาง
เป-นทางการและความรู�ท่ีได�จากการทํางานจะชEวยให�ผู�นํามีสารสนเทศในการแก�ไขปDญหาใหมE ๆ เสมอ  
  4. การแสวงหาประสบการณ6ประสบการณ6ท่ีเกิดจากการทํางานนับเป-นสิ่งท่ีมี
ประโยชน6ตEอการใช�ภาวะผู�นําให�มีประสิทธิผล เพราะถ�าหากขาดประสบการณ6ก็จะไมEสามารถแปล
ความรู�ให�เป-นทักษะใต�แหลEงท่ีมาของประสบการณ6มี 2 แหลEง หลัก ๆ คือ เพ่ือนรEวมงานและเนื้องาน
เพ่ือนรEวมงานสามารถให�ประสบการณ6ได�อยEางดี การให�ข�อมูลย�อนกลับหรือให�คําแนะนําอยEาง
ทันทีทันใด อาจมีท้ังผลดีและผลเสียตEอการพัฒนาภาวะผู�นําการหาประสบการณ6อาจใช�การสังเกต
เวลาผู�บังคับบัญชาเผชิญปDญหาในระหวEางประชุมแล�วพยายามนําเทคนิคการแก�ปDญหานั้นมาใช�กับ
ผู�ใต�บังคับบัญชาของตนอีกท่ีหนึ่ง หรืออาจจะเรียนรู�ท่ีจะไมEใช�ภาวะผู�นําเชEนนั้นหากพบวEาไมEใชEภาวะ
ผู�นําท่ีมีประสิทธิผลแหลEงหรือบุคคลท่ีสามารถให�ประสบการณ6ประกอบด�วย ผู�บริหารหรือผู�นําใน
ระดับตําแหนEงท่ีสูงกวEา กลุEมผู�นําระดับเดียวกัน รวมท้ังคณะผู�จัดทํารายงาน (Reporting Staff) การ
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ทํางานในหน�าท่ีรับผิดชอบจะชEวยพัฒนาภาวะผู�นําเพราะบทบาทสEวนหนึ่งของผู�นํา คือ ต�องเป-นนัก
แก�ปDญหาและปDญหาใหมE ๆ ท่ีเกิดข้ึนมักมีความซับซ�อนและคลุมเครือมากข้ึนเรื่อย ๆ ความกว�างขวาง
ของประสบการณ6ภาวะผู�นําด�านตEาง ๆ นั้นมักข้ึนอยูEกับแตEละสถานการณ6 ดังนั้น การพัฒนาภาวะผู�นํา
จึงจําเป-นต�องพยายามรวบรวมประสบการณ6 การบริหารจากสถานการณ6ท่ีแตกตEางกันในองค6การทาง
ธุรกิจผู�ท่ีหวังจะเป-นผู�นําท่ีประสบความสําเร็จ มักจะถูกแนะนําให�หาประสบการณ6ในองค6การอยEาง
น�อยใน 2 ด�าน คือ ด�านการตลาดกับด�านการผลิตซ่ึงลักษณะเชEนนี้  โดเนลแฮมบริค (Donat 
Hanabrick) เรียกวEา การพัฒนาการบริหารโดยอาศัยการทํางานหลายหน�าท่ี 
  5. การให�คําปรึกษาการให�คําปรึกษาเป-นวิธีพัฒนาภาวะผู�นําท่ียึดประสบการณ6เป-น
หลักอีกวิธีหนึ่งท่ีเชื่อวEา การพัฒนาภาวะผู�นําควรจะมีการฝuกสอน โดยผู�นําท่ีมีท้ังความรู�และ
ประสบการณ6ซ่ึงเรียกวEาท่ีปรึกษา (Mentor) ซ่ึงจะคอยพัฒนาภาวะผ ู�แกEผู�เรียนโดยอาศัยการสอน 
(Tutoring) การฝuก (Coaching) การแนะนํา (Guidance) และการให�กําลังใจ (Emotional Support) ท่ี
ปรึกษาต�องเป-นผู�ท่ีได�รับความไว�วางใจในการให�คําปรึกษาและคําแนะนําสEวนใหญEมัก ได�แกE ผู�บริหาร
เพ่ือนรEวมงานหรือนักวิชาชีพด�านบริหารบุคคลการให�คําปรึกษาสEวนใหญEมักเป-นความสัมพันธ6ท่ี
เกิดข้ึนอยEางไมEเป-นทางการ โดยอาศัยความสัมพันธ6สEวนตัวระหวEางผู�ให�กับผู�รับคําปรึกษาแตEบางแหEง
อาจมีระบบการให�คําปรึกษาท่ีเป-นทางการก็ได� ผู�ให�คําปรึกษาสามารถให�ตัวอยEางในการใช�ภาวะผู�นําท่ี
มีและไมEประสิทธิผลหน�าท่ีของผู�ให�คําปรึกษา คือ คอยฝuกสอนผู�เรียนให�สามารถใช�ภาวะผู�นําแตEใน
ระหวEางท่ีผู�รับคําปรึกษา (Mentored) ฝuกใช�ภาวะผู�นํานั้นผู�ให�คําปรึกษามักจะไมEเข�ามาแทรกแซง โดย
ปลEอยให�ฝuกใช�ภาวะผู�นําโดยอิสระ 
  สําหรับ วิธีการพัฒนาในทัศนะของนงลักษณ6 สินสืบผล (2542) ได�จําแนกวิธีการ
พัฒนาออกเป-น 3 วิธี ดังนี้  
  1. การปฐมนิเทศ (Orientation) เป-นการพัฒนาผู�เข�าทํางานใหมEเพ่ือแนะนําให�รู�จัก
สถานท่ีใหมE ระเบียบ ข�อบังคับ การจัดการ โดยท่ัวไปขององค6การสภาพแวดล�อมและสร�าง
ความคุ�นเคยกับผู�รEวมงาน การปฐมนิเทศจะมีลักษณะอยEางไร ข้ึนอยูEกับสภาพตําแหนEงเนื้อหาสาระ
ระยะเวลาและงบประมาณ 
  2. การฝuกอบรม (Training) เป-นการอบรมท่ีให�ลงมือปฏิบัติจริงลําดับข้ันของการฝuก
ปฏิบัติมี ดังนี้ คือ 1) อธิบายให�ทราบหลักการโดยท่ัวไป 2) สาธิต 3) ให�ผู�อบรมทดลองปฏิบัติ 4) แก�ไข
ข�อบกพรEอง 5) ติดตามผลการทดลองปฏิบัติงาน 
  3. การฝuกฝนตนเอง (Self-Training) เป-นวิธีการพัฒนาท่ีมีความสําคัญในปDจจุบัน
เนื่องจากสื่อและแหลEงความรู�มีมากข้ึน โดยมีวิธีการ ดังนี้ 1) ต้ังวัตถุประสงค6และต้ังใจท่ีจะฝuกฝน
ตนเองให�ทันเหตุการณ6 2) แลกเปลี่ยนความรู�ความคิดกับผู�อ่ืนแบบไมEเป-นทางการ 3) ศึกษาหาความรู�
จากเอกสารวิชาการ 4) ติดตามความเคลื่อนไหวเก่ียวกับนโยบายของงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภายในและ
ภายนอกองค6การ 5) รEวมประชุมสัมมนาเม่ือมีโอกาส 6) น้ําการอภิปราย และบรรยายในบางโอกาส 
7) เป-นสมาชิกสมาคมทางวิชาการ 8) แสวงหาโอกาสในการดูงานในและตEางประเทศ 
  อรุณ รักธรรม (2547) ใช�คําวEาวิธี (Method) และเทคนิค (Technique) ในความหมาย 
เดียวกัน คือ หมายถึงเครื่องมือในการควบคุมและพัฒนาโปรแกรมโดยจะต�องให�เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาผู�เข�ารับการอบรมผู�ให�การอบรมเวลาและงบประมาณวิธีการพัฒนา แบEงได� ดังนี้  
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  1. การพัฒนาเป-นรายบุคคล (Individuat)  
   1) การศึกษา ท่ีบ� านเป-นการศึกษาด�วยตนเองของบุคคลแตEละคนโดย
มหาวิทยาลัยหรือหนEวยงานฝuกอบรมอาจเสนอรายวิชาท่ีสามารถศึกษาด�วยตนเองให�ผู�อบรมสามารถ
นํากลับไปศึกษาท่ีบ�านและอาจสนับสนุนให�ได�มีโอกาสในการค�นคว�าจากห�องสมุดเพ่ิมเติมก็ได� 
   2) การสอนงาน (Coaching) เป-นวิธีการชEวยผู�เรียนให�พัฒนาตนเองในการเรียนรู�
ทักษะใหมEซ่ึงหัวหน�าจะทํางานไกล�ชิดกับลูกน�องโดย 1) มีการเริ่มต�นจากสภาพท่ีผู�เรียนเป-นอยูE             
2) เสนอแนะตามความสามารถของบุคคลซ่ึงแตกตEางกัน 3) ให�ผู�เรียนกระทําด�วยตนเองมากท่ีสุด             
4) สาธิตให�ดูเป-นตัวอยEาง 5) ยอมรับความแตกตEางระหวEางบุคคล 6) สร�างบรรยากาศให�เชื่อม่ัน               
7) พยายามอยูEใกล�ชิด 8) กําหนดเปvาหมายและอธิบายมาตรฐาน 9) ทําการสอนชํา  
   3) การฝuกวิธีทํางาน (Job Instruction Training JIT) เป-นการฝuกอบรมตนท่ีมี
ลักษณะคล�ายกับการสอนงาน (Coaching) แตEเน�นท่ีความเรEงดEวนให�สามารถทํางานได�ในเวลา
อันรวดเร็วเน�นทักษะการเคลื่อนไหว (Motor Skill) ในการปฏิบัติงานประจําวัน 
   4) การเรียนรู�จากโปรแกรมสําเร็จรูป (Programmed Learning หรือ Progwarmirmed 
Instruction) เป-นการเรียนรู�ด�วยตนเองรูปแบบหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพสูงการเรียนรู�มีความคงทนถาวร
เรียนได�ตามลําดับข้ันความสามารถของตนเองและแก�ไขปฏิกิริยาการตอบสนองด�วยตนเองผู�เรียนจะ
เป-นผู�ปฏิบัติกิจกรรมท่ีออกแบบไว�ทําแบบฝuกหัดและได�รับผลย�อนกลับเป-นการเสริมแรง  
   5) การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เป-นวิธีการพัฒนาบุคคลให�สามารถ
ทํางานได�มากกวEา 1 งาน โดยให�ย�ายจากฝmายหนึ่งไปยังฝmายหนึ่งจนกวEาจะเหมาะสม แตEในภาครัฐบาล
อาจทําได�ยาก เนื่องจากใช�ระบบการจําแนกตําแหนEง  
  2. การพัฒนาเป-นกลุEม (Group) มักดําเนินการกับกลุEมบุคคลมีวิธีการ ดังนี้  
   1) การบรรยาย (Lecture) เป-นวิธีการต้ังเติมท่ีนิยมใช�กันมากมีประโยชน6 คือ
ประหยัดเวลาและเป-นการให�ข�อมูลขEาวสารท่ีตรงตามเนื้อหาของรายวิชาโดยผู�บรรยายอาจใช�สื่ออ่ืน ๆ
ประกอบเพ่ือดึงดูดความสนใจ  
   2) การประชุมอภิปราย (Conference) จัดโดยมุEงให�ผู�รEวมประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ6ซ่ึงกันและกัน เพ่ือให�มีการปรับทัศนคติและวิธีคิดอันจะนําไปสูEการ
เปลี่ยนแปลงภาวะผู�นํา  
   3) การอภิปรายปDญหา (Panel Discussion) คล�ายการประชุมอภิปรายแตEเน�นท่ี
ปDญหาอยEางใดอยEางหนึ่ง โดยประธานปvอนคําถามให�สมาชิกอภิปรายโดยให�ผู�ฟDงต้ังข�อสังเกตหรือ
วิจารณ6คําอภิปรายได�  
   4) การประชุมปฏิบัติการ  (Workshop) เป-นการประชุมเพ่ือถกปDญหาหรือ
ประเด็นท่ีนEาสนใจเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แตEจะต�องมีการเตรียมการอยEางรอบคอบ โดยจะต�อง                
1) กําหนดวัตถุประสงค6เฉพาะ 2) กําหนดหัวข�อให�กระชับรัดกุมและชัดเจน 3) จัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกไมEให�มีสิ่งรบกวน 4) ผู�นําการประชุมต�องควบคุมการประชุมให�ราบรื่นไมEมีการแสดงความ
คิดเห็นท่ีมีอิทธิพลเหนือผู�อ่ืน 5) จดบันทึกผลการประชุมให�ครบถ�วน 6) สรุปผลการประชุมตามหัวข�อ
การประชุม 
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   5) การอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนภาวะผู�นํา (Laboratory Training หรือ Sensitivity 
Training หรือ Group Dynamic) บางครั้งเรียกวEา การฝuกอบรมแบบรู�เขารู�เรามีวัตถุประสงค6 เพ่ือให�
ผู�เรียนระมัดระวังผลของภาวะผู�นําและทัศนคติของตนท่ีมีตEอผู�อ่ืนชEวยให�เข�าใจตนเองและผู�รEวมงาน
และสร�างความสัมพันธ6เชิงบวกเน�นการแก�ปDญหา โดยการทดลอง โดยให�ผู�เรียนเข�าไปมีปฏิสัมพันธ6กับ
ผู�อ่ืนมีการแสดงภาวะผู�นํา อันเนื่องมาจากประสบการณ6ของตน เพ่ือทดสอบความมีมนุษยสัมพันธ6ของ
ตนกับผู�อ่ืนผู�เรียนจะคิดค�นหาคําตอบและประเมินผลย�อนกลับท่ีเป-นปฏิกิริยาโต�ตอบจากผู�อ่ืน และ
สรุปสิ่งท่ีตนเรียนรู�จากการทําปฏิสัมพันธ6ภายในกลุEม  
   6) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) เป-นการทดลองสวมบทบาทท่ีสมมติ
ข้ึนมาโดยเป9ดโอกาสให�ผู�แสดงได�พูดกEอนแล�วนําไปเป-นประเด็น เพ่ือวิเคราะห6ปDญหาแล�วให�ภาวะผู�นํา
ผู�แสดง และกลุEมซีประเด็นวEาได�เรียนรู�อะไรจากภาวะผู�นําของตัวละครเพ่ือนําไปสูEการเปลี่ยนแปลง  
   7) กรณีศึกษา (Case Method) เป-นการให�รายละเอียดของสถานการณ6จริง 
เพ่ือเป-นฐานในการอภิปรายและแก�ปDญหาเป9ดโอกาสให�ผู�เรียนได�ทดสอบแนวคิดของตน กับแนวคิด
ของผู�อ่ืน ท้ังนี้ ต�องสร�างบรรยากาศท่ีเป9ดกว�างมีอิสระและเป-นกันเองในข้ันการวิเคราะห6กรณีต�อง
พิจารณาท่ีบุคคลสถานการณ6วิธีการข้ันตอนสิ่งอํานวยความสะดวกตEาง ๆ วEาสิ่งใดท่ีมากระทบตEอ
องค6การจะแก�ไขหรือพัฒนาอยEางไร  
   8) กระบวนเหตุการณ6 (Incident Process หรือ Critical Incident) เป-นวิธีท่ีให�
ผู�เรียนได�รับคําบอกกลEาวสั้น ๆ ถึงเหตุการณ6หรือปDญหาในการทํางานวิทยากรใช�เหตุการณ6ดังกลEาวใน
การต้ังคําถามกระบวนเหตุการณ6ประกอบด�วย 5 สEวน คือ 1) เหตุการณ6 2) การหาความจริงโดยการ
ต้ังคําถาม 3) การกําหนดประเด็นเม่ือได�ความจริงแล�วทําการวิเคราะห6ประเด็นตEาง ๆ 4) การตัดสินใจ
แตEละคนตัดสินใจเองโดยระบุวEา จะทําและจะไมEทําอะไรเพราะเหตุใด 5) การประเมินเป-นการ
เปรียบเทียบการตัดสินใจวEาวิธีการแก�ปDญหานั้น ๆ ดีจริงหรือไมEเป-นต�น 
   9) การระดมสมอง (Brainstorming) เป-นการฝuกให�คิดอยEางสร�างสรรค6ตEอปDญหา
ใด ๆ โดยปลEอยให�คิดอยEางเสรีหลากหลายห�ามวิจารณ6ความคิดผู�อ่ืนระดมให�คิดให�มากท่ีสุดแล�ว
นําไปสูEการประเมินของกลุEมใหญEเพ่ือหาแนวคิดท่ีเหมาะสมและเป-นไปได�  
   10) เกมการบริหาร (Management Game หรือ Simulation) เป-นการสร�าง
สถานการณ6จําลองจากสภาพการณ6จริง เพ่ือให�ผู�เรียนได�ทดลองเผชิญเหตุการณ6ในปDจจุบันนักพัฒนา
ออกมาในรูปบทเรียนคอมพิวเตอร6ผู�เรียนจะมีโอกาสฝuกวินิจฉัยและคัดเลือกแนวทางการแก�ปDญหาท่ี
เหมาะสม  
  ดีสเซล (Dessler, 2007, อ�างถึงใน บูรพา ทิศพลอยสุวรรณ6, 2539; อรรณพ               
จีนะวัฒน6, 2539) กลEาวถึงเทคนิค/วิธีการท่ีนิยมใช�ในการพัฒนาผู�บริหาร 3 วิธี ดังนี้  
  1. วิธีขณะปฏิบัติงาน (On-the-Job Method) ได�แกE  
   1) การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation)   
   2) การสอนงาน (Coaching)  
   3) การแตEงต้ังเป-นกรรมการลําดับรองผล (Union Board)  
   4) การเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง (Action Learning)  
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  2. วิธีนอกการปฏิบัติงาน (Of-the-Job (Method) ได�แกE  
   1) กรณีศึกษา (Case Study Method)  
   2) เกมการบริหาร (Management Game)  
   3) การสัมมนาภายนอก (Outside Seminar)  
   4) โครงการรEวมมือกับมหาวิทยาลัย (University-Related Program) 
   5) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)  
   6) การวิเคราะห6งานจากตัวอยEาง (The In-Basket Technique)  
   7) การปฏิบัติตามตัวแบบ (Behavior Model)  
   8) การพัฒนาโดยศูนย6พัฒนาในหนEวยงาน (In-House Development Center)  
  3. เทคนิคพิเศษ (Special Technique) เป-นการพัฒนาโดยใช�เทคนิคพิเศษเฉพาะ
ด�าน เชEน เทคนิคการรับรู�ความรู�สึก (Sensitivity Training) เพ่ือแก�ไขความขัดแย�ง เป-นต�น 
  เวลสัน (Wilson, 1996) เห็นวEา วิธีการท่ีเหมาะสมในการพัฒนา มีดังนี้  
  1. การฝuกอบรมในห�องโดยมีวิทยากรเป-นผู�นํา (Classroom / Trainer-Led)  
  2. การเรียนรู�ทางไกล (Distance Learning)  
  3. การฝuกอบรมโดยใช�คอมพิวเตอร6 (Computer-Based Training)  
  4. การฝuกอบรมในระหวEางประจําการ (On-the-Job Training)  
  5. การฝuกอบรมหลักสูตรจากภายนอก (External Course)  
  6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
  7. การสัมมนา (Seminar)  
  8. การประชุมทางวิชาการ (Conference)  
  9. การประชุม (Meeting)  
  10. การศึกษาภาคคํ่า (Evening Course)  
  11. การศึกษาตEอ (Further Education)  
  12. การฝuกปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย (Assignment)  
  13. การรEวมวงจรคุณภาพ (Participation in QC)  
  14. การอEานหนังสือหรือบทความ (Reading Article and Books)  
  เวธ (Wright, 1992) กลEาววEา วิธีการพัฒนาถือเป-นยุทธศาสตร6ในการพัฒนาผู�เรียน
ให�บรรลุตามวัตถุประสงค6ท่ีกําหนดวิธีการพัฒนามีหลายวิธีแตEวิธีท่ีใช�มากท่ีสุดมี 8 วิธี ได�แกE  
  1. การนําเสนอโดยวิทยากร (Instructor Presentation)  
  2. การอภิปรายภายในกลุEม (Group Discussion)  
  3. การสาธิต (Demonstration)  
  4. การอEาน (Reading)  
  5. การฝuกหัด (Exercise)  
  6. การศึกษาจากกรณีตัวอยEาง (Ease Study)  
  7. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)  
  8. การทัศนศึกษา (Field Visits / tours)  



90 
 

  กิวเบอ และบอวเธล (Gilber & Boulter, 2000) กลEาววEา บริษัท Linkage ซ่ึงมี 
Waren Bennis เป-นท่ีปรึกษาบริษัทได�ทําการศึกษาเก่ียวกับปDจจัยท่ีมีผลกระทบการพัฒนาภาวะผู�นํา
ของบุคลากรในบริษัทค�าผลิตภัณฑ6ยารักษาโรค 8 แหEง ผลการวิจัยพบวEา วิธีการพัฒนาผู�บริหารท่ี
สEงผลกระทบ (Impact) ตEอการเรียนรู�มี 13 ประการ เรียงตามลําดับการสEงผลจากมากไปหาน�อย ดังนี้ 
  1. การเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง (Action Learning)  
  2. การหมุนเวียนเปลี่ยนงานข�ามสายงาน (Cross Functional Rotation)  
  3. การรับฟDงความคิดเห็นจากทุกทิศทาง (360-Deree Feedback)  
  4. การเป9ดโอกาสเรียนรู�การทํางานของผู�บริหารระดับสูงโดยใกล�ชิด (Exposure to 
Senior Executive)  
  5. การสอนงาน (External Coaching)  
  6. การหมุนเวียนเปลี่ยนท่ีทํางานไปยังประเทศอ่ืน ๆ (Global Rotation)  
  7. การเป9ดโอกาสให�เรียนรู�ยุทธศาสตร6ของบริษัท (Exposure to Strategic Agenda)  
  8. การฝuกงานอยEางเป-นทางการ (Formal Mentoring)  
  9. การฝuกงานอยEางไมEเป-นทางการ (Informal Mentoring)  
  10. การศึกษากรณีตัวอยEางจากภายในบริษัท (Internal Case Study)  
  11. การศึกษาตEอปริญญาทางการบริหารธุรกิจ (Executive MBA)  
  12. การรEนระยะเวลาในการเลื่อนตําแหนEงให�เร็วข้ึน (Accelerate Promotion)  
  13. การเข�ารEวมประชุมทางวิชาการ (Conference)  
  ทรูเลิฟ (Truelove, 2002) เสนอวิธีการพัฒนาไว� 3 วิธี คือ 1) การเรียนรู�ด�วยตนเอง 
2) การเรียนรู�แบบตัวตEอตัวและ 3) การเรียนรู�แบบกลุEมโดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  1. การเรียนรู�ด�วยตนเอง (Solo Learning) ได�แกE  
   1) การฝuกปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย (Assignment)  
   2) การใช�บทเรียนโปรแกรม (Programmed Learning)  
   3) การทําโครงการเด่ียว (Project-Individual)  
   4) การปฏิบัติ (Action Maze) 
     - การใช�คอมพิวเตอร6ชEวยการสอน (Computer-Based Training) 
     - การใช�วิดิทัศน6แบบมีปฏิสัมพันธ6 (Interactive Video) 
     - สถานการณ6จําลอง (Simulation)  
  2. การเรียนรู�ตัวตEอตัว (One-to-One Learning) ได�แกE  
   1) การฝuกหัดตามคําแนะนํา (Guided Practice) 
   2) การสอนงาน (Coaching)  
   3) การให�คําปรึกษา (Counseting)  
   4) การฝuกงาน (Mentoring)  
   5) การสาธิต (Memonstrating)  
   6) สถานการณ6จําลอง (Simulation)  
   7) การอEานตามคําแนะนํา (Guided-Reading)  
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   8) การติวเข�ม (Tutorial)  
  3. การเรียนรู�เป-นกลุEม (Group Learning) ได�แกE  
   1) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 
   2) การสอนกลุEมยEอย (Micro Teaching)  
   3) การบรรยาย (Lecture)  
   4) การเรียนจากบทเรียน (Lesson)  
   5) การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion)  
   6) การทําโครงการรายกลุEม (Project-Group)  
   7) การฝuกปฏิบัติ (In-Tray Exercise)  
   8) การฝuกปฏิบัติ-ทักษะเฉพาะด�าน (Exercise-Skills)  
   9) การฝuกปฏิบัติ-รายกลุEม (Exercise-Group)  
   10) การศึกษากรณีตัวอยEางจากเอกสาร (Case Study-Paper-Based) 
   11) การศึกษากรณีตัวอยEางจากสถานการณ6 (Case Study-Incident)  
   12) สถานการณ6จําลอง (Simulation)  
   13) เกมทางธุรกิจ (Business Game)  
   14) การเรียนรู�จากการค�นคว�า (Discovery Learning)  
   15) การเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง (Action Learning Set)  
   16) การระดมสมอง (Brainstorming)  
   17) การศึกษานอกสถานท่ี (Field Trip)  
   18) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Open Forum)  
  การพัฒนาภาวะผู�นําสําหรับผู�บริหารมีวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลายแตกตEางกัน
ไปตามนโยบายและความต�องการขององค6การแตEละแหEงในทางปฏิบัตินั้น การจะใช�วิธีการและรูปแบบ
ใดต�องข้ึนอยูEกับปDจจัยอ่ืน ๆ หลายประการ ซ่ึงนอกจากหลักการหรือทฤษฎีและประสบการณ6 หรือ
การปฏิบัติแล�วยังมีการตัดสินใจของผู�ดําเนินการและความต�องการของผู�เข�ารับการพัฒนาเป-นปDจจัย
กําหนดด�วยวิธีการและรูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําแตEละรูปแบบจะมีการปฏิบัติกิจกรรมท่ีแตกตEางกัน 
จากการศึกษาค�นคว�าของผู�วิจัยพอสรุปได�วEา บทบาทเป-นสิ่งท่ีบุคคลผู�ดํารงตําแหนEงหนึ่งจะต�องปฏิบัติ
ให�สอดคล�องกับตําแหนEงนั้น ๆ ในการพัฒนาภาวะผู�นําสําหรับผู�บริหารนั้นบทบาทผู�นําท่ีแตกตEางกัน
ยEอมต�องการคุณลักษณะภาวะผู�นํา เฉพาะด�านท่ีสอดคล�องกับบทบาทนั้น ๆ และภาวะผู�นําท่ีแสดง
ออกมาจะสะท�อนให�เห็นสภาพท่ีแท�จริงอันเกิดจากการใช�ภาวะผู�นําของผู�บริหารวEาเป-นไปในลักษณะใด 
โดยท้ังบทบาทคุณลักษณะและภาวะผู�นํา จะต�องสอดคล�องและสัมพันธ6กันในลักษณะของการ
ผสมผสานกลมกลืนกันการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู�นํา สําหรับผู�บริหารจึงมีเทคนิควิธีการซ่ึงเป-น
ลักษณะของการบูรณาการความรู�เจตคติและการปฏิบัติเข�าด�วยกันมุEงพัฒนาภาวะผู�นํา ในภาพรวมท้ัง 
3 ด�าน คือ ท้ังบทบาทคุณลักษณะและภาวะผู�นํา ในการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยมีความเห็นตEอความหมายการ
พัฒนาในเชิงกว�าง คือ มองการพัฒนาในความหมายท่ีแตกตEางจากการฝuกอบรม สรุปในเบื้องต�นได�วEา การ
พัฒนาภาวะผู�นํา หมายถึง การดําเนินการเพ่ือสนับสนุนและสEงเสริมให�ผู�บริหารเกิดการเรียนรู�ด�วยเทคนิค
วิธีการตEาง ๆ จนกระท่ังสามารถพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู�นําในทุก ๆ ด�าน โดยสรุปมี 24 วิธี ดังนี้  
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  1. การปฐมนิเทศเป-นการแนะหรือชี้แจงเบื้องต�นสําหรับสมาชิกใหมEเพ่ือให�เข�าใจ
ระเบียบปฏิบัติโครงสร�างท่ัวไปของหนEวยงาน (ประหยัด จิระวรพงศ6, 2549) 
  2. การบรรยายเป-นการสื่อสารแบบทางเดียวท่ีมEงถEายทอดความรู�ประสบการณ6เจต
คติและทักษะ โดยการบรรยายของวิทยากรให�ผู�เรียนฟDงท้ังนี้อาจเป-นการพูดล�วน ๆ หรือเป-นการ
บรรยายประกอบสื่อโสตทัศน6  
  3. การอภิปรายเป-นคณะเป-นการอภิปรายรEวมกันโดยผู�ทรงคุณวุฒิประมาณ 3-5 คน
มีพิธีกรดําเนินการอภิปราย  
  4. การบรรยายเป-นคณะวิทยากรได�รับมอบหมายให�พูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งบรรยาย
เสร็จแล�วจะกลับหรืออยูEตEอก็ได�ไมEมีการให�อภิปรายหัวข�อของคนอ่ืน ๆ เหมือนการอภิปรายเป-นคณะ  
  5. การสัมมนาเป-นการให�สมาชิกชEวยกันระดมความคิดเห็น เพ่ือแก�ปDญหาหรือเสนอ
แนวทางการดําเนินงานในขอบขEายเนื้อหาสาระท่ีกําหนดเป-นวิธีการท่ีลดความรู�สึกตEอต�าน การเรียนรู�
เพราะทุกคนมีโอกาสท่ีจะมีสEวนรEวมและมีการสื่อสารสองทาง 
  6. การระดมสมองเป-นการฝuกให�คิดอยEางสร�างสรรค6ตEอปDญหาใด ๆ โดยปลEอยให�คิด
อยEางเสรีหลากหลายห�ามวิจารณ6ความคิดผู�อ่ืนระดมให�คิดมากท่ีสุดแล�วนําไปสูEการประเมินของกลุEม
ใหญE เพ่ือหาแนวคิดท่ีเหมาะสมและเป-นไปได�  
  7. การเรียนรู�ทางไกลเป-นระบบการพัฒนาบุคคลท่ีออกแบบให�สามารถถEายทอด
เนื้อหาสาระทักษะเจตคติโดยใช�ระบบสื่อประสมซ่ึง ประกอบด�วย สื่อวัสดุอุปกรณ6วิธีการสื่อบุคคลใน
ลักษณะตEาง ๆ โดยให�ผู�เรียนกับวิทยากรมีการพบกันน�อยท่ีสุดในการสอนทางไกลอาจใช�บทเรียน
สําเร็จรูปสั้น ๆ ท่ีสามารถทําความเข�าใจด�วยตนเอง โดยผู�เรียนศึกษาและหาข�อมูลตEาง ๆ ประกอบ
ตามกําหนดในบทเรียน  
  8. การศึกษาดูงานเป-นการนําผู�เรียนไปเรียนรู�นอกสถานท่ีเพ่ือเรียนรู�เก่ียวกับงาน
เพ่ือทราบวEา สภาพการทํางานจริงมีลักษณะอยEางไรผู�เรียนต�องเผชิญกับบุศลสถานท่ีและสิ่งของตEาง ๆ
ด�วยตนเองการศึกษาดูงานประกอบด�วย การดูการฟDงการสัมภาษณ6การสนทนาการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและการมีสEวนรEวม  
  9. การฝuกงานเป-นการฝuกปฏิบัติงานตามสถาบันหรือองค6การตEาง ๆ เพ่ือเรียนรู�จาก
การทํางานจริงภายใต�การแนะนําของผู�รEวมงานในองค6การ (ประหยัด จิระวรพงศ6, 2549)  
  10. การสอนงานเป-นการแนะนําให�ปฏิบัติงานให�ถูกต�อง โดยปกติจะเป-นการสอนใน
ระหวEางการปฏิบัติงานอาจสอนเป-นรายบุคคลหรือกลุEมเล็ก ๆ ซ่ึงผู�สอนต�องมีความรู�ประสบการณ6และ
ทักษะในเรื่องนั้นอยEางแท�จริง  
  11. การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานเป-นการพัฒนาบุคคลท่ีประกอบด�วย 6 ข้ันตอน คือ
การวางแผน การพิจารณาผู�หมุนเวียน การพิจารณาตําแหนEงงาน การสอบถามความสมัครใจ การ
ดําเนินการหมุนเวียนงาน การประเมินและติดตามผล  
  12. การประชุมใหญEเป-นการประชุมสมาชิกจํานวนมากท่ีเก่ียวข�องกับผลประโยชน6
ในการดําเนินการของหนEวยงานหรือองค6การในระหวEางการประชุมใหญEอาจใช�วิธีการอ่ืน ๆ ประกอบด�วย 
เชEน การอภิปรายกลุEม การบรรยายหมูEการถาม ตอบปDญหา เป-นต�น (ประหยัด จิระวรพงศ6, 2549) 
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  13. การประชุมทางวิชาการเป-นการประชุมท่ีใช�ได�ในหลายวัตถุประสงค6และ
ประสิทธิผลมากวิธีหนึ่งมุEงให�สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยเน�นบรรยากาศท่ี
พอสมควรเป-นกันเอง และสมาชิกควรมีความรู�ความสนใจ หรือประสบการณ6พ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีจะ
ประชุม  
  14. การประชุมเชิงปฏิบัติการเป-นการประชุม เพ่ือถกปDญหาหรือประเด็นท่ีนEาสนใจ
เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแตEจะต�องมีการเตรียมการอยEางรอบคอบ โดยจะต�องกําหนดวัตถุประสงค6
เฉพาะกําหนดหัวข�อให�กระชับรัดกุมและชัดเจน จัดสิ่งอํานวยความสะดวกไมEให�มีสิ่งรบกวนผู�นําการ
ประชุมต�องควบคุมการประชุมให�ราบรื่น ไมEมีการแสดงความคิดเห็นท่ีมีอิทธิพลเหนือผู�อ่ืนจดบันทึกผล
การประชุมให�ครบถ�วนสรุปผลการประชุมตามหัวข�อการประชุม  
  15. การแสดงบทบาทสมมติเป-นการทดลองสวมบทบาทท่ีสมมติข้ึนมาโดยเป9ด
โอกาสให�ผู�แสดงได�พูดกEอนแล�วนําไปเป-นประเด็นเพ่ือวิเคราะห6ปDญหาแล�วให�ผู�แสดงและกลุEมประเด็น
วEาได�เรียนรู�อะไรจากภาวะผู�นําของตัวละครเพ่ือนําไปสูEการเปลี่ยนแปลงภาวะผู�นํา 
  16. การสาธิตเป-นการแสดงให�ผู�เรียนเห็นการปฏิบัติงานซ่ึงมีลักษณะคล�ายกับการ
สอนงานการสาธิตมักใช�กับวิชาท่ีต�องลงมือปฏิบัติ หรือใช�เครื่องมืออุปกรณ6การพูดนาฏศิลปyหรือการ
ขับร�อง เป-นต�น  
  17. การใช�บทเรียนแบบโปรแกรมเป-นการเรียนรู�ด�วยตนเองรูปแบบหนึ่งท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง การเรียนรู�มีความคงทนถาวรเรียนได�ตามลําดับชั้น ความสามารถของตนเองและ
แก�ไขปฏิกิริยาการตอบสนองด�วยตนเองผู�เรียนจะเป-นผู�ปฏิบัติกิจกรรมท่ีออกแบบไว� ทําแบบฝuกหัด
และได�รับผลย�อนกลับเป-นการเสริมแรง 
  18. การใช�บทเรียนคอมพิวเตอร6ชEวยสอน เป-นการเรียนรู�ด�วยตนเองอีกรูปแบบหนึ่ง
ท่ีอาศัยความก�าวหน�าทางวิทยาการคอมพิวเตอร6บทเรียน CA ถูกออกแบบมาให�ผู� เรียนจาก
คอมพิวเตอร6โดยมีเนื้อหาสาระตามท่ีผู�ออกแบบกําหนด ผู�เรียนสามารถทําการโต�ตอบกับเครื่องทราบผล
การปฏิบัติได�รับการเสริมแรงการเรียนรู�จะเร็วหรือช�าข้ึนอยูEกับความสามารถของผู�เรียน โดยไมEต�อง
แขEงขันกับผู�อ่ืน  
  19. การเรียนรู�แบบออนไลน6เป-นการเรียนรู�ท่ีอาศัยความก�าวหน�าทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร6และวิทยาการ ด�านการโทรคมนาคม ผู�เรียนจากคอมพิวเตอร6ในระบบเครือขEายสามารถ
โต�ตอบกับแมEขEาย ซ่ึงอยูEไกลออกไปได�ทันทีหรือเกือบจะทันที บางครั้งการเรียนรู�ในรูปแบบนี้อาจ
เรียกวEาการเรียนรู�ผEานเครือขEาย (Web-Based Learning) สEวนใหญEอาศัยเครือขEายอินเตอร6เน็ต  
  20. เกมการบริหารเป-นการสร�างสถานการณ6จําลองจากสภาพการณ6จริงเพ่ือให�
ผู�เรียนได�ทดลองเผชิญเหตุการณ6ในปDจจุบันมักพัฒนาออกมาในรูปบทเรียนคอมพิวเตอร6ผู�เรียนจะมี
โอกาสฝuกวินิจฉัยและคัดเลือกแนวทางการแก�ปDญหาท่ีเหมาะสม 
  21. กรณีศึกษาเป-นการให�รายละเอียดของสถานการณ6ข�อเท็จจริง เพ่ือเป-นฐานใน
การอภิปรายและแก�ปDญหาเป9ดโอกาสให�ผู�เรียนได�ทดสอบแนวคิดของตนกับแนวคิดของผู�อ่ืน ท้ังนี้ 
ต�องสร�างบรรยากาศท่ีเป9ดกว�างมีอิสระและเป-นกันเองในขันการวิเคราะห6 กรณีต�องพิจารณาท่ีบุคคล
สถานการณ6วิธีการข้ันตอนสิ่งอํานวยความสะดวกตEาง ๆ วEาสิ่งใดท่ีกระทบตEอองค6การจะแก�ไขหรือ
พัฒนาอยEางไร  
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  22. การอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนภาวะผู�นํามีวัตถุประสงค6 เพ่ือให�ผู�เรียนระมัดระวังผล
ของภาวะผู�นําและเจตคติของตนท่ีมีตEอผู�อ่ืนชEวยให�เข�าใจตนเอ และผู�รEวมงานสร�างความสัมพันธ6เชิง
บวกเน�นการแก�ปDญหา โดยการทดลองโดยให�ผู�เรียนเข�าไปมีปฏิสัมพันธ6กับผู�อ่ืนมีการแสดงภาวะผู�นํา
อันเนื่องมาจากประสบการณ6ของตนเพ่ือทดสอบความมีมนุษยสัมพันธ6ของตนกับผู�อ่ืน ผู�เรียนจะคิด
ค�นหาคําตอบและประเมินผลย�อนกลับท่ีเป-นปฏิกิริยาโต�ตอบจากผู�อ่ืน และสรุปสิ่งท่ีตนเรียนรู�จากการ
ทําปฏิสัมพันธ6ภายในกลุEม 
  23. กิจกรรมนันทนาการเป-นการให�ผู�เรียนรEวมกันทํากิจกรรมอยEางใดอยEางหนึ่งหรือ
หลายอยEาง เชEน ร�องเพลงปรบมือแสดงทEาทางเลEมเกมสั้น ๆ ให�เกิดความสนุกสนานเพ่ือปรับเปลี่ยน
เจตคติและสร�างความสัมพันธ6ท่ีดีตEอกัน  
  24. กิจกรรมการพัฒนาจิตเป-นการฝuกปฏิบัติกิจกรรมท่ีมุEงเสริมสร�างความม่ันคงทาง
อารมณ6และความมีพลังของจิตใจให�มีความสงบเยือกเย็น เชEน การฝuกสมาธิเพ่ือให�จิตใจเหมาะแกEการ
ใช�สติปDญญาในการวิเคราะห6สภาพการและปDญหาในการทํางานและการดําเนินชีวิต  
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ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาภาวะผู�นํา 

 ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรยีนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
        ภาวะผู�นํา  วิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสม 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ภาวะผู�นําด�านเปvาหมายความรู� 
2. ภาวะผู�นําด�านทักษะการทํางาน 
เป-นทีม 
3. ภาวะผู�นําด�านการมีทัศนคติวิสัยทัศน6
รEวม 
4. ภาวะผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรมใน
การจูงใจ 
5. ภาวะผู�นํามีทักษะด�านการส่ือสาร 
นวัตกรรม เทคโนโลย ีและบุคลิกภาพ 
6. ภาวะผู�นําด�านการเปล่ียนแปลงใน 
การบริหาร 
7. ภาวะผู�นําด�านการสร�างแรงบันดาลใจ 

วิธีการพัฒนาภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า
ของผู�บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. วิธีการพัฒนาภาวะผู�นําด�านเปvาหมาย 
ความรู� 
2. วิธีการพัฒนาภาวะผู�นําด�านทักษะการ
ทํางานเป-นทีม 
3. วิธีการพัฒนาภาวะผู�นําด�านการมี
ทัศนคติวิสัยทัศน6รEวม 
4. วิธีการพัฒนาภาวะผู�นําด�านคุณธรรม 
จริยธรรมในการจูงใจ 
5. วิธีการพัฒนาภาวะผู�นํามีทักษะด�าน 
การส่ือสาร นวัตกรรม เทคโนโลยแีลt 
บุคลิกภาพ 
6. วิธีการพัฒนาภาวะผู�นําด�านการ
เปล่ียนแปลงในการบริหาร 
7. วิธีการพัฒนาภาวะผู�นําด�านการสร�าง
แรงบันดาลใจ 
 

1............................................. 
2............................................. 
3............................................. 
 

1. ด�านเปvาหมาย
ความรู� 

1............................................. 
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2. ด�านทักษะการ
ทํางานเป-นทีม 
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3. ด�านการมีทัศนคติ
วิสัยทัศน6รEวม 
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4. ด�านคุณธรรม
จริยธรรมในการจูงใจ 
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2............................................. 
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5. ด�านการส่ือสาร 
นวัตกรรม เทคโนโลย ี
และบุคลิกภาพ 

1............................................. 
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6. ด�านการเปล่ียนแปลง
ในการบริหาร 

 

1............................................. 
2............................................. 
3............................................. 
 

7. ด�านการสร�างแรง
บันดาลใจ 
บริหาร 
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ตารางที่ 2.1 สังเคราะห6องค6ประกอบภาวะผู�นํา 
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1. ภาวะผู�นําด�านเปvาหมาย
ความรู� 
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2. ภาวะผู�นําด�านทักษะการ
ทํางานเป-นทีม 

� � �  �      � � �  � � �  � � �    13 

3. ภาวะผู�นําด�านการมีทัศนคติ
วิสัยทัศน6รEวม 
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4. ภาวะผู�นําด�านคุณธรรม
จริยธรรมในการจูงใจ 
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5. ภาวะผู�นํามีทักษะด�านการ
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และบุคลิกภาพ 
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6. วิธีการพัฒนาภาวะผู�นําด�าน
การเปลี่ยนแปลงในการบริหาร 
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7. ภาวะผู�นําด�านการสร�างแรง
บันดาลใจ 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู�นําในปfจจุบัน  
 2.3.1 ความหมายของภาวะผู�นํา (Definition of Leadership) Stogdill (1974) ได�กลEาว
ไว�วEา ความเป-นผู�นําอาจถูกพิจารณาวEาเป-นกระบวนการ ท่ีมีอิทธิพลตEอกิจกรรมของกลุEมท่ีมี           
การจัดการในความพยายามในการกําหนดเปvาหมาย และความสําเร็จตามเปvาหมาย Hemphill & 
Coons, 1957) ได�ให�ความคิดเห็นไว�วEา ภาวะผู�นํา คือ ภาวะผู�นําของแตEละบุคคล เม่ือเขาเป-นผู�กํากับ
กิจกรรมของกลุEมท่ีมุEงเปvาหมายรEวมกัน Porter (1980) ได�กลEาวไว�วEา ภาวะผู�นํา หมายถึง การบรรลุ
เปvาหมายโดยผEานทางผู�ชEวยของมนุษย6 ผู�นํา คือ คนท่ีประสบความสําเร็จในการบังคับบัญชาผู�ทํางาน
รEวมกันของมนุษย6 Tannenbaum (1997) ได�แสดงทัศนะไว�วEา ความเป-นผู�นํา คือ อิทธิพลของบุคคล
การออกกําลังกายในสถานการณ6 และการกํากับผEานกระบวนการสื่อสารเพ่ือบรรลุเปvาหมาย หรือ
เปvาหมายท่ีระบุ Eisenberg  (1991) เป-นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนท่ี 34 ได�แสดงทัศนะไว�วEา 
ความเป-นผู�นํา คือ ศิลปะในการทําให�คนอ่ืนทําสิ่งท่ีคุณต�องการ ทําได�เพราะเขาต�องการทํา Linkert 
(1961) ให�ความหมายภาวะผู�นํา วEา หมายถึง กระบวนการซ่ึงผู�ท่ีจะต�องเข�าไปเก่ียวข�องกับความ
คาดหวัง คEานิยม และความสามารถในการพบปะติดตEอเจรจา บุคคลท่ีจะต�องไปเก่ียวข�องด�วย  
Fiedler & Fred  (1967) ได�ให�ความหมายไว�วEา ภาวะผู�นํา หมายถึงความสัมพันธ6ระหวEางบุคคล ซ่ึง
เก่ียวข�องกับการใช�อิทธิพล และอํานาจผู�นํา Behling & Jenkins (2007) ได�อธิบายความหมายของคํา
วEาภาวะผู�นําไว�วEา เป-นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลตEอกิจกรรมของกลุEม ท่ีมีการจัดการเพ่ือบรรลุเปvาหมาย 
Gibson, Ivncevich & Donelly (1997) ได�แสดงทัศนะไว�วEา ความเป-นผู�นํา คือความพยายามในการ
มีอิทธิพลตEอกิจกรรมของผู�ติดตาม ผEานกระบวนการสื่อสารและเพ่ือบรรลุเปvาหมายหรือเปvาหมาย
บางอยEาง Hersey & Blanchard (1982) ได�นําเสนอความหมาของคําวEาภาวะผู�นําไว�วEา ความเป-น
ผู�นําเป-นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลตEอกิจกรรมของแตEละบุคคล หรือกลุEม ในความพยายามท่ีจะบรรลุ
เปvาหมายในสถานการณ6ท่ีกําหนดได�กลEาววEา ผู�นํา คือ ผู�ท่ีมีสEวนรEวมอยEางสมํ่าเสมอ ในการจัดระเบียบ
ทางสังคม และผู�ท่ีคาดหวังและรับรู�ได� ได�ให�ความหมายคําวEาภาวะผู�นําไว�วEา ความเป-นผู�นํา คือ การ
พัฒนาระบบความคาดหวังท่ีชัดเจน และสมบูรณ6เพ่ือบEงชี้ถึงการใช� และการใช�จุดแข็งของทรัพยากร
ท้ังหมดในองค6กรซ่ึงสําคัญท่ีสุด คือ คน ได�แสดงทัศนะไว�วEา ความเป-นผู�นํา คือ การมีปฏิสัมพันธ6
ระหวEางสมาชิกสองคน หรือมากกวEาในกลุEมท่ีมักเก่ียวข�องกับการจัดโครงสร�าง หรือการปรับโครงสร�าง
สถานการณ6 และการรับรู� และความคาดหวังของสมาชิก ความเป-นผู�นําเกิดข้ึนเม่ือสมาชิกในกลุEมหนึ่ง
ปรับเปลี่ยนแรงจูงใจ หรือสมรรถนะของผู�อ่ืนในกลุEม สมาชิกคนใดในกลุEมสามารถแสดงความเป-นผู�นํา
ได�บ�าง ได�เสนอความคิดเห็นไว�วEา ภาวะผู�นําคือศิลปะแหEงการมีอิทธิพลตEอผู�อ่ืนตEอผลงานสูงสุดของตน 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค6วัตถุประสงค6หรือโครงการใด ๆ ได�นําเสนอความคิดเห็นไว�วEา ความเป-นผู�นําคือ
กระบวนการในการให�ความมุEงหมาย (ทิศทางท่ีมีความหมาย) ตEอความพยายามรEวมกัน และทําให�เกิด
ความพยายามเต็มใจท่ีจะใช�จEายเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค6 ได�ให�ความหมายผู�นําไว�วEา คือ บุคคลท่ี
กําหนดทิศทางสําหรับกลุEมทํางานของบุคคลท่ีได�รับความมุEงม่ันจากสมาชิกกลุEมนี้ไปยังทิศทางนี้ และผู�
ท่ีกระตุ�นให�สมาชิกเหลEานี้บรรลุผลตามแนวทาง ได�นิยามคําวEาภาวะผู�นําไว�วEา ความเป-นผู�นํา คือ 
กระบวนการท่ีบุคคลหนึ่งกําหนดเปvาหมาย หรือทิศทางของบุคคลอ่ืนอยEางน�อยหนึ่งคน และทําให�พวก
เขาเคลื่อนไหวไปพร�อม ๆ กับเขาหรือเธอ และตEอกันในทิศทางนั้นด�วยความสามารถ และความมุEงม่ัน
อยEางเต็มท่ีได�นําเสนอความหมายภาวะผู�นําไว�วEา ความเป-นผู�นํา คือ ศิลปะแหEงการระดมคนอ่ืน ๆ 
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เพ่ือต�องการตEอสู�กับแรงบันดาลใจรEวมกัน ได�ให�ความหมายของภาวะผู�นําวEา หมายถึง ปรากฏการณ6
แบบกลุEม นั่นคือไมEมีผู�นําท่ีปราศจากผู�ตาม ภาวะผู�นํานั้น ระหวEางบุคคลท่ีมีอิทธิพลตEออีกคนหนึ่ง 
หรือการท่ีสามารถชักจูงใจผู�อ่ืน และมีเปvาหมายของการดําเนินงานโดยตรงและบทบาทท่ีแสดงในกลุEม 
และองค6กรรวมไปถึงการท่ีผู�นําจะอยูEใน ลําดับบนสุด บางกรณีก็ซับซ�อน และบางครั้งก็มีการยืดหยุEน 
ได�ให�ความหมายไว�วEา ภาวะผู�นํา หมายถึงความสามารถ ของบุคคลในการมองการณ6ไกล การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานด�านกลยุทธ6การกําหน และการทํางานรEวมกับบุคคลอ่ืนในองค6กร เพ่ือ
นําไปสูEการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะสร�างความคุณคEาให�กับองค6กร Draft (1999) ได�ให�ความหมายวEา ภาวะ
ผู�นํา หมายถึง ความสัมพันธ6ท่ีมี อิทธิพลระหวEางผู�นํา (Leaders) และผู�ตาม (Followers) ท่ีมีความต้ังใจ
ตEอการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ และการเปลี่ยนแปลงนั้น สะท�อนจุดมุEงหมายท่ีมีรEวมกันระหวEางผู�นํา และผู�
ตาม Schermerhorn, Hunt & Osborn (1994) ได�ให�ความหมายไว�วEา ภาวะผู�นํา หมายถึง อิทธิพล
ระหวEางบุคคลท่ีจะชักนําให�บุคคลอ่ืน ในสิ่งท่ีผู�นําต�องการ Ward & Duray (2000) ได�นิยาม ภาวะ
ผู�นํา คือ การท่ีผู�นําเป-นศิลปะของการสร�างแรงจูงใจให�กลุEมคนท่ีจะทําหน�าท่ีให�บรรลุท่ัวไปเปvาหมาย 
และสามารถในการสร�างแรงบันดาลใจ Investopedia (2016) ได�นําเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะ
ผู�นําไว�วEา ความเป-นผู�นํา คือ ความสามารถของผู�บริหาร ในการกําหนด และบรรลุเปvาหมายท่ีท�าทาย
ดําเนินการอยEางรวดเร็ว และเด็ดขาด และสร�างแรงบันดาลใจให�ผู�อ่ืนทํางานได�ดี จากผลการศึกษา
ทฤษฎี และงานวิจัยเพ่ือการสังเคราะห6กําหนดองค6ประกอบของความหมายภาวะนํา (Leadership) 
จากทัศนะและจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 24 แหลEงดังกลEาวมานั้นผู�เขียนพิจารณาเห็นวEา
สามารถถอดองค6ประกอบ ผู�วิจัยได�นําเสนอในตารางท่ี 1 การถอดองค6ประกอบความหมายของภาวะ
ผู�นํา ได�ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2 วิเคราะห6องค6ประกอบภาวะผู�นํา 
 
 

ชื่อนักวิชาการ ความหมาย องค-ประกอบ 
Stogdill (1974) ความเป-นผู�นําอาจถูกพิจารณาวEาเป-นกระบวนการ (การกระทํา)  

ท่ีมีอิทธิพลตEอกิจกรรมของกลุEมท่ีมีการจัดการในความพยายาม
ในการกําหนดเปvาหมายและความสําเรจ็ตามเปvาหมาย 

มีอิทธิพล 
มีความพยายาม 
มีการกําหนด
เปvาหมาย 

Hemphill & Coons 
(1957) 

ภาวะผู�นํา คือ ภาวะผู�นําของแตEละบุคคลเมื่อเขาเป-นผู�กํากับ
กิจกรรมของกลุEมท่ีมุEงเปvาหมายรEวมกัน 

มีวิสัยทัศน6รEวม 
ทํางานเป-นทีม 

Porter (1980) ภาวะผู�นํา หมายถึง การบรรลุเปvาหมาย โดยผEานทางผู�ชEวยของ
มนุษย6 ผู�นํา คือ คนท่ีประสบความสําเร็จในการบังคับบัญชา 
ผู�ทํางานรEวมกันของมนุษย6เพ่ือบรรลุเปvาหมายท่ีเฉพาะเจาะจง 

มีเปvาหมาย 
มีทักษะการสื่อสาร 
ทํางานเป-นทีม 

Tannenbaum 
(1997) 

ความเป-นผู�นํา คือ อิทธิพลของบุคคล การออกกําลังภายใน
สถานการณ6และการกํากับผEานกระบวนการสื่อสารเพ่ือบรรลุ
เปvาหมาย หรือเปvาหมายท่ีระบุ 

มีอิทธิพล 
มีการสื่อสาร 
มีเปvาหมาย 
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ตารางท่ี 2.2 (ตiอ) 
 

ชื่อนักวิชาการ ความหมาย องค-ประกอบ 
Eisenberg (1991) ความเป-นผู�นํา คือ ศิลปะในการทําให�คนอ่ืนทําสิ่งท่ีคุณ

ต�องการทําได�เพราะเขาต�องการทํา 
มีแรงจูงใจ 
มีทักษะการสื่อสาร 

Linkert (1961) ภาวะผู�นําวEา หมายถึง กระบวนการ ซึ่งจะต�องเข�าไปเก่ียวข�อง
กับความคาดหวัง คEานิยม และความสามารถในการพบปะ 
ติดตEอเจรจากับบุคคลท่ีจะต�องไปเก่ียวข�องด�วย 

มีวิสัยทัศน6รEวม 
มีทักษะการสื่อสาร 
มีการสนับสนุน 

Fiedler & Fred  
(1967) 

ภาวะผู�นํา หมายถึง ความสัมพันธ6ระหวEางบุคคล ซึ่งเก่ียวข�อง
กับการใช�อิทธิพล และอํานาจผู�นํา 

มีอิทธิพล 
มีอํานาจ 

Behling & Jenkins 
(2007) 

ภาวะผู�นําไว�วEา เป-นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลตEอกิจกรรมของ
กลุEมท่ีมีการจัดการเพ่ือบรรลุเปvาหมาย 

มีอิทธิพล 
มีเปvาหมาย 

Gibson, Ivncevich & 
Donelly (1997) 

ความเป-นผู�นํา คือ ความพยายามในการมีอิทธิพลตEอกิจกรรม
องผู�ติดตามผEานกระบวนการสื่อสาร และเพ่ือบรรลุเปvาหมาย 
หรือเพ่ือเปvาหมายบางอยEาง 

มีอิทธิพล 
มีการสื่อสาร 
มีเปvาหมาย 

Hersey & Blanchard 
(1982) 

ความเป-นผู�นําเป-นกระบวนการท่ีมอิีทธิพลตEอกิจกรรมของ 
แตEละบุคคล หรือกลุEมในความพยายามท่ีจะบรรลุเปvาหมายใน
สถานการณ6ท่ีกําหนด 

มีอิทธิพล 
มีเปvาหมาย 

Hosking (1988) ผู�นํา คือ ผู�ท่ีมสีEวนรEวมอยEางสม่ําเสมอในการจดัระเบียบทาง
สังคม และผู�ท่ีคาดหวัง และรับรู�ได� 

การมีสEวนรEวม 
มีวิสัยทัศน6 

Batten (1997) ความเป-นผู�นํา คือ การพัฒนาระบบความคาดหวังท่ีชัดเจน 
และสมบูรณ6เพ่ือบEงช้ีถึงการใช� และการใช�จุดแข็งของ
ทรัพยากรท้ังหมดในองค6กรซึ่งสําคัญท่ีสุด คือ คน 

มีวิสัยทัศน6 
มีเปvาหมาย 

Bass (2007) ความเป-นผู�นํา คือ การมีปฏิสัมพันธ6ระหวEางสมาชิกในกลุEมท่ีการ
จัดโครงสร�างหรือการปรับโครงสร�างสถานการณ6และการรับรู�และ
ความคาดหวังองสมาชิก ความเป-นผู�นําเกิดข้ึนเมื่อสมาชิกในกลุEม
หน่ึงปรับเปลี่ยนแรงจูงใจหรือสมรรถนะของผู�อ่ืนในกลุEม สมาชิก
คนใดในกลุEมสามารถแสดงความเป-นผู�นําได�บ�าง 

มีความสัมพันธ6 
มีวิสัยทัศน6รEวม 
มีการจูงใจ 
มีการเปลี่ยนแปลง 

Cohen & Uphoff 
(1980) 

ภาวะผู�นํา คือ ศิลปะแหEงการมีอิทธิพลตEอผู�อ่ืนตEอผลงานสูงสุด
ของตน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค6หรอืโครงการใด ๆ 

มีอิทธิพล 
มีวัตถุประสงค6 

Jacobs (1970) ความเป-นผู�นํา คือ กระบวนการในการให�ความมุEงหมาย 
(ทิศทางท่ีมีความหมาย) ตEอความพยายามรEวมกัน และทําให�
เกิดความพยายามเต็มใจท่ีจะทําเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค6 

วิสัยทัศน6รEวม 
มีความมุEงมั่น 
ทํางานเป-นทีม 

Schermerhorn, 
Hunt & Osborn 
(1994) 

ได�ให�ความหมายไว�วEา ภาวะผู�นําหมายถึงอิทธิพลระหวEาง
บุคคลท่ีจะชักนําให�บุคคลอ่ืน ในสิง่ท่ีผู�นําต�องการ 

สร�างแรงจูงใจ 
สามารถชักนํา 

Ward & Duray 
(2000) 

ได�นิยาม ภาวะผู�นํา คือ การท่ีผู�นําเป-นศิลปะของการสร�าง
แรงจูงใจให�กลุEมคนท่ีจะทําหน�าท่ีให�บรรลุท่ัวไปเปvาหมาย และ
เป-นผู�นําท่ีมีความสามารถในการสร�างแรงบันดาลใจ ให�กับ
ผู�อ่ืนและมีการเตรยีมพร�อมตลอดเวลา 

สร�างแรงจูงใจ 
มีเปvาหมาย 
สร�างแรงบันดาลใจ 
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ตารางท่ี 2.1 (ตiอ)  

 
ชื่อนักวิชาการ ความหมาย องค-ประกอบ 
Investopedia 
(2016) 

ได�นําเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู�นําไว�วEา ความเป-นผู�นํา คือ
ความสามารถของผู�บรหิาร ในการกําหนดและบรรลุเปvาหมายท่ี   
ท�าทายดําเนินการอยEางรวดเร็ว และเด็ดขาด และสร�างแรงบันดาล
ใจให�ผู�อ่ืนทํางานได�ด ี

กําหนดเปvาหมาย 
กล�าตัดสินใจ 
สร�างแรงบันดาลใจ 

Conger & 
Kanungo 
(1998) 

คือ บุคคลท่ีกําหนดทิศทางสาํหรับกลุEมทํางานของบุคคลท่ีได�รับ
ความมุEงมั่นจากสมาชิกกลุEมน้ีไปยงัทิศทางน้ี และผู�ท่ีกระตุ�นให�
สมาชิกเหลEาน้ีบรรลผุลตามแนวทาง 

กําหนดทิศทาง 
มีความมุEงมั่น 
ทํางานเป-นทีม 

Clement 
(1997) 

ความเป-นผู�นํา คือ กระบวนการท่ีบุคคลหน่ึงกําหนดเปvาหมายหรือ
ทิศทางของบุคคลอ่ืนอยEางน�อยหน่ึงคน และทําให�พวกเขา
เคลื่อนไหวไปพร�อม ๆ กับเขา ในทิศทางน้ันด�วยความสามารถและ
ความมุEงมั่นอยEางเต็มท่ี 

มีวิสัยทัศน6รEวม 
ทํางานเป-นทีม 
มีความตั้งใจ 

Kouzes & 
Posner (1993) 

ได�นําเสนอความหมายภาวะผู�นําไว�วEา ความเป-นผู�นํา คือ ศิลปะแหEง
การระดมคนอ่ืน ๆ เพ่ือต�องการตEอสู�กับแรงบันดาลใจรEวมกัน 

มีการจูงใจ 
สร�างแรงบันดาลใจ 
มีวิสัยทัศน6รEวม 

Nahavandi 
(2000) 

ภาวะผู�นําวEา หมายถึง ปรากฏการณ6แบบกลุEม น่ันคือ ไมEมผีู�นําท่ี
ปราศจากผุ�ตาม ภาวะผู�นําน้ัน ระหวEางบุคคลท่ีมีอิทธิพลตEออีกคน
หน่ึง หรือการท่ีสามารถชักจูงใจผู�อ่ืน และมีเปvาหมายของการ
ดําเนินงานโดยตรง และบทบาทท่ีแสดงในกลุEม และองค6กรรวมไปถึง
การท่ีผู�นําจะอยูEในลําดบับนสดุ บางกรณีก็ซับซ�อน และบางครั้งก็มี
การยืดหยุEน 

สร�างแรงจูงใจ 
มีเปvาหมาย 
มีความยืดหยุEน 
 

Coulter 
(2005) 

ภาวะผู�นํา หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการมองการณ6ไกล 
การปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานด�านกลยุทธ6การกําหนด และการ
ทํางานรEวมกับบุคคลอ่ืนในองค6กร เพ่ือนําไปสูEการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะ
สร�างคุณคEาให�กับองค6กร 

มีวิสัยทัศน6 
มีการเปลี่ยนแปลง 
ทํางานเป-นทีม 

Draft (1999) ภาวะผู�นํา หมายถึง ความสัมพันธ6ท่ีมีอิทธิพลระหวEางผู�นํา 
(Leaders) และผู�ตาม (Followers) ท่ีมีการยอมรับตEอการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ และการเปลีย่นแปลงน้ันสะท�อนจดุมุEงหมายท่ี
มีรEวมกันระหวEางผู�นํา และผู�ตาม 

มีความสัมพันธ6 
มีอิทธิพล 
มีการเปลี่ยนแปลง 
มีวิสัยทัศน6รEวม 

 
 ภาวะผู�นํา หมายถึง กระบวนการความเป-นผู�นํา โดยทักษะการใช�อิทธิพล การทํางานเป-นทีม 
ทักษะการสื่อสาร ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน6รEวม สามารถจูงใจ และสร�างแรงบันดาลใจ ตEอ
บุคคลในกลุEม เพ่ือให�บรรลุเปvาหมาย จากผลการศึกษาทฤษฎีเพ่ือการสังเคราะห6กําหนดองค6ประกอบ
ความหมายภาวะผู�นํา Leadership จากทัศนะของนักวิชาการ 24 แหลEง ดังกลEาวมานั้นผู�วิจัยจึง
เลือกใช�ชื่อองค6ประกอบใดองค6ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 1) อิทธิพลในการจูงใจ มีความหมายเดียวกัน ดังนี้  
มีอิทธิพล มีอํานาจ สามารถชักนําการสนับสนุนการสร�างแรงจูงใจ มีการจูงใจ 2) การทํางานเป-นทีม  
มีความหมาย ดังนี้ การมีสEวนรEวม การบริหารบุคลากร ความสัมพันธ6 ความต้ังใจ ความพยายาม ความ
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มุEงม่ัน ความยืดหยุEน 3) มีเปvาหมาย มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ กําหนดเปvาหมาย กําหนดเปvาหมาย 
กําหนดทิศทาง มีวัตถุประสงค6 4) มีวิสัยทัศน6รEวม มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ มีวิสัยทัศน6 วิสัยทัศน6รEวม 
5) ทักษะการสื่อสาร มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ การสื่อสาร 6) การเปลี่ยนแปลง มีความหมายเดียวกัน 
ดังนี้ กล�าตัดสินใจ 7) สร�างแรงบันดาลใจให�ผู�อ่ืนทํางานได�จากตาราง ผลการสังเคราะห6องค6ประกอบ
ความหมายภาวะผู�นํา พอจะสรุปได�วEา ภาวะผู�นํา หมายถึง กระบวนการความเป-นผู�นําโดยทักษะการ
ใช�อิทธิพล การทํางานเป-นทีม ทักษะการสื่อสาร ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีวิสัยทัศน6รEวม สามารถจูง
ใจ และสร�างแรงบันดาลใจ ตEอบุคคลในกลุEมเพ่ือให�บรรลุเปvาหมาย 
 องค6ประกอบยEอยด�านการสร�างแรงบันดาลใจ ความหมายของการสร�างแรงบันดาลใจวEา  
เป-นภาวะผู�นําของผู�นําในการเข�าใจผู�ตามให�เกิดความรู�สึกท�าทายกับการทํางาน หรือการได�รับ
มอบหมายงานใหมjสิ่งใหมE ๆ ให�สําเร็จ โดยวิธีการพูด แสดงออก หรือใช�สัญญลักษณ6 โดยผู�นําเป-นผู�
กําหนดเปvาหมายของงานวิสัยทัศน6หรือภาพความสําเร็จในอนาคต สื่อสารเพ่ือให�ผู�ตามเข�าใจเปvาหมาย
อยEางชัดเจน เกิดเป-นวิสัยทัศน6รEวม กระตุ�นให�ผู�ตามเกิดแรงบันดาลใจ มุEงม่ันทํางานให�สําเร็จตาม
เปvาหมาย เป-นผู�มองบรรยากาศการทํางานในเชิงบวก 
 Tichy & Devanna (1986) ได�อธิบายเพ่ิมเติมวEา จุดเริ่มต�นของการสร�างแรงบันดาลใจใน
ในองค6กร เกิดจากความรู�สึกไมEพึงพอใจในสภาพปDจจุบัน โดยผู�นําได�กําหนดเปvาหมายใหมEในอนาคตท่ี
ดีกวEาเดิมสร�างการรับรู�และความตระหนักของสมาชิกในความจําเป-น และโอกาสท่ีองค6กรจะประสบ
ผลสําเร็จตามเปvาหมายท่ีกําหนด ตลอดจนการรEวมสร�างวิสัยทัศน6 เพ่ือสื่อสารให�สมาชิกมองเห็นภาพท่ี
ชัดเจนขององค6กรในอนาคต และเป-นเครื่องกําหนดทิศทางการปฎิบัติของสมาชิกในองค6กร ให�เกิด
ความรEวมมือปฎิบัติในแนวทางเดียวกัน เป-นสิ่งสะท�อนให�เห็นเปvาหมายหลักแนวโน�มและความท�าทาย
ขององค6กร เป-นปDจจัยสร�างกําลังใจและแรงบันดาลใจ ดึงดูดสมาชิกให�ทุEมเทความสามารถเพ่ือให�
องค6กรบรรลุเปvาหมาย เป-นกลยุทธ6แรกของผู�นําเพ่ือสร�าง โดยผู�นําสามารถจูงใจให�คนเกEง และสมาชิก
มารวมตัวกันเพ่ือ รEวมกันสร�างให�สอดคล�องกับสถานการณ6ท่ีเปลี่ยนไป โดยผู�นําต�องมีลักษณะ 1) เป-น
ผู�มองการณ6ไกลและสามารถมองภาพใหญEขององค6กร 2) คิดในเชิงกลยุทธ6และ 3) นําเสนอประเด็น             
ท�าทายความสามารถของทีมงาน และหากผู�นําสามารถสร�างแรงบันดาลใจในการทํางานของสมาชิก 
จะทําให�สมาชิกในองค6กรเกิดความยึดม่ันผูกพันตEอองค6กร โดยพบวEา การฝuกอบรมหลักสูตรภาวะผู�นํา
สามารถพัฒนาภาวะผู�นําด�านการสร�างแรงบันดาลใจให�สูงข้ึนยังได�อธิบายหลักในการสร�างแรงบันดาลใจ ดังนี้ 
 1. การเน�นการปฏิบัติ (Action Orientation) โดยการกระตุ�นให�ผู�ตามทดลองทํางานใหมEท่ี
ท�าทายความสามารถ ให�โอกาสในการอาสาทํางานเพ่ือแสดงความสามารถและเป9ดโอกาสในการสร�าง
ความภาคภูมิใจตEอผลสําเร็จของงานท่ีเกิดข้ึน สEงเสริมการเรียนรู�ของบุคคลสร�างบรรยากาศการ
ติดตEอสื่อสารท่ีดี เพ่ือให�เกิดความเชื่อถือไว�วางใจซ่ึงกันและกัน ซ่ึงประกอบด�วยภาวะผู�นํา ดังตEอไปนี้ 
  1.1 กระตุ�นให�ผู� ใต�บังคับบัญชาได�ทดลองโครงการใหมE ๆ หรือทํางานท่ีท�าทาย
ความสามารถ 
  1.2 ให�ผู� ใต�บั งคับบัญชาอาสาสมัครทํางาน การได�อาสาทํางานเป-นโอกาสให�
ผู�ใต�บังคับบัญชาได�แสดงความสามารถและความรับผิดชอบ เม่ือปฏิบัติงานเสร็จจะเกิดความ
ภาคภูมิใจและเชื่อม่ันในตนเอง 
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  1.3 การมีนโยบายสEงเสริมการทดลองและเรียนรู�สิ่งใหมE ๆ เพ่ือหาวิธีการแก�ปDญหาของ
หนEวยงาน 
  1.4 สร�างบรรยากาศการติดตEอสื่อสารอยEางเป9ดเผยและเชื่อถือไว�วางใจซ่ึงกันและกัน
ภายในหนEวยงาน 
  1.5 ใช�ระบบบันทึกสั้น ๆ แทนท่ีรายงานหรือบันทึกแบบยาว การสร�างความเชื่อม่ัน 
(Confidence Building) โดยผู�นําทําให�ผู�ตามเกิดความเชื่อม่ันในตัวผู�นํา เชื่อม่ันในความสามารถของ
ตนเองและทีมงาน ซ่ึงจะทําให�ผู�รEวมงานเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน ความเชื่อม่ันเป-นสิ่งท่ี
ยิ่งใหญEของความเข�มแข็งทางอารมณ6 เม่ือผู�ใต�บังคับบัญชาเผชิญกับความเครียด ความยุEงยากหรือการ
เสี่ยงอันตรายตEอการปฏิบัติงาน ผู�นําต�องสร�างความเชื่อม่ันกับผู�ใต�บังคับบัญชา เชEน การเชื่อม่ันใน            
ตัวผู�นํา เชื่อม่ันทีมงานตลอดจนการเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง 
 2. การสร�างความเชื่อในจุดมุEงหมายของอุดมการณ6 (Inspiring Belief In The Cause) 
โดยผู�นําทําให�ผู�รEวมงานมีความเชื่อม่ันในอุดมการณ6 คEานิยม วิสัยทัศน6หรือเปvาหมายท่ีกําหนดวEาเป-น
สิ่งท่ีมีคุณคEา สEงผลให�ทุEมเทความพยายามเพ่ือให�งานประสบผลสําเร็จตามเปvาหมาย ซ่ึง Thomas 
(2000) กลEาววEา การสร�างความเชื่อม่ันในอุดมการณ6ท่ียิ่งใหญEเป-นสิ่งท่ีสําคัญยิ่ง การท่ีบุคคลจะ
เสียสละประโยชน6สEวนตัวหรือทํางานท่ีเสี่ยงอันตรายหรือยากลําบากได�นั้น บุคคลต�องเชื่อวEา
อุดมการณ6นั้นต�องเป-นสิ่งท่ีถูกต�อง และมีคุณคEาควรแกEการเสียสละ (Bass, 2007) การเชื่อม่ันใน
ความสามารถของตนเองและความเชื่อม่ันในความถูกต�องของอุดมการณ6ทําให�บุคคลทุEมเทความ
พยายามเป-นพิเศษในการปฏิบัติงาน บรรลุเปvาหมายขององค6กรและ เพ่ือความสําเร็จเชEนเดียวกับการ
ปฏิบัติงาน ถ�าผู�นําทําให�ผู�บังคับบัญชาเชื่อม่ันในตัวผู�นํา เชื่อม่ันในทีมงานตลอดจนทรัพยากรท่ีมีอยูE 
จะทําให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีความผูกพัน เก่ียวข�อง จงรักภักดี และพร�อมท่ีจะทุEมเทความพยายามใน
การปฏิบัติงาน 
 3. การสร�างความคาดหวังในความสามารถของผู�ตาม (Making Use of the Pygmalion 
Effect or Self Fulling Prophycy) โดยผู�นําสื่อสารให�ผู�รEวมงานรับรู�ถึงความคาดหวังท่ีผู�นํามีตEอ
ผลงานซ่ึงจะเป-นปDจจัยกระตุ�นให�ผู�รEวมงานสะท�อนกลับด�วยภาวะผู�นําการทํางานอยEางเต็ม
ความสามารถเพ่ือให�ถึงเปvาหมายท่ีกําหนดจนผลลัพธ6ท่ีได�เกินกวEาความคาดหวังเดิม และสEงผลให�เกิด
ความรู�สึกภาคภูมิใจในตนเองของผู�รEวมงาน Barker (1992) ซ่ึงการแสดงภาวะผู�นําท่ีแสดงถึงความ
คาดหวังของผู�นําการท่ีผู�นําคาดหวังผู�ตามในด�านดี ทําให�ผู�ตามพยายามปฏิบัติตามความคาดหวังของ
ผู�นําและพยายามทําให�ผู�นําม่ันใจวEาการท่ีผู�นําเชื่อวEาคนทํางานได�ดีนั้นเป-นสิ่งท่ีถูกต�อง บุคคลท่ีถูกทํา
ให�เชื่อวEาตนทํางานดี จะทํางานได�ดีกวEาผู�ท่ีไมEมีความคาดหวังหรือถูกคาดหวังจะทํางานไมEได�ดี ได�
อธิบายถึงการท่ีผู�นําแสดงภาวะผู�นําตEาง ๆ (Pygmation Effect) ดังนี้ 
  3.1 ภาวะผู� นํ า ท่ี ไมE ใ ชE คํ า พูด  ประกอบด� วยทE า ทีของผู� นํ า ระหวE า ง ติดตE อ กับ
ผู�ใต�บังคับบัญชา เชEน การยิ้ม การใช�น้ําเสียงท่ีอบอุEน การพยักหน�าเป-นการยืนยันคําพูด 
  3.2 การให�ข�อมูลย�อนกลับเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป-นโอกาสสEงเสริมการเรียนรู�และ
สร�างความเชื่อม่ันแกEผู�ใต�บังคับบัญชา 
  3.3 การใช�เวลาปฏิบัติงานรEวมกับผู�ใต�บังคับบัญชานอกเวลาตลอดจนการให�คําอธิบาย
เพ่ิมเติมเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
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  3.4 การให�โอกาสผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติงานท่ีได�รับมอบหมายอยEางเต็มท่ี ดังนั้น  
ผู�บริหารสถานศึกษาจึงควรใช�ภาวะผู�นําตEาง ๆ ท่ีจะสร�างแรงบันดาลใจ เพ่ือกระตุ�นให�ผู�ใต�บังคับบัญชา
มีความเชื่อม่ันในตนเอง ในผู�นําและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองเพ่ือท่ีจะใช�ความสามารถของตนเอง
ให�เต็มท่ีในการปฏิบัติงานเพ่ือความก�าวหน�าทางการศึกษา 
  Tichy & Devanna (1986) กลEาววEา การสร�างการยอมรับท้ังองค6กร ในการท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งสําคัญ ๆ โดยเฉพาะในองค6กรขนาดใหญE ซ่ึงต�องเก่ียวข�องกับคนจํานวนมาก ผู�นําต�อง
หาวิธีการให�ผู�นําในระดับสูงสุดขององค6กรให�การสนับสนุน ต้ังแตEเริ่มวางแผนงาน เพ่ือให�เป-นผู�กระตุ�น
ให�ผู�บริหารท่ีต�องเก่ียวข�องในระดับตEาง ๆ เห็นชอบรEวมกันและสนับสนุนนั้น ผู�นําแบบแปลงรูปจะต�อง
รู�จักการสร�าง การรวมตัว (Coalition) ของผู�บริหารในระดับสําคัญ (Key Person) ท้ังภายในและ
ภายนอก เพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนนั้น โดยต�องทําการวิเคราะห6 ไมEวEาจะเป-นโครงสร�าง นโยบาย           
กลยุทธวิธี นอกจากการสร�างการรวมตัวหรือเห็นชอบจากภายในและภายนอกแล�ว บางครั้งผู�นํายัง
ต�องปรับเปลี่ยนตัวบุคคล โดยเลือกผู�มีทักษะและความเห็นชอบรEวม ในบางตําแหนEงท่ีสําคัญและ
จําเป-นท่ีจะทําให�การเปลี่ยนนั้นประสบความสําเร็จได� นอกจากนี้ยังมีเทคนิคมากมายท่ีจะใช�ในการ
สนับสนุนกระบวน เชEน สร�างแรงกดดัน จัดการประชุมวางแผน จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาการ
จัดการ สร�างทีมงาน จัดหนEวยงานใหมE จัดต้ังตําแหนEงใหมE เปลี่ยนแปลงระบบตอบแทนและรางวัล 
มาตรการการประเมินผล และจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตEาง ๆ สนับสนุน อยEางไรก็ตาม ทุกงานของ
กระบวนการแปลงรูป ความสําเร็จจะข้ึนอยูEกับทัศนคติ คEานิยม และทักษะของผู�นําเป-นสําคัญ ผู�นํา
แบบแปลงรูป (Transformed Leadership) ท่ีมีประสิทธิภาพในการศึกษา พบวEา 1) ผู�นํามีหน�าท่ีเป-น
ผู�นํา 2) เป-นผู�เสี่ยงภัยท่ีสุขุมรอบคอบ (Risk Taker) 3) เชื่อและไวตEอความรู�สึกของผู�รEวมงาน 4) รู�ถึง
คEานิยมและวัฒนธรรมขององค6กรท่ีมีผลตEอการทํางาน 5) ยืดหยุEนและพร�อมท่ีจะเรียนรู�จาก
ประสบการณ6 6) มีทักษะทางความคิด (Cognitive Skill) และรู�แนวคิดเฉพาะแตEละด�าน รวมท้ัง
สิ่งจําเป-นตEาง ๆ ในการวิเคราะห6ปDญหา และ 7) มีสัญชาตญาณท่ีจะสร�างวิสัยทัศน6ใหมE ๆ  
  รัตติกรณ6  จงวิศาล (2553) ประยุทธ ชูสอน (2560) สุเทพ พงศ6ศรีวัฒน6 (2548) และ
โสภณ ภูเก�าล�วน (2550) ให�ทัศนะเก่ียวกับการสร�างแรงบันดาลใจไว�สอดคล�องกันวEา เป-นภาวะผู�นําท่ี
ผู�บริหารโรงเรียนแสดงให�เห็นในการบริหารหรือการทํางานท่ีเป-นกระบวนการทําให�ผู�รEวมงานมี
แรงจูงใจภายใน ผู�บริหารจะชEวยให�ผู�ตามมองข�ามผลประโยชน6ของตน เพ่ือวิสัยทัศน6และภารกิจของ
โรงเรียนเป-นสิ่งท่ีรับประกันการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Management) ผู�บริหารกระตุ�นจิต
วิญญาณของทีม (Team Spirit) ให�มีชีวิตชีวา เน�นทักษะมนุษย6สัมพันธ6 (Human Relation Skills) ให�
ความสําคัญของภาวะผู�นําด�านการจัดการแบบมีสEวนรEวม (Participation Management) จะสร�างและ
สื่อความหวังท่ีผู�บริหารต�องการอยEางชัดเจน เน�นการทําแผนและจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประพฤติ
ในทางท่ี จูงใจให�เกิดแรงบันดาลใจกับผู�ตาม อุทิศตัวหรือความผูกพันตEอเปvาหมายและวิสัยทัศน6รEวมกันมี
ความเป-นผู�นําอยEางเป-นทางการของโรงเรียน ชEวยให�ผู�ตามพัฒนาความผูกพันของตนตEอเปvาหมายระยะยาว 
ทําหน�าท่ีเป-นสังฆราช (High Priest) ประจําโรงเรียน ผู�นําสะท�อนคุณคEาความเชื่อและธรรมเนียมซ่ึงเป-น
พ้ืนฐานสูEความเป-นเลิศและความเป-นไปได�ท่ีจะมีวัฒนธรรมท่ีแข็งแกรEงหรืออEอนแอ 
  Kouzes & Posner (1993) ได�อธิบายเก่ียวกับการสร�างแรงบันดาลใจและความรEวมมือ
ของผู�รEวมงานด�วยการสร�างและสานวิสัยทัศน6รEวม (Inspiring A Share Vision) วEาเป-นการท่ีผู�นํา
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สามารถมองการณ6ไกล จินตนาการภาพในอนาคตขององค6กรและนํามากําหนดเป-นวิสัยทัศน6และ
เปvาหมายในการทํางาน เพ่ือเป-นเครื่องมือกําหนดทิศทางในการดําเนินงานขององค6กร สามารถสื่อสาร
เพ่ือโน�มน�าว จูงใจผู�รEวมงานให�ยอมรับ และเข�ามามีสEวนรEวมในการสานวิสัยทัศน6สูEเปvาหมาย 
  องค6ประกอบยEอยขององค6ประกอบหลักของภาวะผู�นําด�านการสร�างแรงบันดาลใจ  
ประกอบด�วย 1) การเน�นการปฏิบัติ 2) การสร�างความเชื่อม่ัน 3) การสร�างความเชื่อในจุดหมายของ
อุดมการณ6 และ 4) การสร�างความคาดหวังในความสามารถของผู�ตาม ซ่ึงผลจากการสังเคราะห6
ดังกลEาว ผู�วิจัยนําเสนอเป-นโมเดลการวัดการสร�างแรงบันดาลใจ  
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู�นํา 
 ณรงค6วิทย6  แสนทอง (2548) พัฒนาภาวะผู�นํา ผู�นําคือผู�ท่ีประสบความสําเร็จ ผู�นํามักมีสิ่ง
หนึ่งท่ีแตกตEางไปจากคนท่ัว ๆ ไป นั้นก็คือ “ภาวะผู�นํา” เพราะสิ่งนี้จะเป-นพลังในการเคลื่อนสEงเสริม
ให�พลังในการเคลื่อนให�ชีวิต มุEงไปข�างหน�า พลังในภาวะบุคคลภาวะผู�นํากับพลังของผู�อ่ืนรอบข�าง มี
สEวนชEวยสEงเสริมให�พลังงานท่ีขับเคลื่อนมีเพ่ิมมากข้ึนเป-นทวีคูณ ในภาวะผู�นํา บางคนไมEได�เกEงงาน แตE
มีความสามารถ ชักจูง โน�มน�าว นําเสนอ ให�ผู�บริหารหรือผู�อ่ืน คล�อยตาม และอนุมัติท่ีเขาเสนออยูE 
ยินยอมพร�อมใจ และรู�สึกดีท่ีได�ทํางานรEวมกับเขา ภาวะการเป-นผู�นําสร�างได�ยาก นอกจาก บุคคลนั้น
จะมีคุณสมบัติของ การเป-น ผู�นํา “เอง” คุณสมบัติการเป-นผู�นํา ไมEได�หมายถึง เพียงแคEกล�าแสดง
ความคิดเห็นในท่ีประชุม หรือ ชอบพูด โต�แย�ง หรือแสดงตน แตE หมายถึง เหนือกวEา บุคคลอ่ืน ใน
ด�านจิตวิทยาระบบคิดวิเคราะห6การควบคุมอารมณ6บุคลิกภาพรวมถึงปฏิญาณ ไหวพริบ ในการ
แก�ปDญหาตEาง ๆ กระบวนการในการพัฒนาภาวะผู�นํา ถ�าเปรียบเทียบถึงเมล็ดพันธุ6ก็หมายถึงการ
คัดเลือกเล็ดพันธุท่ีดี การคัดเลือกดินท่ีสมบูรณ6 การรดน้ําพรวนดินและรวมไปถึง การกําจัด “แมลง” 
ท่ีเป-นศัตรูพืช สิ่งแรกสุดท่ีเราจะต�องทําในการพัฒนา ภาวะ ผู�นํา คือ 
 1. การหารูปแบบ (Model) 
 2. คลุกคลีกับสภาพแวดล�อม ผู�นํา 
 องค6ประกอบ การพัฒนาผู�นํามีหลายสEวน 
 1. กําหนดรูปแบบของผู�นําท่ีเราต�องการ 
 2. สภาพแวดล�อมการพัฒนา ภาวะผู�นํา 
 3. การฝuกฝนและเรียนรู�อยEางสมํ่าเสมอ 
 4. รู�วิธีการขจัดปDญหา และอุปสรรค 
 5. พัฒนาภาวะ ผู�นํา และยกระดับอยEางตEอเนื่องตลอดเวลา 
 6. พัฒนาวิธีการแรงจูงใจในการสร�างภาวะผู�นํา 
 7. วางเปvาหมายให�ชัดเจน 
 ศักยภาพ ภาวะ ผู�นํา ไมEได�สามารถทําได�ภายในชั่วข�ามคืน แตEต�องอาศัยการพัฒนา ฝuกฝน 
ปรับปรุง แก�ไขและเปลี่ยนแปลง อยูEตลอดเวลา ขณะท่ีเราศึกษาภาวะการเป-นผู�นํา เราควรจะต�อง
สังเกตดู จดจํา เปลี่ยนแปลง และแก�ไข ให�เป-นในการฝuกฝนเรียนรู� การเป-นอยูE ภาวะผู�นํา หรือ
สภาพแวดล�อมใหมE ๆ อุปสรรคในการพัฒนา ผู�นําสEวนมากแล�วอุปสรรค ภาวะ ผู�นํานั้น ไมEใชE 
อุปสรรคภายนอกแตEมักเกิดจากอุปสรรคภายในนั้นคือ ตัวบุคคลผู�นํานั้นเอง คือ การขาดความม่ันใจ
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ในตัวเอง คนหลายคนมีศักยภาพในการเป-นผู�นําท่ีดีได� แตEมักขาดความเชื่อม่ันในตนเอง และ ชอบคิด
วEาคนอ่ืนดีกวEาและบางครั้ง ก็ไปให�ความสนใจตEอสิ่งแวดล�อมภายนอกมากเกินไป คนท่ีไมEกล�าพูดตEอ
หน�าชุมชน เพราะคิดไปกEอนวEา คนฟDงจะเกEงกวEาเรา หรือกลัวจะพูดผิดบ�าง กลัวจะพูด ไมEได�ดี บ�าง 
ดังนั้น ศัตรูของการพัฒนาศักยภาพผู�นําท่ีสําคัญคือตัวเราเอง คือ ความคิด ท่ีคิดกลัวในสิ่งท่ีบั่นทอน 
ความม่ันใจของเรานั้นเอง คนท่ีมีภาวะผู�นําท่ีดี มิได�หมายถึงบุคคลท่ีมีลักษณะเป-นผู�นําเพียงอยEางเดียว 
แตEจะต�องเป-นคนท่ีมีการ พัฒนาศักยภาพ ของตนเองอยูEตลอดเวลา สามารถดูแลปกครองระดับลEางได� 
และต�องพัฒนาตัวเองให�สามารถปกครอง ในระดับสูงได� เชEนกัน ภาวะผู�นําจะต�องมีการปรับเปลี่ยนให�
เข�ากับสถานการณ6ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ถ�าผู�นําตามโลกทัศน6ไมEทัน หรือ ตามคนท่ีเป-นผู�ตามไมEทัน โอกาส
ท่ีผู�นําจะตกมาเป-นผู�ตามก็มีสูง 
 สรุป ศักยภาพภาวะผู�นํา ไมEสามารถทําได�หรือเรียนรู�ในวันเดียว แตEต�องอาศัย การพัฒนา 
ฝuกฝน ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยูEตลอดเวลา การต้ังเปvาหมาย ความอดทนและอดกลั้น จะเป-นจุด
เรียนรู� เริ่มต�น ของการพัฒนา ภาวะผู�นํา ความสําเร็จ คือ ความภูมิใจมิใชEวัตถุสิ่งของท่ีได�มา ภาวะ
ผู�นําไมEสามารถซ้ือหรือหยิบยืม จากใครได� แตEภาวะผู�นําต�องเกิดจากการฝuกฝนและพัฒนาตน อยEาง
ตEอเนื่อง ผู�นําท่ีดี คือทําให�คนรุEนหลัง อยูEรอด และ สามารถ ควบคุม คนไมEดี ให�อยูEใต�อํานาจ และเชื่อ
ฟDงให�ได� ผู�นํา ไมEใช� พระเจ�า ท่ีจะคอย ชี้แนะและทําถูกเสมอไป สมอง เพียง สมองเดียว ก็สู�สมองจาก
คนหลาย ๆ คนไมEได�  
 2.4.1 วิธีการพัฒนาภาวะผู�นํา ภาวะผู�นํากับการบริหารการศึกษามีความสัมพันธ6กันอยEางยิ่ง  
เพราะในการบริหารการศึกษานั้นผู�บริหารจะพบกับปDญหาและอุปสรรคตEาง ๆ มากมายท่ียากตEอการ
แก�ไข บางปDญหาขาดความชัดเจนหรือไมEเก่ียวข�องโดยตรงกับการจัดการศึกษา ดังนั้น หน�าท่ีของ
ผู�บริหารการศึกษาจึงต�องแสวงหาความรู� ทักษะ และเทคนิควิธีการนํามาแก�ไข พัฒนาการศึกษาให�
ไปสูEความสําเร็จ ผู�บริหารจึงต�องได�รับการพัฒนาอยูEเสมอ จากงานวิจัยของกัลยรัตน6 เมืองสง (2550)  
ได�สรุปวิธีพัฒนาความเป-นผู�นําของผู�บริหารไว�โดยสรุป 24 วิธี ดังนี้ 
   1. การสัมมนา หมายถึง การให�สมาชิกชEวยกันระดมความคิดเห็นเพ่ือแก�ปDญหา หรือ
เสนอแนวทางการดําเนินงานในขอบขEายเนื้อหาสาระท่ีกําหนด 
   2. การประชุมทางวิชาการ หมายถึง การประชุมท่ีมีวัตถุประสงค6มุEงให�สมาชิกมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยเน�นบรรยากาศท่ีเป-นกันเอง สมาชิกมีความรู� ความสนใจ 
หรือประสบการณ6พ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีจะประชุมพอสมควร 
   3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การประชุมเพ่ือถกปDญหา หรือประเด็นท่ี
นEาสนใจเฉพาะเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ท่ีมีการเตรียมการอยEางรอบคอบ โดยจะต�อง 1) กําหนดวัตถุประสงค6
เฉพาะ 2) กําหนดหัวข�อให�กระชับ รัดกุมและชัดเจน 3) จัดสิ่งอํานวยความสะดวก ไมEให�มีสิ่งรบกวน 
4) ผู�นําการประชุมต�องควบคุมการประชุมให�ราบรื่น ไมEมีการแสดงความคิดเห็นท่ีมีอิทธิพลเหนือผู�อ่ืน 
5) จดบันทึกผลการประชุมให�ครบถ�วน 6) สรุปผลการประชุมตามหัวข�อการประชุม 
   4. การระดมความคิด หมายถึง การคิดอยEางสร�างสรรค6ตEอปDญหาใด ๆ อยEางเสรี
หลากหลาย ไมEวิจารณ6ความคิดของผู�อ่ืน ระดมให�คิดให�มากท่ีสุด แล�วนําไปสูEการประเมินของกลุEม
ใหญEเพ่ือหาแนวคิดท่ีเหมาะสมและเป-นไปได� 
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   5. การศึกษาดูงาน หมายถึง การนําผู�เรียนไปเรียนรู�นอกสถานท่ีเพ่ือเรียนรู�เก่ียวกับ
งาน เพ่ือให�ทราบวEาสภาพการทํางานจริงมีลักษณะอยEางไร ให�ผู�เรียนมีโอกาสเผชิญกับบุคคล สถานท่ี
และสิ่งของตEาง ๆ ด�วยตนเอง การศึกษาดูงาน ประกอบด�วยการดู การฟDง การสัมภาษณ6 การสนทนา 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการมีสEวนรEวม 
   6. การอภิปรายเป-นคณะ หมายถึง การอภิปรายรEวมกันโดยกลุEมผู�ทรงคุณวุฒิ
ประมาณ 3 – 5 คน มีพิธีกรดําเนินการอภิปราย 
   7. การบรรยายเป-นคณะ หมายถึง การท่ีผู�พูดหรือวิทยากรได�รับมอบหมายให�พูด
บรรยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามลําพัง บรรยายแล�วเสร็จจะกลับหรืออยูEตEอก็ได� ไมEมีการให�อภิปรายหัวข�อ
ของคนอ่ืน ๆ เหมือนการอภิปรายเป-นคณะ 
   8. การฝuกงาน หมายถึง การฝuกปฏิบัติงานตามสถาบันหรือองค6กรตEาง ๆ เพ่ือเรียนรู�
จากการทํางานจริงภายใต�การแนะนําของผู�รEวมงานในองค6การ 
   9. การสอนงาน หมายถึง การแนะนําให�ปฏิบัติงานให�ถูกต�อง โดยปกติจะเป-นการ
สอนระหวEางการปฏิบั ติงาน อาจสอนเป-นรายบุคคลหรือกลุEมเล็ก ๆ ซ่ึงผู�สอนต�องมีความรู� 
ประสบการณ6และทักษะในเรื่องนั้นอยEางแท�จริง 
   10. การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน หมายถึง การพัฒนาบุคคลท่ีประกอบด�วย                
6 ข้ันตอน คือ 1) การวางแผน 2) การพิจารณาผู�หมุนเวียนงาน 3) การพิจารณาตําแหนEงงาน 4) การ
สอบถามความสมัครใจ 5) การดําเนินการหมุนเวียนงาน 6) การประเมินและติดตามผล 
   11. การเรียนรู�ทางไกล หมายถึง ระบบการพัฒนาบุคคลท่ีออกแบบให�สามารถ
ถEายทอดเนื้อหาสาระ ทักษะ เจตคติ โดยใช�ระบบสื่อประสม ซ่ึงประกอบด�วย 1) สื่อวัสดุ 2) อุปกรณ6                   
3) วิธีการ 4) สื่อบุคคล ในลักษณะตEาง ๆ โดยให�ผู�เรียนกับวิทยากรมีการเผชิญหน�ากันน�อยท่ีสุด              
ในการสอนทางไกล อาจใช�บทเรียนสําเร็จรูปสั้น ๆ ท่ีสามารถทําความเข�าใจด�วยตนเอง โดยผู�เรียน
ศึกษาและหาข�อมูลตEาง ๆ ประกอบตามท่ีกําหนดในบทเรียน 
   12. การแสดงบทบาทสมมติ หมายถึง การทดลองสวมบทบาทท่ีสมมติข้ึนมา โดย
เป9ดโอกาสให� ผู�แสดงได�พูดกEอน แล�วนําไปเป-นประเด็นเพ่ือวิเคราะห6ปDญหา แล�วให�ผู�แสดงและกลุEมชี้
ประเด็นวEาได�เรียนรู�อะไรจากภาวะผู�นําของตัวละคร เพ่ือนําไปสูEการเปลี่ยนแปลงภาวะผู�นํา 
   13. การใช�บทเรียนแบบโปรแกรม หมายถึง การเรียนรู�ด�วยตนเองรูปแบบหนึ่งท่ี
ผู�เรียนสามารถเรียนรู�ได�ตามลําดับข้ันตอนความสามารถของตนเอง และแก�ไขปฏิกิริยาการตอบสนอง
ด�วยตนเอง ผู�เรียนจะเป-นผู�ปฏิบัติกิจกรรมท่ีออกแบบไว� ทําแบบฝuกหัดและได�ผลย�อนกลับเป-นการ
เสริมแรง 
   14. เกมการบริหาร หมายถึง การจํานองสถานการณ6จริงข้ึนมาเพ่ือให�ผู�เรียนได�
ทดลองเผชิญเหตุการณ6 ผู�เรียนจะมีโอกาสฝuกวินิจฉัย และคัดเลือกแนวทางการแก�ปDญหาท่ีเหมาะสม 
   15. กรณีศึกษา หมายถึง การให�รายละเอียดของสถานการณ6ข�อเท็จจริง เพ่ือเป-น
หลักฐานในการอภิปรายและแก�ปDญหา เป9ดโอกาสให�ผู�เรียนได�ทดสอบแนวคิดของตนเองกับแนวคิด
ของผู�อ่ืน ท้ังนี้ต�องสร�างบรรยากาศท่ีเป9ดกว�าง มีอิสระและเป-นกันเอง ในข้ันการวิเคราะห6 กรณีต�อง
พิจารณาท่ีบุคคล สถานการณ6 วิธีการ ข้ันตอน สิ่งอํานวยความสะดวกตEาง ๆ วEาสิ่งใดท่ีกระทบตEอ
องค6การจะแก�ไขหรือพัฒนาอยEางไร 
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   16. การใช�บทเรียนคอมพิวเตอร6ชEวยสอน หมายถึง การเรียนรู�ด�วยตนเองรูปแบบ
หนึ่งท่ีอาศัยบทเรียนท่ีถูกออกแบบมาให�ผู�เรียนเรียนจากคอมพิวเตอร6 โดยมีเนื้อหาสาระตามท่ี
ผู�ออกแบบกําหนด ผู�เรียนสามารถทําการโต�ตอบกับเครื่อง ทราบผลการปฏิบัติและได�รับการเสริมแรง 
การเรียนรู�จะเร็วหรือช�าอยูEกับความสามารถของผู�เรียน 
   17. การเรียนรู�แบบออนไลน6 หมายถึง การเรียนรู�ท่ีอาศัยคอมพิวเตอร6และระบบ
เครือขEาย โทรคมนาคม โดยผู�เรียนจากคอมพิวเตอร6ลูกขEายท่ีเชื่อมกับระบบเครือขEาย สามารถโต�ตอบ
กับแมEขEายซ่ึงอยูEไกลออกไปได�ทันทีหรือเกือบจะทันที 
   18. การฝuกประสาทสัมผัส หมายถึง การฝuกให�ผู�เรียนระมัดระวังผลของภาวะผู�นํา
และทัศนคติ ของตนท่ีมีตEอผู�อ่ืน ชEวยให�เข�าใจตนเองและผู�รEวมงานและสร�างความสัมพันธ6เชิงบวก  
เน�นการแก�ปDญหาโดยการทดลอง โดยให�ผู�เรียนเข�าไปมีปฏิสัมพันธ6กับผู�อ่ืน มีการแสดงภาวะผู�นําอัน
เนื่องมาจากประสบการณ6ของตนเพ่ือทดสอบความมีมนุษย6ของตนกับผู�อ่ืน ผู�เรียนจะคิดค�นหาคําตอบ
และประเมินผลย�อนกลับท่ีเป-นปฏิกิริยาโต�ตอบจากผู�อ่ืนและสรุปสิ่งท่ีตนเรียนรู�จากการทําปฏิสัมพันธ6
ภายในกลุEม 
   19. กิจกรรมพัฒนาจิต หมายถึง การฝuกปฏิบัติกิจกรรมท่ีมุEงเสริมสร�างความม่ันคง
ทางอารมณ6และความพลังของจิตใจ ให�มีความสงบเยือกเย็น เชEน การฝuกสมาธิเพ่ือให�จิตใจเหมาะแกE
การใช�สติปDญญาในการวิเคราะห6สภาพการและปDญหาในการทํางานและการดําเนินชีวิต 
   20. กิจกรรมนันทนาการ หมายถึง การรEวมกันทํากิจกรรมอยEางใดอยEางหนึ่งหรือ
หลายอยEาง เชEน การร�องเพลง การปรบมือเป-นจังหวะพร�อมกัน การร�องเพลงประกอบทEาทางการเลEน
เกมสั้น ๆ เป-นต�น โดยเน�นการทํากิจกรรมเป-นกลุEม เพ่ือมุEงเปลี่ยนทัศนคติและสร�างความสัมพันธ6   
ตลอดจนสร�างความสนุกสนานให�กับผู�เรียน 
   21. กลุEมทํางาน หมายถึง การฝuกการทํางานรEวมกัน โดยฝuกภาวะความเป-นผู�นํา            
ผู�ตาม การรEวมกัน ในการวางแผน การคิด และเป-นการฝuกการตัดสินใจรEวมกันในระดับกลุEม 
   22. การสนทนาวงกลม หมายถึง การจัดให�ผู�เข�ารEวมสนทนานั่งเป-นวงกลมเพ่ือแสดง
ทัศนะความรู�สึก ความคิดเห็นตEอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยวิทยากรเป9ดประเด็นกEอน แล�วกระตุ�นให�แตEละ
คนมีสEวนรEวมในการสนทนา 
   23. เทคนิค เอไอซี หมายถึง การทํากิจกรรมกลุEมรEวมกัน 3 ข้ันตอน คือ 1) ข้ัน
กําหนดความต�องการ 2) ข้ันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 3) ข้ันแก�ปDญหาหรือควบคุมกระบวนการ
ให�บรรลุเปvาหมาย 
   24. เกมการศึกษา หมายถึง กิจกรรมกลุEมท่ีชEวยให�เกิดการเรียนรู�ในบรรยากาศท่ี
ต่ืนเต�นสนุกสนาน ไมEเบื่อ เพ่ือชEวยพัฒนาทักษะในการทํางานเป-นทีม ทักษะในการเป-นผู�นํา ผู�ตัดสินใจ 
พัฒนาไหวพริบ ความคลEองตัวและประสาทสัมผัสตEาง ๆ 
   จากวิธีการพัฒนาภาวะผู�นําท่ีกลEาวมาท้ังหมดสามารถเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ
หลาย ๆ วิธีนํามาใช�พัฒนาให�เกิดภาวะผู�นําตามความเหมาะ แล�วแตEสถานการณ6 โอกาส งบประมาณ 
และเวลาสําหรับผู�นําผู�ตามท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาเพ่ือให�เกิดความรู�ประสบการณ6 ทักษะอันนําไปสูE
ความสามารถ ศักยภาพในการพัฒนางานให�มีประสิทธิภาพตEอไป 
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 2.4.2 แนวทางการนําภาวะผู�นําทางการศึกษาไปใช�ประโยชน6  
   ในทุกวงการท้ังเล็กใหญEท้ังภาครัฐ เอกชนประชาชนตEางมีความต�องการผู�นําท่ีมี
วิสัยทัศน6 มีความรู�ความสามารถในการบริหารจัดการให�องค6กรนั้นบริหารงานให�บรรลุตาม
วัตถุประสงค6ท้ังสิ้น สิ่งท่ีทําให�ความสําเร็จเกิดข้ึนได� คือ การมีภาวะผู�นําของผู�บริหารในการบริหาร
จัดการอยEางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาก็เชEนเดียวกันต�องการผู�นําท่ีมีความรู� 
ความสามารถ มีเทคนิควิธีการท่ีจะจัดการศึกษาให�สอดคล�องกับนโยบายของชาติ ของหลักสูตร ชุมชน
และสังคม ดังนั้น การนําภาวะผู�นํามาใช�ในการศึกษาได�อยEางไรนั้น ผู�เขียนจึงขอสรุปเป-นประเด็นได�
ดังนี้ การนําภาวะผู�นํามาใช�สําหรับผู�บริหาร ท้ังผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี ผู�บริหารโรงเรียน หรือ
รองผู�อํานวยการ อธิการบดี รองอธิการบดี หรือผู�ปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหนEงผู�บริหารการศึกษาทุกระดับ   
ต้ังแตEระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษาล�วนเป-นผู�ท่ีมีภาระหน�าท่ีในการจัด
การศึกษา ท้ังสิ้น การจะบริหารการศึกษาทุกระดับให�สําเร็จได�นั้นผู�บริหารต�องมีภาวะผู�นํา ตามทฤษฎี
ภาวะผู�นําด�านคุณลักษณะ ด�านภาวะผู�นํา และทฤษฎีผสมผสานในรูปแบบท่ีทันสมัยเหมาะสมกับ
เหตุการณ6 สถานการณ6 รูปแบบสังคมและวัฒนธรรมในปDจจุบันผู�ท่ีเป-นผู�บริหารหรือเตรียมตัวเป-น
ผู�บริหารจะได�เตรียมฝuกตนเองตามหลักการ ทฤษฎีของภาวะผู�นํา ซ่ึงถ�าผู�บริหารรู�จักบริหารงานโดยใช�
ทฤษฎีภาวะผู�นํา ผนวกกับทฤษฎีการบริหารการศึกษาผสมผสานกับเหตุการณ6 สถานการณ6ได�อยEาง
เหมาะสมจนเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพแสดงวEาผู�นํามีภาวะผู�นําทางการบริหารสEงผลตEอ
ประสิทธิภาพของงานดังนั้นภาวะผู�นําท่ีนํามาใช�กับการบริหารทางการศึกษามีประโยชน6โดยตรงตEอตัว
ผู�บริหารเองซ่ึงจะสEงผลตEองานอยEางแนEนอนเพราะผู�บริหารมีตําแหนEงในฐานะผู�บังคับบัญชามีอํานาจ
ในการควบคุมผู�ใต�บังคับบัญชาโดยตรงอยูEแล�ว 
  การนําภาวะผู�นํามาใช� กับการบริหารงาน องค6กรใดท่ีมีการบริหารท่ีดีจะนํา
ความสําเร็จมาให�ถ�าขาดการบริหารท่ีดีก็จะเกิดความล�มเหลว นอกจากภาวะผู�นําท่ีมีในตัวผู�บริหารเอง
แล�ว การบริหารท่ีมีกลยุทธ6ท่ีดีของผู�บริหารจะนําความสําเร็จมาให� โดยผู�บริหารใช�หลักการบริหารงาน
ท่ีดี มีความเหมาะสมกับบุคคล เหตุการณ6 สถานท่ี คือเทคนิคการบริหารงานท่ียึดหลักการของภาวะ
ผู�นํานั่นเองการนําภาวะผู�นํามาใช�กับผู�ตามหรือผู�ใต�บังคับบัญชาซ่ึงเป-นผู�ปฏิบัติงานเม่ือได�รับคําสั่ง 
ได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติงานใดผู�ใต�บังคับบัญชาก็จะมีผู�อยูEในวงงานท่ีเป-นลูกน�องตามลําดับไปเรื่อย ๆ 
ดังนั้นผู�ใต�บังคับบัญชาทุกระดับจึงต�องมีภาวะผู�นําเชEนเดียวกันในการปฏิบัติงานท่ีตนได�รับมอบหมาย
ให�สําเร็จลุลEวง เพราะความเป-นผู�นํายEอมมีอยูE ในตัวของทุกคน ท่ีสามารถตัดสินใจทํางาน                                
การจัดการศึกษาในปDจจุบันและอนาคตมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนไป เพราะสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
วัฒนธรรมเทคโนโลยี และสภาพแวดล�อมทางกายภาพท่ีเปลี่ยนแปลง ด�วยสาเหตุของการเพ่ิมจํานวน
ของประชากร การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ การแขEงขันด�านการค�าของประเทศมหาอํานาจ ฯลฯ     
ความสามารถของผู�บริหารประเทศเทEานั้นท่ีจะนําประเทศของตนให�ก�าวพ�นจากความขาดแคลน   
การตEอสู�กับภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนอยEางรวดเร็วและรุนแรงเป-นหน�าท่ีของผู�นําประเทศท่ีจะเพ่ิม
ศักยภาพของประชากรให�มีความสามารถท่ีจะดํารงชีวิตอยูEรอดให�ได� ทEามกลางกระแสการเมืองการ
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีถาโถมเข�ามาอยEางไมEอาจสกัดก้ันไว�ได� ผู�ท่ีแข็งแรงกวEายEอม
ได�เปรียบผู�ท่ีอEอนแอ ดังนั้น จึงเป-นหน�าท่ีของผู�บริหารระดับประเทศและกลุEมประเทศในเอเชียท่ีต�อง
รEวมมือกันในการชEวยเหลือกันทางด�านการค�า การศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป-นต�น เรื่องท่ี



109 

ผู�บริหารประเทศต�องเปลี่ยนแปลงสําคัญท่ีสุด ก็คือ “การศึกษา” 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติฉบับท่ี 10 เน�นท่ีการพัฒนาศักยภาพของคน  
จากแผนฉบับกEอน ๆ ท่ีมุEงเน�นด�านการแขEงขันทางเศรษฐกิจ แตEไปไมEรอดเพราะขาดการพัฒนา
ศักยภาพของคนเพราะคนเป-นผู�บริหารจัดการค�าจากรายงานเรื่อง ความสามารถในการแขEงขันระดับ
นานาชาติ พ.ศ. 2541 ของสถาบันระหวEางประเทศเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการ ซ่ึงเปรียบเทียบ
ขีดความสามารถของประเทศไทยกับประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมและเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรม รวม 46 ประเทศ 
พบวEา ขีดความสามารถของประเทศไทย ป2 2541 อยูEในอันดับท่ี 39 ลดลงจากป2 2540 ซ่ึงอยูEใน
อันดับท่ี 29 และในด�านการศึกษาอยูEในอันดับท่ี 44 แม�วEาประเทศไทยจะมีคEาใช�จEายด�านการศึกษา
มากถึงร�อยละ 4.4 สูงกวEาประเทศเพ่ือนบ�านท้ังหมด ประกอบกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติในป2 2550 พบวEา ผู�เรียนในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห6 คิดสร�างสรรค6 เพียงร�อยละ 11.1, 10.4 มีความรู�และทักษะท่ีจําเป-นตามหลักสูตร               
ร�อยละ 18.2, 11.4 มีทักษะในการแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง รักการเรียนรู�ร�อยละ 28.1, 24.0 
ตามลําดับ ระดับอาชีวศึกษาการผลิตกําลังแรงงานไมEสอดคล�องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
ผู�สําเร็จการศึกษาขาดทักษะความรู�พ้ืนฐานท่ีจําเป-นตลอดท้ังปDญหาการทะเลาะวิวาท และอัตรา
การศึกษาตEอระดับอาชีวศึกษาลดลง สEวนระดับอุดมศึกษา คุณภาพโดยรวมไมEเป-นท่ีนEาพอใจ ท้ังเรื่อง
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย เม่ือเปรียบเทียบระดับนานาชาติ การผลิตกําลังแรงงาน
ระดับอุดมศึกษาไมEสอดคล�องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในสถานประกอบการ (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) 
  จากสาระท่ีกลEาวมาท้ังหมด สรุปได�วEา สังคมโลก สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง           
ทุกด�าน จําเป-นท่ีผู�นํา ผู�บริหารทุกองค6การต�องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค6กร เพ่ือให�องค6กรนั้น
อยูEรอด ประเทศไทยจึงเป-นประเทศหนึ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเรียกวEา ปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูป
การศึกษา ปฏิรูปการเมือง เป-นต�น ในวงการศึกษาก็ปรับกลยุทธ6การทํางานเสียใหมE เชEนปฏิรูป
ระเบียบราชการ ปฏิรูปบุคคลและบุคลากร ปฏิรูปการเรียนรู� การปฏิรูปการศึกษานั้นได�ดําเนินการมา
ครบรอบ 9 ป2 แตEผลการประเมินคุณภาพผู�เรียนออกมายังไมEเป-นท่ีนEาพอใจ ในทางตรงกันข�ามคุณภาพ
ผู�เรียนมีแนวโน�มลดลงในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน ตัวบEงชี้ของความไมEสําเร็จ (หลีกเลี่ยงใช�คําวEา
ล�มเหลว) อยEางท่ีควรจะเป-น เป-นเครื่องบEงบอกถึงภาระของผู�รับผิดชอบในการจัดการศึกษาในรอบท่ีสอง 
(พ.ศ. 2561–2571) หรือในทศวรรษหน�า วEาต�องรEวมมือกันในการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบใหมE
ให�สอดคล�องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ผู�ท่ีเป-นบุคคลสําคัญในการจัดการ คือ ผู�บริหาร
การศึกษา ท่ีมิใชEเพียงอยูEในตําแหนEง หรือได�รับมอบหมาย แตEผู�บริหารยุคใหมE ต�องเป-นผู�บริหารมือ
อาชีพ ท่ีมีภาวะของความเป-นผู�นําสูง ประกอบด�วยการเป-นผู�นําท้ังจิตและวิญญาณ จึงจะนําพาองค6กร
ฝmาฝDนกับวิกฤติท่ีเกิดข้ึนได�ในขณะนี้ 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวิจัยอนาคต Ethnographic Delphic Futures : EDFR 
 การวิจัยอนาคต Ethnographic Delphic Futures (EDFR) เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ 
EDFR เป-นเทคนิคการวิจัยอนาคตท่ีตอบสนองจุดมุEงหมายและความเชื่อพ้ืนฐานของการวิจัยอนาคต
มากท่ีสุดวิธีหนึ่งในปDจจุบัน เป-นเทคนิคการ วิจัยท่ีเอาจุดเดEนหรือข�อดีของเทคนิค EFR และเดลฟาย 
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(Delphi) เข�าด�วยกัน ข้ันตอนตEาง ๆ ของ EDFR ก็คล�ายกับเดลฟายเพียงแตEวEา มีการปรับปรุงวิธีให�มี
ความยืดหยุEน และเหมาะสมมากข้ึน โดยในรอบแรกของการวิจัยจะใช�การสัมภาษณ6แบบ EFR
หลังจากนั้นใช�แบบสอบถามแบบเดลฟายตEอการวิจัยแบบ EDFR นี้ จุมพล พูลภัทรชีวิน (2558) ได�
พัฒนาข้ึนโดยมี แนวความคิดพ้ืนฐานมาจากความเชื่อของนักอนาคตนิยม (Futurism) ดังนี้ 
 1. อนาคตเป-นเรื่องท่ีมนุษย6สามารถทําการศึกษาได�อยEางมีระบบ 
 2. ความเชื่อของมนุษย6เก่ียวกับอนาคตมีอิทธิพลตEอภาวะผู�นําและการตัดสินใจของเขา 
 3. เชื่อวEามนุษย6สามารถควบคุมและสร�างอนาคตได�     
 เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR นี้ เป-นการผสมผสานระหวEางเทคนิคการวิจัยอนาคต
แบบ Ethnographic Futures Research (EFR) และเดลฟาย (Delphi) เข�าด�วยกัน ดังนี้ 
 1. เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (The Delphi Technique) เดลฟายเป-นเทคนิคการ
ทํานายท่ีพัฒนาข้ึนโดยนักคิดวิจัยของ Rand Corporation คือ Helmer, Dalkey, and Rescher ใน
การใช�ข�อมูล จากความเห็นของผู�เชี่ยวชาญ โดยมีจุดมุEงหมายเพ่ือใช�ในการทํานายหรือวางแผนสําหรับ
อนาคต ซ่ึงได�เริ่มข้ึนอยEางเป-นระบบใน พ.ศ. 2495 เทคนิคนี้ได�ถูกปกป9ดเป-นความลับมาตลอด 
เนื่องจากเป-นเทคนิคท่ีทางกองทัพอากาศอเมริกันใช�ในการศึกษา และวิจัยสิ่งตEาง ๆ เดลฟายเพ่ิงมา
เป9ดเผย ครั้งแรกในป2 พ.ศ. 2505 และในปDจจุบันเป-นเทคนิคการทํานายท่ีได�รับความนิยมอยEางมากใน
เกือบทุกวงการ ไมEวEาธุรกิจ การเมือง การทหารการเศรษฐกิจ การสาธารณสุข การศึกษา และด�าน           
อ่ืน ๆ ในการนําไปปรับใช�ในสถานการณ6ตEาง ๆ ท่ีต�องการใช�ความคิดเห็นหรือการตัดสินใจของกลุEม 
ผู�เชี่ยวชาญให�เป-นประโยชน6ในงานด�านตEาง ๆ และนอกจากเดลฟายจะเป-นการคาดการณ6อนาคตแล�ว 
เดลฟายยังเป-นเทคนิคการสื่อสารระหวEางกลุEมผู�เชี่ยวชาญ ชEวยให�ผู�เชี่ยวชาญแตEละคนได�รับขEาวสาร
และแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญระหวEางกันโดยไมEมีการเผชิญหน�ากันโดยตรง เชEนเดียวกับการระดม
สมอง (Brain Storming) หรือการประชุมแบบอ่ืน ๆ จุมพล พูลภัทรชีวิน (2558) เกษม บุญอEอน 
(2522) เทคนิคการศึกษาแบบ EDFR การสัมภาษณ6แบบ EDFR การสัมภาษณ6แบบ EDFR อาจ
ประยุกต6การสัมภาษณ6แบบ EFR มาใช�ได�การสัมภาษณ6ท่ีเป-นลักษณะเฉพาะของ EFR มีดังนี้ จุมพล 
พูลภัทรชีวิน (2558) 
 1. เป-นแบบเป9ด และไมEชี้นํา (Non-Directive Open-ended) 
 2. เป-นแบบก่ึงมีโครงสร�าง (Semi-Structured Interview) คือมีการเตรียมหัวข�อหรือ 
ประเด็นสัมภาษณ6ไว�ลEวงหน�า 
 3. ใช�เทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative Summarization) 
 4. สัมภาษณ6แบบเรียงตามลําดับ 3 แบบคือ 
  - ทางดี (Optimistic-Realistic Scenario) 
  - ทางร�าย (Pessimistic-Realistic Scenario) 
  - ท่ีนําจะเป-นไปได�มากท่ีสุด (Most-Probable Scenario) 
 5. วิเคราะห6/ สังเคราะห6หาฉันทามติ 
 6. เขียนอนาคต (Scenario Write-up) 
 การสัมภาษณ6แบบ EDFR เป9ดโอกาสให�นักวิจัยหรือผู�สัมภาษณ6เพ่ิมประเด็นแนวโน�มท่ี ได�
จากการสัมภาษณ6คนแรก ๆ ผนวกเข�ากันกับการสัมภาษณ6คนตEอ ๆ ไปเพราะจุดมุEงหมาย คือ ต�องการ
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แนวโน�มท่ีเพ่ิมข้ึนให�มากท่ีสุดเทEาท่ีจะมากได� และหากการสัมภาษณ6กินเวลานานเกินไปก็สามารถแบEง
ชEวงเวลาของการสัมภาษณ6ออกเป-นสEวน ๆ หรืออาจจะสัมภาษณ6ข�ามวันได� ในการสัมภาษณ6ควรมีเป-น
ทีมอยEางน�อย 2-3 คน ผู�สัมภาษณ6จําเป-นอยEางยิ่งท่ีต�อง ได�รับการฝuกฝนเทคนิคการสัมภาษณ6แบบ 
EDFR กEอนโดยผู�รู�ผู�เชี่ยวชาญด�านนี้จะได�มีรูปแบบเดียวกัน คือ ย้ําจุดมุEงหมายย้ําถึงปรัชญาพ้ืนฐาน
การวิจัยอนาคตและจุดมุEงหมายของการสัมภาษณ6 คืออะไร สEวนข้ันตอนระเบียบวิธีการสัมภาษณ6ก็
ฝuกฝนได� คือ จะต�องมี Cumulative Summarization Technique ซ่ึงจะชEวยให�เราได�ข�อมูลท่ี
นEาเชื่อถือได�ระดับหนึ่งจะเห็นได�วEาเทคนิคการสัมภาษณ6แบบ EDFR ได�นําเทคนิคการสัมภาษณ6แบบ 
EFR มาใช� กลEาวคือ การวิจัยแบบ EFR ใช�วิธีการให�สัมภาษณ6เป-นหลัก เริ่มด�วยการให�เค�าโครงเริ่มต�น
ท่ี มีลักษณะเป-นกลางกับผู�ให�สัมภาษณ6 เพ่ือใช�เป-นจุดเริ่มต�น โดยผู�ให�สัมภาษณ6จะทําหน�าท่ีเป-น 
ผู�สร�างภาพในอนาคตซ่ึงเป-นการคาดการณ6 (Anticipation) ถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม ลักษณะการให�สัมภาษณ6ของเทคนิคนี้จะขอให�ผู�ให�สัมภาษณ6สร�างภาพในอนาคต 3 ภาพ
ตามลําดับคือทางบวก (Optimistic Realistic Scenario) ทางลบ (Pessimistic Realistic Scenario) 
และทีเป-นไปได�มากทีสุด (Most Realistic Scenario) ในขณะเดียวกันก็จะหยุดและสรุปการสัมภาษณ6
เป-นชEวง ๆ ให�ผู�ให�สัมภาษณ6ฟDง เรียกวEา Cumulative Summarization Technique เพ่ือเป-นการ
ยืนยันการสัมภาษณ6ให�เช�าใจ ตรงกัน และจากประสบการณ6ของผู�ท่ีทําวิจัยเรื่องทางเลือกในอนาคต
ของสังคมไทย ในทัศนะของ นักวิชาการ พบวEา ถ�าไมEมีการสร�างภาพในอนาคต 2 ภาพแรกเสียกEอน
แล�ว การสร�างภาพใน ท่ี 3 มักจะมีลักษณะไมEสมบูรณ6 คEอนข�างจะธรรมดา และไมEนEาสนใจ ซ่ึงเทคนิค
การสัมภาษณ6แบบ EFR มีลักษณะด�อย คือ การเก็บข�อมูลจากการ สัมภาษณ6เพียงอยEางเดียวและทํา
เพียงรอบเดียว ภาพในอนาคตจะเขียนข้ึนจากกลุEมแนวโน�มท่ีมี ฉันทามติ (Consensus) ระหวEาง
ผู�ทรงคุณวุฒิ แนวโน�มท่ีผู�ทรงคุณวุฒิเพียงสองสามทEานกลEาวถึง นั้น จะถูกตัดออก ซ่ึงวิธีการนี้ไมE
เป-นไปตามพ้ืนฐานการวิจัยอนาคตซ่ึงต�องการ ความเป-นไปได� ท้ังหมดหรือแนวโน�มความเป-นไปได� 
(All Possible / Probable Trends) นอกจากนี้การสรุป ท่ีเป-นไปได�มากท่ีสุดก็ทําได�ยาก เพราะ
ผู�ทรงคุณวุฒิใช�เวลาสEวนใหญEไปกับการสร�าง ทางบวกและลบเสียกEอน ทําให�เกิดการล�า ให�ภาพท่ีไมE
ชัดเจน การสรุปผลในภาพนี้จึง ไมEสมบูรณ6เทEาท่ีควร ตEางจากเทคนิคการสัมภาษณ6แบบ EDFR ท่ีเป9ด
โอกาสให�นักวิจัยหรือ ผู�สัมภาษณ6เพ่ิมประเด็นแนวโน�มท่ีได�จากการสัมภาษณ6คนแรก ๆ ผนวกเข�ากัน
กับการสัมภาษณ6 คนตEอ ๆ ไป และนําไปสร�างเป-นแบบสอบถาม 
 การสร�างแบบสอบถาม การเขียนแนวโน�มในแบบสอบถาม กระทําหลังจากท่ีทําการ
วิเคราะห6ผลการสัมภาษณ6 ผู�เชี่ยวชาญแล�วซ่ึงควรใช�ภาษาท่ีกะทัดรัด ชัดเจน โดยพยายามคง
ความหมายเดิมของผู�เชี่ยวชาญ ให�มากท่ีสุดเทEาท่ีจะมากได� ควรใช�ภาษาท่ีเป-นกลาง พยายาม
หลีกเลี่ยงภาษาท่ีจะสEอถึงทัศนคติ หรือความลําเอียงของผู�วิจัยลงไป เชEน ผู�เชี่ยวชาญกลEาววEาประเทศ
ไทยมีสิ่งแวดล�อมเป-นพิษ กับผู�เชี่ยวชาญอีกทEานกลEาววEา ประเทศไทยไมEมีมลภาวะ ซ่ึงตรงกันข�ามก็
ต�องคงไว� ผู�วิจัยต�องไมEทํา หน�าท่ีตัดสินใจแทนผู�เชี่ยวชาญ หน�าท่ีของนักวิจัยคือการเขียนแนวโน�ม การ
สังเคราะห6ตีความ ภาษาท่ีใช�ให�ตรงกับผู�เชี่ยวชาญให�มากท่ีสุด 
 การรายงานผล จะยึดเอาผลในรอบท่ี 3 เป-นเกณฑ6 แตEนักวิจัยสามารถเลือกแนวโน�มหรือ
ประเด็น แนวโน�มท่ีนEาสนใจได�จากรอบท่ี 2 ผนวกเข�าไปเสนอแนะอภิปรายผลได� แตEเพ่ือความ
กะทัดรัด เพ่ือเน�นผลการวิจัยจึงต�องมีเกณฑ6นั่น คือ เลือกรายงานผลท่ีมีความเป-นไปได�ระดับสูง 
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 จํานวนรอบ และจํานวนคน ข้ึนอยูEกับจุดมุEงหมาย งบประมาณ เวลา และกําลังคนของการ
วิจัย แตEความเป-นจริงแล�วการท่ีจะหยุดตรงรอบใดรอบหนึ่งนั้น การวิจัยอนาคตจะดูท่ีวEา คําตอบท่ีได�
จากแตEละรอบนั้นมีความเป-นเอกพันธ6แล�วหรือยัง พิจารณาวEามี Homogeneity ของคําตอบหรือมี 
Consensus ของกลุEมผู�เชี่ยวชาญท่ีครอบคลุมเรื่องท่ีผู�วิจัยศึกษามากพอหรือไมE ถ�ามี มากพอก็อาจจะ
หยุดได�ในรอบท่ี 2 ในเรื่องจํานวนรอบ ได�มีนักวิจัยศึกษาไว�พบวEา การทําจํานวน รอบ 3 รอบ เป-น
จํานวนรอบท่ีพอดี นั่นคือความคลาดเคลื่อนมีไมEมากนัก ไมEวEาจะเป-น 3 รอบ 4 รอบ จนถึงก่ีรอบข้ึนไป 
ความแตกตEางของผลท่ีได�ไมEมีนัยสําคัญ ฉะนั้นจึงจบท่ี 3 รอบได� แตEการวิจัยดังกลEาวไมEใชEเกณฑ6
มาตรฐาน เพราะเนื้อหาของการทําวิจัยเป-นตัวแปลหนึ่ง แตEจุดมุEงหมาย จริง ๆ อยูE ท่ีผู�วิจัยพบ 
Consensus แล�วหรือยัง พบความเป-นเอกพันธ6สมบูรณ6หรือไมE โดยปกติทํา ประมาณ 3 รอบแตE 
เทคนิค EDFR เป9ดโอกาสให�ทํา 2 รอบได� ถ�าตอบสนองจุดมุEงหมาย ซ่ึงเรียกวEา Mini EDFR 
ตัวอยEางเชEน งานวิจัยเรองอนาคตของภาพของมหาวิทยาลัยไทย ซ่ึง ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ทําไว�ใช�
จํานวน 2 รอบ เพ่ือพิสูจน6วEาแนวโน�มท่ีผู�เชี่ยวชาญให�ในรอบแรก ซ่ึงเป-น ผู�เชี่ยวชาญเพียงคนเดียว 
แล�วให�ผู�เชี่ยวชาญทEานอ่ืน พิจารณาในรอบท่ี 2 พอผู�เชี่ยวชาญทEานอ่ืน เห็นด�วยกับแนวโน�มนั้น ซ่ึง
ตอบสนองจุดมุEงหมายการวิจัยแล�ว ก็สามารถหยุดท่ีรอบ 2 ได� ตัวอยEาง นี้แสดงให�เห็นวEาจุดมุEงหมายมี
อิทธิพลตEอการกําหนดจํานวนรอบใน การวิจัย 
 การเขียนรายงานการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ผู�วิจัยอาจเลือกเขียนรายงานออกเป-นภาพ ๆ  
3 คือ อนาคต ภาพทางบวก ลบ แล�วตามมาด�วยภาพท่ีเป-นไปได�มากท่ีสุด การเลือกนี้ข้ึนอยูEกับ
จุดมุEงหมายการ วิจัยถ�าผู�วิจัยต�องการย้ําถึงแนวโน�มท่ีมีความเป-นไปได�คEอนข�างสูงระดับหนึ่ง อาจ
กําหนดคEา Median จากแบบสอบถามท่ีเป-น Rating Scale มี 5 Scale ในระดับมาก คือ 3.5 ข้ึนไป 
เป-นเกณฑ6 ในการนําแนวโน�มมารายงาน แล�วดูความสอดคล�องของคําตอบโดยพิจารณาจาก Inter 
Quartile Range (Q3-Q3) ไมEเกิน 1.5 บวก และ Mode-Median ไมEเกิน 1 ซ่ึงหลักการนี้ไมEจําเป-นต�อง 
เป-นตามนี้เสมอไป ผู�วิจัยอาจทําเฉพาะ Inter Quartile Range ไมEพิจารณา Mode-Median ก็ได� แตE
ท่ีเสนอให�ทํานั้นเพ่ือย้ําให�ดีข้ึนในแงEสถิติเทEานั้น ข�อสําคัญ คือ จะต�องมีเกณฑ6เพ่ือจะได�รายงาน ได�
อยEางเป-นระบบ 
 
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินความต�องการจําเปmน (Priority Needs Index : PNI) 
 การประเมินความต�องการจําเป-น (Needs Assessment) คือ กระบวนการรวบรวม 
สารสนเทศเพ่ือวิเคราะห6ความแตกตEางระหวEางความสามารถท่ีคาดหวังและความสามารถท่ีเกิดข้ึน 
จริงจากนั้นทําการจัดลําดับความสําคัญของความแตกตEางนั้น สุวิมล วEองวาณิช และคนอ่ืน ๆ (2551) 
คําถามหลักคือ ปDจจุบันเราเป-นอยEางไร สิ่งท่ีเราต�องการเป-นอยEางไร และ เราจะทําให�ถึงสิ่งท่ีต�องการ
อยEางไร วัตถุประสงค6หลักของแนวคิดนี้ เพ่ือทําให�เราทราบวEาปDญหาท่ีเกิดข้ึน คืออะไรเราจะแก�ไข
ปDญหาอยEางไรและจะเตรียมการวางแผน ลําหรับโปรแกรมโครงการใหมEอยEางไร ซ่ึงมีความแตกตEาง
จากการประเมินเพราะการประเมินความต�องการจําเป-นนั้นต�องทําการวิเคราะห6สารสนเทศและ
จัดลําดับความสําคัญของปDญหา การระบุชEองวEางระหวEางสิ่งท่ีควรจะเป-นและสิ่งท่ีเป-นอยูE จึงทําให�การ
ประเมินความต�องการ จําเป-นจึงมีความแตกตEางจากการประเมิน ท้ังนี้การดําเนินงานข้ันแรกท่ีสําคัญ 
คือ การวางแผนและการระบุประเด็นตEาง ๆ สุวิมล วEองวาณิช และคนอ่ืน ๆ (2551) กลEาววEา 
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กระบวนการประเมินความต�องการจําเป-นแบEงออกเป-น 3 สEวน ดังนี้ 
 1. การระบุความต�องการจําเป-น (Needs Identification) เพ่ือสํารวจความต�องการจําเป-น 
ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในองค6กร สุวิมล วEองวาณิช และคนอ่ืน ๆ (2551) เป-นการระบุปDญหาท่ีพบวEาจะ
ประเมิน เรื่องใดเพ่ือวัตถุประสงค6ใด กลุEมใดบ�างท่ีมีความเสี่ยง ปDจจัยชEวยเหลือมีอะไรบ�าง การ
ตอบสนอง ตEอการชEวยเหลือเป-นอยEางไร แหลEงทรัพยากรและศักยภาพของปDจจัยชEวยเหลือ เชEน 
ชุมชน รัฐบาล เป-นอยEางไรบ�าง โดยการออกแบบเก็บข�อมูลจะใช�วิธีใด ใช�กลยุทธ6ใดดําเนินการโดยควร
มีการ สํารวจงบประมาณ เวลา และตรวจสอบหน�าท่ีความรับผิดชอบเดิมท่ีมีอยูE ทบทวนสารสนเทศท่ี
มี และสร�างคําถามการประเมิน พิจารณาตัวแปลท่ีอาจมีผลกระทบตEอการตอบและพิจารณาวEาใคร 
จะเป-นผู�ท่ีให�ข�อมูลได�ดีท่ีสุด เทคนิคท่ีใช�ในการเก็บ รวบรวมข�อมูลนั้นมีหลากหลาย โดยจะใช�วิธีใดนั้น
ข้ึนอยูEกับลักษณะของข�อมูลท่ีต�องการ ดังนี้ 
  - การประเมินตนเอง การสะท�อนตนเองตEอเปvาหมายของการเรียนรู�ท่ีต�องการ อาจใช� 
วิธีการอัดวีดีโอหรือแฟvมสะสมผลงาน  
  - การสัมภาษณ6เหมาะสมกับข�อมูลเชิงลึกแตEต�องใช�เวลามาก อาจใช�การสัมภาษณ6แบบ 
เผชิญหน�าหรือทางโทรศัพท6  
  - การสํารวจท่ีเหมาะสมกับข�อมูลเชิงปริมาณท่ีคEอนข�างมาก  
  - การสนทนากลุEมเหมาะกับข�อมูลเชิงคุณภาพโดยใช�บุคคลผู�ท่ีมีสEวนรEวม 8-10 คนมา 
ประชุมอภิปรายกัน ประโยชน6ของการสนทนากลุEม คือ การสร�างความคิดใหมE  
  - การใช�บุคคลผู�ให�ข�อมูลหลักในองค6กรอาจใช�เครื่องมือคือแบบสอบถามหรือแบบ 
สัมภาษณ6  
  - การระดมสมองในการรEวมระบุปDญหาและแก�ไขปDญหา ท้ังนี้หากจะประเมินความ 
ต�องการจําเป-นของบุคคลอาจใช�เทคนิคการประเมินตนเอง การสะท�อนตนเอง  
  - การใช�แบบสอบถามสามารถทําได�ท้ังทางไปรษณีย6และทางโทรศัพท6 ลักษณะของ
ข�อมูลท่ีได�เป-นการแสดงตามการรับรู�หรือความรู�สึก สุวิมล วEองวาณิช และคนอ่ืน ๆ (2551) 
  - การสังเกต จะมีการใช�น�อยกวEาการสัมภาษณ6หรือแบบสอบถามเพราะต�องใช�เวลามาก 
มี ความซับช�อนในการวิเคราะห6ข�อมูล สุวิมล วEองวาณิช และคนอ่ืน ๆ (2551) ระยะเวลาในการ
ดําเนินการประเมินความต�องการจําเป-นนั้นควรนานเทEาไหรE คําตอบคือข้ึนกับการ เก็บข�อมูลวEา
เพียงพอแล�วหรือยังซ่ึงอาจมีปDจจัยเข�ามาเก่ียวช�องทําให�ต�องมีการกําหนดระยะเวลาท่ี แนEนอน โดยปDจจัย
ภายในประกอบด�วย เวลา แหลEงทุน บุคลากร ทักษะของบุคลากร และปDจจัย ภายนอก ประกอบด�วย 
ขนาดของประเทศ ความหลากหลายของพ้ืนท่ี นโยบายภายนอก 
 2. การวิเคราะห6ความต�องการจําเป-น (Needs Analysis) เพ่ือวิเคราะห6สาเหตุท่ีนําไปสูEการ 
เกิดความต�องการจําเป-นนั้น ๆ สุวิมล วEองวาณิช และคนอ่ืน ๆ (2551) เทคนิคการวิเคราะห6การ
ประเมินความ ต�องการจําเป-นท่ีเป-นท่ีนิยมใช�กันอยEางแพรEหลาย คือ PNI Modified โดยในวงการ
การศึกษามีงานวิจัย มากมายท่ีใช�เทคนิคนี้มาจัดลําดับความต�องการจําเป-น ภูมิภาคิณศม6 อิสสระยางกูล 

(2554) ยุทธพงษ6 อายุสุข (2549) พิมพ6ลักษณ6 เฮงสมบูรณ6 (2551) และณิชิรา ชาติกุล (2552) โดยวิธี 
(Priority Needs Index : PNI) PNI modified เป-น สูตรท่ีปรับปรุงจากสูตร PNI โดยสูตร PNI เดิม คือ 
(I-D) x I กลEาวคือ คEาเฉลี่ยของสภาพท่ีควรจะเป-นคEาเฉลี่ยของสภาพท่ีเป-นจริงคูณด�วยคEาเฉลี่ยของ
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สภาพท่ีเป-นจริง แตEสูตร (PNI) แบบปรับปรุง หรือ PNI modified เป-นสูตรท่ีปรับปรุงโดย นงลักษณ6 วิรัช
ชัย และ สุวิมล วEองวาณิช เป-นวิธีการหาผลตEางของ (I-D) แล�วหารด�วยคEา D เพ่ือควบคุมขนาดของ
ความต�องการจําเป-นให�อยูEในพิสัยชEวงท่ีไมEกว�างมากเกินไปและให�ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เม่ือใช�
ระดับของสภาพท่ีเป-นอยูE เป-นฐานในการคํานวณคEาอัตราการพัฒนาเข�าสูEสภาพท่ีคาดหวังของกลุEม 
สุวิมล วEองวาณิช และคนอ่ืน ๆ (2551)  
           PNImodified = (I-D)/D 
 3. การกําหนดแนวทางการแก�ไข (Needs Solution) การกําหนดแนวทางแก�ไขเพ่ือให�
ความต�องการจําเป-นนั้นหมดไป สามารถใช�เทคนิคการสนทนากลุEมหรือการระดมสมอง การสัมภาษณ6 
มาประยุกต6ใช�ในการกําหนดแนวทางการแก�ไขปDญหา สุวิมล วEองวาณิช และคนอ่ืน ๆ (2551) 
 ประโยชน6ของการประเมินความต�องการจําเป-น จากท่ีกลEาวมาข�างต�น การประเมินความ
ต�องการจําเป-นคือเครื่องมือในการบริหารท่ีมี ประสิทธิภาพ สามารถนําไปกําหนดแผนงานท่ีมีความ
สอดคล�องกับความต�องการของหนEวยงาน และมีความชัดเจนในการดําเนินงาน สามารถให�คําตอบแกE
บุคคลท่ัวไปเก่ียวกับการนําทรัพยากร ไปใช�ในการพัฒนางานและสร�างความม่ันใจได�วEาการปฏิบัติ
สนองความต�องการขององค6กรอยEางแท�จริง สุวิมล วEองวาณิช และคนอ่ืน ๆ (2551) จึงมีงานวิจัย
หลายชิ้นท่ีนําแนวคิดการประเมินความต�องการ จําเป-นมาใช�ในการพัฒนาความสามารถทางการวิจัย 
การวัดและประเมินผล และการบริหารทางการศึกษาเพ่ือกําหนดกลยุทธ6และแนวทางแก�ไขปDญหา 
โดยใช�เทคนิค PNImodified มาใช�ในการ จัดลําดับความสําคัญของปDญหาดังนี้  
 
2.7 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการสนทนากลุiม Focus Group   
 นภเรณู สัจจรักษ6 (2557) การสนทนากลุEมหมายถึงการรวบรวมข�อมูลจากการสนทนากับ 
กลุEมผู�ให�ข�อมูลในประเด็นท่ีเฉพาะเจาะจง โดยมีผู�ดําเนินการสนทนาเป-นผู�คอยจุดประเด็นในการ 
สนทนาเพ่ือชักจูงให�กลุEมเกิดแนวคิด ผู�เข�ารEวมสนทนาแตEละกลุEมจะมีประมาณ 6-12 คน ซ่ึงมาจาก 
เปvาหมายท่ีเรากําหนดไว�การเตรียมการสนทนากลุEมแบEงออกเป-น 3 ด�าน คือ 1) ผู�ดําเนินการสนทนา 
1 คน ผู�จดบันทึกสนทนา 1 คน 2) คัดเลือกผู�รEวมสนทนาเป-นผู�ท่ีเก่ียวข�องรู�ประเด็นท่ีจะสนทนา 
จํานวนประมาณ 6-12 คน 3) เตรียมสถานท่ีสําหรับการสนทนากลุEมให�เรียบร�อยควรเป-นห�องท่ีเงียบ 
มีท่ีครบพร�อมให�ทุกคนนั่ง โดยลักษณะสําคัญของการสนทนากลุEมนั้นจะประกอบไปด�วย 
 1. จํานวนครั้งของการทําสนทนากลุEม (Number of Focus Group Sessions) ควรทํา
หลายครั้ง เพ่ือประโยชน6หลายประการ เชEน เข�าใจกลุEม (Have a Good Sense of Audience) ได�รับ
ข�อมูลท่ีมากเพียงพอท่ีจะเห็น แนวทางหรือใจความหลักสําคัญ (Patterns and Themes) จํานวนครั้ง
ข้ึนอยูEกับความเหมาะสม ผู�วิจัยจึงจะต�องทราบเองวEานวนเทEาไหรEจึงจะพอ หากข�อมูลนั้นท่ีได�มามี
ความคงท่ี (Consistent) อาจจะทําการสนทนากลุEมเพียงครั้งหรือสองครั้ง 
 2. ระยาเวลา (Time Required) ประมาณ 90-120 นาที 
 3. จํานวนผู�เข�ารEวม (Number of Participants) ประมาณ 7-12 คน หัวใจสําคัญ คือ การ
จัดขนาดกลุEมให�เล็กพอท่ีทุกคนจะได�พูด แตEใหญEพอท่ีจะทําให�ผู�วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข�อมูลและ
ความคิดเห็นท่ีหลากหลายได� 
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 4. การเลือกผู�เข�ารEวมการสนทนากลุEม (Choosing Participants) การสนทนากลุEมเป-น 
เครื่องมือในการเก็บข�อมูลรูปแบบหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงไมEเน�นการเป-นตัวแทนทางสถิติ 
(Statistical Representative) ดังนั้น ต�องเลือกผู�เข�ารEวมการสนทนาแบบกลุEมท่ีอยูEในเกณฑ6การเลือก 
กลุEมตัวอยEาง อยEางไรก็ตามการสนทนาในรูปแบบกลุEมจะต�องคํานึงถึงเง่ือนไขของการจัดการกลุEมท่ี 
ประสบความสําเร็จ ดังนี้ 
  - บทบาทของผู�ดําเนินงานสนทนา มีความสําคัญในการทําให�เกิดบรรยากาศให�ผู�รEวม 
สนทนากลุEมพูดคุยได�อยEางเป9ดเผย และต�องการให�เกิดความเข�าใจในประเด็นท่ีเก่ียวข�องคับการวิจัย 
  - ในการสนทนากลุEมต�องมีรูปแบบคล�ายคับการพูดคุยท่ีเป-นธรรมชาติ หรือการ
ปฏิสัมพันธ6ท่ัวไปทางสังคมไมEใชEเพียงการรวบรวมข�อมูลของบุคคล แตEเป-นการพูดคุยท่ีแสดงความ 
คิดเห็น สะท�อนความสEวนตัว ลงลึกประเด็นท่ีสําคัญเพ่ือให�ผู�เข�ารEวมการสนทนาได�พูดคุยอยEางละเอียด 
  - ประเด็นคําตอบได�จากการตEอยอดความรู�ซ่ึงไมEได�จากการสัมภาษณ6เชิงลึก 
  - ผู�ดําเนินการสนทนามีบทบาทอยEางมากในการได�คําตอบท่ีถูกต�องและมีความหมาย
ตEอการวิจัย จุมพล พูลภัทรชีวิน (2558) ข�อจํากัดในการสนทนากลุEมอาจไมEสามารถกEอให�เกิดความ 
เข�าใจในเชิงลึก ประเด็นปDญหาการวิจัยบางประเด็น โดยเฉพาะประเด็นท่ีมีลักษณะ ดังนี้ 
  - ความเป-นสEวนตัวสูงหรือมีความอEอนไหว (Sensitive) เชEน ประเด็น เก่ียวกับ Sexuality, 
Financial Status, Domestic Violence, Divorce ฯลฯ 
  - ประเด็นท่ีมีกรอบของความเป-นสถาบัน (Institutional Contexts) อาจทําให�ผู�สนทนา
กลุEมไมEสบายใจท่ีจะตอบคําถามตEอหน�าเพ่ือนรEวมงาน 
  - ประเด็นท่ีเห็นได�ชัดวEาจะนําไปสูEการเกิดความขัดแย�งของผู�รEวมสนทนา 
  - การสนทนากลุE มเป-นการหาข�อมูลในเชิ งกว� างมากกวEา เชิ งลึก (Shallower 
Understanding) 
  - อาจเกิดการครอบงําทางความคิดของผู�เข�ารEวมการสนทนาท่ีมีบุคลิกชี้นําทางความคิด 
(Dominant Personalities) ทําให�ผู�เข�ารEวมการสนทนากลุEมคนอ่ืน ๆ อาจไมEกล�าท่ีจะแสดงความ คิดเห็น 
 
2.8 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 2.8.1 งานวิจัยในประเทศ 
  กิตติกาญจน6 ปฏิพันธ6 (2554) ทําการศึกษาวิจัย เรื่องโมเดลสมการโครงสร�างภาวะ
ผู�นําเชิงสร�างสรรค6ของผู�บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค6 ในการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค6 และปDจจัยท่ีมีอิทธิพลตEอภาวะผู�นํา          
เชิงสร�างสรรค6ของผู�บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา จําแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ6การเป-น
ผู�บริหาร กลุEมตัวอยEางเป-นผู�บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จํานวน 684 คน ได�มาโดยวิธีการสุEมแบบสัดสEวน และวิธีการสุEมแบบงEาย เครื่องมือท่ีใช�ใน
การวิจัยเป-นแบบสอบถาม มาตราสEวนประมาณคEา ท่ีมีคEาความเชื่อม่ัน 0.98 การวิเคราะห6ข�อมูลโดย
การใช�โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และโปรแกรมลิสเรล วิเคราะห6ข�อมูลเป-นสถิติพรรณนา และสถิติ
อ�างอิง มีผลการวิจัย ดังนี้ 1) ผู�บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดับการแสดงออกภาวะผู�นํา             
เชิงสร�างสรรค6อยูEในระดับมากท่ีสุด โดยผู�บริหารท่ีมีเพศตEางกัน มีระดับภาวะผู�นําเชิงสร�างสรรค6ไมEแตEง
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ตEางกัน และ ผู�บริหารท่ีมีอายุตEางกัน มีประสบการณ6การเป-นผู�บริหารตEางกัน มีระดับภาวะผู�นํา               
เชิงสร�างสรรค6แตกตEางกัน อยEางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2) ปDจจัยท่ีมีอิทธิพลตEอภาวะผู�นํา
เชิงสร�างสรรค6ของผู�บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา อยูEในระดับมากท้ังสามปDจจัย คือ แรงจูงใจภายใน 
สภาพแวดล�อมแบบเป9ด และความรู�เชิงลึก เม่ือศึกษาเปรียบเทียบด�านเพศ อายุ และประสบการณ6
การเป-นผู�บริหาร พบวEา ไมEแตกตEางกัน 
  จิรวรรณ เลEงพานิชย6 (2554) ได�วิจัยศึกษาเปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะ 
ผู�นําแบบใฝmบริการ และปDจจัยท่ีมีอิทธิพลตEอภาวะผู�นําแบบใฝmบริการของผู�บริหารสถานศึกษาชั้น
พ้ืนฐาน จําแนกตามอายุ ขนาดสถานศึกษา และระดับสถานศึกษา และได�ศึกษาตรวจสอบความ 
สอดคล�องของโมเดลสมการโครงสร�างภาวะผู�นําแบบใฝmบริการท่ีพัฒนาข้ึนกับข�อมูลเชิงประจักษ6            
มีผลการวิจัยสรุป ดังนี้ 1. ผู�บริหารสถานศึกษาชั้นพ้ืนฐานมีระดับการแสดงออกภาวะผู�นําแบบใฝm
บริการในระดับมาก โดยผู�บริหารท่ีมีอายุตEางกัน และอยูEในสถานศึกษาตEางระดับกัน มีระดับภาวะผู�นํา
แบบใฝmบริการแตกตEางกันอยEางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2. ผู�บริหารสถานศึกษาชั้นพ้ืนฐานมี
ระดับการแสดงออกในปDจจัยท่ีมีอิทธิพลตEอภาวะผู�นํา แบบใฝmบริการอยูEในระดับมากท้ัง 4 ปDจจัย คือ 
ความเชื่อถือ ความคิดสร�างสรรค6 การมีวิสัยทัศน6 และความซ่ือสัตย6สุจริต เม่ือศึกษาเปรียบเทียบ 
พบวEาแตกตEางกันอยEางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3. โมเดลสมการโครงสร�างภาวะผู�นําแบบใฝm
บริการของผู�บริหารสถานศึกษาชั้นพ้ืนฐานท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ6 ปDจจัย
ท้ัง 4 ปDจจัย คือ ความเชื่อถือ ความคิด สร�างสรรค6 การมีวิสัยทัศน6 และความซ่ือสัตย6สุจริต ล�วนมี
อิทธิพลในทิศทางบวกตEอภาวะผู�นําแบบใฝm บริการอยEางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01, 0.01, 0.05 
และ 0.05 ตามลําดับ 
  ดวงนภา มกรานุรักษ6 (2554) ได�ศึกษาการอาชีวศึกษาไทยในอีก 10 ป2 ขางหน�า 
(พ.ศ. 2554-2564) ด�วยกระบวนการวิจัยอนาคต อีดีเอฟอาร6 ผู�เชี่ยวชาญท่ีให�ข�อมูลจํานวน 27 คน 
จาก 4 กลุEม ได�แกE กลุEมผู�กําหนดนโยบาย กลุEมผู�ดําเนินงานสนองนโยบาย กลุEมนักวิชาการ และกลุEม
ผู�ใช�ผลผลิตของอาชีวศึกษา เก็บข�อมูลด�วยวิธีการสัมภาษณ6ผู�เชี่ยวชาญ นําข�อมูลท่ีได�จากการ
สัมภาษณ6มาวิเคราะห6 และสร�างแบบสอบถาม นําแบบสอบถามไปให�ผู�เชี่ยวชาญตอบแนวโน�ม และ
นํามาวิเคราะห6ด�วยคEาสถิติ คEามัธยฐาน คEาความแตกตEางระหวEางควอไทล6ท่ี 3 และควอไทล6ท่ี 1 
สรุปผล และเขียนภาพอนาคต ผลการวิจัยพบวEา อาชีวศึกษาของไทยจะต�องเผชิญกับแนวโน�มสําคัญ
มากมาย ไมEวEาจะเป-นกระแสโลกาภิวัตน6 การแขEงขันทางการค�าระหวEางประเทศ และเขตการค�าเสรี 
(Free Trade Area) ท่ีสําคัญอยEางยิ่ง คือ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ท่ีจะเกิดข้ึน ใน
ป2 พ.ศ. 2558 โดยมีการเคลื่อนย�ายแรงงานของประเทศสมาชิก ดังนั้นประเทศไทย ต�องมีการเตรียม
คนให�พร�อมด�านการอาชีวศึกษา 
  สรายุทธ กันหลง (2553) ได�ศึกษาวิจัยและสร�างยุทธศาสตร6ในการพัฒนาภาวะ ผู�นํา
ใฝmบริการของผู�บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช�ระเบียบวิธีการวิจัย
แบบผสม (Mixed Methods) ดําเนินการวิจัยเป-น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การวิเคราะห6องค6ประกอบ
ภาวะผู�นําใฝmบริการของผู�บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ใช�วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ระยะท่ี 2 การสร�าง
ยุทธศาสตร6การพัฒนาภาวะผู�นําใฝmบริการของผู�บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ และการสัมภาษณ6เชิงลึก 
ใช�วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวแปลท่ีใช�ในการวิเคราะห6องค6ประกอบภาวะผู�นําใฝmบริการ ได�มาจากการ
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ทบทวนเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ประกอบด�วย 3 องค6ประกอบหลัก ได�แกE 1. องค6ประกอบ
ด�านการมีวิสัยทัศน6 (Vision) มี 3 องค6ประกอบยEอย ได�แกE การตระหนักรู� (Awareness) การมอง
การณ6ไกล (Foresight) การสร�างมโนทัศน6 (Conceptualization) 2. องค6ประกอบด�านการคุ�มครอง
ดูแลรักษา (Guardianship) มี 4 องค6ประกอบยEอย ได�แกE การรับฟDงอยEางต้ังใจ (Listening) การกระตุ�น และ
ให�กําลังใจผู�อ่ืน (Healing) การพิทักษ6รักษา (Stewardship) การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 3. องค6ประกอบ
ด�านการสร�างความรEวมมือรEวมใจ (Engagement Building) มี 3 องค6 ประกอบยEอย ได�แกE การโน�มน�าวใจ 
(Persuasion) การมุEงม่ันพัฒนาคน (Commitment to the Growth of People) การสร�างชุมชน (Building 
Community) ผลการวิจัยสรุปได�วEา ภาวะผู�นําใฝmบริการของผู�บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาพรวมอยูE
ในระดับสูง โดยเรียงลําดับคEาเฉลี่ยสูงไปตํ่า คือ การสร�างความรEวมมือรEวมใจ การมีวิสัยทัศน6 และ การ
คุ�มครองดูแลรักษา ตามลําดับ ผู�วิจัยพบวEาตัวแปลในภาพรวม และรายองค6ประกอบมีคEาเฉลี่ยอยูEใน
ระดับสูง ยกเว�นตัวแปลองค6ประกอบยEอย คือ การรับฟDงอยEางต้ังใจท่ีอยูEในระดับปานกลาง และได�สรุป
ยุทธศาสตร6 ในการ พัฒนาภาวะผู�นํ า ใฝmบริการของผู�บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ SCMSL Model (Social Change Model of Servant Leadership) 
ประกอบด�วย 3 ยุทธศาสตร6 คือ 1) ยุทธศาสตร6การพัฒนาภาวะผู�นําระดับบุคคล เป-นการกําหนด
ประเด็น คุณลักษณะท่ีพึงประสงค6ของผู�บริหารในการพัฒนาตนเอง คือ การสร�างความเข�าใจในตนเอง 
การสร�างความสอดคล�องด�านตEาง ๆ ภายในตัวเองอยEางคงเส�นคงวา การยึดผูกพันตEอความเชื่อ และ
ทําตามความเชื่อของตน 2) ยุทธศาสตร6การพัฒนาภาวะผู�นําระดับกลุEม โดยจัดให�มีกิจกรรมสร�าง
ภาวะผู�นําการ ทํางานกลุEมแบบรEวมมือรEวมใจ ทําให�เกิดการรEวมมือรEวมใจกัน มีวัตถุประสงค6รEวมกัน 
ขัดแย�งกันได� แตEต�องสุภาพ 3) ยุทธศาสตร6การพัฒนาภาวะผู�นําระดับชุมชน โดยจัดให�มีกิจกรรมการ
พัฒนาภาวะผู�นําไปสูEจุดหมายท่ีกําหนดไว� โดยสังคมให�ความสําคัญกับความเป-นพลเมืองท่ีดี 
  อนุวัฒน6 วิภาคธํารงคุณ (2553) ได�วิจัยศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู�นํา 
แบบรับใช�ของผู�บริหารสถานศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต6คาเบียลแหEงประเทศไทย ใน 6 ด�าน ได�แกE 
การเห็นคุณคEาของผู�อ่ืน การพัฒนาผู�อ่ืน การสร�างสังคมชุมชน การแสดงออกทางคุณธรรม การ
สEงเสริมการเป-นผู�นํา และการใช�ภาวะผู�นํารEวมกัน จําแนกตามคุณลักษณะของบุคลากร ได�แกE 
ประสบการณ6การทํางาน และระดับการศึกษา และเพ่ือหาความสัมพันธ6ระหวEางทัศนะตEอการทํางาน 
กับคุณลักษณะภาวะผู�นําแบบรับใช�ของผู�บริหารสถานศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต6คาเบียลแหEง
ประเทศไทย ผลวิจัยพบวEา 1) คุณลักษณะภาวะผู�นําแบบรับใช�ของผู�บริหารสถานศึกษาในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต6คาเบียลแหEงประเทศไทย ใน 6 ด�าน มีคEาเฉลี่ยอยูEในระดับมาก 2) คุณลักษณะภาวะผู�นํา
แบบรับใช�ของผู�บริหารสถานศึกษา ในเครือมูลนิธิคณะเซนต6คาเบียลแหEงประเทศไทย ตามความ
คิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ6การทํางานตEางกัน มีความคิดเห็นตEอคุณลักษณะภาวะผู�นําแบบรับใช�
ของผู�บริหารสถานศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต6คาเบรียลแหEงประเทศไทยโดยรวม และรายด�าน
แตกตEางกันอยEางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3) คุณลักษณะภาวะผู�นําแบบรับใช�ของผู�บริหาร
สถานศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต6คาเบียลแหEงประเทศไทย ตามความคิดเห็นของครูท่ีมีระดับ
การศึกษาตEางกัน มีความคิดเห็นตEอคุณลักษณะภาวะผู�นําแบบรับใช�ของผู�บริหารสถานศึกษาในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต6คาเบรียลแหEงประเทศไทยโดยรวม และรายด�าน ไมEแตกตEางกัน 4) ความสัมพันธ6
ระหวEางคุณลักษณะภาวะผู�นําแบบรับใช�ผู�บริหารสถานศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต6คาเบรียลแหEง
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ประเทศไทย กับทัศนะตEอการทํางาน มีความสัมพันธ6โปในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง 
  วรรณภา นิติมงคลชัย และเพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ (2553) ศึกษาแนวทางการ
ดําเนินงานสิ่งแวดล�อมศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน�า (พ.ศ. 2550-2559 ) ใช�เทคนิคการวิจัย 
แบบเดลฟาย (EDFR) 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงาน
สิ่งแวดล�อมศึกษาของประเทศไทยจากผู�เชี่ยวชาญ 20 คน ระยะท่ี 2 ศึกษาความคิดเห็น เก่ียวกับ
โอกาสความเป-นไปได�ของภาพอนาคตแนวทางการดําเนินงานสิ่งแวดล�อมศึกษาจากบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานด�านสิ่งแวดล�อม 21 คน พบวEา แนวทางการดําเนินงานสิ่งแวดล�อมศึกษาของประเทศไทยใน
ทศวรรษหน�า (พ.ศ. 2550-2559) ประกอบด�วยภาพอนาคตจํานวน 4 ภาพ ได�แกE ท่ี 1 : การกําหนดและ
การจัดลําดับประเด็นปDญหาสิ่งแวดล�อมโดยหนEวยงาน ในท�องถ่ิน ท่ี 2 : การดําเนินงานสิ่งแวดล�อมศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบ และนอกระบบ ท่ี 3 : จุดมุEงหมายและเปvาหมายหลักการสิ่งแวดล�อม
ศึกษา และอนาคต ภาพท่ี 4 : การพัฒนาวิชาชีพบุคลากรด�านสิ่งแวดล�อมศึกษาซ่ึงสามารถนํามา
ประยุกต6ใช�ในการดําเนินงานสิ่งแวดล�อมศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบ และนอกระบบได� 
โดยเฉพาะการปรับปรุงเกณฑ6ชี้วัดมาตรฐานสิ่งแวดล�อมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และการ
กําหนดนโยบาย และแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล�อมศึกษาของประเทศ และหนEวยงานท่ีเก่ียวข�องให�มี
ความชัดเจนยิ่งข้ึนจากงานวิจัยเก่ียวกับการวิจัยอนาคตท้ังหมดท่ีได�ศึกษา  
  ทิพาภรณ6 ศรีเวียงราช (2551) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ6ระหวEาง พลัง
ขับภาวะผู�นําของผู�บริหารโรงเรียนรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาขอนแกEน เขต 4 วัตถุประสงค6ในการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาพลังขับภาวะผู�นําของผู�บริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกEน เขต 4 และศึกษาความสัมพันธ6ระหวEางพลังขับ
ภาวะผู�นําของผู�บริหารโรงเรียนรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน โดยกลุEมตัวอยEางจํานวน 133 โรงเรียน 
เครื่องมีอท่ีใชEในการเก็บข�อมูลเป-นแบบสอบถาม การวิเคราะห6ข�อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร6สําเร็จรูป 
ในการแจกแจงความถ่ี คEาร�อยละ คEาเฉลี่ย สEวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาคEาสัมประสิทธิสัมพันธ6 ของ
เพียร6สัน ผลการวิรัย พบวEา 1) ข�าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ขอนแกEน เขต 4 มีความคิดเห็นเก่ียวกับพลังขับภาวะผู�นําของผู�บริหารโรงเรียน โดย
ภาพรวมอยูEในระดับสูง เม่ือพิจารณาเป-นรายด�าน พบวEา พลังขับภาวะผู�นําของผู�บริหารโรงเรียนอยูEใน
ระดับสูงทุกด�าน ด�านท่ีมีคEาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ พลังขับภาวะผู�นําด�านมนุษย6 รองลงมา คือ พลังขับภาวะ
ผู�นําด�านเทคนิค และพลังขับภาวะผู�นําด�านสัญลักษณ6 ตามลําดับ ด�านท่ีมีคEาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ พลังขับ
ด�านภาวะผู�นํา ด�านการศึกษา และพลังขับภาวะผู�นําด�านวัฒนธรรม 2) ความสัมพันธ6ระหวEางพลังขับ
ภาวะผู�นําของผู�บริหารโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของผู�เรียน พบวEา พลังขับภาวะผู�นําด�าน
มนุษย6 พลังขับภาวะผู�นําด�านการศึกษา พลังขับภาวะผู�นํา ด�านสัญลักษณ6 พลังขับภาวะผู�นําด�าน
วัฒนธรรม และพลังขับภาวะผู�นํา (โดยภาพรวม) มีความสัมพันธ6 ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ชEวงชั้นท่ี 2 กลุEมสาระคณิตศาสตร6 กลุEมสาระภาษาไทย กลุEมสาระภาษาอังกฤษ และ
กลุEมสาระวิทยาศาสตร6 อยEางไมEมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พลังขับภาวะผู�นําด�านเทคนิค มี
ความสัมพันธ6ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชEวงชั้นท่ี 2 กลุEมสาระคณิตศาสตร6 
อยEางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 อยูEในระดับตํ่า และมีความสัมพันธ6ทางบวก รับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ชEวงชั้นท่ี 2 กลุEมสาระภาษาไทย กลุEมสาระภาษาอังกฤษ และกลุEมสาระ
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วิทยาศาสตร6 อยEางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อยูEในระดับตํ่า 
  อรอุมา วงษ6พานิช (2550) ได�ศึกษา ภาวะผู�นําหัวหน�าฝmายการพยาบาล ในชEวงป2 
พ.ศ. 2551-2560 ด�วยเทคนิคการวิจัยอนาคตอีดีเอฟอาร6 โดยสัมภาษณ6ผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 25 คน 
ประกอบด�วยผู�เชี่ยวชาญด�านนโยบาย และการวางแผน 4 คน ผู�เชี่ยวชาญด�านบริหารการพยาบาล 6 คน 
ผู�เชี่ยวชาญด�านการศึกษาการบริหารการพยาบาล 4 คน ผู�เชี่ยวชาญด�านปฏิบัติการพยาบาล 4 คน มี
ข้ันตอนการวิจัย 3 ข้ันตอน คือ 1) สัมภาษณ6เก่ียวกับภาวะผู�นําของหัวหน�าฝmายการพยาบาล ในชEวงป2 พ.ศ. 
2551 – 2560 2) นําข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ6มาวิเคราะห6เนื้อหา สร�างแบบสอบถามให�ผู�เชี่ยวชาญตอบ
แนวโน�มของภาวะผู�นําหัวหน�าฝmายการพยาบาล และเก็บรวบรวมข�อมูล และ 3) นําข�อมูลท่ีได�จาก
แบบสอบถาม มาวิเคราะห6แนวโน�ม คือ คEามัธยฐาน ฐานนิยม และผลตEางระหวEางควอไทล6ท่ี 3 กับควอไทล6
ท่ี 1 และสรุปผล ผลการวิจัย พบวEา ภาวะผู�นําหัวหน�าฝmายการพยาบาลประกอบด�วย 3 หมวดหลัก และ
จําแนกเป-น 9 ด�าน ได�แกE หมวด 1 ลักษณะสEวนบุคคล ประกอบด�วย 1) ด�านคุณลักษณะ และ
บุคลิกภาพ 2) ด�านความรู�ความสามารถ และ 3) ด�านการมีคุณธรรม และจริยธรรม หมวด 2 การ
เสริมสร�างการทํางาน ประกอบด�วย 1) ด�านการพัฒนา และสEงเสริมการทํางาน 2) ด�านการจูงใจการ
เสริมสร�างพลังอํานาจ และการสร�างบรรยากาศในงานและ หมวด 3 การบริหาร และการพัฒนา
ประกอบด�วย 1) ด�านการมีวิสัยทัศน6 และการจัดการเชิงกลยุทธ6 2) ด�านการพัฒนาคุณภาพบริการ และ
การตลาด 3) ด�านการจัดการความรู� และการบริหารการเปลี่ยนแปลง และ 4) ด�านการบริหารงานท่ัวไป 
และการบริหารทรัพยากรมนุษย6 
  บังอร ไชยเผือก (2550) ได�ศึกษาคุณลักษณะของผู�นําแบบผู�รับใช�และบรรยากาศ
ของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู ใน 10 ด�าน ได�แกE การฟDง การเห็นอกเห็นใจ            
การเยียวยารักษา การตระหนักรู� การโน�มน�าวใจ การสร�างมโนทัศน6 การมองการณ6ไกล ความ
รับผิดชอบรEวมกัน การอุทิศตนเพ่ือพัฒนาคน และการสร�างกลุEมชน เพ่ือศึกษาบรรยากาศของโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู ใน 3 ด�าน คือ บรรยากาศห�องเรียน บรรยากาศ นอก
ห�องเรียน และบรรยากาศของการสEงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของ
ผู�นําแบบผู�รับใช� และบรรยากาศของโรงเรียน จําแนกตามประสบการณ6ในการทํางาน และระดับชEวง
ชั้นของครู กลุEมตัวอยEางท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แกE ครูท่ีปฏิบัติหน�าท่ีการสอนในโรงเรียนคาทอลิก 
สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู 3 โรงเรียน ป2การศึกษา 2549 จํานวน 103 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการ
รวบรวมข�อมูลเป-นแบบสอบถามแบบมาตราสEวนประมาณคEา 5 ระดับ ผลการศึกษา สรุปได�ดังนี้              
1) คุณลักษณะผู�นําแบบผู�รับใช�ของผู�บริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินีพระกุมาร เยซู โดยรวม 
และรายด�านทุกด�านอยูEในระดับมาก เรียงตามลําดับคEาเฉลี่ย ได�แกE การสร�างมโนทัศน6 ความ
รับผิดชอบรEวมกัน การโน�มน�าวใจ การมองการณ6ไกล การฟDง การเยียวยารักษา การอุทิศตน เพ่ือ
พัฒนาคน การสร�างกลุEมชน การเห็นอกเห็นใจ และการตระหนักรู� 2) บรรยากาศของโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู โดยรวม และรายด�านทุกด�านอยูEในระดับดี เรียงตามลําดับ
คEาเฉลี่ย ได�แกE บรรยากาศของการสEงเสริมคุณธรรม จริยธรรม บรรยากาศห�องเรียน และบรรยากาศ
นอกห�องเรียน 3) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู�นําแบบผู�รับใช�ของผู�บริหารโรงเรียนคาทอลิก 
สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู โดยรวม พบวEา ครูท่ีมีประสบการณ6ในการทํางาน และครูท่ีระดับชEวง
ชั้นตEางกัน มีความคิดเห็นแตกตEางกันอยEางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 4) ผลการเปรียบเทียบ
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บรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู โดยรวม พบวEาครูท่ีมีประสบการณ6โน
การทํางานตEางกัน มีความคิดเห็นแตกตEางกันอยEางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และครูระดับ
ชEวงชั้นตEางกันมีความคิดเห็นไมEแตกตEางกัน 
 2.8.2 งานวิจัยตEางประเทศ 
  Ibrahim & Al-Taneiji (2015) ได�ศึกษา รูปแบบภาวะ ผู�นําของผู�บริหารผลงานของ
โรงเรียน และประสิทธิผลของผู�บริหารในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรท ผลการวิจัย พบวEา ภาวะผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงเป-นรูปแบบท่ีมีความถ่ีสูงสุด รองลงมา ได�แกE ผู�นําแบบ แลกเปลี่ยน สEวนรูปแบบอ่ืน ไมEมี
การตอบสนอง และพบวEา แบบของภาวะผู�นํามีความสัมพันธ6เชิงบวกกับประสิทธิผลของผู�บริหาร 
แบบภาวะผู�นํามีความสัมพันธ6ชิงบวกสอดคล�องกับเพศสภาพ และขนาดโรงเรียน จากการศึกษา
รายงานการวิจัยท่ีกลEาวมานั้นพบวEา ผู�บริหารมีจุดเดEนตรงท่ีต�นแบบของความมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล มีระเบียบเรียบร�อย ละเอียดถ่ีถ�วนในเรื่องธุรกรรมทางการเงิน สามารถสอนงานให�กับ
ทีมงานโดยยินดีแบEงปDนความสําเร็จ และประสบการณ6 มีภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง สามารถรักษา
สมดุลคุณภาพงานและชีวิตสEวนตัว การจัดสรรแบEงปDนเวลาให�กับครอบครัว และเวลาให�กับงาน มี
ผลงานท่ีเชื่อถือได� มีการเตรียมตัวอยEางดีในการเข�าสูEตําแหนEงผู�บริหาร และภาวะผู�นําของผู�บริหารมี
ความสัมพันธ6เชิงบวกตEอประสิทธิผลของโรงเรียน 
  Hardie & Tee (2011) ได�ศึกษา การรับรู�องค6ประกอบสําคัญของภาวะผู�นํา แบบ
ยั่งยืนเพ่ือการวางแผนสูEความสําเร็จในโรงเรียนประถมศึกษา เมือง Saskatchewan ประเทศแคนาดา 
ผลการวิจัย พบวEา ผู�บริหารต�องเป-นต�นแบบ และแบEงปDนวิธีทางสูE การเป-นผู�นํา ด�วยการให�ครูมีสEวน
รEวมในการกําหนดวิสัยทัศน6 และการต้ังเปvาหมายโดยต�องเชื่อวEา “ครู” จําเป-นต�องได�พัฒนาสูEความ
เป-นมืออาชีพ ผู�บริหารต�องสนับสนุนครูด�วยการเป-นพ่ีเลี้ยง ต�องยอมรับ ในความก�าวหน�า ของครู เชEน
ท่ีผEานมาผู�บริหารก�าวมาจากตําแหนEงท่ีครูกําลังเป-นอยูE 
  Costello & Osborne (2005) ศึกษาโดยการสํารวจ ความชื่นชอบของครูในรัฐ
เคนต๊ักก้ี ท่ีมีตEอ คุณสมบัติ ภาวะผู�นํา เพศ และลักษณะนิสัย ของผู�นําโรงเรียนในฝDน พบวEา ครูสEวน
ใหญEท้ังชาย และหญิง ไมEได�ใสEใจวEาผู�บริหารของเขาจะเป-นชาย หรือหญิง มีเพียงสEวนน�อยท่ีคาดหวัง
ให�ผู�บริหารของเขาเป-นชาย ด�านคุณสมบัติ พบวEา การติดตEอสื่อสารเป-นคุณสมบัติ ท่ีสําคัญท่ีสุด สEวน
ข�ออ่ืน เชEน วัฒนธรรม การได�รับการฝuกฝนอบรม ความนEาเชื่อถือความมี วิสัยทัศน6 และความชัดเจน
ในบทบาทหน�าท่ี ล�วนเป-นคุณสมบัติสําคัญสําหรับผู�บริหาร และครู ด�านภาวะผู�นํา การบริหาร ครูชื่น
ชอบรูปแบบผู�นําการเปลี่ยนแปลงมากกวEาผู�นําแบบแลกเปลี่ยน ผู�บริหารจึงควรฝuกฝนเป-นผู�นําในการ
เปลี่ยนแปลง 
  Lucia (2004) ได�ศึกษาเรื่อง ทฤษฎี และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา กลุEมประเทศ
ท่ีอยูEตอนกลาง และทางตะวันออกของยุโรป ซ่ึงได�แกE ประเทศฮังการี ประเทศโรมาเนีย และประเทศ 
สหภาพมอลโดวา The Politics of Higher Education Reform in Central and Eastern Europe 
โดยการสัมภาษณ6ผู�เก่ียวข�องกับการจัดการศึกษาของท้ัง 3 ประเทศนี้ ผลการศึกษาสรุปวEา ปDจจัยท่ีทํา
ให�คุณภาพการศึกษาของท้ัง 3 ประเทศ นี้ตํ่ากวEาเกณฑ6เกิดจากความไมEเสมอภาคในการกระจาย
การศึกษาให�ท่ัวถึง ซ่ึงจะเห็นได�จากกลุEมประเทศอุตสาหกรรม และกลุEมประเทศท่ีไมEพัฒนานโยบาย
การจัดการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหมE ซ่ึงได�เสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา โดยการผลักดันให�มีสถาบันระดับชาติ เชEน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันการอบรม
นานาชาติ และปรับปรุงนโยบายการจัดการศึกษา ซ่ึงควรมาจากความต�องการของประชาชน แตEท้ังนี้
จะต�องคํานึงถึงเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด�วย 
  Irving, Justin A (2005) ได�ศึกษาหาความสัมพันธ6ระหวEาง ภาวะผู�นําแบบผู�รับใช�กับ
ประสิทธิภาพของทีม ด�วยการศึกษาจากองค6กรท่ีไมEแสวงหาผลกําไรในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูล มี 3 แบบ คือ 1) แบบประเมินภาวะผู�นําองค6กรของ Laub (2003)  
2) เครื่องมือประเมินภาวะผู�นําแบบผู�รับใช� ของ Dennis (2004) 3) แบบสอบถามประสิทธิภาพของ
ทีม ของ Larson & LaFasto (1989) เครื่องมือให�ข�อมูลสําหรับตัวแปล คือ 1) ภาวะผู�นําแบบผู�รับใช�
ในระดับองค6กร 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับบุคคล 3) ประสิทธิภาพของทีมในระดับ
ทีม และ ตัวแปลภาวะผู�นําแบบผู�รับใช� ในระดับผู�นําบุคคล ประกอบด�วย 4) ความรัก 5) การเสริมพลัง
อํานาจ 6) วิสัยทัศน6 7) ความอEอนน�อมถEอมตน และ 8) ความเชื่อถือ จากการวิเคราะห6สัมประสิทธิ์     
เพียร6สัน พบวEา มีความสัมพันธ6อยEางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวEางตัวแปลแตEละตัวของภาวะผู�นําแบบ
ผู�รับใช� และตัวแปลแตEละตัวของความพึงพอใจในงานท่ีมีตEอประสิทธิภาพของทีม 
  Minho (2005) ได�ศึกษาเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาระหวEางประเทศ สหรัฐอเมริกา 
และประเทศเกาหลี “Professionalization and the Reform of Teaching, Teachers, and 
Teacher Education If Korea : A Critical Discourse Analysis” ผลการวิจัยสรุปวEา ปDญหาท่ีทํา
ให�การศึกษาของท้ังสองประเทศนี้อEอนแอ ได�แกE วิธีการจัดการเรียนการสอน ความเป-นครูมืออาชีพ 
และระดับการศึกษาของครู ซ่ึงท้ังสองประเทศมีวิธีการปฏิรูปท่ีคล�ายกันในแงEของความมุEงหวัง ใน
ความเป-นครูมืออาชีพ 
  จากการศึกษางานวิจัยอนาคต ทําให�ผู�วิจัยเห็นถึงแนวทางในการนําไปประยุกต6ใช�ใน
การวิจัยภาวะผู�นําของผู�บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน
ทศวรรษหน�า ต้ังแตEการกําหนดจุดมุEงหมายในการวิจัย การกําหนดกลุEมตัวอยEางท่ีใช�ในการวิจัย การ
สร�างเครื่องมือการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การวิจัย การเก็บรวบรวมข�อมูลการวิจัย การ
วิเคราะห6ข�อมูลการวิจัย ตลอดจนการสรุปผลการวิจัย การวิจัยอนาคตด�วยเทคนิค อีดีเอฟอาร6 (EDFR) 
เป-นเทคนิคการวิจัยท่ีรวมจุดเดEน ท่ีเป-นสEวนดีของท้ังเทคนิคเดลฟาย และเทคนิคการสัมภาษณ6ของ
การวิจัยอนาคตแบบชาติพันธุวรรณาไว� ด�วยกัน โดยสEวนดีของแตEละเทคนิคชEวยแก�ปDญหา และแก�ไข
จุดอEอนของกันและกัน กระบวนการ และรอบในการเก็บรวบรวมข�อมูลสามารถยืดหยุEนได� ภายใต�
ความมีระบบเน�นความเป-นองค6รวม สอดคล�องกับธรรมชาติของมนุษย6 และความเป-นไปในสังคมท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยูEตลอดเวลา การรายงานผลการวิจัยมีความยืดหยุEนสูง เป-นเทคนิคท่ีสมบูรณ6จาก
ความสําคัญของการศึกษาท่ีเก่ียวกับอนาคต เพ่ือเป-นแนวทางในการเตรียมความพร�อม รับ
สถานการณ6ความเปลี่ยนแปลง จึงมีผู�สนใจศึกษาโดยการใช�เทคนิคการวิจัยท่ีแตกตEางกันไปตาม
ลักษณะของเรื่องท่ีต�องการศึกษา ผู�วิจัยได�คัดเลือกมาเฉพาะท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัยภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในทศวรรษหน�า  
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 วิธีดําเนินการวิจัย ภาวะผู�นําของผู�บริหารสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในทศวรรษหน�า ประกอบด�วย 3 ข้ันตอน ตามวัตถุประสงค,ดังนี้  
 1. เ พ่ือศึกษาภาวะผู�นํ าในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียนสัง กัดสํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. เพ่ือศึกษาความต�องการจําเป2นภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
3.1 การกําหนดประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 3.1.1 ผู�ให�ข�อมูลในการวิจัย 
  1. แหล6งผู�ให�ข�อมูล ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 17 คน ผู�วิจัยใช�วิธีการเลือกกลุ6มเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพ่ือให�ได�ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีความสอดคล�องกับประเด็นท่ีศึกษาตามวัตถุประสงค,และคําถาม
การวิจัย สิน พันธุ,พินิจ (2549) เกณฑ,ในการกําหนดจํานวนผู�ทรงคุณวุฒิครั้งนี้ ผู�วิจัยเลือกใช�วิธีของ Mcmillan 
ซ่ึงได�จํานวนผู�ทรงคุณวุฒิในการวิจัย ต้ังแต6 17 คน ข้ึนไปอัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อนจะมีน�อย  
 
ตารางท่ี 3.1 จํานวนผู�ทรงคุณวุฒิและการลดลงของค6าความคลาดเคลื่อน 
 

จํานวนผู$เชี่ยวชาญ ความคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อนลดลง 
1-5 1.20-0.70 0.5 
5-9 0.70-0.58 0.12 
9-13 0.58-0.54 0.04 
13-17 0.54-0.50 0.04 
17-21 0.50-0.48 0.02 
21-25 0.48-0.46 0.02 
25-29 0.46-0.44 0.02 

 
  เกณฑ,ในการคัดเลือกผู�ทรงคุณวุฒิในข้ันตอนนี้มี ดังนี้ 
   1. จบการศึกษาปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา หรือสาขาท่ีใกล�เคียง 
   2. มีผลงานเป2นหลักฐาน เช6น งานวิจัย บทความ ตํารา การเป2นวิทยากร 
   3. มีตําแหน6งทางการบริหาร หรือปฏิบัติงานท่ีมีความเก่ียวข�องกับการกําหนด
นโยบายการศึกษาระดับกระทรวง กรม เขตการศึกษา หรือ อาจารย,ระดับมหาวิทยาลัย 
  2. ประชากรท่ีใช� ในการวิจัยครั้ งนี้  คือผู�บริหารโรงเรียนสัง กัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวน 30,306 โรงเรียน (ข�อมูลรายงานประจําปZ 2560 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ�นฐาน) 
   1. จัดแบ6งกลุ6มประชากรท้ังประเทศออกเป2น 2 กลุ6ม คือ กลุ6มสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การประถมศึกษา และกลุ6มสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
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   2. ประชากร คือ ผู�บริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา 
และผู�บริหารโรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
   3. กลุ6มตัวอย6าง ได�แก6 ผู�บริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ประถมศึกษา และผู�บริหารโรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ัวประเทศรวมท้ังสิ้น 
379 คน โดยการเป[ดตารางของเครซ่ี และมอร,แกน Krejcie & Morgan (1970) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน
ร�อยละ 95 แล�วสุ6มแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Random Sampling) ดังปรากฏในตารางท่ี 3.2  
  
ตารางท่ี 3.2 ค6าความเชื่อม่ันของเครซ่ีและมอร,แกน 
 

ตารางของ Krejcie & Morgan 

ประชากร ขนาดกลุ�ม
ตัวอย�าง ประชากร ขนาดกลุ�ม

ตัวอย�าง ประชากร ขนาดกลุ�ม
ตัวอย�าง ประชากร ขนาดกลุ�ม

ตัวอย�าง ประชากร ขนาดกลุ�ม
ตัวอย�าง 

10 10 120 92 340 181 1200 291 8000 367 
15 14 130 97 360 186 1300 297 9000 368 
20 19 140 103 380 191 1400 302 10000 370 
25 24 150 108 400 196 1500 306 15000 375 
30 28 160 113 420 201 1600 310 20000 377 
35 32 170 118 440 205 1700 313 30000 379 
40 36 180 123 460 210 1800 317 40000 380 
45 40 190 127 480 214 1900 320 50000 391 
50 44 200 132 500 217 2000 322 75000 382 
55 48 210 136 550 226 2200 327 100000 384 
60 52 220 140 600 234 2400 331 

 
ตารางท่ี 3.3 จํานวนกลุ6มตัวอย6าง 
 

โรงเรียน/ผู$บริหารโรงเรียน จํานวน รวม สังกัด สพป.  สังกัด สพม. 
1. โรงเรียนท่ีเป2นประชากรในการศึกษา 
(ข�อมูลรายงานประจําปZ 2562) 

27,948 
(โรงเรียน) 

2,358 
(โรงเรียน) 

30,306 
(โรงเรียน) 

2. สุ6มตัวอย6างแบบแบ6งข้ันเป2นสดัส6วนจากรายช่ือโรงเรยีน 200 
(โรงเรียน) 

179 
(โรงเรียน) 

379 
(โรงเรียน) 

3. เลือกผู�บรหิารโรงเรยีนท่ีสุ6มได� 200 
(คน) 

179 
(คน) 

379 
(คน) 

4. เลือกผู�บรหิารตามเขตพ้ืนท่ี สพป.183 
เขต 

สพม. 42 
เขต 

379 
(คน) 

5. เลือกกลุ6มตัวอย6างผู�บรหิารเขตละ สพป. 183 เขต1-2 โรงเรียน 
เลือกกลุ6มตัวอย6างผู�บริหารเขตละ สพม.42 เขต 4-5 โรงเรียน 

200 
(คน) 

179 
(คน) 

379 
(คน) 

 
3.2 ข้ันตอนดําเนินการวิจัย  
 ผู�วิจัยได�เสนอวิธีดําเนินการวิจัยโดยแสดงถึง 1) แหล6งข�อมูล 2) เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย       
3) การเก็บรวบรวมข�อมูล และ 4) การวิเคราะห,ข�อมูล 
 1. ข้ันตอนท่ี 1  
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  1.1 ศึกษาภาวะผู�นํ า ในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียนสั ง กัดสํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเก่ียวกับภาวะผู�นํา และ
ภาวะผู�นําในอนาคต วิเคราะห,เนื้อหา ได�องค,ประกอบภาวะผู�นํา จากนั้นนําข�อมมูลท่ีได�มาสร�างกรอบ
แนวคิดการวิจัย การศึกษา วิเคราะห, สังเคราะห,ในข้ันตอนนี้ เป2นการศึกษาเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด
ของการวิจัย โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการคลอบคลุมประเด็นท่ีเก่ียวกับ 1) ภาวะผู�นํา             
2) วิธีการพัฒนาภาวะผู�นํา  
  1.2 สัมภาษณ,ผู�บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจากสภาพปdจจุบัน
และสอบถามแนวโน�มในอนาคตของภาวะผู�นําท่ีอยากจะเป2น ในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.3 วิเคราะห,เนื้อหา Content analysis ทําตารางสังเคราะห, องค,ประกอบภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  แหล6งข�อมูลในการวิจัยข้ันตอนนี้ ได�แก6 เอกสาร ตํารา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ, 
บทความและสื่ออิเล็กทรอนิกส,ฐานข�อมูลต6าง ๆ ผู�วิจัยนําข�อมูลท่ีได�มาวิเคราะห,เนื้อหา สรุป และ
สังเคราะห,  
  1.4 ศึกษาความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับภาวะผู�นําของผู�บริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  การศึกษากับผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับภาวะผู�นําของผู�บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป2นการหาโดยใช�เทคนิค EDFR จุมพล พูลภัทรชีวิน (2558) เพ่ือ
สอบถามผู�เชี่ยวชาญ 3 รอบ ในข้ันตอนนี้มีรายละเอียด ดังนี้  
  1. แหล6งผู�ให�ข�อมูล ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 17 คน ผู�วิจัยใช�วิธีการเลือกกลุ6มเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให�ได�ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีความสอดคล�องกับประเด็นท่ีศึกษาตาม
วัตถุประสงค,และคําถามการวิจัย สิน พันธุ,พินิจ (2549) เกณฑ,ในการกําหนดจํานวนผู�ทรงคุณวุฒิครั้ง
นี้ ผู�วิจัยเลือกใช�วิธีของ Mcmillan ซ่ึงได�จํานวนผู�ทรงคุณวุฒิในการวิจัย ต้ังแต6 17 คนข้ึนไป อัตราการ
ลดลงของความคลาดเคลื่อนจะมีน�อย  
   การคัดเลือกผู�ทรงคุณวุฒิ  ผู� วิจัยร6 างหลักเกณฑ,คุณสมบั ติตามเกณฑ,ของ
ผู�ทรงคุณวุฒิ แล�วนําไปขอความเห็นชอบจากอาจารย,ท่ีปรึกษา และนํามาปรับปรุงตามคําแนะนํา แล�ว
นําไปใช�ในการคัดเลือกผู�ทรงคุณวุฒิ เม่ือได�รายชื่อมาแล�วนํามาหารือกับอาจารย,ท่ีปรึกษาอีกครั้งเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมท้ังในด�านจํานวน และความสอดคล�องกับคุณสมบัติท่ีกําหนด 
   เกณฑ,ในการคัดเลือกผู�ทรงคุณวุฒิในข้ันตอนนี้มีดังนี้ 
   1. จบการศึกษาปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา หรือสาขาท่ีใกล�เคียง 
   2. มีผลงานเป2นหลักฐาน เช6น งานวิจัย บทความ ตํารา การเป2นวิทยากร 
   3. มีตําแหน6งทางการบริหาร หรือปฏิบัติงานท่ีมีความเก่ียวข�องกับการกําหนด
นโยบายการศึกษาระดับกระทรวง กรม เขตการศึกษา หรือ อาจารย,ระดับมหาวิทยาลัย 
  2. เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยข้ันตอนนี้ เป2นแบบ
สัมภาษณ, ความคิดเห็นของผู�ทรงเก่ียวกับภาวะผู�นําแต6ละด�าน โดยผู�วิจัยมีข้ันตอนการสร�างแบบ
สัมภาษณ, ดังนี้ 
   1. แบบสัมภาษณ,ก่ึงมีโครงสร�าง (Semi-Structure Interview) คําถามปลายเป[ด 
(Open Ended) การกําหนดโครงสร�างของคําถามโดยยึดตามกรอบแนวคิดในการวิจัยซ่ึงมี 7 ด�าน              
1. มีอิทธิพลในการจูงใจ 2. มีการทํางานเป2นทีม 3. มีเปnาหมาย 4. มีวิสัยทัศน,ร6วม 5. มีทักษะการ
สื่อสาร 6. มีทักษะด�านการเปลี่ยนแปลง 7. สร�างแรงบันดาลใจ เสนอแบบสัมภาษณ,ต6ออาจารย,ท่ี
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ปรึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือได�รับความเห็นชอบแล�วนําแบบสัมภาษณ,ไปใช�ในการเก็บรวบรวม
ข�อมูลต6อไป  
   2. แบบสอบถาม กลุ6มผู�ทรงคุณวุฒิรอบท่ี 2 เป2นแบบสอบถามมาตราส6วนประเมินค6า 
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ  
    5   หมายถึง เป2นภาวะผู�นําท่ีมีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 
    4 หมายถึง เป2นภาวะผู�นําท่ีมีความสําคัญในระดับมาก 
    3   หมายถึง เป2นภาวะผู�นําท่ีมีความสําคัญในระดับปานกลาง 

1   หมายถึง เป2นภาวะผู�นําท่ีมีความสําคัญในระดับน�อย 
    1   หมายถึง เป2นภาวะผู�นําท่ีมีความสําคัญในระดับน�อยท่ีสุด  
   3. แบบสอบถามผู�ทรงคุณวุฒิรอบท่ี 3 เป2นแบบสอบถามมาตราส6วนประเมินค6า              
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบสอบถามในรอบท่ี 2 พร�อมระบุค6ามัธยฐาน (Median) ค6าฐานนิยม 
(Mode) และค6าพิสัยระหว6างควอไทล, (Interquartile Range) ของคําตอบในรอบท่ี 2 เพ่ือให�
ผู�ทรงคุณวุฒิทบทวนยืนยัน หรือเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตน โดยขอให�ผู�ทรงคุณวุฒิให�เหตุผล
ประกอบการเปลี่ยนแปลงคําตอบ  
  3. ข้ันตอนการสร�างเครื่องมือ  
   1. การสร�างเครื่องมือเพ่ือศึกษาความคิดเห็นจากผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู�วิจัยสร�างแบบสัมภาษณ,เพ่ือใช�
ในการเก็บข�อมูลตามเทคนิค EDFR จํานวน 3 รอบ ดังนี้  
    รอบท่ี 1 เป2นแบบสอบถามก่ึงสัมภาษณ, (Semi-Structure Interview) คําถาม
ปลายเป[ด (Open Ended) การกําหนดโครงสร�างของคําถามโดยยึดตามกรอบแนวคิดในการวิจัยซ่ึงมี              
7 ด�าน 1. มีอิทธิพลในการจูงใจ 2. มีการทํางานเป2นทีม 3. มีเปnาหมาย 4. มีวิสัยทัศน,ร6วม 5. มีทักษะการ
สื่อสาร 6. มีทักษะด�านการเปลี่ยนแปลง 7. สร�างแรงบันดาลใจ โดยสร�างข�อคําถามชนิดปลายเป[ด               
   2. เสนอแบบสัมภาษณ,ต6ออาจารย,ท่ีปรึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือได�รับความ
เห็นชอบแล�วนําแบบสัมภาษณ,ไปใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลต6อไป  
    รอบท่ี 2 เป2นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส6วนประเมินค6า 5 ระดับ 
โดยนําข�อมูลท่ีได�จากการวิเคราะห, แจกแจงตามหลักวิชาการการตอบคําถามก่ึงสัมภาษณ,ของ
ผู�ทรงคุณวุฒิในรอบท่ี 1 มาวิเคราะห,แจกแจงตัดข�อมูลท่ีซ้ําซ�อนออกและสร�างเป2นแบบสอบถาม 
   รอบท่ี 3 ผู�วิจัยใช�แบบสอบถามเดิมจากการเก็บข�อมูลในรอบท่ี 2 โดยผู�วิจัยนํา
คําตอบท่ีได�รับจากการตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 2 มาคํานวณค6ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม 
(Mode) และค6าพิสัยระหว6างควอไทล, (Interquartile Range) ในแต6ละข�อ เพ่ือสร�างแบบสอบถามใน
รอบท่ี 3 โดยใช�ข�อความเดิม หากแต6เพ่ิมตําแหน6งค6ามัธยฐาน ค6าฐานนิยม และค6าช6วงของพิสัย
ระหว6างควอไทล, โดยให�ผู�ทรงคุณวุฒิแต6ละท6านได�ทบทวนคําตอบของตนเองเพ่ือยืนยันคําตอบเดิม 
หรือเปลี่ยนแปลงคําตอบ ถ�าเปลี่ยนแปลงคําตอบก็ขอให�ผู�ทรงคุณวุฒิให�เหตุผลมาด�วย 
  4. การเก็บรวบรวมข�อมูล  
   1. ผู�วิจัยติดต6อกับผู�ทรงคุณวุฒิ เดินทางไปพบเพ่ือสัมภาษณ, ผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง 17 คน 
   2. จัดส6งแบบสอบถาม รอบท่ี 2 ไปยัง ผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง 17 คน โดยจัดส6งทาง
ไปรษณีย,พร�อมบรรจุซองตอบกลับไปด�วย บางท6านนําส6งตัวตนเองและรับคืนด�วยตนเอง 
   3. รวบรวมแบบสอบถามในรอบท่ี 2 แล�วนําแบบสอบถามมากระทําข�อมูลทางสถิติ 
เพ่ือวิเคราะห,ในลําดับต6อไป 
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   4. ส6งแบบสอบถามรอบท่ี 3 ได�ดําเนินการเช6นเดียวกับข�อ 3 แต6ระบุผลการวิเคราะห,
ข�อมูล รอบท่ี 1 โดยใส6ค6ามัธยฐาน ฐานนิยม และพิสัยควอไทล,ของคุณลักษณะแต6ละข�อไปด�วย  
  5. การวิเคราะห,ข�อมูลและสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห,ข�อมูล  
   1. ข�อมูลท่ีได�จากการตอบแบบสอบถามก่ึงสัมภาษณ,รอบท่ี 1 ใช�การวิเคราะห,เชิง
เนื้อหา มีข้ันตอนดังนี้ สุภางค, จันทวานิช (2546) 
    - การจําแนกประเภทข�อมูล โดยผู�วิจัยได�แยก วิเคราะห,กลุ6มคําหรือประโยคและทํา
สาระบบจําแนกประเภท เพ่ือพิจารณาว6า กลุ6มคําหรือประโยคนั้นอยู6ในสารบบประเภทของข�อมูลประเภท
ใด โดยผู�วิจัยได�กําหนดประเภทของข�อมูลไว� คือ ทฤษฎี สิ่งท่ีต�องปฏิบัติ ความคิดเห็น และคําอธิบาย  
    - การเปรียบเทียบข�อมูล โดยผู�วิจัยทําการพิจารณาเปรียบเทียบข�อมูลว6ามีความ
เหมือนหรือแตกต6างในประโยคหรือคุณลักษณะ ของข�อมูลท่ีได�จัดอยู6ในกลุ6มสาระบบประเภทข�อมูล 
เพ่ือจําแนกข�อมูลท่ีเหมือนกัน และต6างกันออกมาเพ่ือตีความข�อมูล 
    - การตีความข�อมูล โดยผู�วิจัยทําการแปลความหมายของข�อมูลว6า ข�อมูลมีความหมาย
อะไร ชัดเจนในตัวข�อมูลหรือไม6 ซ่ึงผู�วิจัยใช�หลักการตีความข�อมูลต�องมีคุณภาพ และมีความหมายท่ีชัดเจน 
    - การสร�างข�อสรุปแบบอุปนัยโดยผู�วิจัยได�สร�างข�อสรุปของข�อมูลหลาย ๆ ข�อมูล
ท่ีได�จากการตีความหมายของข�อมูล เพ่ือสรุปเป2นข�อมูลท่ีจะใช�ในการวิจัย  
    - ผู�วิจัยนําเสนอข�อมูลท่ีได�จากการวิเคราะห,ตามข้ันตอนดังกล6าวให�ผู�เชี่ยวชาญ
ด�านภาษา และการวิจัย ทําการตรวจสอบความถูกต�องของการวิเคราะห,ข�อมูลเพ่ือปnองกันผู�วิจัยมีอคติ
กับข�อมูล และนําไปสร�างแบบสอบถามรอบท่ี 2 ต6อไป  
   2. ข�อมูลท่ีได�จากการตอบแบบสอบถามรอบท่ี 2 ใช�การวิเคราะห,ทางสถิติ เป2นการ
วิเคราะห,ข�อมูลจากค6ามัธยฐานและค6าพิสัยระหว6างควอร,ไทล, โดยกําหนดให�เป2นเกณฑ,ในการสรุปความ
คิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ แล�วนําค6าท่ีได�ไปแสดงในแบบสอบถามรอบท่ี 3 เพ่ือให�ผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีกครั้ง 
    - ผู�วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจากผู�ทรงคุณวุฒิ ในรอบท่ี 2 จํานวน 17 คน 
    - นําข�อมูลจากแบบสอบถามท้ัง 17 ฉบับ มาวิเคราะห,ข�อมูลหาค6าสถิติของกลุ6ม ดังนี้ 
    - หาค6า มัธยฐาน (Median) ท่ีคํานวณไต�จากคําตอบของกลุ6มผู�ทรงคุณวุฒิแล�ว 
ประยุกต,การแปลความหมาย ตามเกณฑ,ของ สิน พันธุ,พินิจ (2549) ดังต6อไปนี้ 
    ตํ่ากว6า 1.50 = กลุ6มผู�ทรงคุณวุฒิ เห็นว6าข�อความนั้นมีความสอดคล�องน�อยท่ีสุด  
    1.50 ถึง 2.49 = กลุ6มผู�ทรงคุณวุฒิ เห็นว6าข�อความนั้นมีความสอดคล�องน�อย  
    2.50 ถึง 3.49 = กลุ6มผู�ทรงคุณวุฒิ เห็นว6าข�อความนั้นมีความสอดคล�องพอสมควร  
    3.50 ถึง 4.49 = กลุ6มผู�ทรงคุณวุฒิ เห็นว6าข�อความนั้นมีความสอดคล�องมาก  
    4.50 ข้ึนไป = กลุ6มผู�ทรงคุณวุฒิ เห็นว6าข�อความนั้นมีความสอดคล�องมากท่ีสุด 
    ถ�าข�อความใดมีค6ามัธยฐาน > 3.50 แปลความหมายได�ว6า กลุ6มผู�ทรงคุณวุฒิเห็น
ว6าข�อคําถามนั้นเป2นข�อคําถามท่ีมีความสอดคล�อง จุมพล ทูลภัทรชีวิน (2558) ผู�วิจัยเลือกค6ามัธยฐาน 
ต้ังแต6 3.50 - 5.00 ไปสร�างเครื่องมือเป2นแบบสอบถาม ในการเก็บข�อมูลรอบท่ี 3 โดยระบุค6ามัธยฐาน 
(Mdn) ค6าพิสัยระหว6างดวอไทล,ท่ีคํานวณ ได� (Q3-Q1) และตําแหน6งท่ีเป2นคําตอบเดิม รอบท่ี 2 ของ
ผู�ทรงคุณวุฒิแต6ละท6านจะได�รับข�อมูล ย�อนกลับเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) ท่ีเป2นของกลุ6ม
โดยรวม คือ ค6าพิสัยระหว6างควอไทล, ค6ามัธยฐานของกลุ6มผู�ทรงคุณวุฒิ และคําตอบของผู�ทรงคุณวุฒิ 
ในรอบท่ี 2 ลงในแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามเสนออาจารย,ท่ีปรึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบ 
    ผู�วิจัยนําแบบสอบถามท่ีได�รับความเห็นชอบจากอาจารย,ท่ีปรึกษาแล�ว ส6งถึง
ผู�ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให�พิจารณายืนยันคําตอบอีกครั้ง ผู�วิจัยได�แนบคําชี้แจงเพ่ืออธิบายรายละเอียดในการตอบ
แบบสอบถาม ด�วยการสังเกต เปรียบเทียบคําตอบเดิมของผู�ทรงคุณวุฒิในรอบท่ี 2 ซ่ึงผู�วิจัยแสดงค6าระดับ
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ความสอดคล�องของผู�ทรงคุณวุฒิ ด�วยอักษร (Mo) และค6ามัธยฐานของกลุ6ม ซ่ึงผู�วิจัยแสดงด�วยอักษร Mdn 
(Median) รวมท้ังแสดงค6าส6วนต6างระหว6างควอไทล, (IR) ท่ีได�จากการวิเคราะห,ข�อมูล ลงในแต6ละประเด็น
ย6อย เพ่ือให�ผู�ทรงคุณวุฒิได�เปรียบเทียบกับคําตอบเดิมท่ีผู�ทรงคุณวุฒิได�ตอบไว�ไนรอบท่ี 2  
    การวิเคราะห,ข�อมูลจากแบบสอบถาม ส6วนท่ีเป2นแบบเลือกตอบใช�วิธีแจกแจงความถ่ี 
และหาค6าร�อยละส6วนท่ีเป2นแบบมาตราส6วนประมาณค6าใช�การหาค6าเฉลี่ย (Mean = X ) และค6าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) โดยกําหนดค6าคะแนนของคําตอบหรือตัวเลือกแต6ละระดับ 
    การวิเคราะห,ข�อมูล EDFR รอบท่ี 2 มีการใช�เทคนิควิเคราะห,ข�อมูลทางสถิติจํานวน 
3 ชนิด ได�แก6 1) การคํานวณค6ามัธยฐาน (Median) 2) การคํานวณค6าฐานนิยม (Mode) 3) การคํานวณค6า
ขอบเขตพิสัยระหว6างควอร,ไทล, (Interquartile Range) ซ่ึงมีสูตรในการคํานวณดังต6อไปนี้  
    1. การคํานวณค6ามัธยฐาน (Median) ใช�วิธีคํานวณจากสูตร ศันสนีย, จันทร,สถิต
พร (2539) ดังนี้ มัธยฐานขีดจํากัดล6างจริงของคะแนนชั้นท่ีมีมัธยฐานอยู6อันตรภาคชั้น จํานวนข�อมูล
ท้ังหมด ความถ่ีสะสมจากคะแนนตํ่าสุดถึงคะแนนท่ีเป2นขีดจํากัดของ คะแนนในชั้นค6อนชั้นท่ีมีมัธย
ฐานอยู6 ความถ่ีของคะแนนชั้นท่ีมีมัธยฐานอยู6 

      

       Md.  =    L +  i  

    Md  = มัธยฐาน 
    L  = ขีดจํากัดล6างจริงของคะแนนชั้นท่ีมีมัธยฐานอยู6 
    i  = อันตรภาคชั้น 
    N  = จํานวนข�อมูลท้ังหมด 
    F  = ความถ่ีสะสมจากคะแนนตํ่าสุดถึงคะแนนท่ีเป2นขีดจํากัดของคะแนนใน
ชั้นก6อนชั้นท่ีมีมัธยฐานอยู6 
    f  = ความถ่ีของคะแนนชั้นท่ีมีมัธยฐานอยู6 
    2. การคํานวณค6าฐานนิยม (Mode) ฐานนิยม (Median) ใช�วิธีคํานวณจากสูตร ดังนี้  
 

      Mo  =     L +  i  

 
    Mo = มัธยฐาน 
    L  = ขีดจํากัดล6างจริงของคะแนนชั้นท่ีมีมัธยฐานอยู6 
    i  = อันตรภาคชั้น 
    a1  = ผลต6างระหว6างความถ่ีของชั้นท่ีมีฐานนิยมอยู6 กับชั้นท่ีอยู6ติดกับข�อมูลตํ่ากว6า 
    a2  = ผลต6างระหว6างความถ่ีของชั้นทีมีฐานนิยมอยู6 กับชั้นทีอยู6ติดกับข�อมูลสูงกว6า 
    3. การคํานวณค6าขอบเขตพิสัยระหว6างควอร,ไทล, (Interquartile Range) ขอบเขตพิสัย
ระหว6างควอร,ไทล, (Interquartile Range) ใช�วิธีคํานวณจากสูตร บุญเรียง ขจรศิลปz (2528) ดังนี้ 
 
     IR =  Q3 – Q1 
     Q3  และ Q1  หาได�จากสูตร 
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   Q3 =      

Q1 =      
 

    IR  = ค6าพิสัยระหว6างควอร,ไทล (Interquartile Range) 
    Q3  = ค6าควอร,ไทล,ท่ี 3 
    Q1 = ค6าควอร,ไทล,ท่ี 1 
    L  = ขีดจํากัดล6างท่ีแท�จริงของช6วงท่ีมัธยฐานตกอยู6 
    fi   = ความถ่ีสะสมของช6วงคะแนนท่ีอยู6ใต�ช6วงท่ีมัธยฐานตกอยู6 
    f  = ความถ่ีของช6วงคะแนนท่ีมัธยฐานตกอยู6 
    N  = จํานวนผู�ทรงคุณวุฒิท้ังหมด 
    i  = ค6าอัตราภาคชั้น 
    ข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถามรอบท่ี 2 ใช�การคํานวณค6ามัธยฐาน (Median) และ
ค6าพิสัยระหว6างควอไทล, (Interquartile Range) ของแต6ละข�อความเพ่ือแสดงตําแหน6งของฐานนิยม 
(Mode) ช6วงพิสัยระหว6างควอไทล, (Interquartile Range) บุญเรือง ศรีเหรัญ (2555) 
   3. ข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถามรอบท่ี 3 ใช�การคํานวณค6ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม 
(Mode) และค6าพิสัยระหว6างควอไทล, (Interquartile Range) โดยคัดเลือกข�อความท่ีมีค6ามัธยฐาน 
(Median) ต้ังแต6 2.50 ข้ึนไป และมีค6าพิสัยระหว6างควอไทล, (Interquartile Range) ท่ีมีค6าไม6เกิน 
1.50 และค6ามัธยฐานกับฐานนิยมแตกต6างกันไม6เกิน 1 นําแบบสอบถามท่ีได�จากรอบท่ี 3 วิเคราะห,
ด�วยสถิติ ข�อมูลท่ีได�จากการตอบแบบสอบถามรอบท่ี 3 ใช�การวิเคราะห,ทางสถิติ ผู�ทรงคุณวุฒิแต6ละ
ท6านจะได�รับรู�ข�อมูลปnอนกลับเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) เป2นการวิเคราะห,ข�อมูลจากค6ามัธยฐาน 
(Median) ค6าพิสัยระหว6างควอร,ไทล, (Interquartile Range) และค6าสัมบูรณ,ของผลต6างระหว6าง
ค6ามัธยฐาน (Median) และค6าฐานนิยม (Mode) ซ่ึงมีเกณฑ,ในการพิจารณาข�อความท่ีได�รับฉันทามติ 
คือ ต�องมีค6ามัธยฐานไม6ตํ่ากว6า 4.50 มีค6าสัมบูรณ,ของผลต6างระหว6างค6ามัธยฐานและค6าฐานนิยม     
ไม6เกิน 1.00 และมีค6าพิสัยระหว6างควอร,ไทล,ไม6เกิน 1.50 แล�วจึงนําผลท่ีได�มาสรุปค6าทางสถิติ คํานวณ
และแปลความหมายของสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห,ข�อมูล แบบสอบถามรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 
   ค6าสัมบูรณ,ของผลต6างระหว6างค6ามัธยฐานกับค6าฐานนิยม (Md-Mo) เป2นค6าท่ีแสดง
ความสอดคล�องเป2นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ6มผู�ทรง ซ่ึงกําหนดว6าจะต�องมีค6าน�อยกว6าหรือเท6ากับ 
1.00 จึงจะถือว6ากลุ6มผู�ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล�องเป2นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
   ค6าพิสัยระหว6างควอร,ไทล, (Interquartile Range : IR) เป2นค6าท่ีพิจารณาความ
กระจายของความคิดเห็น หากข�อความใดมีค6าพิสัยกว�างแสดงว6าผู�ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นแตกต6าง
กันมาก และถ�าข�อความใดท่ีมีค6าพิสัยแคบจะแสดดงถึงความสอดคล�องกันของความคิดเห็น ซ่ึงอาจนํา
ข�อความนั้นมาเป2นข�อสรุปของการวิจัยได�  
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ตารางท่ี 3.4 การแปลความหมายค6ามัธยฐานของคะแนนท่ีคํานวณจากแบบสอบถาม 
 

ช�วงค�ามัธยฐาน ความหมาย 
4.50-5.00 มีความสําคัญมากท่ีสุด 
3.50-4.49 มีความสําคัญมาก 
2.50-3.49 มีความสําคัญปานกลาง 
1.50-2.49 มีความสําคัญน�อย 
1.00-1.49 มีความสําคัญน�อยท่ีสุด หรือไม6มีความสําคัญเลย 

 
  วิเคราะห,ข�อมูลทางสถิติเพ่ือหาภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ  
 
 2. ข้ันตอนท่ี 2  
 
ตารางท่ี 3.5 แสดงกลุ6มตัวอย6าง 
 

โรงเรียน/ผู$บริหารโรงเรียน จํานวน รวม สังกัด สพป.  สังกัด สพม. 
1. โรงเรียนที่เป2นประชากรในการศึกษา 
(ข�อมูลรายงานประจาํปZ 2562) 

27,948 
(โรงเรียน) 

2,358 
(โรงเรียน) 

30,306 
(โรงเรียน) 

2. สุ6มตัวอย6างแบบแบ6งข้ันเป2นสดัส6วนจากรายชื่อโรงเรียน 200 
(โรงเรียน) 

179 
(โรงเรียน) 

379 
(โรงเรียน) 

3. เลือกผู�บริหารโรงเรียนที่สุ6มได� 200 
(คน) 

179 
(คน) 

379 
(คน) 

4. เลือกผู�บริหารตามเขตพื้นที่ สพป.183 
เขต 

สพม. 42 
เขต 

379 
(คน) 

5. เลือกกลุ6มตัวอย6างผู�บริหารเขตละ สพป. 183 เขต1-2 โรงเรียน 
เลือกกลุ6มตัวอย6างผู�บริหารเขตละ สพม.42 เขต 4-5 โรงเรียน 

200 
(คน) 

179 
(คน) 

379 
(คน) 

 
 ศึกษาความต�องการจําเป2นภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1. ประชากรท่ีใช�ในการศึกษาค�นคว�าครั้งนี้ได�แก6ผู�บริหารโรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 30,306 โรงเรียน (ข�อมูลรายงานประจําปZ 2562 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ�นฐาน) 
  1. จัดแบ6งกลุ6มประชากรท้ังประเทศออกเป2น 2 กลุ6ม คือ กลุ6มสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ประถมศึกษา และกลุ6มสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
  2. ประชากร คือ ผู�บริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา และ
ผู�บริหารโรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 2. กลุ6มตัวอย6างได�แก6ผู�บริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา และ
ผู�บริหารโรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ัวประเทศรวมท้ังสิ้น 379 คน โดยการเป[ด
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ตารางของเครซ่ี และมอร,แกน Krejcie & Morgan (1970) ท่ีระดับความเชื่อม่ันร�อยละ 95 แล�วสุ6มแบบ
หลายข้ันตอน (Multi-stage Random Sampling) ดังปรากฏในตาราง  
 3. เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล การวิจัยครั้งนี้เป2นแบบสอบถามความต�องการ
จําเป2นด�านภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ัวประเทศ ผู�วิจัยสร�างแบบสอบถามเพ่ือหาค6า ความต�องการจําเป2น (PNI modified) ภายใต�
การแนะนําของอาจารย,ท่ีปรึกษาโดยนําประเด็นต6าง ๆ ท่ีได�จาก EDFR มาทําเป2นคําถามปลายป[ด
แบบมาตราส6วนประมาณค6า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร,ท (Likert Scale) ท่ีมีการ
ตอบสนองคู6 (Dual-Response Format) มีวัตุประสงค,เพ่ือให�ผู�ตอบแบบสอบถามประเมินสภาพท่ีเป2นอยู6
และสภาพท่ีควรจะเป2นของภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า โดยแต6ละระดับคะแนนมีความหมาย ดังนี้ 
  5   หมายถึง  ภาวะผู�นําท่ีเป2นอยู6/ภาวะผู�นําท่ีควรจะเป2น อยู6ในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  ภาวะผู�นําท่ีเป2นอยู6/ภาวะผู�นําท่ีควรจะเป2น อยู6ในระดับมาก 
  3   หมายถึง  ภาวะผู�นําท่ีเป2นอยู6/ภาวะผู�นําท่ีควรจะเป2น อยู6ในระดับปานกลาง 
  2   หมายถึง  ภาวะผู�นําท่ีเป2นอยู6/ภาวะผู�นําท่ีควรจะเป2น อยู6ในระดับน�อย 
  1   หมายถึง  ภาวะผู�นําท่ีเป2นอยู6/ภาวะผู�นําท่ีควรจะเป2น อยู6ในระดับน�อยท่ีสุด  
 4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของข�อคําถามเพ่ือพิจารณาความสอดคล�องและความ
เหมาะสมของข�อคําถามเพ่ือพิจารณาความสอดคล�องและความเหมาะสมของข�อคําถามเชิงปฏิบัติการ 
(Item Objective Congruence : IOC) ซ่ึงมีเกณฑ,ในการคัดเลือกข�อคําถามท่ีมีค6าดัชนีความสอดคล�อง 
ต้ังแต6 0.5 ข้ึนไป  
 5. การทดลองใช�เครื่องมือ ผู�วิจัยได�นําแบบสอบถามท่ีสร�างข้ึนไปทดลองใช� (Try-Out) กับ
ผู�บริหารโรงเรียน แล�วนําข�อมูลท่ีเก็บได�ไปหาคุณภาพเครื่องมือโดยการวิเคราะห,หาค6าสัมประสิทธิ์
แอลฟ�าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงในการวิเคราะห,นี้สามารถแปล
ความหมายได�ว6า ค6าท่ีใกล�กับ I มากท่ีแสดงว6ามีความเชื่อม่ันแบบสอบถามสูง โดยการวิเคราะห,หา
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามรายด�านจะมีลักษณะดังนี้ ค6าสัมประสิทธิ์แอลฟาไม6ต่ํากว6า 0.75  
 6. สถิติท่ีใช� นํามาวิเคราะห,ข�อมูลตามวัตถุประสงค, ผู�วิจัยวิเคราะห,ข�อมูลโดยใช�โปรแกรม 
SPSS for Windows คํานวณหาค6าเฉลี่ย ( X ) และ ส6วนเท่ียงเบนมาตรฐานส6วนความต�องการจําเป2น
ของภาวะผู�นําในการบริหารโรงเรียนผู�วิจัยได�วิเคราะห,และจัดลําดับความต�องการจําเป2น ใช�สูตร 
Modified Priority Needs Index (PNI modified) ซ่ึงเป2นดัชนีจัดเรียงลําดับความสําคัญของความ
ต�องการจําเป2นท่ีใช�หลักการประเมินความแตกต6างและเป2นสูตรท่ี นงลักษณ, วิรัชชัย และสุวิมล ว6องวานิช 
(2544) ได�ปรับสูตรการคํานวณมาจากค6าดัชนี PNI โดยการหาค6าผลต6างระหว6างค6าเฉลี่ยของสภาพท่ี
คาดหวัง (I) กับค6าเฉลี่ย ของสภาพท่ีเป2นจริงในปdจจุบัน (D) แล�วหารด�วยค6าเฉลี่ยของสภาพท่ีเป2นจริง
ในปdจจุบัน (D) เพ่ือถ6วงน้ําหนักก6อนท่ีจะนํามาจัดลําดับโดยใช�หลักการกําหนดความต�องการจําเป2น
จากระดับสภาพปdจจุบันแล�วจัดลําดับความสําคัญของความต�องการจําเป2นตามค6า (PNI modified) โดย
ใช�สูตรในการคํานวณ 
 การจัดลําดับค6าความต�องการจําเป2นสูงสุดของภาวะผู�นําในอนาคต ใช�จัดลําดับโดยใช�
หลักการกําหนดความต�องการจําเป2นจากระดับสภาพปdจจุบันแล�วจัดลําดับความสําคัญของความ
ต�องการจําเป2นตามค6า (PNI modified) โดยใช�สูตรในการคํานวณ 

 
         
 PNI Modified = (I – D) / D 
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 เม่ือ PNI modified หมายถึง ดัชนีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของความต�องการจําเป2น 
 I = Importance หมายถึง ค6าเฉลี่ย (Mean) ของสภาพท่ีคาดหวัง คือ ระดับความต�องการจําเป2น 
 D = Degree of Success หมายถึง ค6าเฉลี่ย (Mean) ของสภาพปdจจุบัน 
 3. ข้ันตอนท่ี 3  
 นําเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษาวิเคราะห, สังเคราะห, ภาวะผู�นํา เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา
ภาวะผู�นําในอนาคต เป2นการนําข�อค�นพบท่ีได�จากข้ันตอนท่ี 2 ได�ภาวะผู�นําท่ีมีความต�องการจําเป2นสูง
ท่ีสุด ท่ีได�จากการตรวจสอบยืนยันความคิดเห็นจากผู�บริหารท่ัวประเทศแล�วมาสร�างแนวทางการ
พัฒนาโดยใช�วิธีการสนทนากลุ6ม (Focus Group) ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 11 คน เพ่ือนําเสนอแนว
ทางการพัฒนาภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  1. การคัดเลือกผู�ทรงคุณวุฒิในข้ันตอนนี้มี ดังนี้  
   1.1 จบการศึกษาปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา หรือสาขาท่ีใกล�เคียง 
   1.2 มีผลงานเป2นหลักฐาน เช6น งานวิจัย บทความ ตํารา การเป2นวิทยากร 
   1.3 มีตําแหน6งทางการบริหาร หรือปฏิบัติงานท่ีมีความเก่ียวข�องกับการกําหนด
นโยบายการศึกษาระดับกระทรวง กรม เขตการศึกษา หรือ อาจารย,ระดับมหาวิทยาลัย 
  2. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป2นแบบสัมภาษณ, เพ่ือถามความ
เหมาะสมของภาวะผู�นําในอนาคต 
  3. แบบบันทึกข�อมูลสนทนากลุ6มประเด็นการสนทนากลุ6ม ผู�วิจัยกําหนดประเด็นการ
สนทนากลุ6ม คือ แนวทางการพัฒนาภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยต้ังคําถามท่ีมีโครงสร�างระดับกลาง (Moderately 
Schedules) เป2นข�อคําถามท่ีกําหนดไว�ล6วงหน�า และให�ผู�เข�าร6วมสนทนากลุ6มตอบในลักษณะเดียวกัน
ในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัยและสามารถเพ่ิมเติมข�อคิดเห็นในประเด็นท่ีน6าสนใจ  
  4. การวิเคราะห,ข�อมูล วิเคราะห,ข�อมูลโดยการวิเคราะห,เนื้อหา Content Analysis ได�
แนวทางการพัฒนาภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใช�การวิเคราะห,เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา ผู�วิจัย
นําองค,ประกอบภาวะผู�นําในอนาคตท่ีมีค6าความต�องการจําเป2นสูงสุดมานําเสนอแนวทางการพัฒนา
ภาวะผู�นํา 
   - กลุ6มผู�ให�ข�อมูลผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 คน 
   - แบบบันทึกข�อมูลสนทนากลุ6มการนําเสนอแนวทางการพัฒนา 
   - จัดสนทนากลุ6ม (Focus Group)    
   - วิเคราะห,ข�อมูลโดยการวิเคราะห,เนื้อหา (Content Analysis) 
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ตารางท่ี 3.6 ข้ันตอนและวิธีดําเนินการวิจัย 
 

ข้ันตอนดําเนินการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลลัพธ? 
ข้ันตอนท่ี 1 
ศึกษาภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
ทศวรรษหน�า 

1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  
- แหล6งข�อมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
- สัมภาษณ,ผู�บริหารโรงเรียน สังกัด สพฐ. เกี่ยวกับ
ภาวะผู�นําปdจจุบันท่ีเป2นอยู6และแนวโน�มภาวะผู�นํา 
- วิเคราะห,เน้ือหา Content Analysis  
1.2 สัมภาษณ,ผู�ทรงคุณวุฒิ ใช�เทคนิค EDFR 
- กลุ6มผู�ให�ข�อมลูผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 17 คน 
- สร�างแบบสัมภาษณ,ก่ึงมีโครงสร�าง 
1) สัมภาษณ,ผู�ทรงจํานวน 17 คน (EDFR รอบท่ี 1)  
- วิเคราะห,เน้ือหา Content analysis  
นําข�อมูลจากท่ีได� 1.1 และ 1.2 มาสร�าง
แบบสอบถาม แบบมาตราส6วนประมาณค6า  
5 ระดับของลิเคิร,ท หาคุณภาพเครื่องมือ   
 - ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) : ดัชนีความ
สอดคล�อง (IOC)  
- ค6าความเช่ือมั่น (Reliability) : ค6าสัมประสิทธ์ิ
อัลฟ�าของคอนบาค 
2) แจกแบบสอบถามให�ผู�ทรงจํานวน 17 คน  
(EDFR รอบท่ี 2) 
- สถิติท่ีใช�ค6าเฉลี่ยและค6าเบ่ียงเบน มาตรฐาน  
- ค6ามัธยฐาน 
- ค6าความสอดคล�องพิสัยระหว6างควอไทล,  
3) นําผลการวิเคราะห, มาพัฒนาเพ่ือให�ผู�ทรงกลุ6ม
เดิมทราบความคิดเห็นของกลุ6มและตัวท6านเองและ
แจกแบบสอบถามให�ผู�ทรงจํานวน 17 คนเพ่ือ
ทบทวนความคิดเห็นยืนยันคําตอบอีกครั้ง (EDFR 
รอบท่ี 3) 
- วิเคราะห,ทางสถิติเพ่ือหาภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า
ของผู�บริหารโรงเรยีนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากความคิดเห็นของ
ผู�ทรงคุณวุฒิ  
 

- ได�องค,ประกอบภาวะผู�นํา 
ของผู�บริหารโรงเรยีนสังกัด
สํานักงาคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ตารางท่ี 3.6 (ต�อ) 
 

ขั้นตอนดําเนนิการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลลัพธ? 
ข้ันตอนท่ี 2 
ศึกษาความต�องการ
จําเป2นของภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
ทศวรรษหน�า 

2.1 นําองค,ประกอบภาวะผู�นําในอนาคตจากความ
คิดเห็นของผู�ทรงวุฒิท่ีได�มาจากการวิจัยอนาคต 
EDFR มาสร�างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมลูโดย
ส6งไปยังกลุ6มตัวอย6างผู�บริหารโรงเรียนเพ่ือนําผลท่ี
ได�มาวิเคราะห,ความต�องการจําเป2น โดยใช�หาค6าสถิติ 
แล�วสรปุ ความต�องการจาํเป2นของภาวะผู�นําใน
ทศวรรษหน�าของผู�บรหิารโรงเรยีนจากความคิดเห็น
ของกลุ6มตัวอย6าง  
- กลุ6มผู�ให�ข�อมลูผู�บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัวประเทศ
จํานวน 379 คน 
- แบบสอบถาม 
- ความต�องการจําเป2น (Priority Needs Index: 
PNI) 

- ได�ลําดับความต�องการ
จําเป2นของภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ข้ันตอนท่ี 3 
นําเสนอแนวทางการ
พัฒนาภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
ทศวรรษหน�า 

3.1 ผู�วิจัยนําองค,ประกอบภาวะผู�นําในอนาคตท่ีมีค6า
ความต�องการจําเป2นสูงสดุมานําเสนอแนวทางการ
พัฒนาภาวะผู�นํา 
- กลุ6มผู�ให�ข�อมลูผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 คน 
- แบบบันทึกข�อมูลสนทนากลุ6มการนําเสนอแนว
ทางการพัฒนา 
- จัดสนทนากลุ6ม (Focus Group)    
- วิเคราะห,ข�อมลูโดยการวิเคราะห,เน้ือหา (Content 
Analysis) 

- ได�แนวทางการพัฒนา
ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า
ของผู�บริหารโรงเรยีนสังกัด
สํานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 การวิเคราะห�ขอมูลในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือศึกษาความตองการจําเป.น
และนําเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะห�ขอมูลตามลําดับหัวขอดังต2อไปนี้ 
 
4.1 ผลการวิเคราะห�ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                 
ท้ัง 3 รอบ ตามกรอบแนวคิดท่ีกําหนด ไดแก2  
 1. ภาวะผูนําดานเป6าหมายความรู 
 2. ภาวะผูนําดานทักษะการทํางานเป.นทีม 
 3. ภาวะผูนําดานการมีทัศนคติวิสัยทัศน�ร2วม 
 4. ภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ 
 5. ภาวะผูนํามีทักษะดานการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ 
 6. ภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร 
 7. ภาวะผูนําดานการสรางแรงบันดาลใจ 
 สําหรับหลักเกณฑ�ในการแปลความหมายระดับความสําคัญของภาวะผูนําในทศวรรษหนา
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแต2ละขอ มีดังนี้ 
 ช2วงค2ามัธยฐาน  ความหมาย  
 4.50-5.00   มีความสําคัญมากท่ีสุด  
 3.50-4.49   มีความสําคัญมาก  
 2.50-3.49   มีความสําคัญปานกลาง  
 1.50-2.49   มีความสําคัญนอย  
 1.00-1.49   มีความสําคัญนอยท่ีสุด 
 หลักเกณฑ�ในการตัดสินความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีมีต2อรายการภาวะผูนําในทศวรรษ
หนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พิจารณาจาก
หลักเกณฑ� 3 ประการ ดังนี้  
 1. เป.นภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีค2ามัธยฐานต้ังแต2 2.50 ข้ึนไป  
 2. เป.นภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความแตกต2างระหว2างมัธยฐานกับฐานนิยมไม2เกิน 1.00  
 3. เป.นภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีพิสัยระหว2างควอไทล�ไม2เกิน 1.50 



 135

ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห�ขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับภาวะผูนําในทศวรรษหนา
 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผูนํา
 ดานเป6าหมายความรู 
 

ข�อท่ี มัธยฐาน ฐานนิยม 
ผลต1างระหว1าง 

มัธยฐาน 
กับฐานนิยม 

พิสัย 
ระหว1าง 
ควอไทล� 

การแปรผล 
ระดับ

ความสําคัญ 
ความสอดคล�อง 

1.1 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
1.2 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
1.3 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
1.4 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
1.5 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
1.6 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
1.7 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
1.8 4.00 5.00 1.00 1.00 มาก สอดคลอง 
1.9 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
1.10 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
1.11 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
1.12 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
1.13 4.00 5.00 1.00 1.00 มาก สอดคลอง 
1.14 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
1.15 5.00 4.00 0.00 1.00 มาก สอดคลอง 
1.16 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
1.17 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
1.18 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
1.19 4.00 5.00 1.00 1.00 มาก สอดคลอง 
1.20 4.00 4.00 0.00 1.00 มาก สอดคลอง 
1.21 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
1.22 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
1.23 4.00 4.00 0.00 1.00 มาก สอดคลอง 
1.24 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
1.25 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
1.26 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
 
 จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห�ขอมูล พบว2า ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
เก่ียวกับภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานภาวะผูนําดานเป6าหมายดานความรูจํานวน 26 ขอ โดยเห็นว2า มีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 
จํานวน 21 ขอ และระดับมากจํานวน 6 ขอ ดังนี้ 
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 ระดับมากท่ีสุด ไดแก2 ขอท่ี  
 1.1 ความรูในการจัดองค�กรแบบใชโรงเรียนเป.นฐาน  
 1.2 ความรูเก่ียวกับปรัชญาทางการศึกษา  
 1.3 ความรูเก่ียวกับทฤษฎีทางการศึกษา  
 1.4 ความรูเก่ียวกับการกําหนดวิสัยทัศน�ทางการศึกษา  
 1.5 ความรูเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย และการวางแผน  
 1.6 ความรูเก่ียวกับหลักสูตรแกนกลาง  
 1.7 ความรูเก่ียวกับเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนเป.นศูนย�กลาง  
 1.9 ความรูเก่ียวกับการวัดผล และประเมินผล  
 1.10 ความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา  
 1.11 ความรูเก่ียวกับการนิเทศทางการศึกษา  
 1.12 ความรูเก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน  
 1.14 ความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมองค�กร  
 1.16 ความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีในทองถ่ิน  
 1.17 ความรูเก่ียวกับหลักศาสนาความเชื่อม่ันท่ีนักเรียนและชุมชนยึดถือ  
 1.18 ความรูเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจกับระบบการศึกษา  
 1.21 ความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  
 1.22 ความรูในพระราชบัญญัติการศึกษา และกฎหมายการศึกษา  
 1.24 ความรูเก่ียวกับการกระจายอํานาจทางการศึกษา  
 1.25 ความรูในเรื่องงานวิชาการการเงินสารบัญและสารสนเทศ  
 1.26 ความรูเก่ียวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 1.27 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับงานโยธา 
 ระดับมากไดแก2 ขอท่ี  
 1.8 ความรูเก่ียวกับจิตวิทยาเด็ก  
 1.13 ความรูในการสรางหลักสูตรทองถ่ิน  
 1.15 ความรูเก่ียวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 1.19 ความรูพ้ืนฐานในดานงานอนามัยและสิ่งแวดลอม  
 1.20 ความรูพ้ืนฐานในดานการเมืองการปกครอง  
 1.23 ความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีขององค�กรต2าง ๆ ท้ังระดับภูมิภาค และประเทศ 
 2.2 ทักษะในการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนไดอย2างปลอดภัยและเอ้ือต2อการเรียนรู  
 2.3 ทักษะในการแสวงหาแหล2งเรียนรูท่ีเป.นภูมิปHญญาทองถ่ิน  
 2.4 ทักษะในการแสวงหาทรัพยากรจากภาคเอกชนเพ่ือประโยชน�ทางการศึกษา  
 2.5 ทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหโรงเรียนเป.นแหล2งทรัพยากรขุมชน  
 2.6 ทักษะในการแสวงหาขอมูลทางอินเตอร�เน็ตเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  
 2.7 ทักษะในการวางตัวบุคลากรใหสอดคลองกับงาน  
 2.8 ทักษะในการเจรจาต2อรองโดยคํานึงถึงผลประโยชน�ท่ีนักเรียนจะไดรับ 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห�ขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับภาวะผูนําในทศวรรษหนา
 ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนํามี
 ทักษะการทํางานเป.นทีม 
 

ข�อท่ี มัธยฐาน ฐานนิยม 
ผลต1างระหว1าง 

มัธยฐาน 
กับฐานนิยม 

พิสัย
ระหว1าง 
ควอไทล� 

การแปรผล 

ระดับความสําคัญ ความสอดคล�อง 

2.1 4.00 4.00 0.00 1.00 มาก สอดคลอง 
2.2 4.00 4.00 0.00 0.00 มาก สอดคลอง 
2.3 4.00 4.00 0.00 0.00 มาก สอดคลอง 
2.4 4.00 4.00 0.00 0.00 มาก สอดคลอง 
2.5 4.00 4.00 0.00 0.00 มาก สอดคลอง 
2.6 4.00 4.00 0.00 0.00 มาก สอดคลอง 
2.7 4.00 5.00 0.00 1.00 มาก สอดคลอง 
2.8 4.00 5.00 1.00 1.00 มาก สอดคลอง 
2.9 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.10 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.11 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.12 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.13 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.14 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.15 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.16 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.17 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.18 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.19 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.20 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.21 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.22 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.23 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.24 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.25 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.26 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.27 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.28 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.29 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.30 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
2.31 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
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 จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห�ขอมูล พบว2า ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
เก่ียวกับภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานภาวะผูนํามีทักษะการทํางานเป.นทีมดาน จํานวน 31 ขอ โดยเห็นว2า มีความสําคัญในระดับ
มากท่ีสุด จํานวน 24 ขอ และระดับมากจํานวน 7 ขอ ดังนี้ 
 ระดับมากท่ีสุด ไดแก2 ขอท่ี  
 2.9 ทักษะในการใชเครื่องมือสื่ออุปกรณ�ต2าง ๆ ไดอย2างถูกตองปลอดภัย  
 2.10 ทักษะในการกระตุนใหทุกฝJายตระหนักในความเป.นเจาของโรงเรียนร2วมกัน  
 2.11 ทักษะในการแสวงหาทรัพยากรต2าง ๆ เพ่ือนํามาสนับสนุนการทํางานของโรงเรียน  
 2.12 ทักษะในการนิเทศติดตาม รวมท้ังการวัดผลประเมินผลไดอย2างมีประสิทธิภาพ  
 2.13 ทักษะในการแสวงหาความรูใหม2 ๆ ดวยวิธีการท่ีหลากหลายอย2างชาญฉลาด  
 2.14 ทักษะในการเก็บรักษาขอมูลของนักเรียน บุคลากร ในรูปแบบต2าง ๆ ไดอย2าง
ปลอดภัย  
 2.15 ทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธ�โรงเรียนใหภายนอกไดทราบ อย2างท่ัวถึงรวดเร็ว 
 2.16 ทักษะในการสรางเครือข2ายการมีส2วนร2วมขององค�กรต2าง ๆ กับโรงเรียน  
 2.17 ทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนไดเรียนรูระบบการทํางานเป.นทีม  
 2.18 ทักษะในการใชวงจรคุณภาพไดอย2างมีประสิทธิภาพ (PDCA)  
 2.19 ทักษะในการสรางความสัมพันธ�ในหมู2สมาชิกท้ังภายในองค�กร และภายนอกองค�กร  
 2.20 ทักษะในการนําวัฒนธรรมใหม2ไปใชโดยมีการวางแผนล2วงหนาเป.นอย2างดี 
 2.21 ทักษะในการวิเคราะห�สภาพเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต2อโรงเรียน  
 2.22 ทักษะในการวิเคราะห�ปHญหาสังคมความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีผลกระทบต2อ
โรงเรียน  
 2.23 ทักษะในการวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท่ีมีผลกระทบต2อโรงเรียน  
 2.24 มีทักษะในการคิดถึงตนทุนกําไร เพ่ือประกอบในการตัดสินใจทางการศึกษา 
 2.25 ทักษะในการวิเคราะห�นโยบาย และแผนการจัดการศึกษา เพ่ือเป.นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน  
 2.26 ทักษะในการปกครองตนเพ่ือใหบรรลุเป6าหมายในการทํางานอย2างมีประสิทธิภาพ  
 2.27 ทักษะในการสรางความม่ันใจใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอย2างมีความเชื่อม่ัน  
 2.28 ทักษะในการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือช2วยการทํางานไดอย2างมีประสิทธิภาพ  
 2.29 ทักษะในการประยุกต�ใชอาคารสถานท่ีใตอย2างเหมาะสม  
 2.30 ทักษะในการวิเคราะห�ความเป.นไปไดของโครงการต2าง ๆ ก2อนท่ีจะลงทุนทํา  
 2.31 ทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนความกาวหนาทางวิชาการ  
 ระดับมาก ไดแก2 ขอท่ี  
 2.1 ทักษะในการทํางานแบบมีส2วนร2วม 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห�ขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับภาวะผูนําในทศวรรษหนา
 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนํามี
 วิสัยทัศน�ร2วมดานทัศนคติ 
 

ข�อท่ี มัธยฐาน ฐานนิยม 
ผลต1างระหว1าง

มัธยฐาน 
กับฐานนิยม 

พิสัย 
ระหว1าง 
ควอไทล� 

การแปรผล 

ระดับความสําคัญ ความสอดคล�อง 

3.1 4.00 4.00 0.00 0.00 มาก สอดคลอง 
3.2 4.00 4.00 0.00 0.00 มาก สอดคลอง 
3.3 4.00 4.00 0.00 0.00 มาก สอดคลอง 
3.4 4.00 4.00 0.00 1.00 มาก สอดคลอง 
3.5 4.00 4.00 0.00 1.00 มาก สอดคลอง 
3.6 4.00 5.00 1.00 1.00 มาก สอดคลอง 
3.7 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
3.8 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
3.9 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
3.10 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
3.11 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
3.12 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
3.13 5.00 5.00 1.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
3.14 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
3.15 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
3.16 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 

 
 จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห�ขอมูล พบว2า ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
เก่ียวกับภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานภาวะผูนํามีวิสัยทัศน�ร2วมดานทัศนคติ จํานวน 16 ขอ โดยเห็นว2า มีความสําคัญในระดับมาก
ท่ีสุด จํานวน 10 ขอ และระดับมากจํานวน 6 ขอ ดังนี้ 
 ระดับมากท่ีสุด ไดแก2 ขอท่ี  
 3.7 เห็นคุณค2าและใหความสําคัญกับการใชโรงเรียนเป.นฐาน  
 3.8 ยึดหลักการว2าการประเมินผลมีจุดมุ2งหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ไม2ใช2
ตรวจสอบเพ่ือหาความผิด  
 3.9 ใหความสําคัญในความแตกต2างระหว2างบุคคลของนักเรียน  
 3.10 ธํารงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของโรงเรียนและชุมชน  
 3.11 สนับสนุนและเนนความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.12 มีความมุ2งหวังท่ีจะใหเกิดการพ่ึงพาอาศัยกันระหว2างโรงเรียนกับชุมชน  
 3.13 ใหความสําคัญเก่ียวกับการมีส2วนร2วมในการจัดการศึกษาของครอบครัวและชุมชน  
 3.14 ใหความสําคัญต2อองค�กรสถาบันหรือสมาคมทางวิชาชีพ  
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 3.15 ใหความสําคัญเก่ียวกับการประสานประโยชน�ระหว2างองค�กรโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน�ท่ีนักเรียนจะไดรับ  
 3.16 ใหความสําคัญเก่ียวกับการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการศึกษา 
 ระดับมาก ไดแก2 ขอท่ี 
 3.1 สนับสนุนใหแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายเพ่ือประโยชน�ทางการศึกษา  
 3.2 ใหความสําคัญกับแนวคิดท่ีว2า “นักเรียนสําคัญท่ีสุด”  
 3.3 สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงท่ีจะนําไปสู2การปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา  
 3.4 เนนความสําคัญเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของบุคลากรตามรัฐธรรมนูญ  
 3.5 ใหความสําคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อลัทธิศาสนาท่ีชุมชนปฏิบัติอยู2  
 3.6 ใหความสําคัญกับแนวคิดท่ีว2า “นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูได” 
 
ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห�ขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับภาวะผูนําในทศวรรษหนา
 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนํา
 ดานคุณธรรมจริยธรรม 
 

ข�อท่ี มัธยฐาน ฐานนิยม 
ผลต1างระหว1าง 
มัธยฐานกับ 
ฐานนิยม 

พิสัย 
ระหว1าง 
ควอไทล� 

การแปรผล 

ระดับความสําคัญ ความสอดคล�อง 

4.1 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
4.2 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
4.3 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
4.4 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
4.5 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
4.6 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
4.7 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
4.8 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
4.9 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
4.10 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
4.11 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
4.12 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
4.13 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 

 
 จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห�ขอมูล พบว2า ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
เก่ียวกับภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานดานคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ จํานวน 13 ขอ โดยเห็นว2ามีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 
จํานวน 13 ขอ ดังนี้ 
 ระดับมากท่ีสุด ไดแก2  
 ขอท่ี 4.1 เป.นผูมีความรักและศรัทธาในอาชีพครู  
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 4.2 เป.นผูท่ียึดถือจรรยาบรรณครูอย2างเคร2งครัด 
 4.3 เป.นผูยึดถือปฏิบัติตนอยู2บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 4.4 เป.นผูท่ีปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนเองนับถือ  
 4.5 เป.นผูมีความยุติธรรมปฏิบัติต2อผูร2วมงานเสมอภาคเป.นมาตรฐานเดียวกัน  
 4.6 เป.นผูท่ีมีความรักในสถาบันครอบครัว ไม2ผิดศีลตามหลักศาสนา  
 4.7 ทําตนเป.นแบบอย2างท่ีดีต2อหน2วยงาน สังคม ชุมชน  
 4.8 เป.นผูท่ีมีความซ่ือสัตย�สุจริตยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล  
 4.9 เป.นผูมีความมัธยัสถ�ใชจ2ายอย2างประหยัด และไม2ก2อหนี้สิน จนทําใหกระทบกระเทือน
ต2อตําแหน2ง หนาท่ีการงาน  
 4.10 ตองเป.นผูท่ีมีความอดทนอดกลั้น รับท้ังผิด และชอบ  
 4.11 เป.นผูท่ีมีความรับผิดขอบต2อหนาท่ีการงานท่ีปฏิบัติตรงต2อเวลา 
 4.12 เป.นผูท่ียึดหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในการปกครองคน  
 4.13 ไม2ยุ2งเก่ียวกับสิ่งเสพติดและการพนันทุกชนิด 
 
ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห�ขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับภาวะผูนําในทศวรรษหนา
 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนํามี
 ทักษะการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ 
 

ข�อท่ี มัธยฐาน ฐานนิยม 
ผลต1างระหว1าง 
มัธยฐานกับ 
ฐานนิยม 

พิสัย 
ระหว1าง 
ควอไทล� 

การแปรผล 

ระดับความสําคัญ ความสอดคล�อง 

5.1 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
5.2 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
5.3 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
5.4 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
5.5 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
5.6 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
5.7 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
5.8 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
5.9 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
5.10 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
5.11 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
5.12 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
5.13 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 

 
 จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห�ขอมูล พบว2า ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
เก่ียวกับภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
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พ้ืนฐานภาวะผูนํามีทักษะการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ จํานวน 13 ขอโดยเห็นว2า
มีความสําคัญในระดับมากท่ีสุดจํานวน 13 ขอ 
 ระดับมากท่ีสุด ไดแก2 ขอท่ี  
 5.1 เป.นผูมีรสนิยมในการแต2งกายดี เครื่องแต2งกายสะอาดแบบ และสีเหมาะสมกับวัย
โอกาส และสถานท่ี  
 5.2 เป.นผูมีความสุภาพในการสื่อสาร ท้ังภาษาพูดภาษาเขียน รวมท้ังท2วงทีกริยา และการ
ใชสายตา  
 5.3 เป.นผูท่ีรูจักรักษาสุขภาพ ท้ังสุขภาพกาย และสุขภาพจิต  
 5.4 เป.นผูท่ีวางตัวเหมาะสมกับสถานการณ� รูจักรักษาบรรยากาศ ไม2แสดงความคิดเห็น
โดยไม2มีเหตุผล  
 5.5 เป.นผูท่ีมีบุคลิกภาพทางอารมณ�ดี มีอารมณ�ขัน  
 5.6 เป.นผูท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถยืนยัน และยืนหยัดเพ่ือพิทักษ�ความถูกตอง
ชอบธรรม  
 5.7 เป.นผูท่ีมีความกลาหาญในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบต2อการตัดสินใจ 
 5.8 เป.นผูท่ีกลารับฟHงคําวิพากษ�วิจารณ�ท้ังสิ่งท่ีดี และไม2ดี  
 5.9 เป.นผูท่ีมีจิตใจบริสุทธิ์ยุติธรรม และกลาท่ีจะรับการตรวจสอบจากสาธารณะ  
 5.10 เป.นผูท่ีมีความสํารวม สามารถท่ีจะควบคุมอารมณ�ใหอยู2ในภาวะปกติ ไม2ว2าจะเกิด
เหตุการณ�หรือเรื่องราวใด ๆ ก็ตาม  
 5.11 เป.นผูท่ีมีความเชื่อเป.นวิทยาศาสตร� ไม2หลงงมงายกับไสยศาสตร�  
 5.12 เป.นผูมีสปXริตรูแพรูชนะ มีน้ําใจนักกีฬา  
 5.13 เป.นผูท่ีเห็นประโยชน�ส2วนรวม มากกว2าส2วนตน 
 
ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห�ขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับภาวะผูนําในทศวรรษหนา
 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผูนํา
 ดานการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร 
 

ข�อท่ี มัธยฐาน ฐานนิยม 
ผลต1างระหว1าง 
มัธยฐานกับ 
ฐานนิยม 

พิสัย 
ระหว1าง 
ควอไทล� 

การแปรผล 

ระดับความสําคัญ ความสอดคล�อง 

6.1 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.2 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.3 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.4 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.5 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.6 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.7 4.00 5.00 0.00 1.00 มาก สอดคลอง 
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ตารางท่ี 4.6 (ต1อ) 
 

ข�อท่ี มัธยฐาน ฐานนิยม 
ผลต1างระหว1าง 
มัธยฐานกับ 
ฐานนิยม 

พิสัย 
ระหว1าง 
ควอไทล� 

การแปรผล 

ระดับความสําคัญ ความสอดคล�อง 

6.8 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.9 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.10 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.11 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.12 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.13 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.14 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 

 
 จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห�ขอมูล พบว2า ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
เก่ียวกับภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร จํานวน 14 ขอ โดยเห็นว2า เป.นภาวะผูนําใน
ทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมี
ความสําคัญในระดับมากท่ีสุด จํานวน 13 ขอ และระดับมาก จํานวน 1 ขอ ดังนี้ 
 ระดับมากท่ีสุด ไดแก2 ขอท่ี  
 6.1 บริหารงานภายในองค�กรแบบมีส2วนร2วมโปร2งใส ตรวจสอบไดเนนการกระจายอํานาจ  
 6.2 มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาช2วยในการบริหารองค�กร  
 6.3 จัดระเบียบองค�กรใหเป.นไปตามทฤษฎีการบริหาร  
 6.4 มีการมอบหมายงานใหตรงกับความถนัด และความสามารถของแต2ละบุคคล 
 6.5 จัดทําแผนกลยุทธ�ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน มีทิศทางการปฏิบัติชัดเจน 
 6.6 มีการจัดทําแผนระยะสั้น เป.นแผนปฏิบัติการประจําปZ เพ่ือเป.นกรอบในการบริหาร  
 6.8 บริหารงานภายในองค�กรท่ีเนนกระบวนการทํางาน และผลผลิต  
 6.9 จะตองเป.นการบริหารท่ีเปXดโอกาสใหบุคลากรมีส2วนร2วมในการแสดงความคิดเห็น  
 6.10 การบริหารงานในแต2ละงานจะตองมีการกํากับติดตามและประเมินผลงานเป.นระยะ ๆ 
 6.11 มีการบริหารจัดการขอมูลอย2างเป.นระบบ ซ่ึงเป.นการบริหารงานโดยใชฐานขอมูล  
 6.12 มีความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจใหแก2บุคลากรในองค�กร ใหปฏิบัติงาน
ร2วมกันดวยความเรียบรอยเพ่ือผลผลิตของสถานศึกษา  
 6.13 มีความสามารถท่ีจะวางแผนการปฏิบัติไดทุกรูปแบบ เพ่ือใหสอดคลองกับทรัพยากร
ท่ีมีอยู2  
 6.14 เป.นนักวางแผนท่ีดีสามารถบูรณาการเทคนิควิธีต2าง ๆ เพ่ือมากําหนดเป.นแผนปฏิบัติ 
 ระดับมาก ไดแก2 ขอท่ี  
 6.7 บริหารงานร2วมกับองค�กรปกครองส2วนทองถ่ินในการจัดและพัฒนาการศึกษาร2วมกัน  
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ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห�ขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับภาวะผูนําในทศวรรษหนา
 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนํา
 ดานการสรางแรงบันดาลใจ  
 

ข�อท่ี มัธยฐาน ฐานนิยม 
ผลต1างระหว1าง 
มัธยฐานกับ 
ฐานนิยม 

พิสัย 
ระหว1าง 
ควอไทล� 

การแปรผล 

ระดับความสําคัญ ความสอดคล�อง 

6.1 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.2 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.3 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.4 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.5 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.6 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.7 4.00 5.00 0.00 1.00 มาก สอดคลอง 
6.8 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.9 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.10 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.11 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.12 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.13 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.14 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.15 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.16 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.17 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.18 4.00 5.00 0.00 1.00 มาก สอดคลอง 
6.19 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.20 5.00 5.00 0.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.21 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 
6.22 4.00 5.00 0.00 1.00 มาก สอดคลอง 
6.23 5.00 5.00 0.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคลอง 

 
 จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห�ขอมูล พบว2า ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
เก่ียวกับภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ดานการสรางแรงบันดาลใจ จํานวน 23 ขอ โดยเห็นว2า เป.นภาวะผูนําในทศวรรษหนาของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 
จํานวน 20 ขอ และระดับมาก จํานวน 3 ขอ 
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4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับสภาพความต�องการจําเป>นของภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของ
ผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 โดยการวิเคราะห�สภาพท่ีควรจะเป.นและสภาพท่ีเป.นอยู2 ซ่ึงเป.นขอมูลในการตอบ
แบบสอบถามของครูท้ังสิ้น 7 ดาน ใชการวิเคราะห�หาค2าเฉลี่ย (%) ส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และแบบการเรียงลําดับความสําคัญของขอมูล (PNIModified) ดังตารางท่ี 4.8 

 
ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห�ขอมูลเก่ียวกับสภาพความตองการจําเป.น เก่ียวกับภาวะผูนําใน
 ทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 ภาวะผูนําดานเป6าหมายความรู 
 

ที่ 
ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า 

ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาวะผู�นําที่ควรจะเป>น ภาวะผู�นําที่เป>นอยู1 
PNI 

ลํา
ดับ X  S.D. 

แปร
ผล X  S.D. 

แปร
ผล 

ด�านที่ 1 ภาวะผู�นําด�านเปEาหมายความรู� 4.606 0.552 
มาก
ท่ีสุด 

3.801 0.611 มาก 0.211  

1 
ความรูเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเป.น
ฐาน 

4.688 0.493 
มาก
ท่ีสุด 

3.993 0.573 มาก 0.174 2 

2 
ความรูเกี่ยวกับปรัชญาทางการศึกษา 

4.542 0.611 
มาก
ท่ีสุด 

3.618 0.648 มาก 0.255 1 

3 
ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีทางการศึกษา 

4.688 0.493 
มาก
ท่ีสุด 

3.993 0.573 มาก 0.174 2 

4 
ความรูเกี่ยวกับการกําหนดวิสัยทัศน�ทางการ
ศึกษา 

4.542 0.611 
มาก
ท่ีสุด 

3.618 0.648 มาก 0.255 1 

5 
ความรูเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและการ
วางแผน 

4.738 0.491 
มาก
ท่ีสุด 

3.842 0.690 มาก 0.233 4 

6 ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง 4.819 0.402 
มาก
ท่ีสุด 

4.007 0.734 มาก 0.203 4 

7 
ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนเป.น
ศูนย�กลาง 

4.778 0.432 
มาก
ท่ีสุด 

3.896 0.525 มาก 0.226 2 

8 ความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก 4.708 0.512 
มาก
ท่ีสุด 

3.882 0.695 มาก 0.213 3 

9 ความรูเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผล 4.646 0.618 
มาก
ท่ีสุด 

3.583 0.806 มาก 0.297 1 

10 ความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 4.738 0.491 
มาก
ท่ีสุด 

3.842 0.690 มาก 0.233  

11 ความรูเกี่ยวกับการนิเทศทางการศึกษา 4.688 0.493 
มาก
ท่ีสุด 

3.993 0.573 มาก 0.174 2 

12 ความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน 4.542 0.611 
มาก
ท่ีสุด 

3.618 0.648 มาก 0.255 1 

13 ความรูเกี่ยวกับการสรางหลักสูตรทองถิน่ 4.688 0.493 
มาก
ท่ีสุด 

3.993 0.573 มาก 0.174 2 

14 ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค�กร 4.542 0.611 
มาก
ท่ีสุด 

3.618 0.648 มาก 0.255 1 
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ตารางท่ี 4.8 (ต1อ) 
 

ที่ 
ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า 

ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาวะผู�นําที่ควรจะเป>น ภาวะผู�นําที่เป>นอยู1 
PNI 

ลํา
ดับ X  S.D. 

แปร
ผล X  S.D. 

แปร
ผล 

15 ความรูเกี่ยวกับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก 4.688 0.493 
มาก
ท่ีสุด 

3.993 0.573 มาก 0.174 2 

16 ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่น 4.542 0.611 
มาก
ท่ีสุด 

3.618 0.648 มาก 0.255 1 

17 
ความรูเกี่ยวกับหลักศาสนา ความเช่ือม่ันท่ี
นักเรียน และชุมชนยึดถือ 

4.688 0.493 
มาก
ท่ีสุด 

3.993 0.573 มาก 0.174 2 

18 
ความรูเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ กับระบบ
การศึกษา 

4.542 0.611 
มาก
ท่ีสุด 

3.618 0.648 มาก 0.255 1 

19 
ความรูพื้นฐานในดานงานอนามัย และ
ส่ิงแวดลอม 

4.688 0.493 
มาก
ท่ีสุด 

3.993 0.573 มาก 0.174 2 

20 ความรูพื้นฐานในดานการเมืองการปกครอง 4.542 0.611 
มาก
ท่ีสุด 

3.618 0.648 มาก 0.255 1 

21 ความรูเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 4.688 0.493 
มาก
ท่ีสุด 

3.993 0.573 มาก 0.174 2 

22 
ความรูในพระราชบัญญัติการศึกษา และ
กฎหมายการศึกษา 

4.542 0.611 
มาก
ท่ีสุด 

3.618 0.648 มาก 0.255 1 

23 
ความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีขององค�กรต2าง ๆ 
ท้ังระดับภูมิภาค และประเทศ  

4.572 0.616 
มาก
ท่ีสุด 

3.613 0.801 มาก 0.265  

24 
ความรูเกี่ยวกับการกระจายอํานาจทาง
การศึกษา 

4.819 0.466 
มาก
ท่ีสุด 

4.188 0.729 มาก 0.151 5 

25 
ความรูในเร่ืองงานวิชาการ การเงิน สารบัญ และ
สารสนเทศ 

4.431 0.822 มาก 3.160 0.781 
ปาน
กลาง 

0.402 2 

26 
ความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

4.313 0.759 มาก 3.021 0.881 
ปาน
กลาง 

0.428 1 
 

 
ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห�ขอมูลเก่ียวกับสภาพความตองการจําเป.น เก่ียวกับภาวะผูนําใน
 ทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 ภาวะผูนําดานภาวะผูนําดานทักษะการทํางานเป.นทีม 
 
 

ที่ 
ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า 

ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาวะผู�นําที่ควรจะเป>น ภาวะผู�นําที่เป>นอยู1 
PNI 

ลํา
ดับ X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด�านที่ 2 ภาวะผู�นําด�านทักษะการทํางานเป>นทีม 4.572 0.616 
มาก
ท่ีสุด 

3.613 0.801 มาก 0.265  

1 ทักษะในการทํางานแบบมีส2วนร2วม 4.819 0.466 
มาก
ท่ีสุด 

4.188 0.729 มาก 0.151 5 

2 
ทักษะในการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน
ไดอย2างปลอดภยั และเอือ้ต2อการเรียนรู 

4.431 0.822 มาก 3.160 0.781 
ปาน
กลาง 

0.402 2 
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ตารางท่ี 4.9 (ต1อ) 
 

ที่ 
ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า 

ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาวะผู�นําที่ควรจะเป>น ภาวะผู�นําที่เป>นอยู1 
PNI 

ลํา
ดับ X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

3 
ทักษะในการแสวงหาทรัพยากรจากภาคเอกชน 
เพื่อประโยชน�ทางการศึกษา 

4.313 0.759 มาก 3.021 0.881 
ปาน
กลาง 

0.428 1 

4 
ทักษะในการจัดกิจกรรมเพื่อใหโรงเรียนเป.น
แหล2งทรัพยากรชุมชน 

4.826 0.397 
มาก
ท่ีสุด 

4.118 0.771 มาก 0.172 4 

5 
ทักษะในการแสวงหาขอมูลทางอินเทอร�เน็ตเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 

4.472 0.634 มาก 3.576 0.866 มาก 0.250 3 

6 ทักษะในการวางตัวบุคลากรใหสอดคลองกับงาน 4.431 0.822 มาก 3.160 0.781 
ปาน
กลาง 

0.402 2 

7 
ทักษะในการเจรจาต2อรองโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน�ที่นักเรียนจะไดรับ 

4.313 0.759 มาก 3.021 0.881 
ปาน
กลาง 

0.428 1 

8 
ทักษะในการใชเคร่ืองมือส่ืออุปกรณ�ต2าง ๆ ได
อย2างถูกตองปลอดภัย 

4.826 0.397 
มาก
ท่ีสุด 

4.118 0.771 มาก 0.172 4 

9 
ทักษะในการกระตุนใหทุกฝJายตระหนักในความ
เป.นเจาของโรงเรียนร2วมกัน 

4.472 0.634 มาก 3.576 0.866 มาก 0.250 3 

10 
ทักษะในการแสวงหาทรัพยากรต2าง ๆ เพื่อนํามา
สนับสนุนการทํางานของโรงเรียน 

4.431 0.822 มาก 3.160 0.781 
ปาน
กลาง 

0.402 2 

11 
ทักษะในการนิเทศ ติดตามรวมท้ังการวดัผล 
ประเมินผลไดอย2างมีประสิทธิภาพ 

4.313 0.759 มาก 3.021 0.881 
ปาน
กลาง 

0.428 1 

12 
ทักษะในการแสวงหาความรูใหม2 ๆ ดวยวิธีการท่ี
หลากหลายอย2างชาญฉลาด 

4.826 0.397 
มาก
ท่ีสุด 

4.118 0.771 มาก 0.172 4 

13 
ทักษะในการเกบ็รักษาขอมูลของนักเรียน
บุคลากร ในรูปแบบต2าง ๆ ไดอย2างปลอดภัย 

4.472 0.634 มาก 3.576 0.866 มาก 0.250 3 

14 
ทักษะในการส่ือสารประชาสัมพันธ�โรงเรียนให
ภายนอกไดทราบอย2างท่ัวถึง และรวดเร็ว 

4.313 0.759 มาก 3.021 0.881 
ปาน
กลาง 

0.428 1 

15 
ทักษะในการสรางเครือข2ายการมีส2วนร2วมของ
องค�กรต2าง ๆ กับโรงเรียน 

4.826 0.397 
มาก
ท่ีสุด 

4.118 0.771 มาก 0.172 4 

16 
ทักษะในการจัดกิจกรรมเพื่อใหบุคลากรใน
โรงเรียนไดเรียนรูระบบการทํางานเป.นทีม 

4.472 0.634 มาก 3.576 0.866 มาก 0.250 3 

17 
ทักษะในการใชวงจรคุณภาพไดอย2างมี
ประสิทธิภาพ (PDCA) 

4.431 0.822 มาก 3.160 0.781 
ปาน
กลาง 

0.402 2 

18 
ทักษะในการสรางความสัมพันธ�ในหมู2สมาชิกท้ัง
ภายในองค�กร และภายนอกองค�กร 

4.313 0.759 มาก 3.021 0.881 
ปาน
กลาง 

0.428 1 

19 
ทักษะในการนําวัฒนธรรมใหม2ไปใชโดยมีการ
วางแผนล2วงหนาเป.นอย2างดี 

4.826 0.397 
มาก
ท่ีสุด 

4.118 0.771 มาก 0.172 4 

20 
ทักษะในการวิเคราะห�สภาพเศรษฐกิจท่ีมี
ผลกระทบต2อโรงเรียน 

4.472 0.634 มาก 3.576 0.866 มาก 0.250 3 

21 
ทักษะในการวิเคราะห�ปHญหาสังคม ความ
เปล่ียนแปลงทางสังคม ท่ีมีผลกระทบต2อ
โรงเรียน 

4.313 0.759 มาก 3.021 0.881 
ปาน
กลาง 

0.428 1 

22 
ทักษะในการวิเคราะห�ความเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองท่ีมีผลกระทบต2อโรงเรียน 

4.313 0.759 มาก 3.021 0.881 
ปาน
กลาง 

0.428 1 
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ตารางท่ี 4.9 (ต1อ) 
 

ที่ 
ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า 

ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาวะผู�นําที่ควรจะเป>น ภาวะผู�นําที่เป>นอยู1 
PNI 

ลํา
ดับ X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

23 
มีทักษะในการคิดถึงตนทุน กาํไร เพื่อประกอบ
ในการตัดสินใจทางการศึกษา 

4.826 0.397 
มาก
ท่ีสุด 

4.118 0.771 มาก 0.172 4 

24 
ทักษะในการวิเคราะห�นโยบาย และแผนการจัด
การศึกษาเพือ่เป.นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอน 

4.472 0.634 มาก 3.576 0.866 มาก 0.250 3 

25 
ทักษะในการปกครองตนเพื่อใหบรรลุเป6าหมาย
ในการทํางานอย2างมีประสิทธภิาพ 

4.431 0.822 มาก 3.160 0.781 
ปาน
กลาง 

0.402 2 

26 
ทักษะในการสรางความม่ันใจใหบุคลากร
ปฏิบัติงานไดอย2างมีความเช่ือม่ัน 

4.313 0.759 มาก 3.021 0.881 
ปาน
กลาง 

0.428 1 

27 
ทักษะในการใชนวัติกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
ช2วยการทํางานไดอย2างมีประสิทธิภาพ 

4.826 0.397 
มาก
ท่ีสุด 

4.118 0.771 มาก 0.172 4 

28 
ทักษะในการประยุกต�ใชอาคารสถานท่ีไดอย2าง
เหมาะสม 

4.472 0.634 มาก 3.576 0.866 มาก 0.250 3 

29 
ทักษะในการวิเคราะห�ความเป.นไปไดของ
โครงการต2าง ๆ ก2อนท่ีจะลงทุนทํา 

4.313 0.759 มาก 3.021 0.881 
ปาน
กลาง 

0.428 1 

30 
ทักษะในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
ความกาวหนาทางวิชาการ 

4.826 0.397 
มาก
ท่ีสุด 

4.118 0.771 มาก 0.172 4 

31 
ทักษะในการวิเคราะห�ส่ือการเรียนการสอนก2อน
ตัดสินใจนํามาใช 

4.472 0.634 มาก 3.576 0.866 มาก 0.250 3 

 
ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห�ขอมูลเก่ียวกับสภาพความตองการจําเป.น เก่ียวกับภาวะผูนําใน
 ทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา       
 ข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานการมีทัศนคติวิสัยทัศน�ร2วม 
 

ที่ 
ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า 

ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาวะผู�นําที่ควรจะเป>น ภาวะผู�นําที่เป>นอยู1 
PNI ลําดับ 

X  S.D. 
แปร
ผล X  S.D. 

แปร
ผล 

ด�านที่ 3 ภาวะผู�นําด�านการมีทัศนคติ
วิสัยทัศน�ร1วม 

4.509 0.593 
มาก
ท่ีสุด 

3.671 0.625 มาก 0.228  

1 
สนับสนุนใหแสดงความคิดเห็นท่ี
หลากหลายเพื่อประโยชน�ทางการศึกษา 

4.354 0.583 มาก 3.604 0.628 มาก 0.208 4 

2 
ใหความสําคัญกับแนวคิดท่ีว2า “นักเรียน
สําคัญท่ีสุด” 

4.389 0.567 มาก 3.458 0.737 มาก 0.269 2 

3 
สนับสนุนการเปล่ียนแปลงท่ีจะนําไปสู2
การปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา 

4.535 0.576 
มาก
ท่ีสุด 

3.736 0.709 มาก 0.214 3 

4 
เนนความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ
ของบุคลากรตามรัฐธรรมนูญ 

4.743 0.468 
มาก
ท่ีสุด 

3.938 0.518 มาก 0.205 5 
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ตารางท่ี 4.10 (ต1อ) 
 

ที่ 
ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า 

ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาวะผู�นําที่ควรจะเป>น ภาวะผู�นําที่เป>นอยู1 
PNI ลําดับ 

X  S.D. 
แปร
ผล X  S.D. 

แปร
ผล 

5 
ใหความสําคัญกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเช่ือ ลัทธิ ศาสนาท่ีชุมชน
ปฏิบัติอยู2 

4.542 0.644 
มาก
ท่ีสุด 

3.771 0.512 มาก 0.204 6 

6 
ใหความสําคัญกับแนวคิดท่ีว2า “นักเรียน
ทุกคนสามารถเรียนรูได” 

4.493 0.717 มาก 3.521 0.647 มาก 0.276 1 

7 
เห็นคุณค2า และใหความสําคัญกับการใช
โรงเรียนเป.นฐาน 

4.743 0.468 
มาก
ท่ีสุด 

3.938 0.518 มาก 0.205 5 

8 

ยึดหลักการว2า การประเมินผลมี
จุดมุ2งหมายเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ไม2ใช2การตรวจสอบเพื่อหา
ความผิด 

4.542 0.644 
มาก
ท่ีสุด 

3.771 0.512 มาก 0.204 6 

9 
ใหความสําคัญในความแตกต2างระหว2าง
บุคคลของนักเรียน 

4.493 0.717 มาก 3.521 0.647 มาก 0.276 1 

10 
ธํารงรักษาไว ซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงานของ
โรงเรียน และชุมชน 

4.740 0.457 
มาก
ท่ีสุด 

4.136 0.555 มาก 0.146  

11 
สนับสนุน และเนนความสําคัญของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.771 0.452 
มาก
ท่ีสุด 

4.118 0.535 มาก 0.159 3 

12 
มีความหวังท่ีจะใหเกิดการพึ่งพาอาศัย
กันระหว2างโรงเรียนกับชุมชน 

4.722 0.463 
มาก
ท่ีสุด 

4.090 0.647 มาก 0.154 4 

13 
ใหความสําคัญเกี่ยวกับการมีส2วนร2วมใน
การจัดการศึกษาของครอบครัว และ
ชุมชน 

4.743 0.453 
มาก
ท่ีสุด 

4.167 0.473 มาก 0.138 8 

14 
ใหความสําคัญต2อองค�กร สถาบันหรือ
สมาคมทางวิชาชีพ 

4.806 0.429 
มาก
ท่ีสุด 

4.285 0.655 มาก 0.122 10 

15 
ใหความสําคัญเกี่ยวกับการประสาน
ประโยชน�ระหว2างองค�กรโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน�ที่นักเรียนจะไดรับ 

4.764 0.441 
มาก
ท่ีสุด 

4.090 0.590 มาก 0.165 2 

16 
ใหความสําคัญเกี่ยวกับการนํานวัติกรรม 
และเทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา 

4.764 0.441 
มาก
ท่ีสุด 

4.153 0.559 มาก 0.147 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 150

ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห�ขอมูลเก่ียวกับสภาพความตองการจําเป.น เก่ียวกับภาวะผูนําใน
 ทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา              
 ข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ 

 

ที่ 
ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า 

ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาวะผู�นําที่ควรจะเป>น ภาวะผู�นําที่เป>นอยู1 
PNI ลําดับ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด�านที่ 4 ภาวะผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรมใน
การจูงใจ 

4.740 0.457 
มาก
ท่ีสุด 

4.136 0.555 มาก 0.146  

1 เป.นผูมีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู 4.771 0.452 
มาก
ท่ีสุด 

4.118 0.535 มาก 0.159 3 

2 
เป.นผูที่ยึดถือจรรยาบรรณครูอย2าง
เคร2งครัด 

4.722 0.463 
มาก
ท่ีสุด 

4.090 0.647 มาก 0.154 4 

3 
เป.นผูยึดถือปฏบิัติตนอยู2บนพื้นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.743 0.453 
มาก
ท่ีสุด 

4.167 0.473 มาก 0.138 8 

4 
เป.นผูที่ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ี
ตนเองนับถือ 

4.806 0.429 
มาก
ท่ีสุด 

4.285 0.655 มาก 0.122 10 

5 
เป.นผูที่มีความยุติธรรม ปฏิบัติต2อ
ผูร2วมงานเสมอภาคเป.นมาตรฐาน
เดียวกัน 

4.764 0.441 
มาก
ท่ีสุด 

4.090 0.590 มาก 0.165 2 

6 
เป.นผูที่มีความรักในสถาบันครอบครัว 
ไม2ผิดศีลตามหลักศาสนา 

4.764 0.441 
มาก
ท่ีสุด 

4.153 0.559 มาก 0.147 5 

7 
ทําตนเป.นแบบอย2างท่ีดีต2อหน2วยงาน 
สังคม ชุมชน 

4.660 0.502 
มาก
ท่ีสุด 

4.069 0.587 มาก 0.145 6 

8 
เป.นผูที่มีความซ่ือสัตย�สุจริตยึดม่ันใน
หลักธรรมาภิบาล 

4.743 0.453 
มาก
ท่ีสุด 

4.215 0.544 มาก 0.125 9 

9 
เป.นผูมีความมัธยัสถ� ใชจ2ายอย2าง
ประหยัด และไม2ก2อหน้ีสิน จนทําให
กระทบต2อตําแหน2งหนาท่ีการงาน 

4.694 0.475 
มาก
ท่ีสุด 

4.028 0.457 มาก 0.166 1 

10 
ตองเป.นผูที่มีความอดทนอดกล้ัน รับท้ัง
ผิดและชอบ 

4.736 0.456 
มาก
ท่ีสุด 

4.146 0.501 มาก 0.142 7 

11 
เป.นผูที่มีคความรับผิดชอบต2อหนาท่ีการ
งานท่ีปฏิบัติตรงต2อเวลา 

4.764 0.441 
มาก
ท่ีสุด 

4.090 0.590 มาก 0.165 2 

12 
เป.นผูที่ยึดหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในการปกครอง
คน 

4.764 0.441 
มาก
ท่ีสุด 

4.153 0.559 มาก 0.147 5 

13 
ไม2ยุ2งเกี่ยวกับส่ิงเสพติด และการพนัน
ทุกชนิด 

4.660 0.502 
มาก
ท่ีสุด 

4.069 0.587 มาก 0.145 6 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห�ขอมูลเก่ียวกับสภาพความตองการจําเป.นภาวะผูนําในทศวรรษหนา
 ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนํามี
 ทักษะดานการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ 
 

ที่ 
ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า 

ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับภาวะผู�นําที่ควรจะเป>น ระดับภาวะผู�นําที่เป>นอยู1 
PNI ลําดับ 

X  S.D. แปรผล X  S.D. 
แปร
ผล 

ด�านที่ 5 ภาวะผู�นํามีทักษะด�านการสื่อสาร 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ 

4.615 0.495 
มาก
ท่ีสุด 

4.049 0.666 มาก 0.140  

1 
เป.นผูมีรสนิยมในการแต2งกายดี เคร่ือง
แต2งกายสะอาด แบบและสีเหมาะสมกับ
วัย โอกาส และสถานท่ี 

4.542 0.525 
มาก
ท่ีสุด 

3.944 0.736 มาก 0.151 1 

2 
เป.นผูมีความสุภาพในการส่ือสาร ท้ัง
ภาษาพูด ภาษาเขียน รวมท้ังท2วงทีกริยา 
และการใชสายตา 

4.688 0.464 
มาก
ท่ีสุด 

4.153 0.595 มาก 0.129 2 

3 
เป.นผูที่รูจักรักษาสุขภาพ ท้ังสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิต 

4.660 0.502 
มาก
ท่ีสุด 

4.069 0.587 มาก 0.145 6 

4 
เป.นผูที่วางตัวเหมาะสมกับสถานการณ� 
รูจักรักษาบรรยากาศ ไม2แสดงความ
คิดเห็นโดยไม2มีเหตุผล 

4.743 0.453 
มาก
ท่ีสุด 

4.215 0.544 มาก 0.125 9 

5 
เป.นผุที่มีบุคลิกภาพทางอารมณ�ดี มี
อารมณ�ขัน 

4.694 0.475 
มาก
ท่ีสุด 

4.028 0.457 มาก 0.166 1 

6 
เป.นผูที่มีความเช่ือม่ันในตนเอง สามารถ
ยืนยัน และยืนหยัด เพือ่พิทักษ�ความ
ถูกตองชอบธรรม 

4.736 0.456 
มาก
ท่ีสุด 

4.146 0.501 มาก 0.142 7 

7 
เป.นผูที่มีความกลาหาญในการตัดสินใจ 
มีความรับผิดชอบต2อการตัดสินใจ 

4.764 0.441 
มาก
ท่ีสุด 

4.090 0.590 มาก 0.165 2 

8 
เป.นผูที่กลารับฟHงคําวิพากษ�วิจารณ�ทั้ง
ส่ิงท่ีดี และไม2ดี 

4.764 0.441 
มาก
ท่ีสุด 

4.153 0.559 มาก 0.147 5 

9 
เป.นผุที่มีจิตใจบริสุทธิ์ยุติธรรม และกลา
ท่ีจะรับการตรวจสอบจากสาธารณะ 

4.660 0.502 
มาก
ท่ีสุด 

4.069 0.587 มาก 0.145 6 

10 

เป.นผูที่มีความสํารวม สามารถท่ีจะ
ควบคุมอารมณ�ใหอยู2ในภาวะปกติไม2ว2า
จะเกิดเหตุการณ�หรือเร่ืองราวใด ๆ  
ก็ตาม 

4.736 0.456 
มาก
ท่ีสุด 

4.146 0.501 มาก 0.142 7 

11 
เป.นผุที่มีความเช่ือเป.นวิทยาศาสตร�ไม2
หลงงมงายกับไสยศาสตร� 

4.764 0.441 
มาก
ท่ีสุด 

4.090 0.590 มาก 0.165 2 

12 
เป.นผูมีสปXริต รูแพ รูชนะ มีน้าํใจ
นักกีฬา 

4.764 0.441 
มาก
ท่ีสุด 

4.153 0.559 มาก 0.147 5 

13 
เป.นผูที่เห็นประโยชน�ส2วนรวมมากกว2า
ส2วนตน 

4.660 0.502 
มาก
ท่ีสุด 

4.069 0.587 มาก 0.145 6 
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ตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห�ขอมูลเก่ียวกับสภาพความตองการจําเป.นของภาวะผูนําในทศวรรษ
 หนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะ
 ผูนําดานการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร 
 

ที่ 
ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า 

ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับภาวะผู�นําที่ควรจะเป>น ระดับภาวะผู�นําที่เป>นอยู1 
PNI ลําดับ 

X  S.D. แปรผล X  S.D. 
แปร
ผล 

ด�านที่ 6 ภาวะผู�นําด�านการเปลี่ยนแปลงใน
การบริหาร 

4.816 0.403 
มาก
ท่ีสุด 

4.318 0.574 มาก 0.115  

1 
บริหารงานภายในองค�กรแบบมีส2วนร2วม 
โปร2งใส  ตรวจสอบได เนนการกระจาย
อํานาจ 

4.847 0.379 
มาก
ท่ีสุด 

4.368 0.564 มาก 0.110 3 

2 
มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาช2วย
ในการบริหารองค�กร 

4.826 0.397 
มาก
ท่ีสุด 

4.424 0.523 มาก 0.091 4 

3 
จัดระเบียบองค�กรใหเป.นไปตามทฤษฎี
การบริหาร 

4.750 0.449 
มาก
ท่ีสุด 

4.229 0.611 มาก 0.123 2 

4 
มีการมอบหมายงานใหตรงกับความถนัด และ
ความสามารถของแต2ละบุคคล 

4.840 0.385 
มาก
ท่ีสุด 

4.250 0.597 มาก 0.139 1 

5 
จัดทําแผนกยุทธ�ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน มีทิศทาง การปฏิบัติชัดเจน 

4.816 0.403 
มาก
ท่ีสุด 

4.318 0.574 มาก 0.115  

6 
มีการจัดทําแผนระยะส้ันเป.นแผนปฏิบัติ
การประจาํปZ เพื่อเป.นกรอบในการ
บริหาร 

4.847 0.379 
มาก
ท่ีสุด 

4.368 0.564 มาก 0.110 3 

7 
บริหารงานร2วมกับองค�กรปกครองส2วน
ทองถิ่นในการจัด และพัฒนาการศึกษา
ร2วมกัน 

4.826 0.397 
มาก
ท่ีสุด 

4.424 0.523 มาก 0.091 4 

8 
บริหารงานภายในองค�กรท่ีเนน
กระบวนการทํางาน และผลผลิต 

4.750 0.449 
มาก
ท่ีสุด 

4.229 0.611 มาก 0.123 2 

9 
จะตองเป.นการบริหารท่ีเปXดโอกาสใหบุคลากร
มีส2วนร2วมในการแสดงความคิดเห็น 

4.840 0.385 
มาก
ท่ีสุด 

4.250 0.597 มาก 0.139 1 

10 
การบริหารงานในแต2ละงานจะตองมีการ
กํากับติดตาม และประเมินผลงานเป.น
ระยะ ๆ 

4.750 0.449 
มาก
ท่ีสุด 

4.229 0.611 มาก 0.123 2 

11 
มีการบริหารจัดการขอมูลอย2างเป.น
ระบบ ซ่ึงเป.นการบริหารงานโดยใช
ฐานขอมูล 

4.840 0.385 
มาก
ท่ีสุด 

4.250 0.597 มาก 0.139 1 

12 

มีความสามารถในการสรางแรงบันดาล
ใจใหแก2บุคลากรในองค�กรใหปฏิบัติงาน
ร2วมกันดวยความเรียบรอย เพือ่ผลผลิต
ของสถานศึกษา 

4.826 0.414 
มาก
ท่ีสุด 

4.236 0.700 มาก 0.139 4 

13 
มีความสามารถท่ีจะวางแผนการปฏิบัติ
ไดทุกรูปแบบ เพื่อใหสอดคลองกับ
ทรัพยากรท่ีมีอยู2 

4.813 0.424 
มาก
ท่ีสุด 

4.104 0.634 มาก 0.173 3 

14 
เป.นนักวางแผนท่ีดี สามารถบูรณาการ
เทคนิควิธีต2าง ๆ เพื่อมากําหนดเป.น
แผนปฏิบัติ 

4.568 0.598 
มาก
ท่ีสุด 

3.819 0.735 มาก 0.195 1 
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ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห�ขอมูลเก่ียวกับสภาพความตองการจําเป.นของภาวะผูนําในทศวรรษ
 หนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะ
 ผูนําดานการสรางแรงบันดาลใจ 
 

ที่ 
ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า 

ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับภาวะผู�นําที่ควรจะเป>น ระดับภาวะผู�นําที่เป>นอยู1 
PNI ลําดับ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด�านที่ 7 ภาวะผู�นําด�านการสร�างแรงบนัดาล
ใจ 

4.691 0.509 
มาก
ท่ีสุด 

3.998 0.690 มาก 0.173  

1 
กระตุนใหผูร2วมงานไดทดลองโครงการ
ใหม2 ๆ หรือทํางานท่ีทาทาย
ความสามารถ 

4.826 0.414 
มาก
ท่ีสุด 

4.236 0.700 มาก 0.139 4 

2 
ใหโอกาสผูร2วมงานในการอาสาทํางาน
เพื่อแสดงความสามารถและสรางความ
ภาคภูมิใจต2อผล สําเร็จของงานท่ีเกิดขึ้น 

4.813 0.424 
มาก
ท่ีสุด 

4.104 0.634 มาก 0.173 3 

3 
มีนโยบายส2งเสริมการทดลองและเรียนรู
ส่ิงใหม2 ๆ เพื่อหาวิธกีารแกปHญหาของ
หน2วยงาน 

4.568 0.598 
มาก
ท่ีสุด 

3.819 0.735 มาก 0.195 1 

4 

สรางบรรยากาศการติดต2อส่ือสารอย2าง
เปXดเผยและเช่ือถือไววางใจซ่ึงกันและ
กัน (มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 
พิสัยระหว2างควอไทล� = 1.00) 

4.556 0.598 
มาก
ท่ีสุด 

3.833 0.690 มาก 0.188 2 

5 
กระตุนใหผูร2วมงานไดทดลองโครงการ
ใหม2 ๆ หรือทํางานท่ีทาทาย
ความสามารถ 

4.826 0.414 
มาก
ท่ีสุด 

4.236 0.700 มาก 0.139 4 

6 
ใหโอกาสผูร2วมงานในการอาสาทํางาน
เพื่อแสดงความสามารถและสรางความ
ภาคภูมิใจต2อผล สําเร็จของงานท่ีเกิดขึ้น 

4.813 0.424 
มาก
ท่ีสุด 

4.104 0.634 มาก 0.173 3 

7 
มีนโยบายส2งเสริมการทดลองและเรียนรู
ส่ิงใหม2 ๆ เพื่อหาวิธกีารแกปHญหาของ
หน2วยงาน 

4.826 0.414 
มาก
ท่ีสุด 

4.236 0.700 มาก 0.139 4 

8 
สรางบรรยากาศการติดต2อส่ือสารอย2าง
เปXดเผยและเช่ือถือไววางใจซ่ึงกันและ
กัน 

4.813 0.424 
มาก
ท่ีสุด 

4.104 0.634 มาก 0.173 3 

9 
ใชระบบบันทึกส้ัน ๆ แทนท่ีรายงานหรือ
บันทึกแบบยาว 

4.568 0.598 
มาก
ท่ีสุด 

3.819 0.735 มาก 0.195 1 

10 
ทําใหผูร2วมงานเกิดความเช่ือม่ันในตัว
ผูนํา 

4.556 0.598 
มาก
ท่ีสุด 

3.833 0.690 มาก 0.188 2 

11 
สรางความเช่ือม่ันในความสามารถของ
ตนเองและทีมงาน 

4.826 0.414 
มาก
ท่ีสุด 

4.236 0.700 มาก 0.139 4 

12 สรางขวัญและกาํลังใจในการทํางาน 4.813 0.424 
มาก
ท่ีสุด 

4.104 0.634 มาก 0.173 3 
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ตารางท่ี 4.14 (ต1อ) 
 

ที่ 
ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า 

ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับภาวะผู�นําที่ควรจะเป>น ระดับภาวะผู�นําที่เป>นอยู1 
PNI ลําดับ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

13 
แสดงความเช่ือม่ันว2าจะสามารถ
ดําเนินงานไดตามเป6าประสงค� 

4.535 0.576 
มาก
ท่ีสุด 

3.736 0.709 มาก 0.214 3 

14 
การสรางความเช่ือในจุดหมายของ
อุดมการณ� 

4.743 0.468 
มาก
ท่ีสุด 

3.938 0.518 มาก 0.205 5 

15 
สรางความเช่ือม่ันในอุดมการณ� และ
ค2านิยม 

4.542 0.644 
มาก
ท่ีสุด 

3.771 0.512 มาก 0.204 6 

16 
สรางความเช่ือม่ันใน วิสัยทัศน�หรือ
เป6าหมายของหน2วยงาน 

4.493 0.717 มาก 3.521 0.647 มาก 0.276 1 

17 
มองปHญหาในแง2ดี /เชิงบวกใชวิกฤตเป.น
โอกาส 

4.743 0.468 
มาก
ท่ีสุด 

3.938 0.518 มาก 0.205 5 

18 
ทําใหผูร2วมงานม่ันใจท่ีจะดําเนินงานให
สําเร็จตามเป6าหมาย 

4.542 0.644 
มาก
ท่ีสุด 

3.771 0.512 มาก 0.204 6 

19 
ทุ2มเทความพยายามเพือ่ใหงานประสบ
ผลสําเร็จตามเป6าหมาย 

4.493 0.717 มาก 3.521 0.647 มาก 0.276 1 

20 
การสรางความคาดหวังในความสามารถ
ของผูตาม 

4.535 0.576 
มาก
ท่ีสุด 

3.736 0.709 มาก 0.214 3 

21 
ส่ือสารใหผูร2วมงานรับรูถึงความคาดหวงั
ท่ีผูนํามีต2อผลงาน 

4.542 0.644 
มาก
ท่ีสุด 

3.771 0.512 มาก 0.204 6 

22 
กระตุนใหผูร2วมงานสะทอนกลับดวย
พฤติกรรมการทํางานอย2างเต็ม
ความสามารถ 

4.493 0.717 มาก 3.521 0.647 มาก 0.276 1 

23 
กําหนดผลลัพธ�ที่ไดเกินกว2าความ
คาดหวังปกติ 

4.743 0.468 
มาก
ท่ีสุด 

3.938 0.518 มาก 0.205 5 

 
 สรุปดัชนีเรียงลําดับความตองการจําเป.น 
 1. ภาวะผูนําดานเป6าหมายความรู 
 2. ภาวะผูนําดานทักษะการทํางานเป.นทีม 
 3. ภาวะผูนําดานการมีทัศนคติวิสัยทัศน�ร2วม 
 4. ภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ 
 5. ภาวะผูนํามีทักษะดานการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ 
 6. ภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร 
 7. ภาวะผูนําดานการสรางแรงบันดาลใจ 
 ดัชนีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเป.น ตามดัชนีความจําเป.นสูงท่ีสุด
ไปนอย ดังนี้ 1) ภาวะผูนําดานเป6าหมายความรูมีดัชนีความตองการจําเป.นสูงท่ีสุดสอดคลองกับความ
คิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท้ังหมด 2) ภาวะผูนําดานทักษะการทํางานเป.นทีมมีดัชนีความตองการจําเป.น
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อันดับสอง สอดคลองกับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 29 ขอ 3) ภาวะผูนําดานการมีทัศนคติ
วิสัยทัศน�ร2วม มีดัชนีความตองการจําเป.นอันดับสาม สอดคลองกับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 14 ขอ 4) ภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ มีดัชนีความตองการจําเป.นอันดับสี่ 
สอดคลองกับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท้ังหมด 5) ภาวะผูนําดานปHจจัยดานการสื่อสาร นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ มีดัชนีความตองการจําเป.นอันดับหา สอดคลองกับความคิดเห็นของ                  
ผูทรงคุณวุฒิท้ังหมด 6) ภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร มีดัชนีความตองการจําเป.น
อันดับหก สอดคลองกับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 13 ขอ 7) ภาวะผูนําดานการสรางแรง
บันดาลใจ มีดัชนีความตองการจําเป.นอันดับเจ็ด สอดคลองกับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท้ังหมด
เม่ือพิจารณาระดับสมรรถนะท่ีควรจะเป.นของภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
4.3 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลความเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับวิธีการพัฒนาภาวะผู�นําในทศวรรษ
หน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ซ่ึงเป.นการวิเคราะห�จากการสนทนากลุ2มของผูทรงคุณวุฒิดานวิธีการพัฒนาภาวะผูนํา 
จํานวน 24 วิธี ดังนี้  
  1. การสัมมนา 
  2. การประชุมทางวิชาการ 
  3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  4. การระดมความคิด 
  5. การศึกษาดูงาน 
  6. การอภิปรายเป.นคณะ 
  7. การบรรยายเป.นคณะ 
  8. การฝgกงาน    
  9. การสอนงาน    
  10. การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน    
  11. การเรียนรูทางไกล   
  12. การแสดงบทบาทสมมุติ   
  13. การใชบทเรียนแบบโปรแกรม   
  14. เกมการบริหาร    
  15. กรณีศึกษา 
  16. การใชบทเรียนคอมพิวเตอร�ช2วยสอน 
  17. การเรียนรูแบบออนไลน� 
  18. การฝgกประสาทสัมผัส 
  19. กิจกรรมพัฒนาจิต 
  20. กิจกรรมนันทนาการ 
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  21. กลุ2มทํางาน 
  22. การสนทนาวงกลม 
  23. เทคนิค เอไอซี (Appreciation: A, Influence: I, Control: C) 
  24. เกมการศึกษา 
  โดยนําเสนอการวิเคราะห�ขอมูลตามกรอบท่ีกําหนด คือ  
  1. วิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานเป6าหมายความรู 
  2. วิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานทักษะการทํางานเป.นทีม 
  3. วิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานการมีทัศนคติวิสัยทัศน�ร2วม 
  4. วิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ 
  5. วิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนํามีทักษะดานการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ 
  6. วิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร 
  7. วิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานการสรางแรงบันดาลใจ 
  ค2าความถ่ีและค2ารอยละของน้ําหนักคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีมีต2อ
วิธีการพัฒนาภาวะผูนํา ในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานผลการวิจัย พบว2า ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีมีต2อวิธีการพัฒนาภาวะผูนําใน
ทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผูนํา
ดานเป6าหมายความรู รายขอมี ดังนี้  
  1. ความรูในการจัดองค�กรแบบใชโรงเรียนเป.นฐาน พัฒนาโดยวิธีการบรรยายเป.นคณะ 
รอยละ 52.94 การบรรยาย รอยละ 17.65  
  2. ความรูเก่ียวกับปรัชญาทางการศึกษา พัฒนาโดยวิธีการบรรยายเป.นคณะ รอยละ 
35.29 การบรรยาย และการระดมสมอง รอยละ 23.53  
  3. ความรูเก่ียวกับทฤษฎีทางการศึกษา พัฒนาโดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 
35.29 การบรรยายเป.นคณะ รอยละ 23.53 
  4. ความรูเก่ียวกับการกําหนดวิสัยทัศน�ทางการศึกษา พัฒนาโดยวิธีการบรรยายเป.นคณะ 
รอยละ 35.29 การระดมสมองการฝgกงาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 11.76  
  5. ความรูเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย และการวางแผน พัฒนาโดยวิธีการบรรยาย
เป.นคณะรอยละ 35.29 การบรรยาย และการประชุมเชิงปฏิบัติการรอยละ 17.65  
  6. ความรูเก่ียวกับหลักสูตรแกนกลาง พัฒนาโดยวิธีการบรรยายเป.นคณะ และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 29.41 การบรรยาย รอยละ 17.65  
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  7. ความรูเก่ียวกับเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนเป.นศูนย�กลาง พัฒนาโดยวิธีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 35.29 การระดมสมอง รอยละ 17.65  
  8. ความรูเก่ียวกับจิตวิทยาเด็ก พัฒนาโดยวิธีการบรรยายเป.นคณะ รอยละ 29.41 
การอภิปรายเป.นคณะ รอยละ 17.65  
  9. ความรูเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลพัฒนาโดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
รอยละ 29. 41 การบรรยายเป.นคณะรอยละ 17. 65  
  10.  ความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา พัฒนาโดยวิธีการบรรยายเป.นคณะ 
รอยละ 35.29 การเรียนรูทางไกลการประชุมทางวิชาการ และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 11.76  
  11. ความรูเก่ียวกับการนิเทศทางการศึกษา พัฒนาโดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
รอยละ 47.18 การระดมสมอง รอยละ 17.65  
  12. ความรูเก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาโดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
รอยละ 35.29 การบรรยายเป.นคณะ รอยละ 29.41  
  13. ความรูในการสรางหลักสูตรทองถ่ิน พัฒนาโดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 
29.41 การบรรยายเป.นคณะ รอยละ 23.53  
  14. ความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมองค�กร พัฒนาโดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 
29.41 การบรรยายเป.นคณะ รอยละ 23.53  
  15. ความรูเก่ียวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาโดยวิธีการบรรยายเป.นคณะ 
รอยละ 58.82 การอภิปรายเป.นคณะการระดมสมอง และการประชุมเชิงปฏิบัติการรอยละ 11.76  
  16. ความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีในทองถ่ิน พัฒนาโดยวิธีการบรรยายเป.นคณะ 
รอยละ 35.29 การระดมสมอง และการศึกษาดูงาน รอยละ 23.53  
  17. ความรูเก่ียวกับหลักศาสนาความเชื่อม่ันท่ีนักเรียน และชุมชนยึดถือ พัฒนาโดย
วิธีการบรรยายเป.นคณะ รอยละ 29.41 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 17.65  
  18.  ความรูเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจกับระบบการศึกษา พัฒนาโดยวิธีการอภิปรายเป.นคณะ 
และการบรรยายเป.นคณะ รอยละ 17.65 การระดมสมอง และการเรียนรูแบบออนไลน� รอยละ 11.76  
  19. ความรูพ้ืนฐานในดานงานอนามัย และสิ่งแวดลอม พัฒนาโดยวิธีการบรรยายเป.นคณะ 
รอยละ 29.41 การอภิปรายเป.นคณะ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 17.65  
  20. ความรูพ้ืนฐานในดานการเมืองการปกครอง พัฒนาโดยวิธีการระดมสมอง รอยละ 
23.53 การอภิปรายเป.นคณะ รอยละ 17.65 
  21. ความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา พัฒนาโดยวิธีการบรรยายเป.นคณะ
การระดมสมอง และการประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 17.65 การประชุมทางวิชาการ รอยละ 11.76  
  22. ความรูในพระราชบัญญัติการศึกษา และกฎหมายการศึกษา พัฒนาโดยวิธีการ
บรรยาย และการบรรยายเป.นคณะ รอยละ 17.65 การสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการ
เรียนรูแบบออนไลน� รอยละ 11.76  
  23. ความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีขององค�กรต2าง ๆ ท้ังระดับภูมิภาค และประเทศ 
พัฒนาโดยวิธีการบรรยายเป.นคณะ รอยละ 29.41 การสัมมนา รอยละ 17.65  
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  24. ความรูเก่ียวกับการกระจายอํานาจทางการศึกษา พัฒนาโดยวิธีการบรรยายเป.นคณะ 
รอยละ 17.65 การระดมสมองการประชุมใหญ2การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง รอยละ 11.76 
  25. ความรูในเรื่องงานวิชาการการเงินสารบัญ และสารสนเทศ พัฒนาโดยวิธีการ
บรรยายเป.นคณะ รอยละ 35. 29 การประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 17.65  
  26. ความรูเก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาโดยวิธีการระดม
สมองและการประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 23.53 การบรรยายเป.นคณะ รอยละ 17.65  

 
ตารางท่ี 4.15 สรุปค2าความถ่ีค2ารอยละของน้ําหนักคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ
 วิธีการพัฒนา ภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานเป6าหมายความรู 
 

ท่ี วิธีการท่ี วิธีการพัฒนา 
ด�านเปEาหมายความรู� 

N = 11 ร�อยละ 
1 4 การบรรยายเป.นคณะ 9 26.58 
2 14 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 8 17.86 
3 6 การระดมสมอง 8 11.55 
4 2 การบรรยาย 6 7.63 
5 3 การอภิปรายกลุ2ม 4 6.10 
6 8 การศึกษาดูงาน 4 4.14 
7 28 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 3 3.49 
8 5 การสัมมนา 9 3.05 
9 16 การสาธิต 8 3.05 
10 13 การประชุมทางวิชาการ 8 2.40 
11 19 การเรียนรูแบบออนไลน� 6 2.18 
12 7 การเรียนรูทางไกล 9 1.96 
13 25 การฝgกอบรม 8 1.74 
14 9 การฝgกงาน 8 1.74 
15 26 การศึกษาต2อ 6 1.31 
16 10 การสอนงาน 4 0.87 
17 11 การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 4 0.87 
18 24 กิจกรรมพัฒนาจิต 3 0.65 
19 21 กรณีศึกษา 3 0.65 
20 15 การแสดงบทบาทสมมุติ 3 0.65 
21 12 ประประชุมใหญ2 3 0.65 
22 22 การอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1 0.22 
23 23 กิจกรรมนันทนาการ 1 0.22 
24 20 เกมการบริหาร 1 0.22 
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  ผลการวิเคราะห�ขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับวิธีการพัฒนาภาวะผูนําใน
ทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดาน
เป6าหมายความรู 
  ค2าความถ่ีและค2ารอยละของน้ําหนักคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ี มีต2อ
วิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานทักษะการทํางานเป.นทีม  
  ผลวิจัย พบว2า ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีมีต2อวิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษ
หนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานทักษะ
การทํางานเป.นทีมรายขอ มีดังนี้  
  1. ทักษะในการทํางานแบบมีส2วนร2วม พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
รอยละ 70.59 การฝgกฝนตนเองรอยละ 11.76  
  2. ทักษะในการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนไดอย2างปลอดภัยและเอ้ือต2อการ
เรียนรูพัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงรอยละ 52.94 การฝgกฝนตนเอง รอยละ 23.53 
  3. ทักษะในการแสวงหาแหล2งเรียนรูท่ีเป.นภูมิปHญญาทองถ่ิน พัฒนาโดยวิธีการเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง รอยละ 29.41 การฝgกฝนตนเอง รอยละ 23.53 
  4. ทักษะในการแสวงหาทรัพยากรจากภาคเอกชนเพ่ือประโยชน�ทางการศึกษา พัฒนา
โดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 41.18 การฝgกฝนตนเอง รอยละ 17.15 
  5. ทักษะในการจัดกิจกรรม เพ่ือใหโรงเรียนเป.นแหล2งทรัพยากรชุมชน พัฒนาโดย
วิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 47.06 การระดมสมอง รอยละ 17.65  
  6. ทักษะในการแสวงหาขอมูลทางอินเตอร�เน็ต เพ่ือประกอบการตัดสินใจ พัฒนาโดยวิธีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝgกฝนตนเอง รอยละ 29.41 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 17.65  
  7. ทักษะในการวางตัวบุคลากรใหสอดคลองกับงาน พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง รอยละ 35.29 การฝgกฝนตนเองการสอนงาน และการบรรยาย รอยละ 11.76  
  8. ทักษะในการเจรจาต2อรอง โดยคํานึงถึงประโยชน�ท่ีนักเรียนจะไดรับพัฒนาโดยวิธีการ
ฝgกฝนตนเอง รอยละ 41.18 การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 17.65  
  9. ทักษะในการใชเครื่องมือสื่ออุปกรณ�ต2าง ๆ ไดอย2างถูกตองปลอดภัย พัฒนาโดย
วิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 52.94 การบรรยายเป.นคณะ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
การฝgกฝนตนเอง รอยละ 11.76  
  10. ทักษะในการแสวงหาความรูใหม2 ๆ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย อย2างชาญฉลาด 
พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูแบบออนไลน� และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 17.65 การศึกษา            
ดูงาน และการฝgกอบรม รอยละ 11.76  
  11. ทักษะในการเก็บรักษาขอมูลของนักเรียน บุคลากรในรูปแบบต2าง ๆ ไดอย2าง
ปลอดภัย พัฒนาโดยวิธีการฝgกฝนตนเอง รอยละ 35.29 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 29.41  
  12. ทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธ�โรงเรียน ใหภายนอกไดทราบอย2างท่ัวถึง และ
รวดเร็วพัฒนาโดยวิธีการฝgกฝนตนเอง รอยละ 35.29 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 29.41  
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  13. ทักษะในการสรางเครือข2ายการมีส2วนร2วมขององค�กรต2าง ๆ กับโรงเรียน พัฒนา
โดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 29.41 การศึกษาดูงาน และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
รอยละ 17.65  
  14. ทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียน รูระบบการทํางานเป.นทีม 
พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงรอยละ 41.18 การสอนงาน รอยละ 23.53  
  15. ทักษะในการใชวงจรคุณภาพไดอย2างมีประสิทธิภาพ (PDCA) พัฒนาโดยวิธีการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 23.53 การฝgกฝนตนเอง รอยละ 17.65  
  16. ทักษะในการสรางความสัมพันธ�ในหมู2สมาชิก ท้ังภายในองค�กร และภายนอก
องค�กร พัฒนาโดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 29.41 การฝgกฝนตนเอง และเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง รอยละ 11.761 
  17. ทักษะในการนํานวัตกรรมใหม2ไปใชโดยมีการวางแผนล2วงหนาเป.นอย2างดี พัฒนา
โดยวิธารฝgกฝนตนเอง และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 17.65 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และการฝgกอบรม รอยละ 11.76 
  18. ทักษะในการวิเคราะห�สภาพเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต2อโรงเรียน พัฒนาโดยวิธี
การศึกษาดูงานการฝgกฝนตนเอง และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 17.65 การเรียนรูแบบ
ออนไลน� และการอภิปรายเป.นคณะ รอยละ 11.76  
  19. ทักษะในการวิเคราะห�ปHญหาสังคม ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ท่ีมีผลกระทบต2อ
โรงเรียน พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 29.41 การสัมมนา รอยละ 17.65  
  20. ทักษะในการวิเคราะห�ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท่ีมีผลกระทบต2อโรงเรียน 
พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 23.53 การระดมสมอง รอยละ 17.65  
  21. ทักษะในการคิดถึงตนทุนกําไร เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการลงทุนทาง
การศึกษา พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 23.53 การบรรยาย รอยละ 17.65  
  22. ทักษะในการวิเคราะห�นโยบาย และแผนการจัดการศึกษาเพ่ือเป.นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 41.18 การระดมสมอง รอยละ 
23.53  
  23. ทักษะในการปกครองคนเพ่ือใหบรรลุเป6าหมายอย2างมีประสิทธิภาพ พัฒนาโดย
วิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 35.29 การประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 17.65  
  24. ทักษะในการสรางความม่ันใจใหบุคลากร ปฏิบัติงานไดอย2างมีความเชื่อม่ัน พัฒนา
โดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 35.29 การสอนงาน รอยละ 17.65  
  25. ทักษะในการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือช2วยในการทํางานไดอย2างมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 29.41 การฝgกฝนตนเองกรณีศึกษา 
และการระดมสมอง รอยละ 11.76  
  26. ทักษะในการประยุกต�ใชอาคารสถานท่ี ไดอย2างเหมาะสม พัฒนาโดยวิธีการฝgกฝน
ตนเอง รอยละ 29.41 การประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 23.53  
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  27. ทักษะในการวิเคราะห�ความเป.นไปไดของโครงการต2าง ๆ ก2อนท่ีจะลงทุนทํา
พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 23.53 การระดมสมอง และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ รอยละ 17.65  
  28. ทักษะในการจัดกิจกรรม เพ่ือสนับสนุนความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาโดย
วิธีการฝgกฝนตนเอง รอยละ 29.41 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 17.65 
  29. ทักษะในการวิเคราะห�สื่อการเรียนการสอน ก2อนตัดสินใจนํามาใช พัฒนาโดย
วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 29.41 การฝgกฝนตนเอง รอยละ 17.65 
  30. ทักษะในการปกครองคนเพ่ือใหบรรลุเป6าหมายอย2างมีประสิทธิภาพ พัฒนาโดย
วิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 35.29 การประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 17.65  
  31. ทักษะในการสรางความม่ันใจใหบุคลากร ปฏิบัติงานไดอย2างมีความเชื่อม่ัน พัฒนา
โดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 35.29 การสอนงาน รอยละ 17.65  
 
ตารางท่ี 4.16 สรุปค2าความถ่ีค2ารอยละของน้ําหนักคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ
 วิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานทักษะการทํางานเป.นทีม 
 

ลําดับท่ี วิธีการท่ี วิธีการพัฒนา 
ภาวะผู�นําด�านทักษะการทํางานเป>นทีม 

N = 11 ร�อยละ 
1 12 การแสดงบทบาทสมมตุ ิ 11 33.55 
2 17 การเรยีนรูแบบออนไลน� 11 18.30 
3 14 การระดมความคิด 10 16.12 
4 6 การอภิปรายเป.นคณะ 10 8.50 
5 10 การหมุนเวียนเปลีย่นงาน 9 5.01 
6 8 การฝgกงาน 8 4.36 
7 2 การประชุมทางวิชาการ 8 3.49 
8 18 การฝgกประสาทสัมผัส 6 3.49 
9 13 การใชบทเรียนแบบโปรแกรม 11 2.83 
10 19 กิจกรรมพัฒนาจติ 11 2.40 
11 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 11 2.40 
12 5 การศึกษาดูงาน 10 2.18 
13 16 การใชบทเรียนคอมพิวเตอร�ช2วยสอน 10 2.18 
14 21 กลุ2มทํางาน 9 1.96 
15 24 เกมการศึกษา 8 1.74 
16 9 การสอนงาน 8 1.74 
17 22 การสนทนาวงกลม 6 1.31 
18 1 การสัมมนา 5 1.09 
19 11 การเรยีนรูทางไกล 4 0.87 
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ตารางท่ี 4.16 (ต1อ) 
 

ลําดับท่ี วิธีการท่ี วิธีการพัฒนา 
ภาวะผู�นําด�านทักษะการทํางานเป>นทีม 

N = 11 ร�อยละ 
20 15 กรณีศึกษา 4 0.87 
21 7 การบรรยายเป.นคณะ 4 0.87 
22 20 กิจกรรมนันทนาการ 4 0.87 

23 23 
เทคนิค เอไอซี Appreciation : A 
Influence : I Control : C 

3 0.65 

24 14 เกมการบริหาร 2 0.44 
 
 ผลการวิเคราะห�ขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับวิธีการพัฒนาภาวะผูนําใน
ทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดาน
ทักษะการทํางานเป.นทีม 
 ค2าความถ่ี และค2ารอยละของน้ําหนักคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีมีต2อวิธีการ
พัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานภาวะผูนําดานการมีทัศนคติวิสัยทัศน�ร2วม 
 ผลวิจัยพบว2า ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีมีต2อวิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนา
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานการมีทัศนคติ
วิสัยทัศน�ร2วม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานรายขอ มีดังนี้  
 1. ใหความสําคัญกับแนวความคิดท่ีว2า “นักเรียนสําคัญท่ีสุด” พัฒนาโดยวิธีการประชุม
ทางวิชาการ รอยละ 23.53 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 17.65  
 2. เนนความสําคัญเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ พัฒนาโดยวิธีการ
ประชุมทางวิชาการ รอยละ 41.18 การบรรยาย และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 11.76 
 3. ใหความสําคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อลัทธิศาสนาท่ีชุมชนปฏิบัติอยู2 
พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการประชุมทางวิชาการ รอยละ 17.65 การสัมมนา
การสอนงาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 11.76  
 4. ใหความสําคัญกับแนวคิดท่ีว2า “นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูได” พัฒนาโดยวิธีการ
ประชุมทางวิชาการ รอยละ 35.29 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 17.65  
 5. เห็นคุณค2าและใหความสําคัญกับการใชโรงเรียนเป.นฐาน พัฒนาโดยวิธีการประชุมทาง
วิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 17.65 การศึกษาดูงาน และการเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง รอยละ 11.76  
 6. ยึดหลักการว2าการประเมินผลมีจุดมุ2งหมาย เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ไม2ใช2การ
ตรวจสอบเพ่ือหาความผิด พัฒนาโดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 35.29 การประชุมทาง
วิชาการ รอยละ 23.53  



 163

 7. ใหความสําคัญในความแตกต2างระหว2างบุคคลของนักเรียน พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมทางวิชาการ รอยละ 17.65 การศึกษาดูงาน 
และกรณีศึกษารอยละ 11.76  
 8. ธํารงรักษาไวซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงามของโรงเรียน และชุมชนพัฒนาโดยวิธีการประชุม
ทางวิชาการ รอยละ 41.18 การสัมมนาการระดมสมองการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝgกฝน
ตนเอง รอยละ 11.76  
 9. สนับสนุน และเนนความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง และการประชุมทางวิชาการ รอยละ 35.29 การสัมมนารอยละ 11.76  
 10. มีความมุ2งหวังท่ีจะใหเกิดการพ่ึงพาอาศัยกันระหว2างโรงเรียนกับชุมชน พัฒนาโดย
วิธีการประชุมทางวิชาการ รอยละ 23.53 การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง รอยละ 17.65  
 11. ใหความสําคัญเก่ียวกับการมีส2วนร2วมในการจัดการศึกษาของครอบครัว และชุมชน 
พัฒนาโดยวิธีการศึกษาดูงาน รอยละ 17.65 การสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 11.76  
 12. ใหความสําคัญต2อองค�กรสถาบัน หรือสมาคมทางวิชาชีพ พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริง รอยละ 29.41 การบรรยาย และการศึกษาดูงาน รอยละ 11.76  
 13. ใหความสําคัญเก่ียวกับการประสานประโยชน� ระหว2างองค�กร โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน�ท่ีนักเรียนจะไดรับ พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 23.53 การ
สัมมนา รอยละ 17.65  
 14. ใหความสําคัญเก่ียวกับการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการศึกษาพัฒนาโดย
วิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 23.53 การประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 17.65 
 
ตารางท่ี 4.17 สรุปค2าความถ่ี ค2ารอยละของน้ําหนักคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ
 วิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผูนําดานการมีทัศนคติวิสัยทัศน�ร2วม 
 

ลําดับท่ี วิธีการท่ี วิธีการพัฒนา 
ภาวะผู�นําด�านการมีทัศนคติวิสัยทัศน�ร1วม 

N = 11 ร�อยละ 
1 24 กิจกรรมพัฒนาจติ 64 13.94 
2 21 กรณีศึกษา 47 10.24 
3 15 การแสดงบทบาทสมมตุ ิ 31 6.75 
4 12 ประประชุมใหญ2 29 6.32 
5 22 การอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 14 3.05 
6 23 กิจกรรมนันทนาการ 14 3.05 
7 20 เกมการบริหาร 10 2.18 
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ตารางท่ี 4.17 (ต1อ) 
 

ลําดับท่ี วิธีการท่ี วิธีการพัฒนา 
ภาวะผู�นําด�านการมีทัศนคติวิสัยทัศน�ร1วม 

N = 11 ร�อยละ 
8 4 การบรรยายเป.นคณะ 8 1.74 
9 14 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 7 1.53 
10 6 การระดมสมอง 7 1.53 
11 2 การบรรยาย 6 1.31 
12 3 การอภิปรายกลุ2ม 5 1.09 
13 8 การศึกษาดูงาน 4 0.87 
14 28 การเรยีนรูจากการปฏิบตัิจริง 4 0.87 
15 5 การสัมมนา 3 0.65 
16 16 การสาธิต 2 0.44 
17 13 การประชุมทางวิชาการ 2 0.44 
18 19 การเรยีนรูแบบออนไลน� 2 0.44 
19 7 การเรยีนรูทางไกล 2 0.44 
20 25 การฝgกอบรม 2 0.44 
21 9 การฝgกงาน 2 0.44 
22 26 การศึกษาต2อ 1 0.22 
23 10 การสอนงาน 1 0.22 
24 11 การหมุนเวียนเปลีย่นงาน 1 0.22 

 
 ผลการวิเคราะห�ขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับวิธีการพัฒนาภาวะผูนําใน
ทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดาน
คุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ 
 ค2าความถ่ีและค2ารอยละของน้ําหนักคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีต2อวิธีการ
พัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ 
 ผลการวิจัยพบว2า ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีมีต2อวิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษ
หนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรายขอ มีดังนี้  
 1. เป.นผูมีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู พัฒนาโดยวิธีกิจกรรมพัฒนาจิต รอยละ 58.82 
การฝgกฝนตนเอง รอยละ 17.65  
 2. เป.นผูยึดถือจรรยาบรรณครูอย2างเคร2งครัด พัฒนาโดยวิธีการฝgกฝนตนเอง รอยละ 
41.18 กิจกรรมการพัฒนาจิต รอยละ 29.41 
 3. เป.นผูยึดถือปฏิบัติตนอยู2บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาโดยวิธี
กิจกรรมการพัฒนาจิต รอยละ 47.06 การฝgกฝนตนเอง รอยละ 35.29  
 4. เป.นผูท่ีปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนเองนับถือ พัฒนาโดยวิธีกิจกรรมการพัฒนาจัด 
รอยละ 35.29 การฝgกฝนตนเอง รอยละ 29.41  
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 5. เป.นผูมีความยุติธรรมปฏิบัติต2อผูร2วมงานเสมอภาค เป.นมาตรฐานเดียวกัน พัฒนาโดย
วิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 29.41 กิจกรรมการพัฒนาจิต รอยละ 23.53  
 6. เป.นผูมีความรักในสถาบันครอบครัว ไม2ผิดศีลธรรมตามหลักศาสนา พัฒนาโดยวิธีการ
ฝgกฝนตนเอง รอยละ 41.18 กิจกรรมการพัฒนาจิต รอยละ 23.53  
 7. ทําตนเป.นแบบอย2างท่ีดีต2อหน2วยงาน สังคม ชุมชน พัฒนาโดยวิธีฝgกฝนตนเอง และ
กิจกรรมพัฒนาจิต รอยละ 29.41 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 11.76  
 8. เป.นผูมีความซ่ือสัตย�สุจริต ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล พัฒนาโดยวิธีกิจกรรมการพัฒนาจิต 
รอยละ 29.41 การฝgกฝนตนเอง และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 23.53  
 9. เป.นผูมีความมัธยัสถ� ใชจ2ายอย2างประหยัด และไม2ก2อหนี้สินจนทําใหกระทบกระเทือน
ต2อตําแหน2งหนาท่ีการงาน พัฒนาโดยวิธีการฝgกฝนตนเอง รอยละ 35.29 กิจกรรมการพัฒนาจิต และ
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 23.53  
 10. ตองเป.นผูมีความอดทนอดกลั้น รับท้ังผิด และชอบ พัฒนาโดยวิธีการฝgกฝนตนเอง 
รอยละ 29.41 กิจกรรมการพัฒนาจิต รอยละ 23.53  
 11. เป.นผูมีความรับผิดชอบต2อหนาท่ีการงาน ท่ีปฏิบัติตรงต2อเวลา พัฒนาโดยวิธีการฝgกฝน
ตนเอง รอยละ 29.41 กิจกรรมการพัฒนาจิต และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 17.65  
 12. เป.นผูยึดหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา มุทิตา อุเบกขา ในการปกครองคน พัฒนาโดย
วิธีการฝgกฝนตนเอง รอยละ 29.41 กิจกรรมการพัฒนาจิต และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 
23.53  
 13. ไม2ยุ2งเก่ียวกับสิ่งเสพติด และการพนันทุกชนิด พัฒนาโดยวิธีการฝgกฝนตนเอง รอยละ 
41.18 กิจกรรมการพัฒนาจิต และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 23.53 
 
ตารางท่ี 4.18 สรุปค2าความถ่ีค2ารอยละของน้ําหนักคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ
 วิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ 
 ลําดับท่ีวิธีการท่ีวิธีการพัฒนาภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ 
 
ลําดับ

ท่ี 
วิธีการท่ี วิธีการพัฒนา 

ภาวะผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ 
N = 11 ร�อยละ 

1 24 กิจกรรมการพัฒนาจิต 66 14.38 
2 1 การฝgกฝนตนเอง 61 13.29 
3 3 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 39 8.50 
4 17 การฝgกอบรม 7 1.53 
5 16 การสาธิต 6 1.31 
6 2 การบรรยาย 5 1.09 
7 6 การระดมสมอง 4 0.87 
8 3 การอภิปรายเป.นคณะ 3 0.65 
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ตารางท่ี 4.18 (ต1อ) 

 

ลําดับ
ท่ี 

วิธีการท่ี วิธีการพัฒนา 
ภาวะผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ 

N = 11 ร�อยละ 
9 22 การอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 0.65 
10 21 กรณีศึกษา 3 0.65 
11 15 การแสดงบทบาทสมมติ 3 0.65 
12 4 การบรรยายเป.นคณะ 2 0.44 
13 5 การสัมมนา 2 0.44 
14 8 การศึกษาดูงาน 2 0.44 
15 10 การสอนงาน 2 0.44 
16 13 การประชุมทางวิชาการ 1 0.22 
17 9 การฝgกงาน 1 0.22 
18 26 การศึกษาต2อ 1 0.22 
19 23 กิจกรรมนันทนาการ 1 0.22 
20 12 การประชุมใหญ2 1 0.22 
21 18 คอมพิวเตอร�ช2วยสอน 1 0.22 
22 14 การประชุมเชิงปฏิบัติการ - - 
23 11 การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน - - 
24 7 การเรียนรูทางไกล - - 

 
 ผลการวิเคราะห�ขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับวิธีการพัฒนาภาวะผูนําใน
ทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผูนําดาน
คุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ 
 ค2าความถ่ี และค2ารอยละของน้ําหนักคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีต2อวิธีการ
พัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานภาวะผูนํามีทักษะดานการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ  
 ผลการวิจัยพบว2า ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีมีต2อวิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษ
หนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนํามีทักษะดาน
การสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี  และบุคลิกภาพของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรายขอ มีดังนี้  
 1. เป.นผูมีรสนิยมในการแต2งกาย เครื่องแต2งกายสะอาด แบบ และสีเหมาะสมกับวัย 
โอกาส และสถานท่ี พัฒนาโดยวิธีการประชุมทางวิชาการ รอยละ 76.47 การเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง รอยละ 17.65  
 2. เป.นผูมีความสุภาพในการสื่อสาร ท้ังภาษาพูด ภาษาเขียน รวมท้ังท2วงทีกริยา และการ
ใชสายตาพัฒนาโดยวิธีการใชสายตา พัฒนาโดยวิธีการฝgกฝนตนเอง รอยละ 58.82 การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริงรอยละ 23.53 
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 3. เป.นผูท่ีรูจักรักษาสุขภาพ ท้ังสุขภาพกาย และสุขภาพจิต พัฒนาโดยวิธีการฝgกฝนตนเอง 
รอยละ 35.29 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 29.41  
 4. เป.นผูท่ีวางตัวเหมาะสมกับสถานการณ� รูจักรักษาบรรยากาศ ไม2แสดงความคิดเห็นโดย
ไม2มีเหตุผล พัฒนาโดยวิธีการฝgกฝนตนเอง รอยละ 41.18 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 
29.41  
 5. เป.นผูท่ีมีบุคลิกภาพทางอารมณ�ดี มีอารมณ�ขัน พัฒนาโดยวิธีการฝgกฝนตนเอง รอยละ 
23.53 การอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกิจกรรมการพัฒนาจิต และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
รอยละ 17.65  
 6. เป.นผูมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถยืนยัน และยืนหยัด เพ่ือพิทักษ�ความถูกตองชอบ
ธรรม พัฒนาโดยวิธีการฝgกฝนตนเอง รอยละ 41.18 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 29.41  
 7. เป.นผูมีความกลาหาญในการตัดสินใจมีความรับผิดชอบต2อการตัดสินใจพัฒนาโดย
วิธีการฝgกฝนตนเองรอยละ 35.29 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงรอยละ 23.53  
 8. เป.นผูท่ีกลารับฟHงคําวิพากษ�วิจารณ�ท้ังสิ่งท่ีดี และไม2ดี พัฒนาโดยวิธีการศึกษาต2อ รอยละ 
35.29 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 23.53  
 9. เป.นผูท่ีมีจิตใจบริสุทธิ์ยุติธรรม และกลาท่ีจะไดรับการตรวจสอบจากสาธารณะ พัฒนา
โดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 35.29 การฝgกฝนตนเอง รอยละ 23.53  
 10. เป.นผูมีความสํารวม สามารถท่ีจะควบคุมอารมณ�ใหอยู2ในภาวะปกติ ไม2ว2าจะเกิด
เหตุการณ� หรือเรื่องราวใด ๆ ก็ตาม พัฒนาโดยวิธีการอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการฝgกฝน
ตนเอง รอยละ 23.53 การบรรยายการระดมสมองการประชุมทางวิชาการ และการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง รอยละ 11.76  
 11. เป.นผูท่ีมีความเชื่อท่ีเป.นวิทยาศาสตร� ไม2หลงงมงายกับไสยศาสตร� พัฒนาโดยวิธีการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 29.4 การฝgกฝนตนเอง รอยละ 23.53  
 12. เป.นผูมีสปXริต รูแพ รูชนะ มีน้ําใจนักกีฬา พัฒนาโดยวิธีการฝgกฝนตนเอง รอยละ 3.53 
การอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 17.65  
 13. เป.นผูท่ีเห็นประโยชน�ส2วนรวม มากกว2าประโยชน�ส2วนตน พัฒนาโดยวิธีการฝgกฝน
ตนเอง รอยละ 35.29 การอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รอยละ 23.53 
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ตารางท่ี 4.19 สรุปค2าความถ่ีค2ารอยละของน้ําหนักคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ
 วิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนํามีทักษะดานการสื่อสาร นวัตกรรม 
 เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ 
 

ลําดับท่ี วิธีการท่ี วิธีการพัฒนา 
ภาวะผู�นํามีทักษะด�านการสื่อสาร 

นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ 
N = 11 ร�อยละ 

1 1 การฝgกอบรม 62 13.51 
2 9 การฝgกงาน 52 11.33 
3 3 การศึกษาต2อ 27 5.88 
4 10 การสอนงาน 16 3.49 
5 11 การหมุนเวียนเปลีย่นงาน 10 2.18 
6 24 กิจกรรมพัฒนาจติ 10 2.18 
7 21 กรณีศึกษา 8 1.74 
8 15 การแสดงบทบาทสมมตุ ิ 8 1.74 
9 12 ประประชุมใหญ2 4 0.87 
10 22 การอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 0.65 
11 23 กิจกรรมนันทนาการ 3 0.65 
12 20 เกมการบริหาร 3 0.65 
13 7 การฝgกอบรม 3 0.65 
14 4 การบรรยายเป.นคณะ 2 0.44 
15 14 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 0.44 
16 6 การระดมสมอง 2 0.44 
17 2 การบรรยาย 2 0.44 
18 3 การอภิปรายกลุ2ม 1 0.22 
19 8 การศึกษาดูงาน 1 0.22 
20 17 การเรยีนรูจากการปฏิบตัิจริง 1 0.22 
21 5 การสัมมนา 1 0.22 
22 16 การสาธิต - - 
23 13 การประชุมทางวิชาการ - - 
24 19 การเรยีนรูแบบออนไลน� - - 

 
 ผลการวิเคราะห�ขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับวิธีการพัฒนาภาวะผูนําใน
ทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนํามี
ทักษะดานการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ 
 ค2าความถ่ีและค2ารอยละของน้ําหนักคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีมีต2อวิธีการ
พัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลงในการบริหารของผูบริหาร  
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 ผลการวิจัยพบว2า ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีมีต2อวิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษ
หนา ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานการ
เปลี่ยนแปลงในการบริหาร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรายขอ มีดังนี้  
 1. บริหารงานภายในองค�กรแบบมีส2วนร2วมโปร2งใส ตรวจสอบได เนนการกระจายอํานาจ 
พัฒนาโดยวิธีการฝgกอบรม รอยละ 64.71 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 11.76  
 2. มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาช2วยในการบริหารองค�กร พัฒนาโดยวิธีการฝgกอบรม 
รอยละ 23.53 การบรรยายการสัมมนาการศึกษาดูงาน และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 11.76 
 3. จัดระเบียบองค�กรใหเป.นไปตามทฤษฎีการบริหาร พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง รอยละ 35.29 การฝgกอบรม รอยละ 17.65  
 4. มีการมอบหมายงานใหตรงกับความถนัด และความสามารถของแต2ละบุคคล พัฒนาโดย
วิธีการฝgกอบรม รอยละ 35.29 การบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง รอยละ 11.76  
 5. จัดทําแผนกลยุทธ�ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน มีทิศทางการปฏิบัติชัดเจน พัฒนา
โดยวิธีการฝgกอบรม รอยละ 29.41 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 17.65  
 6. มีการจัดทําแผนระยะสั้น เป.นแผนปฏิบัติการประจําปZ เพ่ือเป.นกรอบในการบริหาร 
พัฒนาโดยวิธีการฝgกอบรม รอยละ 35.29 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 17.65  
 7. การบริหารงานภายในองค�กรท่ีเนนกระบวนการทํางาน และผลผลิตพัฒนาโดยวิธีการ
ฝgกอบรม รอยละ 23.53 การสัมมนา และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 17.65  
 8. จะตองเป.นการบริหารท่ีเปXดโอกาสใหบุคลากรมีส2วนร2วมในการแสดงความคิดเห็น พัฒนา
โดยวิธีการฝgกอบรม และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 29.41 การระดมสมอง รอยละ 17.65  
 9. การบริหารงานในแต2ละโครงการจะตองมีการกํากับติดตาม และประเมินผลงานเป.น
ระยะ ๆ พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 41.18 การบรรยาย รอยละ 11.76  
 10. มีการบริหารจัดการขอมูลอย2างเป.นระบบ ซ่ึงเป.นการบริหารงานโดยใชฐานขอมูล 
พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 35.29 การประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 23.53  
 11. มีความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจใหแก2บุคลากรในองค�กร ใหปฏิบัติงาน
ร2วมกันดวยความเรียบรอย เพ่ือผลผลิตของสถานศึกษา พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
รอยละ 23.53 การประชุมเชิงปฏิบัติการรอยละ 17.65  
 12. มีความสามารถท่ีจะวางแผนการปฏิบัติไดทุกรูปแบบเพ่ือใหสอดคลองกับทรัพยากรท่ีมี
อยู2พัฒนาโดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 17.65 การ
บรรยายการฝgกอบรมและการฝgกฝนตนเองรอยละ 11.76  
 13. เป.นนักวางแผนท่ีดีสามารถบูรณาการเทคนิค วิธีการต2าง ๆ เพ่ือมากําหนดเป.น
แผนปฏิบัติ พัฒนาโดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 35.29 การฝgกอบรมการฝgกฝนตนเอง 
และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 11.76 

 
 
 



 170

ตารางท่ี 4.20 สรุปค2าความถ่ีค2ารอยละของน้ําหนักคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ
 วิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร 
 

ลําดับ
ท่ี 

วิธีการท่ี วิธีการพัฒนา 
ภาวะผู�นําด�านการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร 

N = 11 ร�อยละ 
1 6 การระดมสมอง 56 12.20 
2 2 การบรรยาย 51 11.11 
3 3 การอภิปรายกลุ2ม 29 6.32 
4 8 การศึกษาดูงาน 14 3.05 
5 1 การเรยีนรูจากการปฏิบตัิจริง 14 3.05 
6 5 การสัมมนา 12 2.61 
7 16 การสาธิต 11 2.40 
8 13 การประชุมทางวิชาการ 9 1.96 
9 19 การเรยีนรูแบบออนไลน� 8 1.74 
10 7 การเรยีนรูทางไกล 5 1.09 
11 3 การฝgกอบรม 4 0.87 
12 9 การฝgกงาน 3 0.65 
13 17 การศึกษาต2อ 3 0.65 
14 10 การสอนงาน 3 0.65 
15 11 การหมุนเวียนเปลีย่นงาน 2 0.44 
16 24 กิจกรรมพัฒนาจติ 2 0.44 
17 21 กรณีศึกษา 2 0.44 
18 15 การแสดงบทบาทสมมตุ ิ 2 0.44 
19 12 ประประชุมใหญ2 1 0.22 
20 22 การอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1 0.22 
21 23 กิจกรรมนันทนาการ 1 0.22 
22 20 เกมการบริหาร 1 0.22 
23 4 การบรรยายเป.นคณะ 1 0.22 
24 14 การประชุมเชิงปฏิบัติการ - - 

 
 ผลการวิเคราะห�ขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับวิธีการพัฒนาภาวะผูนําใน
ทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดาน
การสรางแรงบันดาลใจ 
  ค2าความถ่ีและค2ารอยละของน้ําหนักคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีมีต2อวิธีการ
พัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานภาวะผูนําดานการสรางแรงบันดาลใจ 
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 ผลการวิจัยพบว2า ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีมีต2อวิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษ
หนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานการสราง
แรงบันดาลใจ รายขอ มีดังนี้  
 1. กระตุนใหผูร2วมงานไดทดลองโครงการใหม2 ๆ หรือทํางานท่ีทาทายความสามารถ 
พัฒนาโดยวิธีการฝgกอบรม รอยละ 64.71 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 11.76  
 2. ใหโอกาสผูร2วมงานในการอาสาทํางานเพ่ือแสดงความสามารถและสรางความภาคภูมิใจ
ต2อผล สําเร็จของงานท่ีเกิดข้ึนพัฒนาโดยวิธีการฝgกอบรม รอยละ 23.53 การบรรยายการสัมมนา
การศึกษาดูงาน และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 11.76 
 3. มีนโยบายส2งเสริมการทดลองและเรียนรูสิ่ งใหม2 ๆ เพ่ือหาวิธีการแกปHญหาของ
หน2วยงานพัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 35.29 การฝgกอบรม รอยละ 17.65  
 4. สรางบรรยากาศการติดต2อสื่อสารอย2างเปXดเผยและเชื่อถือไววางใจซ่ึงกันและกันพัฒนา
โดยวิธีการฝgกอบรม รอยละ 35.29 การบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง รอยละ 11.76  
 5. กระตุนใหผูร2วมงานไดทดลองโครงการใหม2 ๆ หรือทํางานท่ีทาทายความสามารถ 
พัฒนาโดยวิธีการฝgกอบรม รอยละ 29.41 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 17.65  
 6. ใหโอกาสผูร2วมงานในการอาสาทํางานเพ่ือแสดงความสามารถและสรางความภาคภูมิใจ
ต2อผล สําเร็จของงานท่ีเกิดข้ึน พัฒนาโดยวิธีการฝgกอบรม รอยละ 35.29 การเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง รอยละ 17.65  
 7. มีนโยบายส2งเสริมการทดลองและเรียนรูสิ่งใหม2 ๆ เพ่ือหาวิธีการแกปHญหาของหน2วยงาน 
พัฒนาโดยวิธีการฝgกอบรม รอยละ 23.53 การสัมมนา และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 17.65  
 8. สรางบรรยากาศการติดต2อสื่อสารอย2างเปXดเผยและเชื่อถือไววางใจซ่ึงกันและกัน พัฒนา
โดยวิธีการฝgกอบรม และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 29.41 การระดมสมอง รอยละ 17.65  
 9. ใชระบบบันทึกสั้น ๆ แทนท่ีรายงานหรือบันทึกแบบยาว พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริง รอยละ 41.18 การบรรยาย รอยละ 11.76  
 10. ทําใหผูร2วมงานเกิดความเชื่อม่ันในตัวผูนํา พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
รอยละ 35.29 การประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 23.53  
 11. สรางความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองและทีมงาน พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริง รอยละ 23.53 การประชุมเชิงปฏิบัติการรอยละ 17.65  
 12. สรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน พัฒนาโดยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการและการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 17.65 การบรรยายการฝgกอบรมและการฝgกฝนตนเองรอยละ 11.76  
 13. แสดงความเชื่อม่ันว2าจะสามารถดําเนินงานไดตามเป6าประสงค� พัฒนาโดยวิธีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 35.29 การฝgกอบรมการฝgกฝนตนเอง และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
รอยละ 11.76 
 14. การสรางความเชื่อในจุดหมายของอุดมการณ�พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริงรอยละ 41.18 การสอนงาน รอยละ 23.53  
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 15. สรางความเชื่อม่ันในอุดมการณ� และค2านิยม พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง รอยละ 23.53 การฝgกฝนตนเอง รอยละ 17.65  
 16. สรางความเชื่อม่ันใน วิสัยทัศน�หรือเป6าหมายของหน2วยงาน พัฒนาโดยวิธีการประชุม
เชิงปฏิบัติการ รอยละ 29.41 การฝgกฝนตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 11.761 
 17. มองปHญหาในแง2ดี /เชิงบวกใชวิกฤตเป.นโอกาส พัฒนาโดยวิธารฝgกฝนตนเอง และการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 17.65 การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝgกอบรม รอยละ 11.76 
 18. ทําใหผูร2วมงานม่ันใจท่ีจะดําเนินงานใหสําเร็จตามเป6าหมาย พัฒนาโดยวิธีการศึกษาดู
งานการฝgกฝนตนเอง และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 17.65 การเรียนรูแบบออนไลน� และ
การอภิปรายเป.นคณะ รอยละ 11.76  
 19. ทุ2มเทความพยายามเพ่ือใหงานประสบผลสําเร็จตามเป6าหมาย พัฒนาโดยวิธีการเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง รอยละ 29.41 การสัมมนา รอยละ 17.65  
 20. การสรางความคาดหวังในความสามารถของผูตาม พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง รอยละ 23.53 การระดมสมอง รอยละ 17.65  
 21. สื่อสารใหผูร2วมงานรับรูถึงความคาดหวังท่ีผูนํามีต2อผลงาน พัฒนาโดยวิธีการเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง รอยละ 23.53 การบรรยาย รอยละ 17.65  
 22. กระตุนใหผูร2วมงานสะทอนกลับดวยพฤติกรรมการทํางานอย2างเต็มความสามารถ 
พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 41.18 การระดมสมอง รอยละ 23.53  
 23. กําหนดผลลัพธ�ท่ีไดเกินกว2าความคาดหวังปกติ พัฒนาโดยวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง รอยละ 35.29 การประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 17.65  
 
ตารางท่ี 4.21 สรุปค2าความถ่ีค2ารอยละของน้ําหนักคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ
 วิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานการสรางแรงบันดาลใจ 
 
ลําดับ

ท่ี 
วิธีการท่ี วิธีการพัฒนา 

ภาวะผู�นําด�านการสร�างแรงบันดาลใจ 
N = 11 ร�อยละ 

1 1  การฝgกอบรม 56 12.20 
2 17 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 51 11.11 
3 14 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 29 6.32 
4 6 การระดมสมอง 14 3.05 
5 2 การบรรยาย 14 3.05 
6 8 การศึกษาดูงาน 12 2.61 
7 5 การสัมมนา 11 2.40 
8 3 การฝgกฝนตนเอง 9 1.96 
9 11 การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 8 1.74 
10 10 การสอนงาน 5 1.09 

 



 173

ตารางท่ี 4.21 (ต1อ) 
 

ลําดับ
ท่ี 

วิธีการท่ี วิธีการพัฒนา 
ภาวะผู�นําด�านการสร�างแรงบันดาลใจ 

N = 11 ร�อยละ 
11 15 การแสดงบทบาทสมมติ 4 0.87 
12 16 การสาธิต 3 0.65 
13 9 การฝgกงาน 3 0.65 
14 23 กิจกรรมนันทนาการ 3 0.65 
15 4 การบรรยายเป.นคณะ 2 0.44 
16 13 การประชุมทางวิชาการ 2 0.44 
17 7 การอภิปรายเป.นคณะ 2 0.44 
18 22 การอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2 0.44 
19 24 กิจกรรมการพัฒนาจิต 1 0.22 
20 12 การศึกษาต2อ 1 0.22 
21 20 เกมการบริหาร 1 0.22 
22 17 การใชบทเรียนแบบโปรแกรม 1 0.22 
23 18 คอมพิวเตอร�ช2วยสอน 1 0.22 
24 19 การเรียนรูแบบออนไลน� - - 

 
 ผลการวิจัยพบว2า ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีมีต2อวิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษ
หนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง 7 ดาน 136 ขอ โดยในแต2ละดานพิจารณาจากผลความคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีน้ําหนักคะแนนมากท่ีสุดใน 3 ลําดับแรก ดังนี้  
 1. วิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานความรู 
  ลําดับท่ี 1 วิธีการท่ี 1การฝgกอบรม รอยละ 12.20 
  ลําดับท่ี 2 วิธีการท่ี 14 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 17.86 
  ลําดับท่ี 3 วิธีการท่ี 6 การระดมสมอง รอยละ 11.55  
 2. วิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานทักษะ 
  ลําดับท่ี 1 วิธีการท่ี 14 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 33.55  
  ลําดับท่ี 2 วิธีการท่ี 8 การฝgกฝนตนเอง รอยละ 18.30  
  ลําดับท่ี 3 วิธีการท่ี 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 16.12  
 3. วิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานทัศนคติ 
  ลําดับท่ี 1 วิธีการท่ี 13 การประชุมทางวิชาการ รอยละ13.94  
  ลําดับท่ี 2 วิธีการท่ี 14 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 10.24  
  ลําดับท่ี 3 วิธีการท่ี 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 6.75  
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 4. วิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรม 
  ลําดับท่ี 1 วิธีการท่ี 24 กิจกรรมพัฒนาจิต รอยละ 14.38  
  ลําดับท่ี 2 วิธีการท่ี 8 การฝgกฝนตนเอง รอยละ 13.29  
  ลําดับท่ี 3 วิธีการท่ี 14 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 8.50  
 5. วิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานบุคลิกภาพ 
  ลําดับท่ี 1 วิธีการท่ี 8 การฝgกฝนตนเอง รอยละ13.51  
  ลําดับท่ี 2 วิธีการท่ี 14 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 11.33  
  ลําดับท่ี 3 วิธีการท่ี 22 การอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รอยละ 5.88  
 6. วิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนําดานการบริหาร 
  ลําดับท่ี 1 วิธีการท่ี 1 การฝgกอบรม รอยละ 12.20  
  ลําดับท่ี 2 วิธีการท่ี 14 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 11.11  
  ลําดับท่ี 3 วิธีการท่ี 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 6.32 
 7. วิธีการพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผูนํา ดานการบริหารภาวะผูนําดานการสรางแรงบันดาลใจ 
  ลําดับท่ี 1 วิธีการท่ี 24 กิจกรรมพัฒนาจิต รอยละ 14.38  
  ลําดับท่ี 2 วิธีการท่ี 8 การฝgกฝนตนเอง รอยละ 13.29  
  ลําดับท่ี 3 วิธีการท่ี 14 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รอยละ 8.50  
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ภาพท่ี 4.1 การพัฒนาภาวะผูนําในทศวรรษหนาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 การบรรยายเป.นคณะ (Panel Discussion) เป.นการเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและมี
ประสบการณ�มาใหความคิดเห็นหรือทรรศนะในเรื่องเดียวกันจํานวนผูอภิปรายอาจจะมีประมาณ 3-5 คน 
ในการอภิปรายผูทรงคุณวุฒิจะอภิปรายในลักษณะท่ีสนับสนุน หรือใหเหตุผลโตแยงผูทรงคุณวุฒิ
ดวยกันเพ่ือใหความคิดกวางไกลออกไปและตอนทายผูดําเนินการอภิปราย (Moderator) จะเป.นผู

 

1. ดานเป6าหมายความรู 

1. การบรรยายเป.นคณะ  
2. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ  
3. การระดมสมอง 

2. ดานทักษะการทํางานเป.นทีม 
1. การเรียนรูจากการปฏิบัตจิริง  
2. การฝgกฝนตนเอง  
3. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 

3. ดานการมีทัศนคติวิสัยทัศน�ร2วม 1. การประชุมทางวิชาการ  
2. การเรียนรูจากการปฏิบัตจิริง  
3. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 

4. ดานคุณธรรมจริยธรรมในการจงูใจ 
1. การประชุมทางวิชาการ  
2. การเรียนรูจากการปฏิบัตจิริง  
3. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 

5. ดานการสื่อสาร นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ 

1. กิจกรรมพัฒนาจิต  
2. การฝgกฝนตนเอง  
3. การเรียนรูจากการปฏิบัตจิริง 

6. ดานการเปลี่ยนแปลงในการ
บริหาร 

1. การฝgกฝนตนเอง  
2. การเรียนรูจากการปฏิบัตจิริง  
3. การอบรมเพ่ือปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 

7. ดานการสรางแรงบันดาลใจ 
1. การฝgกอบรม  
2. การเรียนรูจากการปฏิบัตจิริง  
3. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
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สรุปความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ เป.นการทํางานและรับผิดชอบร2วมกันต้ังแต2สองคนข้ึนไป จนครบ
ท้ังกระบวนการสามารถเลือกรูปแบบของการบรรยายไดตามความเหมาะสมของเนื้อหา  
 1. จุดมุ2งหมายของการบรรยายเป.นคณะ (1) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน (2) เพ่ือ
ส2งเสริมการดําเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย (3) เพ่ือใหผูบริหารไดใชเวลาท้ังหมดใหผูกพันกับการ
บริหารงาน (4) เพ่ือแกปHญหาในการบริหารงาน (5) เพ่ือช2วยส2งเสริมทางดานการพัฒนาผูบริหาร (6) เพ่ือ
ความยุติธรรมในการบริหารงาน (7) เพ่ือแกปHญหาการบริหารเวลา  
 2. รูปแบบการบรรยายเป.นคณะ (1) แบบมีผูนํา (2) แบบไม2มีผูนํา (3) แบบพ่ีเลี้ยง  
 3. ขอดีและขอจํากัดของการบรรยายเป.นคณะขอดีผูบริหารมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นใชความถนัดและความสามารถของตนไดอย2างเต็มท่ีทําใหมีโอกาสไดฝgกงานใหเกิดความ
ชํานาญและมีประสบการณ�กวางขวาง ขอจํากัด  1)  จะตองใชเวลามากสําหรับการเตรียมงาน                    
2) ความสําเร็จของการบรรยายข้ึนอยู2กับความร2วมมือของผูบริหารงาน 3) การเลือกผูนําของกลุ2มอาจ
เป.นปHญหาท่ีซับซอน 4) สื่อการสอนอาจมีปริมาณท่ีไม2เพียงพอ 5) การประเมินผลกระทําไดยาก 
 การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Action Learning) เป.นการสอนท่ีมุ2งจัดกิจกรรมท่ีสอดคลอง
กับการดํารงชีวิตเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน โดยใหผูเรียนมีส2วนร2วมและ     
ลงมือปฏิบัติจริงทุกข้ันตอนจนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง แนวคิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงสามารถ
นําไปใชในการพัฒนาการเรียนรูในองค�กรไดอย2างมีประสิทธิผลอย2างมาก เพราะเหตุว2ามิไดมีการ
เรียนรูเฉพาะในส2วนแนวคิดทฤษฎีเพียงอย2างเดียวแต2ยังเป.นการนําประเด็นปHญหา หรือเหตุการณ�ท่ี
เกิดข้ึนจริงมาเขาสู2กระบวนการขบคิดวิเคราะห�และแกไขปHญหานั้นดวย ซ่ึงประโยชน�ท่ีไดโดยตรงคือ
ผูเรียนจะมีความเขาใจในแนวคิดนั้น ๆ อย2างลึกซ้ึงมากกว2าในตําราหรือจากผูสอนเพียงดานเดียว  
แต2ยังมีการไดสัมผัสใกลชิดกับสภาพความเป.นจริง ท่ีสอดคลองกับแนวคิดท่ีเรียกว2า Learning by 
Doing คือ การเรียนรูท่ีมีการลงมือปฏิบัติจริงทําใหการเรียนรูเกิดข้ึนอย2างมีผลสัมฤทธิ์มากข้ึน (True 
Love, 2002)  
 1. ข้ันตอนสรางความรูดวยตนเอง (Construct) แสวงหาขอมูลศึกษาทําความเขาใจคิด
วิเคราะห�ตีความแปลความสรางความหมายแก2ตนเองสังเคราะห�ขอมูลสรุปความรู 
 2. ใหผูเรียนมีบทบาทและมีส2วนร2วมในกระบวนการเรียนรูมากท่ีสุด (Participation)  
 3. ใหผู เรียนมีปฏิสัมพันธ�ต2อกันและกันไดเรียนรูร2วมกันไดแลกเปลี่ยนขอมูลความรู
ความคิดและประสบการณ�แก2กันและกันมากท่ีสุดเท2าท่ีจะทําได (Interaction) 
 4. ใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการควบคู2ไปกับผลงานและขอความรูท่ีสรุปได (Process / 
Product) 
 5. ใหผูเรียนนําความรูท่ีไดไปใชประโยชน�ในชีวิตประจําวัน (Application) การประชุมทาง
วิชาการ (Conference) เป.นการจัดการประชุมท่ีมีการถ2ายทอดความรูพัฒนาความรูหรือทักษะของผู
เขาประชุมดวยวิธีการต2าง ๆ มุ2งใหสมาชิกมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกัน และกัน โดยเนน
บรรยากาศท่ีเป.นกันเอง ประกอบดวยข้ันตอนต2าง ๆ ในการจัดประชุม ดังนี้  
 1. ข้ันการเตรียมงาน (1) การแต2งต้ังคณะทํางาน (2) การประเมินความตองการ (3) การ
ติดต2อและจัดเตรียมสถานท่ี (4) การติดต2อวิทยากร (5) การจัดเตรียมเอกสาร และวัสดุอุปกรณ�ต2าง ๆ 
(6) การตัดต2อเชิญประธานในพิธีเปXด-ปXด (7) การจัดดูงานนอกสถานท่ี (ถามี) (8) การประชาสัมพันธ�  
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 2. ข้ันการปฏิบัติงาน (1) การประชุมซักซอมความเขาใจ (2) การตรวจสอบความเรียบรอยของ
สถานท่ี เครื่องมือตลอดจนอุปกรณ�ต2าง ๆ (3) การตอนรับ (4) การลงทะเบียน (5) การสมัคร หรือการ
แจงความจํานงล2วงหนา (6) พิธีเปXดการประชุม (7) การปฐมนิเทศ (ถามี) (8) การแนะนํา และการ
ขอบคุณวิทยากร (9) การจัดบริการต2าง ๆ ระหว2างการประชุม (10) การทําแบบประเมินผล (11) พิธี
ปXดการประชุม (12) กิจกรรมอําลา (ถามี) (13) การสรุปผลการประชุม / การสรุปค2าใชจ2าย (14) การ
ส2งจดหมายขอบคุณ (15) การจัดทํารายงานและแฟ6มขอมูล 
 การระดมสมอง (Brainstorming) เป.นการประชุมกลุ2มเล็กไม2เกิน 15 คน เปXดโอกาสใหทุก
คนแสดงความคิดเห็นอย2างเสรี โดยปราศจากขอจํากัด หรือกฎใด ๆ ในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง หรือปHญหา
ใดปHญหาหนึ่ง โดยไม2คํานึงว2าจะถูกหรือผิด ดีหรือไม2ดี ความคิด หรือขอเสนอทุกอย2างจะถูกจดไว แลว
นําไปกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้น พอเริ่มประชุมตองมีการเลือกประธาน และเลขานุการของกลุ2ม
เสียก2อน (อรุณ รักธรรม, 2559)  
 1. ผูเขาร2วมระดมสมอง (1) ควรมีจํานวน 8-10 คน (2) ประธานเป.นผูรักษากระบวนการ 
และวิชาการระดมสมอง (3) เจาของปHญหา (4) กลุ2มนักคิด (5) นักปฏิบัติท่ีมีทักษะ (6) ผูทําหนาท่ี
กลั่นกรองตรวจสอบรายละเอียด  
 2. ข้ันตอนในการระดมสมอง (1) เปXดประเด็นปHญหา (2) ระดมความคิดเพ่ือสรางประเด็น
ปHญหาใหม2 ๆ ใหมากท่ีสุด (3) การยอมรับประเด็นปHญหา (4) ระดมความคิดเพ่ือหาวิธีขจัดปHญหา            
(5) คัดเลือกความคิดเพ่ือใชแกปHญหา (6) ประเมินแนวทางขจัดปHญหา (7) กําหนดรายละเอียดของ
ทางแกปHญหา (8) เขียนแผนปฏิบัติการ (9) นําไปปฏิบัติ 
 3. ขอดีผู เขารับการฝgกอบรมมีส2วนร2วมโดยตรง ช2วยกันคิด ช2วยกันเสนอ ทําใหเกิด
ความคิดสรางสรรค�สามารถแกปHญหาท่ีเผชิญอยู2ได ทําใหความคิดหลากหลายในเวลาจํากัด สามารถ
เราความสนใจของผูเขารับการฝgกอบรมไดดี บรรยากาศเป.นกันเอง  
 4. ขอจํากัดไดความคิดเห็นจํานวนมาก แต2ตองจํากัดกลุ2มผูเขารับการฝgกอบรม เพ่ือใหทุก
คนไดร2วมแสดงความคิดเห็น ปHญหาท่ีนํามาระดมสมอง ควรเป.นปHญหาเดียว 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป.นรูปแบบของการฝgกอบรม ท่ีส2งเสริมใหผูเขารับ
การอบรมเกิดการเรียนรู ท้ังดานทฤษฎี และปฏิบัติสามารถนําสิ่งท่ีไดรับไปปฏิบัติงานในสถานการณ�
จริง ท่ีผูเขาอบรมปฏิบัติอยู2 (อรุณ รักธรรม, 2559) ลักษณะของการประชุมเชิงปฏิบัติการ จะแบ2ง
ออกเป.น 2 ส2วน คือ 1) เป.นการใหความรูของวิทยากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจใหแก2ผูเขารับ
การอบรม ใหสามารถแกไขขอขัดของในการทํางาน กําหนดแนวทางในการปฏิบัติ และปรับปรุงงาน 
2) เป.นการปฏิบัติงานของผูเขารับการอบรม ท่ีจะหารืออภิปรายใหไดแนวทางแกปHญหา หรือวิธีการ
ปฏิบัติงาน โดยอาจจะดําเนินการท้ังกลุ2มใหญ2 หรือเป.นกลุ2มย2อยซ่ึงการดําเนินการของส2วนท่ีสองจะ
อาศัยหลักวิชาการ หรือหลักการท่ีวิทยากรไดบรรยาย หรืออภิปรายมาใชประกอบเป.นแนวทาง 
 ข้ันตอนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1) กําหนดวัตถุประสงค�เฉพาะ 2) กําหนดหัวขอให
กระชับรัดกุมชัดเจน 3) จัดสิ่งอํานวยความสะดวกไม2ใหมีสิ่งรบกวน 4) ผูนําการประชุมตองควบคุม
การประชุมใหราบรื่น ไม2มีการแสดงความคิดเห็นท่ีมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน 5) จดบันทึกผลการประชุมให
ครบถวน 6) สรุปผลการประชุมตามหัวขอการประชุม  
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 ขอดี 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการส2งเสริมการมีส2วนร2วมของผูเขารับการอบรมทุกคน 2) ผูเขา
อบรมมีอิสระในการคิดและปฏิบั ติงานกลุ2ม  3)  ผู เขารับการอบรมสามารถนําผลการประชุม              
เชิงปฏิบัติการไปใชในการดําเนินงาน และปฏิบัติงานในหน2วยงานของตน 
 ขอจํากัด 1) จะตองใชเจาหนาท่ีจํานวนมากเพ่ืออํานวยความสะดวกต2อผูเขารับการอบรม
ในแต2ละกลุ2ม รวมท้ังการจัดวิทยากรประจํากลุ2ม 2) ตองใชเวลามากโดยเฉพาะเวลาสําหรับการ
ปฏิบัติงานกลุ2ม 
 การฝgกฝนตนเอง (Self-Training) เป.นวิธีการพัฒนาตนเองสู2ความสําเร็จในอนาคต การ
ฝgกฝนตนเองเป.นการเรียนรูท่ีเกิดจากแรงจูงใจของแต2ละบุคคล เหมาะสมกับสภาวการณ�ของสังคม
ปHจจุบัน ความสําเร็จของตัวผูเรียนดวยตนเองมีเง่ือนไข และปHจจัยหลักอยู2ท่ีตัวผูฝgกฝน หรือตัวผูเรียนรู
เองท่ีตองมีวินัย และความมุ2งม่ันท่ีจะฝgกฝนเรียนรูดวยตนเอง การฝgกฝนตนเอง หรือเรียนรูไดดวย
ตนเอง โดยมากมักจะเริ่มตนจากการเรียนรู หรือการฝgกฝนตนเองในสิ่งท่ีตัวเองรัก และชอบก2อนซ่ึง
เป.นสิ่งปลุกเราใหเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาเรียนรู (นงลักษณ� สินสืบผล, 2559) ฝgกฝนตนเองใน
รายละเอียด ต2อไปนี้ 1) ต้ังวัตถุประสงค� และต้ังใจท่ีจะฝgกฝนตนเองใหทันเหตุการณ� 2) แลกเปลี่ยน
ความรู ความคิดกับผูอ่ืน แบบไม2เป.นทางการ 3) ศึกษาหาความรูจากเอกสารวิชาการ 4) ติดตามความ
เคลื่อนไหวเก่ียวกับนโยบายของงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภายใน และภายนอกองค�การ 5) ร2วม
ประชุมสัมมนาเม่ือมีโอกาส 6) ทําการอภิปราย หรือบรรยายในบางโอกาส 7) เป.นสมาชิกสมาคมทาง
วิชาการ 8) แสวงหาโอกาสในการดูงาน ท้ังภายในประเทศ และต2างประเทศ 
 การฝgกฝนตนเองควรมีหลักการพัฒนาตนเอง ดังต2อไปนี้  
 1. การต้ังเป6าหมาย หรือการต้ังความหวังการต้ังเป6าหมาย หรือต้ังความหวังตองไม2สูง
เกินไป หรือยากเกินไปกว2าความสามารถของตนเองท่ีจะทําได และสอดคลองกับความเป.นไปไดใน
ช2วงเวลาท่ีตั้งใจ  
 2. การมีกระบวนการท่ียืดหยุ2นเพ่ือนําไปสู2เป6าหมายการดําเนินการ บางข้ันตอนอาจมี
อุปสรรคบางประการ จึงควรมีความยืดหยุ2นในแง2ของกําหนดการ ตลอดจนผลลัพธ�ท่ีคาดหวัง  
 3. การพัฒนาศักยภาพภายในของตนเองอย2างสมํ่าเสมอ สิ่งท่ีจําเป.น และขาดไม2ไดในการ
ดําเนินการ คือ เรื่องของปHญญา หมายถึงความรู ความรอบรูปHญญาจะเกิดไดจะตองมีสมาธิมีภาวะจิต
ท่ีม่ันคง  
 4. การหาตัวแบบท่ีตนเองชื่นชอบ การมีตัวของแบบท่ีดีทําใหการดําเนินการต2าง ๆ มีแนว
ปฏิบัติท่ีดี และมีโอกาสพลาดนอยลง 
 การฝgกอบรม (Training) การฝgกอบรม เป.นการเพ่ิมพูนสมรรถภาพ และประสิทธิภาพของ
บุคคลในดานความรูความเขาใจทักษะ และทัศนคติของผูเขารับการฝgกอบรม อันจะทําใหสามารถนํา
สิ่งท่ีไดรับการฝgกอบรมไปปรับใชไดกับการปฏิบัติงานจริง ซ่ึงการสรางสภาวะการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมพูนสิ่ง
ต2าง ๆ ดังกล2าวนั้น ส2วนหนึ่งข้ึนอยู2กับการประยุกต�การเลือกใชเทคนิค และวิธีการฝgกอบรมรวมถึงสื่อ
การสอนท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับวัตถุประสงค�ของการฝgกอบรม เนื้อหาสาระในหลักสูตร ผูเขา
รับการฝgกอบรมความรู และความสามารถของผูเป.นวิทยากรในการเลือกเทคนิคท่ีจะถ2ายทอดสถานท่ี 
สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือเครื่องใช และวัสดุอุปกรณ� รวมท้ังโสตทัศนูปกรณ� ภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด ใหในแต2ละโครงการฝgกอบรมตลอดจนค2าใชจ2าย ฯลฯ เป.นตน (นงลักษณ�  สินสืบผล, 2542)  
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 การเลือกใชเทคนิคการฝgกอบรมก็ถือเป.นเรื่องท่ีสําคัญอย2างยิ่ง เพราะการใชเทคนิคการ
ฝgกอบรมท่ีเหมาะสมนั้นสามารถช2วยใหเกิดการเรียน และการเปลี่ยนแปลงดานต2าง ๆ ซ่ึงไดแก2ความรู
ทักษะ และทัศนคติของผูเขารับการฝgกอบรมไดตามวัตถุประสงค� สถานการณ� และปHจจัยอ่ืน ๆ ของ
โครงการฝgกอบรมนั้น ๆ ดังนี้  
 1. วัตถุประสงค�ของโครงการฝgกอบรมการใชเทคนิคการฝgกอบรมจะตองคํานึงถึง
วัตถุประสงค�ของโครงการฝgกอบรม ว2าตองใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูทักษะ หรือเจตคติหรือท้ัง
สามดานไปพรอม ๆ กัน ถาตองการใหเกิดความรูเฉพาะอย2างยิ่งความรู ระดับความจํา ความเขาใจ 
และมีผูเขารับการอบรมเป.นจํานวนมาก อาจจะใชเทคนิคการบรรยายได แต2ถาตองการใหผูเขา
ฝgกอบรมจําไดแม2นยํา จําไดนาน และเขาใจไดอย2างลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึนนั้น อาจจะตองใชกิจกรรม หรือ
โสตทัศนูปกรณ�ต2าง ๆ ประกอบการบรรยายดวย น2าจะเป.นประโยชน�ไดอย2างมาก และน2าจะเป.นการ
ส2งเสริมใหผูเขารับการฝgกอบรมได มีโอกาสใชประสามสัมผัสทุกดาน ซ่ึงจะช2วยใหการฝgกอบรมใน         
แต2ละครั้งไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงค�อย2างแน2นอน  
 2. สอดคลองกับเนื้อหาสาระในหลักสูตรตองสอดคลอง กับเนื้อหาสาระในหลักสูตร เพราะ
เนื้อหาสาระนั้นจะตองมีความยากง2ายพอเหมาะกับความรูความสามารถ และตองมีความต2อเนื่องกับ
พ้ืนฐานเดิมของผูเขารับการฝgกอบรมอีกดวย โดยปกติแลวเพ่ือหาสาระของหลักสูตรใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค�ของโครงการฝgกอบรม แลวมักจะแบ2งเนื้อหาออกไดเป.นเนื้อหาประเภท ขอเท็จจริง 
ความรูท่ัวไป แนวคิด และหลักการการแกปHญหา ความคิดสรางสรรค�ความสามารถ ทักษะ และ
ทัศนคติ ซ่ึงในทํานองเดียวกัน ก็ไม2อาจแยกเนื้อหาสาระของวิชาใดวิชาหนึ่ง ออกจากกิจกรรมวิธีการ 
หรือเทคนิคการฝgกอบรมไดแต2อย2างใด และถาหากจะถือหลักการเรียนรูโดยการกระทําดวยแลว จะ
เห็นไดชัดเจนมากข้ึนว2า ไม2สามารถจะแยกเนื้อหาสาระของหลักสูตร ออกจากเทคนิคการฝgกอบรมได
เลย เพราะว2ากิจกรรมท่ีกระทํานั้นเป.นท้ังเนื้อหาสาระ และเทคนิคการฝgกอบรมพรอม ๆ กันนั้นเอง  
 3. ตองคํานึงถึงจํานวนผูเขารับการฝgกอบรม สําหรับจํานวนผูเขารับการฝgกอบรมก็มี
ความสําคัญต2อการเลือกใชเทคนิคการฝgกอบรม ถาจํานวนคนมีมากคงจะตองใชเทคนิคประเภท
บรรยาย การอภิปรายเป.นคณะ เพราะคงจะไม2สามารถใชเทคนิคการฝgกอบรมประเภทท่ีเปXดโอกาสให
ผูเขารับการอบรมไดกระทํา หรือเรียนโดยอาศัยกระบวนการกลุ2มแต2อย2างใด ดังนี้ เป.นตน  
 การอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Laboratory Training) เป.นการนําเอาหลักการแห2ง
พฤติกรรม ซ่ึงไดแก2 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู การวางเง่ือนไข และแนวคิดทางจิตวิทยาต2าง ๆ มา
ประยุกต�ใชเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย2างเป.นระบบ (อรุณ รักธรรม, 2557) 
 การพัฒนาผูนําเป.นโจทย�ท่ีนักบริหารนักทรัพยากรมนุษย�พยายามหาเทคนิควิธีการต2าง ๆ
มาตอบโจทย�อยู2เสมอมาในองค�กรหนึ่ง ๆ ก็จะมีผูบริหารในองค�กรซ่ึงอาจไดรับการฝgกอบรมหรือ
พัฒนาวิธีต2าง ๆ มาเป.นอย2างดีหรือบางก็เรียนรูเองจากประสบการณ�รอบตัวบางทักษะของผูบริหาร
เป.นทักษะท่ียากต2อการพัฒนาโดยการอบรมแต2เพียงอย2างเดียวเราตองการ Workshop หรือ
หองปฏิบัติการดวยวิธีหนึ่งท่ีในต2างประเทศเริ่มใชกันมากข้ึนคือการส2งพนักงานไปทํางานอาสาสมัคร 
 มีงานวิ จัย ในหลายประเทศระบุชั ด เจนว2 าการใหพนักงานทํางานอาสาส มัคร 
(Volunteering) เพ่ือสังคมต2าง ๆ นั้นเป.นการพัฒนาคนในหลาย ๆ ดานเช2นการฝgกการทํางานร2วมกัน
เป.นทีมขามแผนก (Cross-Functional Team) การพัฒนาภาวะผูนํา (Leadership Ski1) การพัฒนา
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จิตใจพนักงานใหมีจิตใจเอ้ือเฟ��อใหผูอ่ืน (Giving) ฯลฯ ในกิจกรรมนอกสถานท่ีขององค�กรต2าง ๆ ท่ัวไป
ท่ีเราจัดไม2ว2าจะเป.นสัมมนานอกสถานท่ีหรือ Walk Rally ก็เป.นการเปXดโอกาสใหพนักงานและ
ผูบริหารไดมีเวทีพบปะกันนอกบทบาทปกติในท่ีทํางานอยู2แลวเห็นภาพของผูร2วมงานท่ีอาจไม2เคยคุย
ดวยกันเลย (หรือไม2เคยคุยกันอย2างเป.นมิตร) ในรูปแบบท่ีเปลี่ยนไปเกิดความเขาใจภาพรวมของกัน
และกันมากข้ึนรูจักกันในมุมมองอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน  
 งานอาสาสมัครเพ่ือสังคมเหล2านี้เปXดโอกาสมากกว2านั้นเป.นการเปXดเวทีใหทํางานร2วมกัน
ขามแผนกเพ่ือทําประโยชน�ใหผูอ่ืนการตัดสินใจร2วมกันการแกปHญหาร2วมกันในสถานการณ�ท่ีเกิดผล
เป.นรูปธรรมจริงทําใหมีความสัมฤทธิ์ผล (Achievement) เกิดข้ึนซ่ึงเป.นหนึ่งในแรงจูงใจสําคัญซ่ึง
ก2อใหเกิดความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction) ดังกล2าวมาในฉบับก2อน ๆ ถาได
ทํางานอาสาสมัครต2อจากการอบรมสัมมนาเรื่องการทํางานเป.นทีมยิ่งจะเห็นผลชัดข้ึนเพราะพนักงาน
จะไดท้ังหลักการทํางานร2วมกันเป.นทีมและเวทีฝgกปฏิบัติจริงในงานอาสาสมัครซ่ึงเกมหรือแบบจําลอง
ต2าง ๆ ในหองสัมมนาอาจไม2สามารถสรางสมรรถนะ (Competency) ในเรื่องต2าง ๆ เช2น ภาวะผูนํา 
(Leadership) ความฉลาดทางอารมณ� (Emotional Quotient) ไดเท2ากิจกรรมจริงเนื่องจากสมรรถนะ
เหล2านี้ตองอาศัยความรูแฝง (Tacit Knowledge) ซ่ึงเกิดจากการฝgกฝนหรือประสบกับเหตุการณ�จริง
ต2าง ๆ ไม2เพียงแต2จากความรูท่ีไดรับทางตรงจากหนังสือหรือหองเรียนเท2านั้น 
 

 
 
 
 

 



 

 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในบทนี้เป)นการนําเสนอวัตถุประสงค-ของการวิจัย วิธีดําเนินการ
วิจัยสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข�อเสนอแนะ โดยมีสาระ ดังต1อไปนี้  

 
5.1 วัตถุประสงค การวิจัย  
 5.1.1 เพ่ือศึกษาภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 5.1.2 เพ่ือศึกษาความต�องการจําเป)นของภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 5.1.3 เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
5.2 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห-เก่ียวกับภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใช�อีดีเอฟอาร-จากผู�ทรงคุณวุฒิ 17 ท1าน พบว1า  
 5.2.1 ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ข้ันพ้ืนฐาน จากการใช�เทคนิคอีเอฟอาร-พบภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 7 ด�าน คือ ภาวะผู�นําด�านเป<าหมายความรู� จํานวน          
26 ข�อ ภาวะผู�นําด�านทักษะการทํางานเป)นทีมจํานวน 31 ข�อ ภาวะผู�นําด�านการมีทัศนคติวิสัยทัศน-
ร1วม 16 ข�อ ภาวะผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจจํานวน 13 ข�อ ภาวะผู�นํามีทักษะด�านการ
สื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพจํานวน 13 ข�อ ภาวะผู�นําด�านการเปลี่ยนแปลงในการ
บริหารจํานวน 14 ข�อ ภาวะผู�นําด�านการสร�างแรงบันดาลใจ จํานวน 23 ข�อ รวมภาวะผู�นําใน
ทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังหมด             
136 ข�อ โดยมีผลการวิเคราะห- ดังนี้  
  1. ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านเป<าหมาย ความรู�ผู�ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล�องกัน 27 ข�อ 
โดยเป)นภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ท่ีมีความสําคัญ ในระดับมากท่ีสุด จํานวน 21 ข�อ ดังนี้ 1.1 ความรู�ในการจัดองค-กรแบบใช�
โรงเรียนเป)นฐาน 1.2 ความรู�เก่ียวกับปรัชญาทางการศึกษา 1.3 ความรู�เก่ียวกับทฤษฎีทางการศึกษา 
1.4 ความรู�เก่ียวกับการกําหนดวิสัยทัศน-ทางการศึกษา 1.5 ความรู�เก่ียวกับการกําหนดนโยบาย และ
การวางแผน 1.6 ความรู�เก่ียวกับหลักสูตรแกนกลาง 1.7 ความรู�เก่ียวกับเทคนิคการสอนท่ีเน�นผู�เรียน
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เป)นสําคัญ 1.9 ความรู�เก่ียวกับการวัดผล และประเมินผล 1.10 ความรู�เก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา 1.11 ความรู�เก่ียวกับการนิเทศทางการศึกษา 1.12 ความรู�เก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน 
1.14 ความรู�เก่ียวกับวัฒนธรรมองค-กร 1.16 ความรู�เก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีในท�องถ่ิน 1.17 
ความรู�เก่ียวกับหลักศาสนาความเชื่อท่ีนักเรียนและชุมชนยึดถือ 1.18 ความรู�เก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ
กับระบบการศึกษา 1.21 ความรู�เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 1.22 ความรู�เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติการศึกษา และกฎหมายการศึกษา 1.24 ความรู�เก่ียวกับการกระจายอํานาจการศึกษา 
1.25 ความรู�ในเรื่องงานวิชาการการเงินบุคลากร และการบริหารท่ัวไป 1.26 ความรู�เก่ียวกับ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 1.27 ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับงานโยธา และเป)นคุณลักษณะท่ี
มีความสําคัญในระดับมากจํานวน 6 ข�อ ดังนี้ 1.8 ความรู�เก่ียวกับจิตวิทยาเด็ก 1.13 ความรู�ในการ
สร�างหลักสูตรท�องถ่ิน 1.15 ความรู�เก่ียวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 1.19 ความรู�พ้ืนฐานใน
ด�านงานอนามัย และสิ่งแวดล�อม 1.20 ความรู�พ้ืนฐานในด�านการเมืองการปกครอง 1.23 ความรู�
เก่ียวกับบทบาทหน�าท่ีขององค-กรต1าง ๆ ท้ังระดับภูมิภาค และประเทศ  
  2. ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านทักษะการทํางานเป)นทีม ผู�ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล�องกัน
เก่ียวกับภาวะผู�นําด�านทักษะ จํานวน 32 ข�อ โดยเห็นว1า มีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด จํานวน 24 ข�อ 
ดังนี้ 2.9 ทักษะในการใช�เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ-ต1าง ๆ ได�อย1างถูกต�องปลอดภัย 2.10 ทักษะในการ
กระตุ�นให�ทุกฝHายตระหนักในความเป)นเจ�าของโรงเรียนร1วมกัน 2.11 ทักษะในการแสวงหาทรัพยากร
ต1าง ๆ เพ่ือนํามาสนับสนุนการทํางานของโรงเรียน 2.12 ทักษะในการนิเทศติดตามรวมท้ังการวัดผล
ประเมินผลได�อย1างมีประสิทธิภาพ 2.13 ทักษะในการแสวงหาความรู�ใหม1 ๆ ด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย
อย1างชาญฉลาด 2.14 ทักษะในการเก็บรักษาข�อมูลของนักเรียนบุคลากรในรูปแบบต1าง ๆ ได�อย1าง
ปลอดภัย 2.15 ทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธ-โรงเรียนให�ภายนอกได�ทราบอย1างท่ัวถึง และ
รวดเร็ว 2.16 ทักษะในการสร�างเครือข1ายการมีส1วนร1วมขององค-กรต1าง ๆ กับโรงเรียน 2.17 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม เพ่ือให�บุคลากรในโรงเรียนได�เรียนรู�ระบบการทํางานเป)นทีม 2.18 ทักษะในการใช�
วงจรคุณภาพได�อย1างมีประสิทธิภาพ 2.19 ทักษะในการสร�างความสัมพันธ-ในหมู1สมาชิก ท้ังภายใน
องค-กร และภายนอกองค-กร 2.20 ทักษะในการนําวัฒนธรรมใหม1ไปใช�โดยมีการวางแผนล1วงหน�าเป)น
อย1างดี 2.21 ทักษะในการวิเคราะห-สภาพเศรษฐกิจ ท่ีมีผลกระทบต1อโรงเรียน 2.22 ทักษะในการ
วิเคราะห-ปJญหาสังคม ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ท่ีมีผลกระทบต1อโรงเรียน 2.23 ทักษะในการ
วิเคราะห-ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท่ีมีผลกระทบต1อโรงเรียน 2.24 ทักษะในการคิดถึงต�นทุน
กําไร เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการลงทุนทางการศึกษา 2.25 ทักษะในการวิเคราะห-นโยบาย และ
แผนการจัดการศึกษา เพ่ือเป)นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 2.26 ทักษะในการปกครองคน
เพ่ือให�บรรลุเป<าหมายในการทํางานอย1างมีประสิทธิภาพ 2.27 ทักษะในการสร�างความม่ันใจให�
บุคลากรปฏิบัติงานได�อย1างมีความเชื่อม่ัน 2.28 ทักษะในการใช�นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือช1วย
การทํางานได�อย1างมีประสิทธิภาพ 2.29 ทักษะในการประยุกต-ใช�อาคารสถานท่ีได�อย1างเหมาะสม 
2.30 ทักษะในการวิเคราะห-ความเป)นไปได�ของโครงการต1าง ๆ ก1อนท่ีจะลงทุนทํา 2.31 ทักษะในการ
จัดกิจกรรม เพ่ือสนับสนุนความก�าวหน�าทางวิชาการ 2.32 ทักษะในการวิเคราะห-สื่อการเรียนการ
สอนก1อนตัดสินใจนํามาใช� และเป)นภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีความสําคัญในระดับมาก จํานวน 8 ข�อ ดังนี้ 2.1 ทักษะใน
การทํางานแบบมีส1วนร1วม 2.2 ทักษะในการจัดสภาพแวดล�อม ภายในโรงเรียนได�อย1างปลอดภัย และ
เอ้ือต1อการเรียนรู� 2.3 ทักษะในการแสวงหาแหล1งเรียนรู�ท่ีเป)นภูมิปJญญาท�องถ่ิน 2.4 ทักษะในการ
แสวงหาทรัพยากรจากภาคเอกชน เพ่ือประโยชน-ทางการศึกษา 2.5 ทักษะในการจัดกิจกรรม เพ่ือให�
โรงเรียนเป)นแหล1งทรัพยากรชุมชน 2.6 ทักษะในการแสวงหาข�อมูลทางอินเทอร-เน็ต เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 2.7 ทักษะในการวางตัวบุคลากรให�สอดคล�องกับงาน 2.8 ทักษะในการเจรจาต1อรอง โดย
คํานึงถึงผลประโยชน-ท่ีนักเรียนจะได�รับ 
  3. ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านการมีทัศนคติวิสัยทัศน-ร1วม ผู�ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล�องกัน 
เก่ียวกับลักษณะด�านทัศนคติ จํานวน 16 ข�อ โดยเห็นว1า มีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด จํานวน 16 ข�อ 
โดยเห็นซ่ึงมีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด จํานวน 10 ข�อดังนี้ 3.7 เห็นคุณค1า และให�ความสําคัญกับ
การใช�โรงเรียนเป)นฐาน 3.8 ยึดหลักการว1าการประเมินผลมีจุดมุ1งหมาย เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ไม1ใช1การตรวจสอบเพ่ือหาความผิด 3.9 ให�ความสําคัญในความแตกต1างระหว1างบุคคลของ
นักเรียน 3.10 ธํารงรักษาไว�ซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงามของโรงเรียน และชุมชน 3.11 สนับสนุน และเน�น
ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 3.12 มีความมุ1งหวังท่ีจะให�เกิดการพ่ึงพาอาศัยกันระหว1างโรงเรียน 
กับชุมชน 3.14 ให�ความสําคัญต1อองค-กรสถาบัน หรือสมาคมทางวิชาชีพ 3.15 ให�ความสําคัญเก่ียวกับ
การประสานประโยชน-ระหว1างองค-กร โดยคํานึงถึงผลประโยชน-ท่ีนักเรียนจะได�รับ 3.16 ให�
ความสําคัญเก่ียวกับการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช�เพ่ือการศึกษา และเป)นภาวะผู�นําใน
ทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมี
ความสําคัญในระดับมาก จํานวน 6 ข�อ ดังนี้ 3.1 สนับสนุนให�แสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เพ่ือ
ประโยชน-ทางการศึกษา 3.2 ให�ความสําคัญกับแนวคิดท่ีว1า “นักเรียนสําคัญท่ีสุด” 3.3 สนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะนําไปสู1การปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา 3.4 เน�นความสําคัญเก่ียวกับสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ 3.5 ให�ความสําคัญกับขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ลัทธิ 
ศาสนา ท่ีชุมชนปฏิบัติอยู1 3.6 ให�ความสําคัญกับแนวคิดท่ีว1า “นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู�ได�”  
  4. ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ ผู�ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล�อง
กันเก่ียวกับภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 13 ข�อ โดยเห็นว1า มีความสําคัญระดับมากท่ีสุด 
ท้ัง 13 ข�อ ดังนี้ 4.1 เป)นผู�มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู 4.2 เป)นผู�ยึดถือจรรยาบรรณครูอย1าง
เคร1งครัด 4.3 เป)นผู�ยึดถือปฏิบัติตนอยู1บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.4 เป)นผู�ท่ีปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา ท่ีตนเองนับถือ 4.5 เป)นผู�มีความยุติธรรม ปฏิบัติต1อผู�ร1วมงานเสมอภาคเป)น
มาตรฐานเดียวกัน 4.6 เป)นผู�มีความรักในสถาบันครอบครัว ไม1ผิดศีลตามหลักศาสนา 4.7 ทําตนเป)น
แบบอย1างท่ีดี ต1อหน1วยงานสังคมชุมชน 4.8 เป)นผู�ท่ีมีความซ่ือสัตย-สุจริต ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
4.9 เป)นผู�มีความมัธยัสถ- ใช�จ1ายอย1างประหยัด และไม1ก1อหนี้สิน จนทําให�กระทบกระเทือนต1อ
ตําแหน1งหน�าท่ีการงาน 4.10 ต�องเป)นผู�มีความอดทนอดกลั้น รับท้ังผิด และชอบ 4.11 เป)นผู�มีความ
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รับผิดชอบต1อหน�าท่ีการงาน ท่ีปฏิบัติตรงต1อเวลา 4.12 เป)นผู�ท่ียึดหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในการปกครองคน 4.13 ไม1ยุ1งเก่ียวกับสิ่งเสพติด และการพนันทุกชนิด  
  5. ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นํามีทักษะด�านการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ
ผู�ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล�องกัน เก่ียวกับภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านบุคลิกภาพ จํานวน 13 ข�อ โดยเห็นว1ามี
ความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ท้ัง 13 ข�อ ดังนี้ 5.1 เป)นผู�มีรสนิยมในการแต1งกายดีเครื่องแต1งกาย
สะอาดแบบ และสีเหมาะสมกับวัยโอกาส และสถานท่ี 5.2 เป)นผู�มีความสุภาพในการสื่อสาร ท้ังภาษา
พูดภาษาเขียน รวมท้ังท1วงทีกริยา และการใช�สายตา 5.3 เป)นผู�ท่ีรู�จักรักษาสุขภาพท้ังสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิต 5.4 เป)นผู�ท่ีวางตัวเหมาะสม กับสถานการณ- รู�จักรักษาบรรยากาศไม1แสดงความ
คิดเห็นโดยไม1มีเหตุผล 5.5 เป)นผู�ท่ีมีบุคลิกภาพทางอารมณ-ดีมีอารมณ-ขัน 5.6 เป)นผู�มีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง สามารถยืนยัน และขนหยัดเพ่ือพิทักษ-ความถูกต�องชอบธรรม 5.7 เป)นผู�มีความกล�าหาญใน
การตัดสินใจ มีความรับผิดชอบต1อการตัดสินใจ 5.8 เป)นผู�ท่ีกล�ารับฟJงคําวิพากษ-วิจารณ-ท้ังสิ่งท่ีดีและ
ไม1ดี 5.9 เป)นผู�ท่ีมีจิตใจบริสุทธิ์ยุติธรรม และกล�าท่ีจะรับการตรวจสอบจากสาธารณะ 5.10 เป)นผู�มี
ความสํารวมสามารถท่ีจะควบคุม 
  6. ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร ควรพัฒนาโดยกิจกรรมพัฒนาจิต       
รองลงไป คือ การฝPกฝนตนเองและการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง 5) ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของ
ผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านบุคลิกภาพควร
พัฒนา โดยการฝPกฝนตนเองรองลงไป ซ่ึงการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงและการอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 6) ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผู�นํา ด�านการบริหารควรพัฒนา โดยการฝPกอบรมรองลงไปมือการเรียนรู�
จากการปฏิบัติจริงและการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนา ภาวะผู�นําในทศวรรษ
หน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการสัมภาษณ-ผู�ทรงคุณวุฒิจาก
การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนา ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบด�วยการพัฒนาภาวะผู�นําท้ัง 6 ด�าน 
คือ 1) ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านความรู� ควรพัฒนาโดยการบรรยายเป)นคณะ รองลงไป คือ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการและ 3 คือ การระดมสมอง 2) ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผู�นํา ด�านทักษะควรพัฒนา โดยการเรียนรู�จาก
ประสบการณ-จริง รองลงไป คือ การฝPกฝนตนเองและ 3 คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) ภาวะผู�นํา
ในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู�นําด�าน
ทัศนคติควรพัฒนา โดยการประชุมทางวิชาการ รองลงไป คือ การเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงและ 3 คือ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 4) ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรมควรพัฒนา โดยกิจกรรมพัฒนา
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จิตรองลงไป คือ การฝPกฝนตนเองและ 3 คือ การเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง 5) ภาวะผู�นําในทศวรรษ
หน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผู�นําด�าน
บุคลิกภาพควรพัฒนาโดยการฝPกฝนตนเอง รองลงไปคือ การเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงและ 3 คือ การ
อบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 6) ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผู�นํา ด�านการบริหารควรพัฒนา โดยการฝPกอบรมรองลงไป 
คือ การเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงและ 3 คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง 12 ท1าน มี
ความเห็นสอดคล�องกันว1า เป)นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมสามารถนําไปใช�ได�จริง 5. 3 อภิปรายผล
ผลการวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายได� ดังนี้ ภาวะผู�นําในทศวรรษ
หน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําใน
ผลการวิจัยนี้พบ ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผู�นํารวม 6 ด�าน 109 ข�อ โดยมีข�อท่ีผู�ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล�องกันว1าเป)น
ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี
มีความสําคัญมากถึงมากท่ีสุดท้ัง 109 ข�อ แบ1งเป)นระดับความสําคัญมากท่ีสุด 90 ข�อคิดเป)นร�อยละ 
82. 57 และระดับความสําคัญในระดับมาก 19 ข�อคิดเป)นร�อยละ 17. 43 ผลการวิจัยดังกล1าวสะท�อน
ให�เห็นว1าผู�บริหารสถานศึกษาถูกคาดหวังว1าจะต�องเป)นผู�มีความพร�อมสูงมาก ท้ังด�านความรู� ด�าน
ทักษะ ด�านทัศนคติ ด�านคุณธรรมจริยธรรม ด�านบุคลิกภาพ และด�านการบริหาร เพ่ือให�มีและใช�
ภาวะผู�นําให�มากท่ีสุดทุกด�านในการบริหารโรงเรียน โดยใช�โรงเรียนเป)นฐาน ซ่ึงผลการวิจัยนี้
สอดคล�องกับผลการวิจัย ของรุ1งเรือง สุขาภิรมย- อารมณ-ให�อยู1ในภาวะปกติ ไม1ว1าจะเกิดเหตุการณ-
หรือเรื่องราวใด ๆ ก็ตาม 5.11 เป)นผู�ท่ีมีความเชื่อท่ีเป)นวิทยาศาสตร- ไม1หลงงมงายกับไสยศาสตร- 
5.12 เป)นผู�มีสปRริตรู�แพ�รู�ชนะ มีน้ําใจนักกีฬา 5.13 เป)นผู�ท่ีเห็นประโยชน-ส1วนรวมมากกว1าส1วนตน  
  7. ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านการสร�างแรงบันดาลใจผู�ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล�องกัน 
เก่ียวกับภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ด�านการบริหาร จํานวน 14 ข�อ โดยเห็นว1า เป)นภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญ ในระดับมากท่ีสุด 
จํานวน 13 ข�อ ดังนี้ 6.1 บริหารงานภายในองค-กรแบบมีส1วนร1วม โปร1งใสตรวจสอบได� เน�นการ
กระจายอํานาจ 6.2 มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข�ามาช1วยในการบริหารองค-กร 6.3 จัดระเบียบ
องค-กร ให�เป)นไปตามทฤษฎีบริหาร 6.4 มีการมอบหมายงานให�ตรงกับความถนัด และความสามารถ
ของแต1ละบุคคล 6.5 จัดทําแผนกลยุทธ-ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน มีทิศทางการปฏิบัติชัดเจน 
6.6  มีการจัดทําแผนระยะสั้น เป)นแผนปฏิบั ติงานประจําปT  เ พ่ือเป)นกรอบในการบริหาร                  
6.8 บริหารงานภายในองค-กรท่ีเน�นกระบวนการการทํางาน และผลผลิต 6.9 จะต�องเป)นการบริหารท่ี
เปRดโอกาสให�บุคลากร มีส1วนร1วมในการแสดงความคิดเห็น 6.10 การบริหารงานในแต1ละโครงการ 
จะต�องมีการกํากับติดตาม และประเมินผลงานเป)นระยะ ๆ 6.11 มีการบริหารจัดการข�อมูลอย1างเป)น
ระบบซ่ึงเป)นการบริหารงาน โดยใช�ฐานข�อมูล 6.12 มีความสามารถในการสร�างแรงบันดาลใจให�แก1
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บุคลากรในองค-กร ให�ปฏิบัติงานร1วมกันด�วยความเรียบร�อย เพ่ือผลผลิตของสถานศึกษา 6.13 มี
ความสามารถท่ีจะวางแผนการปฏิบัติได�ทุกรูปแบบ เพ่ือให�สอดคล�องกับทรัพยากรท่ีมีอยู1 6.14 เป)น
นักวางแผนท่ีดีสามารถบูรณาการเทคนิควิธีต1าง ๆ เพ่ือมากําหนดเป)นแผนปฏิบัติ และเป)นภาวะผู�นํา
ในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมี
ความสําคัญ ในระดับมาก จํานวน 1 ข�อ ดังนี้ 6.7 บริหารงานร1วมกับองค-กรปกครองส1วนท�องถ่ินใน
การจัด และพัฒนาการศึกษาร1วมกัน  
 5.2.2 ดัชนีการจัดเรียงลําดับความต�องการจําเป)น ของภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของ
ผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากการสอบถามความต�องการ
จําเป)นของภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท้ัง 7 ด�าน เรียงลําดับความสําคัญของความต�องการจําเป)นดังนี้ ดัชนีการจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของความต�องการจําเป)น ตามดัชนีความจําเป)นสูงท่ีสุดไปความต�องการจําเป)นน�อย ดังนี้ 
1) ภาวะผู�นําด�านเป<าหมายความรู�มีดัชนีความต�องการจําเป)นสูงท่ีสุด สอดคล�องกับความคิดเห็นของ  
ผู�ทรงคุณวุฒิท้ังหมด 2) ภาวะผู�นําด�านทักษะการทํางานเป)นทีม มีดัชนีความต�องการจําเป)นอันดับสอง 
สอดคล�องกับความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 29 ข�อ 3) ภาวะผู�นําด�านการมีทัศนคติวิสัยทัศน-
ร1วม มีดัชนีความต�องการจําเป)นอันดับสาม สอดคล�องกับความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 14 ข�อ  
4) ภาวะผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ มีดัชนีความต�องการจําเป)นอันดับสี่ สอดคล�องกับ
ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิท้ังหมด  5) ภาวะผู�นําด�านปJจจัยด�านการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และบุคลิกภาพ มีดัชนีความต�องการจําเป)นอันดับห�า สอดคล�องกับความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ
ท้ังหมด 6) ภาวะผู�นําด�านการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร มีดัชนีความต�องการจําเป)นอันดับหก 
สอดคล�องกับความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 13 ข�อ 7) ภาวะผู�นําด�านการสร�างแรงบันดาลใจ 
มีดัชนีความต�องการจําเป)นอันดับเจ็ด สอดคล�องกับความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิท้ังหมด 
 5.2.3 ผลการวิเคราะห-ข�อมูลความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับวิธีการพัฒนาภาวะผู�นํา
ในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นํา 
ท้ัง 7 ด�าน มีดังนี้  
  1. ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านเป<าหมายความรู� ควรพัฒนาโดยการบรรยายเป)นคณะรองลงไป 
คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการระดมสมอง 
  2. ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านทักษะการทํางานเป)นทีม ควรพัฒนาโดยการเรียนรู�จาก
ประสบการณ-จริง รองลงไป คือ การฝPกฝนตนเอง และการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
  3. ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านการมีทัศนคติวิสัยทัศน-ร1วม ควรพัฒนาโดยการประชุมทาง
วิชาการ รองลงไป คือ การเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  4. ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ ควรพัฒนาโดยกิจกรรมพัฒนาจิต 
รองลงไป คือ การฝPกฝนตนเองและการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง  
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  5. ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นํามีทักษะด�านการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ ควร
พัฒนา โดยการฝPกฝนตนเองรองลงไป ซ่ึงการเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงและการอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  
  6. ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร ควรพัฒนาโดยการฝPกอบรมรอง
ลงไป คือ การเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  7. ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านการสร�างแรงบันดาลใจ ควรพัฒนาโดยการเรียนรู�จาก
ประสบการณ-จริง รองลงไป คือ การฝPกฝนตนเอง และการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 
5.3 อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย เรื่อง ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายได� ดังนี้  
 ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ในผลการวิจัยนี้พบว1า ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาวะผู�นํารวม 7 ด�าน 136 ข�อ โดยมีข�อท่ีผู�ทรงคุณวุฒิเห็น
สอดคล�องกันว1า เป)นภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญมากถึงมากท่ีสุด ท้ัง 136 ข�อ แบ1งเป)นระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
90 ข�อ คิดเป)นร�อยละ 82.57 และระดับความสําคัญในระดับมาก 19 ข�อ คิดเป)นร�อยละ 17.43 
ผลการวิจัยดังกล1าวสะท�อนให�เห็นว1า ผู�บริหารสถานศึกษาถูกคาดหวังว1า จะต�องเป)นผู�มีความพร�อมสูง
มาก ท้ังด�านความรู� ด�านทักษะการสื่อสาร ด�านทัศนคติ ด�านคุณธรรมจริยธรรม ด�านบุคลิกภาพ และ
ด�านการบริหาร เพ่ือให�มีและใช�ภาวะผู�นําให�มากท่ีสุดทุกด�านในการบริหารโรงเรียน โดยใช�โรงเรียน
เป)นฐาน ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคล�องกับผลการวิจัย ของรุ1งเรือง สุขาภิรมย- (2544) ท่ีทําการวิเคราะห-
ปJจจัยท่ีสัมพันธ-กับการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ กรณีศึกษานโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบว1า
ผู�บริหารการโรงเรียนจําเป)นต�องได�รับการพัฒนาภาวะผู�นําต1อเนื่องอย1างเหมาะสม  
 ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านเป<าหมาย ความรู�ผลการวิจัย พบว1า ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านความรู� มีข�อท่ีได�รับคะแนน
ความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 27 ข�อ แสดงให�เห็นว1าผู�ทรงคุณวุฒิมองเห็นความสําคัญด�านความรู�ของ
ผู�บริหารสถานศึกษาอยู1ในระดับต�น ๆ ของด�านอ่ืน ๆ สอดคล�องกับสภาผู�บริหารการศึกษาของรัฐของ
อเมริกาซ่ึงเป)นองค-กรรับผิดชอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยผู�ท่ีจะมีใบประกอบวิชาชีพผู�บริหาร ต�องมี
คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติแรกท่ีผู�บริหารต�องมีคือคุณสมบัติด�านความรู�  
 ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านทักษะการทํางานเป)นทีมผลการวิจัยนี้ พบว1า ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของ
ผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านทักษะ 29 ข�อ 
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จากจํานวนท้ังหมด 7 ด�าน 136 ข�อ คิดเป)นร�อยละ 26.60 ซ่ึงเป)นภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของ
ผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีสัดส1วนมากกว1าภาวะผู�นําใน
ทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด�าน            
อ่ืน ๆ ผลการวิจัยนี้เป)นไปในทํานองเดียวกันกับการกําหนดมาตรฐานผู�นําโรงเรียนของสหรัฐอเมริกา 
ท่ีกําหนดภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ของผู�นํา 3 ด�าน โดยมีภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีเก่ียวข�องกับทักษะในการปฏิบัติงานจํานวน 90 ข�อ คิดเป)น           
ร�อยละ 51.72 ซ่ึงมีสัดส1วนมากกว1าภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด�านอ่ืน ๆ สะท�อนให�เห็นว1า ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของ
ผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีให�น้ําหนักต1อด�านทักษะ คือ
การปฏิบัติงานเก่ียวกับสิ่งท่ีผู�บริหารสถานศึกษาปฏิบัติมีมากกว1ามิติอ่ืน  
 ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านการมีทัศนคติวิสัยทัศน-ร1วม จากผลการวิจัยนี้ พบว1า ภาวะผู�นําในทศวรรษ
หน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านทัศนคติจํานวน
ท้ังสิ้น 14 ข�อ จะเป)นภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีได�รับคะแนนสูงสุด จํานวน 2 ข�อ และในระดับมาก จํานวน 12 ข�อ ไม1มีระดับ
ปานกลาง และระดับน�อยเช1นกัน จากผลการวิจัยนี้แสดงให�เห็นว1า ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของ
ผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านทัศนคติท่ีมีความนึกคิดถึง
เรื่องความเชื่อแนวคิดสนับสนุน และเห็นความสําคัญในการบริหารแบบไทย มีความเฉพาะของตัวเอง 
เช1น ศิลปะประเพณีอันดีงาม ลัทธิ ศาสนา ความเชื่อ การใช�ชีวิตแบบพอเพียง ตามทฤษฎีขององค-
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู1หัว ซ่ึงประเทศอ่ืนไม1มี  
 ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ ผลการวิจัยพบว1า ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า
ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านคุณธรรมจริยธรรม มี
ข�อท่ีได�รับคะแนนความสําคัญมากท่ีสุด ครบท้ัง 13 ข�อ ซ่ึงสอดคล�องกับกระแสความเปลี่ยนแปลง
ทางการบริหารท่ีมีรากฐานมาจากการกระจายอํานาจท่ีมุ1งให�ผู�บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม
มากข้ึน หลักฐานท่ีบ1งชี้ว1า มีการเน�นย้ําดังกล1าวนอกจากจะพบในพระราชบัญญัติการศึกษาแห1งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ท่ีระบุว1า การจัดการศึกษาต�องเป)นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให�มีคุณธรรมจริยธรรม
แล�ว นอกจากนั้นยังสอดคล�องกับมาตรฐานผู�นําในโรงเรียนสหรัฐอเมริกามาตรฐานท่ี 5 และเกณฑ-
มาตรฐานผู�บริหารการศึกษาของคุรุสภามาตรฐานท่ี 8 รวมท้ังการให�ความหมาย และแนวคิดเก่ียวกับ
ภาวะผู�นําของนักการศึกษาอีกหลาย ๆ ท1าน ท่ีเน�นย้ําว1า ผู�บริหารจะต�องเป)นผู�มีคุณธรรมจริยธรรมสูง  
 ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําด�านการเปลี่ยนแปลงในการบริหารผลการวิจัยนี้ พบว1า ภาวะผู�นําในทศวรรษ
หน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารท้ัง              
13 ข�อ ได�รับคะแนนความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 8 ข�อ ในระดับมาก 5 ข�อ แสดงให�เห็นว1า ภาวะ
ผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะ
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ผู�นําด�านการบริหารมีความสําคัญยิ่งต1อผู�บริหารสถานศึกษา ท่ีบริหารโดยใช�โรงเรียนเป)นฐาน            
ซ่ึงสอดคล�องกับมาตรฐานท่ี 1 และมาตรฐานท่ี 5 ของเกณฑ-มาตรฐานผู�บริหารการศึกษาของคุรุสภา 
ท่ีใช�ประเมินผู�บริหารสถานศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ โดยยอมรับเกณฑ-มาตรฐานผู�บริหาร
การศึกษาของคุรุสภา เป)นเกณฑ-มาตรฐานผู�บริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการด�วย  
 วิธีการพัฒนาภาวะผู�นํ าในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สัง กัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นํา ในปJจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญไปอย1าง
รวดเร็วมาก สภาพการณ-เช1นนี้ อาจทําให�เป)นท่ีเข�าใจว1าวิธีการพัฒนาแบบด้ังเดิมท่ีนิยมพัฒนาในห�อง 
และมีวิทยากรเป)นหลักจะเสื่อมความนิยมลง แต1ผลการวิจัยพบว1าในจํานวนวิธีการพัฒนาท่ีเป)น
ตัวเลือก 24 วิธีนั้น วิธีท่ีดีรับเลือกจากผู�ทรงคุณวุฒิในแต1ละภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ 1) การบรรยาย              
2) การเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง 3) การประชุมทางวิชาการ 4) กิจกรรมพัฒนาจิต 5) การฝPกฝน
ตนเอง และ 6) การฝPกอบรม 
 
5.4 ข�อเสนอแนะ 
 5.4.1 ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช�  
  1. ในการนําภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใช�จะมีประสิทธิภาพก็ต1อเม่ือ หน1วยงานระดับนโยบายเห็น
ความสําคัญและสร�างกลไกในการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม เช1น การประเมินผู�บริหารสถานศึกษาใน
ระดับเขตหรือระดับประเทศ โดยเฉพาะอย1างยิ่งเรื่องของการจัดสรรงบประมาณการต้ังงบประมาณ 
เพ่ือรองรับในส1วนนี้ในการดําเนินการพัฒนานอกจากหน1วยงานทางการศึกษาของรัฐจะดําเนินการ
พัฒนาเองแล�ว อาจว1าจ�างบุคคล หรือหน1วยงานภายนอกเอกชนวัดให�เข�ามามีส1วนร1วมในการพัฒนา
ผู�บริหาร เพ่ือให�เป)นไปตามหลักการกระจายอํานาจกระจายความรับผิดชอบและเปRดโอกาสให�ทุกฝHาย
เข�ามามีส1วนร1วม  
  2. ในการพัฒนาภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ควรสร�างทางเลือกในการ
พัฒนาภาวะผู�นําเพ่ือให�ผู�บริหารสถานศึกษา มีโอกาสเลือกซ่ึงการพัฒนาในบางวิธี ผู�บริหาร
สถานศึกษาสามารถพัฒนาภาวะผู�นํา ณ โรงเรียนท่ีตนเองปฏิบัติอยู1 โดยให�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ใน
เครือข1ายเขตการศึกษาเดียวกัน หรือหากมีความจําเป)นต�องออกไปประกอบกิจกรรมการพัฒนานอก
โรงเรียนก็ควรไปเท1าท่ีจําเป)นไม1ควรให�การพัฒนาภาวะผู�นําเป)นสาเหตุให�ผู�บริหารสถานศึกษาต�องละ
ท้ิงโรงเรียนนานเกินไป  
  3. ในเรื่องของระยะเวลาการพัฒนาภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา หน1วยงาน
ต�นสังกัด ท่ีมีหน�าท่ีในการดําเนินการพัฒนา ควรกําหนดเวลาให�เหมาะสมในการพัฒนาแต1ละครั้ง โดย
วางโปรแกรมการพัฒนาทุกข้ันตอนชัดเจนเป)นประโยชน- และเกิดประสิทธิภาพต1อผู�รับการพัฒนาเห็น
ผลโดยจะมีการประเมินหลังการพัฒนาตามรูปแบบ  
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 5.4.2 ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต1อไป 
  1. ในการวิจัยครั้งนี้ มุ1งศึกษาเฉพาะการพัฒนาภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของ
ผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท1านั้น ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต1อไปจึง
ควรศึกษาวิจัยเพ่ือนําเสนอภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของบุคลากรในกลุ1มอ่ืน ๆ เช1น เจ�าหน�าท่ีเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาผู�แทนองค-กรปกครองส1วนท�องถ่ินผู�แทนครู หรือผู�แทนผู�ปกครองเป)นต�น  
  2. ควรมีการวิจัย และพัฒนาเก่ียวกับสื่อสารสนเทศท่ีช1วยในการพัฒนาภาวะผู�นําใน
บางวิธี ท่ีจะช1วยให�ผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถ
ท่ีจะเรียนรู�ได�เป)นรายบุคคลเพ่ือให�เกิดการพัฒนาเรียนรู�ได�ด�วยตนเอง 
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รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิตอบแบบสอบถามอีดีเอฟอาร! 
 

1. ดร.เชี่ยวชาญ  ดวงใจดี     ผู�อํานวยการโรงเรียนบางลี่ 
2. ดร.นิติกรณ&  ฉันท&วงศ&ชนะ     ผู�อํานวยการโรงเรียนสงวนหญิง 
3. ดร.วรรณี  ภิรมย&คํา      ผู�อํานวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา 
4. ดร.ฐาปนีย&  พวงงาม      ผู�อํานวยการโรงเรียนพรอยจตุรจินดา 
5. ดร.รัฐวิทย& ทองนวรัตน&    ตําแหน5งรองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
6. ดร.รุ5งชรชีวา  สุขศรี     ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดไร5ขิงวิทยา  
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สวนกุหลาบมัธยม 
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7. ดร.นิติกรณ&  ฉันท&วงศ&ชนะ  ผู�อํานวยการโรงเรียนสงวนหญิง 
8. ดร.วรรณี  ภิรมย&คํา   ผู�อํานวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา 
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นครินทร&สมุทรสาคร 
10. ดร.ฐาปนีย&  พวงงาม   ผู�อํานวยการโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
11.  พันตํารวจตรี ดร. สฤษด์ิ  สายสวาท 
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แบบสัมภาษณ!กึ่งสัมภาษณ!ผู�ทรงคุณวุฒิ  
(อีดีเอฟอาร! รอบท่ี 1) 

แนวคําถามสัมภาษณ!เชิงลึกเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 
…………………………………………………………………………. 

 
คําช้ีแจง 
1. แบบสัมภาษณ&ชุดนี้ใช�เพ่ือสัมภาษณ&ผู�ทรงคุณวุฒิทางด�านภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหาร
โรงเรียน 
2. แบบสัมภาษณ&มีท้ังหมด 7 ข�อ เปHนแบบสัมภาษณ&ปลายเปFดเพ่ือให�ผู�ทรงคุณวุฒิได�แสดงความ
คิดเห็นหรือเขียนข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
3. ข�อมูลท่ีได�จากแบบสัมภาษณ&เพ่ือนําไปเปHนแนวทางในการพัฒนาภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของ
ผู�บริหารโรงเรียน 
4. ผู�วิจัยเปHนผู�ทําการสัมภาษณ&และเก็บข�อมูลด�วยการบันทึกเสียง 
 
 
 
 

ขอกราบขอบพระคุณทุกท5านท่ีให�สัมภาษณ&มา ณ โอกาสนี้ 
นางสาวธงธิภา  วันแก�ว 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร& 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ& ในพระราชูปถัมภ& จังหวัดปทุมธานี 
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สถานภาพท่ัวไปของผู�ทรงคุณวุฒิท่ีให�ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหาร
โรงเรียน 
 
1. ชื่อ นามสกุล……………………………………………………….……………………………………………………………… 
2. วุฒิการศึกษา................................................................................................................................... 
3. ตําแหน5ง.......................................................................................................................................... 
4. หน5วยงาน........................................................................................................................................ 
5. ประสบการณ&ทํางาน........................................................................................................................ 
 5.1.................................................................................................................................................... 
 5.2.................................................................................................................................................... 
 5.3.................................................................................................................................................... 
 5.4.................................................................................................................................................... 
 5.5.................................................................................................................................................... 
 5.6.................................................................................................................................................... 
 5.7.................................................................................................................................................... 
 5.8..................................................................................................................................................... 
 5.9..................................................................................................................................................... 
6. ผลงานทางวิชาการ (ถ�ามี) 
 6.1..................................................................................................................................................... 
 6.2..................................................................................................................................................... 
 6.3..................................................................................................................................................... 
 6.4..................................................................................................................................................... 
 6.5..................................................................................................................................................... 
 6.6..................................................................................................................................................... 
 6.7..................................................................................................................................................... 
 
สัมภาษณ&วันท่ี......................................................เดือน...........................พ.ศ...............เวลา...............น. 
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ประเด็นคําถาม 
 1. ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปHนประโยชน&อย5างยิ่งต5อการพัฒนาแนวทางภาวะผู�นําของผู�บริหารโรงเรียนใน
อนาคต ท้ังนี้เชื่อว5าการนําภาวะผู�นําในอนาคตตามแนวทางการศึกษาและแนวคิดของผู�ทรงคุณวุฒิ จะ
เปHนการเพ่ิมความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน เพราะผู�นํา คือ บุคคลท่ีมีหน�าท่ีนํากลุ5มไปสู5เปKาหมาย
แห5งความสําเร็จท่ีต�องการ 
 ผู�วิจัยได�กําหนดกรอบแนวคิดภาวะผู�นําจากการวิเคราะห&สังเคราะห&เนื้อหา เรื่อง ภาวะผู�นํา
ในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานออกเปHน             
7 ด�าน 1. ภาวะผู�นําด�านเปKาหมายความรู� 2. ภาวะผู�นําด�านทักษะการทํางานเปHนทีม 3. ภาวะผู�นํา
ด�านการมีทัศนคติวิสัยทัศน&ร5วม 4. ภาวะผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ 5. ภาวะผู�นํามีทักษะ
ด�านการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ 6. ภาวะผู�นําด�านการเปลี่ยนแปลงในการ
บริหาร 7. ภาวะผู�นําด�านการสร�างแรงบันดาลใจ ท5านเห็นว5าครอบคลุมเพียงพอหรือไม5อย5างไร ตาม
ทัศนคติของท5าน  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 2. ท5านคิดว5า ภาวะผู�นําด�านเปKาหมายความรู�มีความสําคัญหรือไม5อย5างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 3. ท5านคิดว5า ภาวะผู�นําด�านทักษะการทํางานเปHนทีมมีความสําคัญหรือไม5อย5างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 4. ท5านคิดว5า ภาวะผู�นําด�านการมีทัศนคติวิสัยทัศน&ร5วมมีความสําคัญหรือไม5อย5างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 5. ท5านคิดว5า ภาวะผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจมีความสําคัญหรือไม5อย5างไร 
................................................................................................................................................................ 
 6. ท5านคิดว5า ภาวะผู�นํามีทักษะด�านการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพมี
ความสําคัญหรือไม5อย5างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 7. ท5านคิดว5า ภาวะผู�นําด�านการเปลี่ยนแปลงในการบริหารมีความสําคัญหรือไม5อย5างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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 8. ท5านคิดว5า ภาวะผู�นําด�านการสร�างแรงบันดาลใจมีความสําคัญหรือไม5อย5างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 9. ข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 

ขอกราบขอบพระคุณทุกท5านท่ีให�สัมภาษณ&มา ณ โอกาสนี้ 
นางสาวธงธิภา  วันแก�ว 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร& 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ& ในพระราชูปถัมภ& จังหวัดปทุมธานี 
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แบบสอบถาม 
(อีดีเอฟอาร!รอบท่ี 2) 

คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้เปHนแบบสอบถามเพ่ือหาความสําคัญของภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า
ของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบไปด�วย
คุณลักษณะภาวะผู�นําท้ังหมด 7 ด�าน คือ 
 1. ภาวะผู�นําด�านเปKาหมายความรู� 
 2. ภาวะผู�นําด�านทักษะการทํางานเปHนทีม 
 3. ภาวะผู�นําด�านการมีทัศนคติวิสัยทัศน&ร5วม 
 4. ภาวะผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ 
 5. ภาวะผู�นํามีทักษะด�านการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ 
 6. ภาวะผู�นําด�านการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร 
 7. ภาวะผู�นําด�านการสร�างแรงบันดาลใจ 
 แบบสอบถามเดลฟาย รอบท่ี 2 นี้ เปHนแบบสอบถามมาตรประมาณค5า 5 ระดับ ซ่ึงมี
ความสามารถในแต5ละระดับ ดังนี้ 
 5 หมายถึง ผู�ตอบแบบสอบถามเห็นว5ามีความสําคัญมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง ผู�ตอบแบบสอบถามเห็นว5ามีความสําคัญมาก 
 3  หมายถึง ผู�ตอบแบบสอบถามเห็นว5ามีความสําคัญปานกลาง 
 2  หมายถึง ผู�ตอบแบบสอบถามเห็นว5ามีความสําคัญน�อย 
 1  หมายถึง ผู�ตอบแบบสอบถามเห็นว5ามีความสําคัญน�อยสุด 
 ผู�วิจัยใครขอกราบขอบพระคุณท5านมา ณ ท่ีนี้เปHนอย5างสูง ท่ีท5านให�ความอนุเคราะห&ในการ
ตอบแบบสอบถาม เพ่ือสร�างวิธีการพัฒนาภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ขอกราบขอบพระคุณท5านเปHนอย5างสูง 

       นางสาวธงธิภา วันแก�ว              
                                                ผู�วิจัย 
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1. คุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ด�านเปKาหมายความรู� 
 

ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1 

1.1 
ความรู�เก่ียวกับการบรหิารโดยใช�โรงเรียนเปHนฐาน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

1.2 
ความรู�เก่ียวกับปรัชญาทางการศึกษา 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

1.3 
ความรู�เก่ียวกับทฤษฎีทางการศึกษา 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

1.4 
ความรู�เก่ียวกับการกําหนดวิสัยทัศน&ทางการศึกษา 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

1.5 
ความรู�เก่ียวกับการพัฒนานโยบายและการวางแผน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

1.6 
ความรู�เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

1.7 
ความรู�เก่ียวกับเทคนิคการสอนท่ีเน�นผู�เรยีนเปHนศูนย&กลาง 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 2.00) 

     

1.8 
ความรู�เก่ียวกับจิตวิทยาเด็ก 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 2.00) 

     

1.9 
ความรู�เก่ียวกับการวัดผล และประเมินผล 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

1.10 
ความรู�เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

1.11 
ความรู�เก่ียวกับการนิเทศทางการศึกษา 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

1.12 
ความรู�เก่ียวกับการทําวิจัยในช้ันเรยีน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 2.00) 

     

1.13 
ความรู�เก่ียวกับการสร�างหลักสูตรท�องถ่ิน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

1.14 
ความรู�เก่ียวกับวัฒนธรรมองค&กร 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

1.15 
ความรู�เก่ียวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

1.16 
ความรู�เก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีในท�องถ่ิน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

1.17 
ความรู�เก่ียวกับหลักศาสนา ความเช่ือมั่นท่ีนักเรียน และชุมชนยดึถือ 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 
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ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1 

1.18 
ความรู�เก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ กับระบบการศึกษา 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

1.19 
ความรู�พ้ืนฐานในด�านงานอนามยั และสิ่งแวดล�อม 
(มัธยฐาน = 4.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

1.20 
ความรู�พ้ืนฐานในด�านการเมืองการปกครอง 
(มัธยฐาน = 4.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

1.21 
ความรู�เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

1.22 
ความรู�ในพระราชบัญญัติการศึกษา และกฎหมายการศึกษา 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

1.23 
ความรู�เก่ียวกับบทบาทหน�าท่ีขององค&กรต5าง ๆ ท้ังระดับภูมิภาค 
และประเทศ 
(มัธยฐาน = 4.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

1.24 
ความรู�เก่ียวกับการกระจายอํานาจทางการศึกษา 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

1.25 
ความรู�ในเรื่องงานวิชาการ การเงิน สารบัญ และสารสนเทศ 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

1.26 
ความรู�เก่ียวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 
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2. คุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ด�านทักษะการทํางานเปHนทีม 
 
ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับความสําคัญ 
5 4 3 2 1 

2.1 
ทักษะในการทํางานแบบมีส5วนร5วม 
(มัธยฐาน = 4.00 ฐานนิยม = 4.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

2.2 
ทักษะในการจัดสภาพแวดล�อมภายในโรงเรียนได�อย5างปลอดภัย และ
เอ้ือต5อการเรียนรู� 
(มัธยฐาน = 4.00 ฐานนิยม = 4.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

2.3 
ทักษะในการแสวงหาทรัพยากรจากภาคเอกชน เพ่ือประโยชน&ทาง
การศึกษา 
(มัธยฐาน = 4.00 ฐานนิยม = 4.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

2.4 
ทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือให�โรงเรียนเปHนแหล5งทรัพยากรชุมชน 
(มัธยฐาน = 4.00 ฐานนิยม = 4.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

2.5 
ทักษะในการแสวงหาข�อมูลทางอินเทอร&เน็ตเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
(มัธยฐาน = 4.00 ฐานนิยม = 4.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

2.6 
ทักษะในการวางตัวบุคลากรให�สอดคล�องกับงาน 
(มัธยฐาน = 4.00 ฐานนิยม = 4.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

2.7 
ทักษะในการเจรจาต5อรองโดยคํานึงถึงผลประโยชน&ท่ีนักเรียนจะได�รับ 
(มัธยฐาน = 4.00 ฐานนิยม = 4.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

2.8 
ทักษะในการใช�เครื่องมือสื่ออุปกรณ&ต5าง ๆ ได�อย5างถูกต�องปลอดภัย 
(มัธยฐาน = 4.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

2.9 
ทักษะในการกระตุ�นให�ทุกฝRายตระหนักในความเปHนเจ�าของโรงเรียนร5วมกัน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

2.10 
ทักษะในการแสวงหาทรัพยากรต5าง ๆ เพ่ือนํามาสนับสนุนการทํางาน
ของโรงเรียน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

2.11 
ทักษะในการนิเทศ ติดตามรวมท้ังการวัดผล ประเมินผลได�อย5างมี
ประสิทธิภาพ 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

2.12 
ทักษะในการแสวงหาความรู�ใหม5ๆ ด�วยวิธีการท่ีหลากหลายอย5างชาญฉลาด 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

2.13 
ทักษะในการเก็บรักษาข�อมลูของนักเรียนบุคลากร ในรูปแบบต5าง ๆ ได�
อย5างปลอดภัย 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

2.14 
ทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธ&โรงเรียนให�ภายนอกได�ทราบอย5าง
ท่ัวถึง และรวดเร็ว 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 
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ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับความสําคัญ 
5 4 3 2 1 

2.15 
ทักษะในการสร�างเครือข5ายการมสี5วนร5วมขององค&กรต5าง ๆ กับโรงเรียน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

2.16 
ทักษะในการจดักิจกรรมเพ่ือให�บุคลากรในโรงเรียนได�เรยีนรู�ระบบการทํางานเปHนทีม 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

2.17 
ทักษะในการใช�วงจรคุณภาพได�อย5างมีประสิทธิภาพ (PDCA) 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

2.18 
ทักษะในการสร�างความสมัพันธ&ในหมู5สมาชิกท้ังภายในองค&กร และ
ภายนอกองค&กร 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

2.19 
ทักษะในการนําวัฒนธรรมใหม5ไปใช�โดยมีการวางแผนล5วงหน�าเปHนอย5างดี 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

2.20 
ทักษะในการวิเคราะห&สภาพเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต5อโรงเรยีน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

2.21 
ทักษะในการวิเคราะห&ปDญหาสังคม ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ท่ีมี
ผลกระทบต5อโรงเรียน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

2.22 
ทักษะในการวิเคราะห&ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีมีผลกระทบต5อโรงเรียน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

2.23 
มีทักษะในการคิดถึงต�นทุน กําไร เพ่ือประกอบในการตดัสนิใจทางการศึกษา 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

2.24 
ทักษะในการวิเคราะห&นโยบาย และแผนการจดัการศึกษาเพ่ือเปHน
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

2.25 
ทักษะในการปกครองตนเพ่ือให�บรรลเุปKาหมายในการทํางานอย5างมี
ประสิทธิภาพ 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

2.26 
ทักษะในการสร�างความมั่นใจให�บุคลากรปฏิบัติงานได�อย5างมีความเช่ือมั่น 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

2.27 
ทักษะในการใช�นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือช5วยการทํางานได�อย5างมี
ประสิทธิภาพ 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

2.28 
ทักษะในการประยุกต&ใช�อาคารสถานท่ีได�อย5างเหมาะสม 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

2.30 
ทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนความก�าวหน�าทางวิชาการ 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

2.31 
ทักษะในการวิเคราะห&สื่อการเรยีนการสอนก5อนตัดสินใจนํามาใช� 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 
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3. คุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ด�านการมีทัศนคติวิสัยทัศน&ร5วม 
 

ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับความสําคัญ 
5 4 3 2 1 

3.1 
สนับสนุนให�แสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายเพ่ือประโยชน&ทางการศึกษา 
(มัธยฐาน = 4.00 ฐานนิยม = 4.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

3.2 
ให�ความสําคัญกับแนวคิดท่ีว5า “นักเรียนสําคัญท่ีสุด” 
(มัธยฐาน = 4.00 ฐานนิยม = 4.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

3.3 
สนับสนุนการเปลีย่นแปลงท่ีจะนําไปสู5การปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา 
(มัธยฐาน = 4.00 ฐานนิยม = 4.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

3.4 
เน�นความสาํคัญเก่ียวกับสิทธิเสรภีาพของบุคลากรตามรัฐธรรมนูญ 
(มัธยฐาน = 4.00 ฐานนิยม = 4.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

3.5 
ให�ความสําคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ลัทธิ ศาสนาท่ีชุมชนปฏิบัติอยู5 
(มัธยฐาน = 4.00 ฐานนิยม = 4.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

3.6 
ให�ความสําคัญกับแนวคิดท่ีว5า “นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู�ได�” 
(มัธยฐาน = 4.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

3.7 
เห็นคุณค5า และให�ความสําคัญกับการใช�โรงเรียนเปHนฐาน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

3.8 
ยึดหลักการว5า การประเมินผลมีจดุมุ5งหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ไม5ใช5การตรวจสอบเพ่ือหาความผดิ 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

3.9 
ให�ความสําคัญในความแตกต5างระหว5างบุคคลของนักเรียน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

3.10 
ธํารงรักษาไว� ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงานของโรงเรียน และชุมชน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

3.11 
สนับสนุน และเน�นความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

3.12 
มีความหวังท่ีจะให�เกิดการพ่ึงพาอาศัยกันระหว5างโรงเรยีนกับชุมชน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

3.13 
ให�ความสําคัญเก่ียวกับการมีส5วนร5วมในการจัดการศึกษาของครอบครัว และชุมชน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

3.14 
ให�ความสําคัญต5อองค&กร สถาบันหรือสมาคมทางวิชาชีพ 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

3.15 
ให�ความสําคัญเก่ียวกับการประสานประโยชน&ระหว5างองค&กรโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน&ท่ีนักเรียนจะได�รับ 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

3.16 
ให�ความสําคัญเก่ียวกับการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช�เพ่ือการศึกษา 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 
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4. คุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ด�านคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ 
 

ข�อท่ี 
ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1 

4.1 
เปHนผู�มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

4.2 
เปHนผู�ท่ียึดถือจรรยาบรรณครูอย5างเคร5งครัด 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

4.3 
เปHนผู�ยดึถือปฏิบัตตินอยู5บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

4.4 
เปHนผู�ท่ีปฏิบตัิตนตามหลักศาสนาท่ีตนเองนับถือ 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

4.5 
เปHนผู�ท่ีมีความยุติธรรม ปฏิบัติต5อผู�ร5วมงานเสมอภาคเปHนมาตรฐาน
เดียวกัน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

4.6 
เปHนผู�ท่ีมีความรักในสถาบันครอบครัว ไม5ผิดศีลตามหลักศาสนา 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

4.7 
ทําตนเปHนแบบอย5างท่ีดีต5อหน5วยงาน สังคม ชุมชน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

4.8 
เปHนผู�ท่ีมีความซื่อสตัย&สจุริตยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

4.9 
เปHนผู�มีความมัธยสัถ& ใช�จ5ายอย5างประหยดั และไม5ก5อหน้ีสิน จนทําให�
กระทบต5อตําแหน5งหน�าท่ีการงาน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

4.10 
ต�องเปHนผู�ท่ีมีความอดทนอดกลั้น รับท้ังผิดและชอบ 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

4.11 
เปHนผู�ท่ีมีคความรับผิดชอบต5อหน�าท่ีการงานท่ีปฏิบัติตรงต5อเวลา 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

4.12 
เปHนผู�ท่ียึดหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ใน
การปกครองคน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

4.13 
ไม5ยุ5งเก่ียวกับสิ่งเสพติด และการพนันทุกชนิด 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 
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5. คุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน มีทักษะด�านการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ 
 

ข�อท่ี 
ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1 

5.1 
เปHนผู�มรีสนิยมในการแต5งกายดี เครื่องแต5งกายสะอาด แบบและสี
เหมาะสมกับวัย โอกาส และสถานท่ี 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

5.2 
เปHนผู�มีความสภุาพในการสื่อสาร ท้ังภาษาพูด ภาษาเขียน รวมท้ัง
ท5วงทีกริยา และการใช�สายตา 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

5.3 
เปHนผู�ท่ีรู�จักรักษาสุขภาพ ท้ังสุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

5.4 
เปHนผู�ท่ีวางตัวเหมาะสมกับสถานการณ& รู�จักรักษาบรรยากาศ ไม5แสดง
ความคิดเห็นโดยไม5มีเหตุผล 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

5.5 
เปHนผุ�ท่ีมีบุคลิกภาพทางอารมณ&ดี มีอารมณ&ขัน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

5.6 
เปHนผู�ท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถยืนยัน และยืนหยัด เพ่ือพิทักษ&
ความถูกต�องชอบธรรม 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

5.7 
เปHนผู�ท่ีมีความกล�าหาญในการตัดสินใจ มีความรับผดิชอบต5อการ
ตัดสินใจ  
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

5.8 
เปHนผู�ท่ีกล�ารับฟDงคําวิพากษ&วิจารณ&ท้ังสิ่งท่ีดี และไม5ด ี
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

5.9 
เปHนผุ�ท่ีมีจติใจบรสิุทธ์ิยุติธรรม และกล�าท่ีจะรับการตรวจสอบจาก
สาธารณะ 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

5.10 
เปHนผู�ท่ีมีความสํารวม สามารถท่ีจะควบคุมอารมณ&ให�อยู5ในภาวะปกติ
ไม5ว5าจะเกิดเหตุการณ&หรือเรื่องราวใด ๆ ก็ตาม 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

5.11 
เปHนผุ�ท่ีมีความเช่ือเปHนวิทยาศาสตร&ไม5หลงงมงายกับไสยศาสตร& 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

5.12 
เปHนผู�มสีปFรติ รู�แพ� รู�ชนะ มีนํ้าใจนักกีฬา 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

5.13 
เปHนผู�ท่ีเห็นประโยชน&ส5วนรวมมากกว5าส5วนตน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 
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6. คุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ด�านการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร 
 
ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับความสําคัญ 
5 4 3 2 1 

6.1 
บริหารงานภายในองค&กรแบบมีส5วนร5วม โปร5งใส  ตรวจสอบได� เน�นการกระจายอํานาจ 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

6.2 
มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมยัเข�ามาช5วยในการบริหารองค&กร 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

6.3 
จัดระเบียบองค&กรให�เปHนไปตามทฤษฎีการบริหาร 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

6.4 
มีการมอบหมายงานให�ตรงกับความถนัด และความสามารถของแต5ละบุคคล 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

6.5 
จัดทําแผนกยุทธ&ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน มีทิศทาง การปฏบัิติชัดเจน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

6.6 
มีการจัดทําแผนระยะสั้นเปHนแผนปฏิบัติการประจาํปZ เพ่ือเปHนกรอบในการบริหาร 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

6.7 
บริหารงานร5วมกับองค&กรปกครองส5วนท�องถ่ินในการจัด และพัฒนาการศึกษาร5วมกัน 
(มัธยฐาน = 4.00 ฐานนิยม = 4.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

6.8 
บริหารงานภายในองค&กรท่ีเน�นกระบวนการทํางาน และผลผลิต 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

6.9 
จะต�องเปHนการบริหารท่ีเปFดโอกาสให�บุคลากรมสี5วนร5วมในการแสดงความคิดเห็น 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

6.10 
การบรหิารงานในแต5ละงานจะต�องมกีารกํากับติดตาม และประเมินผลงานเปHนระยะ ๆ  
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

6.11 
มีการบรหิารจดัการข�อมลูอย5างเปHนระบบ ซึ่งเปHนการบริหารงานโดยใช�ฐานข�อมูล 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

6.12 
มีความสามารถในการสร�างแรงบันดาลใจให�แก5บุคลากรในองค&กรให�ปฏิบัติงาน
ร5วมกันด�วยความเรยีบร�อย เพ่ือผลผลิตของสถานศึกษา 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

6.13 
มีความสามารถท่ีจะวางแผนการปฏิบัติได�ทุกรูปแบบ เพ่ือให�สอดคล�องกับ
ทรัพยากรท่ีมีอยู5 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 

     

6.14 
เปHนนักวางแผนท่ีดี สามารถบูรณาการเทคนิควิธีต5าง ๆ เพ่ือมากําหนดเปHน
แผนปฏิบัต ิ
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 0.00) 
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7. คุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ด�านการสร�างแรงบันดาลใจ 
 
ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับความสําคัญ 
5 4 3 2 1 

7.1 
กระตุ�นให�ผู�ร5วมงานได�ทดลองโครงการใหม5 ๆ หรือทํางานท่ีท�าทาย
ความสามารถ 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

7.2 
ให�โอกาสผู�ร5วมงานในการอาสาทํางานเพ่ือแสดงความสามารถและสร�าง
ความภาคภูมิใจต5อผล สําเรจ็ของงานท่ีเกิดข้ึน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

7.3 
มีนโยบายส5งเสริมการทดลองและเรียนรู�สิ่งใหม5 ๆ เพ่ือหาวิธีการแก�ปDญหา
ของหน5วยงาน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

7.4 
สร�างบรรยากาศการติดต5อสื่อสารอย5างเปFดเผยและเช่ือถือไว�วางใจซึ่งกันและกัน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

7.5 กระตุ�นให�ผู�ร5วมงานได�ทดลองโครงการใหม5 ๆ หรือทํางานท่ีท�าทาย
ความสามารถ 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

7.6 ให�โอกาสผู�ร5วมงานในการอาสาทํางานเพ่ือแสดงความสามารถและสร�าง
ความภาคภูมิใจต5อผล สําเรจ็ของงานท่ีเกิดข้ึน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

7.7 มีนโยบายส5งเสริมการทดลองและเรียนรู�สิ่งใหม5 ๆ เพ่ือหาวิธีการแก�ปDญหา
ของหน5วยงาน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

7.8 สร�างบรรยากาศการติดต5อสื่อสารอย5างเปFดเผยและเช่ือถือไว�วางใจซึ่งกันและกัน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

7.9 ใช�ระบบบันทึกสั้น ๆ แทนท่ีรายงานหรือบันทึกแบบยาว 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

7.10 
ทําให�ผู�ร5วมงานเกิดความเช่ือมั่นในตัวผู�นํา 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

7.11 
สร�างความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองและทีมงาน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

7.12 
สร�างขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

7.13 
แสดงความเช่ือมั่นว5าจะสามารถดาํเนินงานได�ตามเปKาประสงค& 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

7.14 
การสร�างความเช่ือในจุดหมายของอุดมการณ& 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 
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ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับความสําคัญ 
5 4 3 2 1 

7.15 
สร�างความเช่ือมั่นในอุดมการณ& และค5านิยม 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

7.16 
สร�างความเช่ือมั่นใน วิสัยทัศน&หรอืเปKาหมายของหน5วยงาน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

7.17 มองปDญหาในแง5ดี /เชิงบวกใช�วิกฤตเปHนโอกาส 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

7.18 ทําให�ผู�ร5วมงานมั่นใจท่ีจะดําเนินงานให�สําเร็จตามเปKาหมาย 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

7.19 ทุ5มเทความพยายามเพ่ือให�งานประสบผลสําเรจ็ตามเปKาหมาย 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

7.20 การสร�างความคาดหวังในความสามารถของผู�ตาม 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

7.21 สื่อสารให�ผู�ร5วมงานรับรู�ถึงความคาดหวังท่ีผู�นํามตี5อผลงาน 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

7.22 กระตุ�นให�ผู�ร5วมงานสะท�อนกลับด�วยพฤติกรรมการทํางานอย5างเตม็
ความสามารถ 
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 

     

7.23 กําหนดผลลัพธ&ท่ีได�เกินกว5าความคาดหวังปกต ิ
(มัธยฐาน = 5.00 ฐานนิยม = 5.00 พิสัยระหว5างควอไทล& = 1.00) 
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แบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบความต�องการจําเป<น 
สําหรับผู�บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เรื่อง ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

LEADERSHIP IN THE NEXT DECADE OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE 
OFFICE OF BASIC EDUCATION COMMISSION 

 
คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้เปHนแบบสอบถามความต�องการจําเปHนในทศวรรษหน�าของภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบไปด�วย
คุณลักษณะภาวะผู�นําท้ังหมด 7 ด�าน คือ 
 1. ภาวะผู�นําด�านเปKาหมายความรู� 
 2. ภาวะผู�นําด�านทักษะการทํางานเปHนทีม 
 3. ภาวะผู�นําด�านการมีทัศนคติวิสัยทัศน&ร5วม 
 4. ภาวะผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ 
 5. ภาวะผู�นํามีทักษะด�านการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ 
 6. ภาวะผู�นําด�านการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร 
 7. ภาวะผู�นําด�านการสร�างแรงบันดาลใจ 
 แบบสอบถามนี้ เปHนแบบสอบถามมาตรประมาณค5า 5 ระดับ ซ่ึงมีความสามารถในแต5ละ
ระดับ ดังนี้ 
 5 หมายถึง ผู�ตอบแบบสอบถามเห็นว5ามีความต�องการจําเปHนท่ีสุด 
 4  หมายถึง ผู�ตอบแบบสอบถามเห็นว5ามีความต�องการจําเปHนมาก 
 3  หมายถึง ผู�ตอบแบบสอบถามเห็นว5ามีความต�องการจําเปHนปานกลาง 
 2  หมายถึง ผู�ตอบแบบสอบถามเห็นว5ามีความต�องการจําเปHนน�อย 
 1  หมายถึง ผู�ตอบแบบสอบถามเห็นว5ามีความต�องการจําเปHนน�อยสุด 
 ผู�วิจัยใครขอกราบขอบพระคุณท5านมา ณ ท่ีนี้เปHนอย5างสูง ท่ีท5านให�ความอนุเคราะห&ในการ
ตอบแบบสอบถาม เพ่ือสร�างวิธีการพัฒนาภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ขอกราบขอบพระคุณท5านเปHนอย5างสูง 
       นางสาวธงธิภา วันแก�ว              

      ผู�วิจัย 
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ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า 
ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาวะผู�นําท่ีเป<นอยู$ 
ภาวะผู�นําท่ีควรจะ

เป<น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ภาวะผู�นําด�านเปPาหมายความรู� 
1.1 ความรู�เก่ียวกับการบรหิารโดยใช�โรงเรียนเปHนฐาน           
1.2 ความรู�เก่ียวกับปรัชญาทางการศึกษา           
1.3 ความรู�เก่ียวกับทฤษฎีทางการศึกษา           
1.4 ความรู�เก่ียวกับการกําหนดวิสัยทัศน&ทางการศึกษา           
1.5 ความรู�เก่ียวกับการพัฒนานโยบายและการวางแผน           
1.6 ความรู�เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง           
1.7 ความรู�เก่ียวกับเทคนิคการสอนท่ีเน�นผู�เรยีนเปHนศูนย&กลาง           
1.8 ความรู�เก่ียวกับจิตวิทยาเด็ก           
1.9 ความรู�เก่ียวกับการวัดผล และประเมินผล           
1.10 ความรู�เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา           
1.11 ความรู�เก่ียวกับการนิเทศทางการศึกษา           
1.12 ความรู�เก่ียวกับการทําวิจัยในช้ันเรยีน           
1.13 ความรู�เก่ียวกับการสร�างหลักสูตรท�องถ่ิน           
1.14 ความรู�เก่ียวกับวัฒนธรรมองค&กร           
1.15 ความรู�เก่ียวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก           
1.16 ความรู�เก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีในท�องถ่ิน           

1.17 
ความรู�เก่ียวกับหลักศาสนา ความเช่ือมั่นท่ีนักเรียน 
และชุมชนยึดถือ 

     
     

1.18 ความรู�เก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ กับระบบการศึกษา           
1.19 ความรู�พ้ืนฐานในด�านงานอนามยั และสิ่งแวดล�อม           
1.20 ความรู�พ้ืนฐานในด�านการเมืองการปกครอง           
1.21 ความรู�เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา           
1.22 ความรู�ในพระราชบัญญัติการศึกษา และกฎหมายการศึกษา           

1.23 
ความรู�เก่ียวกับบทบาทหน�าท่ีขององค&กรต5าง ๆ ท้ัง
ระดับภูมิภาค และประเทศ 

     
     

1.24 ความรู�เก่ียวกับการกระจายอํานาจทางการศึกษา           

1.25 
ความรู�ในเรื่องงานวิชาการ การเงิน สารบัญ และ
สารสนเทศ 

     
     

1.26 ความรู�เก่ียวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา           
2. ภาวะผู�นําด�านทักษะการทํางานเป<นทีม 
2.1 ทักษะในการทํางานแบบมีส5วนร5วม           

2.2 
ทักษะในการจัดสภาพแวดล�อมภายในโรงเรียนได�อย5าง
ปลอดภัย และเอ้ือต5อการเรียนรู� 

     
     

2.3 
ทักษะในการแสวงหาทรัพยากรจากภาคเอกชน เพ่ือ
ประโยชน&ทางการศึกษา 
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ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า 
ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาวะผู�นําท่ีเป<นอยู$ 
ภาวะผู�นําท่ีควรจะ

เป<น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.4 
ทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือให�โรงเรียนเปHนแหล5ง
ทรัพยากรชุมชน 

     
     

2.5 
ทักษะในการแสวงหาข�อมูลทางอินเทอร&เน็ตเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ 

     
     

2.6 ทักษะในการวางตัวบุคลากรให�สอดคล�องกับงาน           

2.7 
ทักษะในการเจรจาต5อรองโดยคํานึงถึงผลประโยชน&ท่ี
นักเรียนจะได�รับ 

     
     

2.8 
ทักษะในการใช�เครื่องมือสื่ออุปกรณ&ต5าง ๆ ได�อย5าง
ถูกต�องปลอดภัย 

     
     

2.9 
ทักษะในการกระตุ�นให�ทุกฝRายตระหนักในความเปHน
เจ�าของโรงเรยีนร5วมกัน 

     
     

2.10 
ทักษะในการแสวงหาทรัพยากรต5าง ๆ เพ่ือนํามา
สนับสนุนการทํางานของโรงเรียน 

     
     

2.11 
ทักษะในการนิเทศ ติดตามรวมท้ังการวัดผล 
ประเมินผลได�อย5างมีประสิทธิภาพ 

     
     

2.12 
ทักษะในการแสวงหาความรู�ใหม5 ๆ ด�วยวิธีการท่ี
หลากหลายอย5างชาญฉลาด 

     
     

2.13 
ทักษะในการเก็บรักษาข�อมลูของนักเรียนบุคลากร  
ในรูปแบบต5าง ๆ ได�อย5างปลอดภยั 

     
     

2.14 
ทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธ&โรงเรียนให�
ภายนอกได�ทราบอย5างท่ัวถึง และรวดเร็ว 

     
     

2.15 
ทักษะในการสร�างเครือข5ายการมสี5วนร5วมขององค&กร
ต5าง ๆ กับโรงเรียน 

     
     

2.16 
ทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือให�บุคลากรในโรงเรียนได�
เรียนรู�ระบบการทํางานเปHนทีม 

     
     

2.17 
ทักษะในการใช�วงจรคุณภาพได�อย5างมีประสิทธิภาพ 
(PDCA) 

     
     

2.18 
ทักษะในการสร�างความสมัพันธ&ในหมู5สมาชิกท้ังภายใน
องค&กร และภายนอกองค&กร 

     
     

2.19 
ทักษะในการนําวัฒนธรรมใหม5ไปใช�โดยมีการวางแผน
ล5วงหน�าเปHนอย5างด ี

     
     

2.20 ทักษะในการวิเคราะห&สภาพเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต5อโรงเรียน           

2.21 
ทักษะในการวิเคราะห&ปDญหาสังคม ความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ท่ีมีผลกระทบต5อโรงเรียน 

     
     

2.22 
ทักษะในการวิเคราะห&ความเปลีย่นแปลงทางการเมือง
ท่ีมีผลกระทบต5อโรงเรยีน 
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ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า 
ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาวะผู�นําท่ีเป<นอยู$ 
ภาวะผู�นําท่ีควรจะ

เป<น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.23 
มีทักษะในการคิดถึงต�นทุน กําไร เพ่ือประกอบในการ
ตัดสินใจทางการศึกษา 

     
     

2.24 
ทักษะในการวิเคราะห&นโยบาย และแผนการจดั
การศึกษาเพ่ือเปHนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

     
     

2.25 
ทักษะในการปกครองตนเพ่ือให�บรรลเุปKาหมายในการ
ทํางานอย5างมีประสิทธิภาพ 

     
     

2.26 
ทักษะในการสร�างความมั่นใจให�บคุลากรปฏิบัติงานได�
อย5างมีความเช่ือมั่น 

     
     

2.27 
ทักษะในการใช�นวัติกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือช5วยการ
ทํางานได�อย5างมีประสิทธิภาพ 

     
     

2.28 
ทักษะในการประยุกต&ใช�อาคารสถานท่ีได�อย5าง
เหมาะสม 

     
     

2.29 
ทักษะในการวิเคราะห&ความเปHนไปได�ของโครงการ 
ต5าง ๆ ก5อนท่ีจะลงทุนทํา 

     
     

2.30 
ทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนความก�าวหน�า
ทางวิชาการ 

     
     

2.31 
ทักษะในการวิเคราะห&สื่อการเรยีนการสอนก5อน
ตัดสินใจนํามาใช� 

   
 

 
     

3. ภาวะผู�นําด�านการมีทัศนคติวิสัยทัศน!ร$วม 

3.1 
สนับสนุนให�แสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายเพ่ือ
ประโยชน&ทางการศึกษา 

     
     

3.2 ให�ความสําคัญกับแนวคิดท่ีว5า “นักเรียนสําคัญท่ีสุด”           

3.3 
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงท่ีจะนําไปสู5การปรับปรุง
คุณภาพทางการศึกษา 

     
     

3.4 
เน�นความสาํคัญเก่ียวกับสิทธิเสรภีาพของบุคลากรตาม
รัฐธรรมนูญ 

     
     

3.5 
ให�ความสําคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ 
ลัทธิ ศาสนาท่ีชุมชนปฏิบัติอยู5 

     
     

3.6 
ให�ความสําคัญกับแนวคิดท่ีว5า “นักเรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู�ได�” 

     
     

3.7 เห็นคุณค5า และให�ความสําคัญกับการใช�โรงเรียนเปHนฐาน           

3.8 
ยึดหลักการว5า การประเมินผลมีจดุมุ5งหมายเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ไม5ใช5การตรวจสอบเพ่ือหาความผดิ 

     
     

3.9 ให�ความสําคัญในความแตกต5างระหว5างบุคคลของนักเรียน           

3.10 
ธํารงรักษาไว� ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงานของโรงเรียน และ
ชุมชน 

     
     



260 

 

ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า 
ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาวะผู�นําท่ีเป<นอยู$ 
ภาวะผู�นําท่ีควรจะ

เป<น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3.11 สนับสนุน และเน�นความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง           

3.12 
มีความหวังท่ีจะให�เกิดการพ่ึงพาอาศัยกันระหว5าง
โรงเรียนกับชุมชน 

     
     

3.13 
ให�ความสําคัญเก่ียวกับการมสี5วนร5วมในการจัด
การศึกษาของครอบครัว และชุมชน 

     
     

3.14 
ให�ความสําคัญต5อองค&กร สถาบันหรือสมาคมทาง
วิชาชีพ 

     
     

3.15 
ให�ความสําคัญเก่ียวกับการประสานประโยชน&ระหว5าง
องค&กรโดยคํานึงถึงผลประโยชน&ท่ีนักเรียนจะได�รับ 

     
     

3.16 
ให�ความสําคัญเก่ียวกับการนํานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีมาใช�เพ่ือการศึกษา 

     
     

4. ภาวะผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ 
4.1 เปHนผู�มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู           
4.2 เปHนผู�ท่ียึดถือจรรยาบรรณครูอย5างเคร5งครัด           

4.3 
เปHนผู�ยดึถือปฏิบัตตินอยู5บนพ้ืนฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

     
     

4.4 เปHนผู�ท่ีปฏิบตัิตนตามหลักศาสนาท่ีตนเองนับถือ           

4.5 
เปHนผู�ท่ีมีความยุติธรรม ปฏิบัติต5อผู�ร5วมงานเสมอภาค
เปHนมาตรฐานเดยีวกัน 

     
     

4.6 
เปHนผู�ท่ีมีความรักในสถาบันครอบครัว ไม5ผิดศีลตาม
หลักศาสนา 

     
     

4.7 ทําตนเปHนแบบอย5างท่ีดีต5อหน5วยงาน สังคม ชุมชน           
4.8 เปHนผู�ท่ีมีความซื่อสตัย&สจุริตยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล           

4.9 
เปHนผู�มีความมัธยสัถ& ใช�จ5ายอย5างประหยดั และไม5ก5อ
หน้ีสิน จนทําให�กระทบต5อตําแหน5งหน�าท่ีการงาน 

     
     

4.10 ต�องเปHนผู�ท่ีมีความอดทนอดกลั้น รับท้ังผิดและชอบ           

4.11 
เปHนผู�ท่ีมีความรับผิดชอบต5อหน�าท่ีการงานท่ีปฏิบัติตรง
ต5อเวลา 

     
     

4.12 
เปHนผู�ท่ียึดหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา ในการปกครองคน 

     
     

4.13 ไม5ยุ5งเก่ียวกับสิ่งเสพติด และการพนันทุกชนิด           
5. ภาวะผู�นํามีทักษะด�านการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ 

5.1 
เปHนผู�มรีสนิยมในการแต5งกายดี เครื่องแต5งกายสะอาด 
แบบและสีเหมาะสมกับวัย โอกาส และสถานท่ี 

     
     

5.2 
เปHนผู�มีความสภุาพในการสื่อสาร ท้ังภาษาพูด ภาษา
เขียน รวมท้ังท5วงทีกริยา และการใช�สายตา 
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ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า 
ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาวะผู�นําท่ีเป<นอยู$ 
ภาวะผู�นําท่ีควรจะ

เป<น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5.3 
เปHนผู�ท่ีรู�จักรักษาสุขภาพ ท้ังสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต 

     
     

5.4 
เปHนผู�ท่ีวางตัวเหมาะสมกับสถานการณ& รู�จักรักษา
บรรยากาศ ไม5แสดงความคิดเห็นโดยไม5มีเหตุผล 

     
     

5.5 เปHนผุ�ท่ีมีบุคลิกภาพทางอารมณ&ดี มีอารมณ&ขัน           

5.6 
เปHนผู�ท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถยืนยัน และยืน
หยัด เพ่ือพิทักษ&ความถูกต�องชอบธรรม 

     
     

5.7 
เปHนผู�ท่ีมีความกล�าหาญในการตัดสินใจ มีความ
รับผิดชอบต5อการตดัสินใจ 

     
     

5.8 เปHนผู�ท่ีกล�ารับฟDงคําวิพากษ&วิจารณ&ท้ังสิ่งท่ีดี และไม5ด ี           

5.9 
เปHนผุ�ท่ีมีจติใจบรสิุทธ์ิยุติธรรม และกล�าท่ีจะรับการ
ตรวจสอบจากสาธารณะ 

     
     

5.10 
เปHนผู�ท่ีมีความสํารวม สามารถท่ีจะควบคุมอารมณ&ให�อยู5ใน
ภาวะปกตไิม5ว5าจะเกิดเหตุการณ&หรือเรื่องราวใด ๆ  ก็ตาม 

     
     

5.11 
เปHนผุ�ท่ีมีความเช่ือเปHนวิทยาศาสตร&ไม5หลงงมงายกับ
ไสยศาสตร& 

     
     

5.12 เปHนผู�มสีปFรติ รู�แพ� รู�ชนะ มีนํ้าใจนักกีฬา           

5.13 เปHนผู�ท่ีเห็นประโยชน&ส5วนรวมมากกว5าส5วนตน           

6. ภาวะผู�นําด�านการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร 

6.1 
บริหารงานภายในองค&กรแบบมสี5วนร5วม โปร5งใส  
ตรวจสอบได� เน�นการกระจายอํานาจ 

     
     

6.2 
มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมยัเข�ามาช5วยในการบริหาร
องค&กร 

     
     

6.3 จัดระเบียบองค&กรให�เปHนไปตามทฤษฎีการบริหาร           

6.4 
มีการมอบหมายงานให�ตรงกับความถนัด และ
ความสามารถของแต5ละบุคคล 

     
     

6.5 
จัดทําแผนกยุทธ&ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน มี
ทิศทาง การปฏิบัติชัดเจน 

     
     

6.6 
มีการจัดทําแผนระยะสั้นเปHนแผนปฏิบัติการประจาํปZ 
เพ่ือเปHนกรอบในการบรหิาร 

     
     

6.7 
บริหารงานร5วมกับองค&กรปกครองส5วนท�องถ่ินในการ
จัด และพัฒนาการศึกษาร5วมกัน 

     
     

6.8 
บริหารงานภายในองค&กรท่ีเน�นกระบวนการทํางาน 
และผลผลิต 

     
     

6.9 
จะต�องเปHนการบริหารท่ีเปFดโอกาสให�บุคลากรมสี5วน
ร5วมในการแสดงความคิดเห็น 
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ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า 
ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาวะผู�นําท่ีเป<นอยู$ 
ภาวะผู�นําท่ีควรจะ

เป<น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

6.10 
การบริหารงานในแต5ละงานจะต�องมีการกํากับติดตาม 
และประเมินผลงานเปHนระยะ ๆ 

     
     

6.11 
มีการบรหิารจดัการข�อมลูอย5างเปHนระบบ ซึ่งเปHนการ
บริหารงานโดยใช�ฐานข�อมูล 

     
     

6.12 
มีความสามารถในการสร�างแรงบันดาลใจให�แก5
บุคลากรในองค&กรให�ปฏิบัติงานร5วมกันด�วยความ
เรียบร�อย เพ่ือผลผลิตของสถานศึกษา 

     
     

6.13 
มีความสามารถท่ีจะวางแผนการปฏิบัติได�ทุกรูปแบบ 
เพ่ือให�สอดคล�องกับทรัพยากรท่ีมอียู5 

     
     

6.14 
เปHนนักวางแผนท่ีดี สามารถบูรณาการเทคนิควิธีต5าง ๆ 
เพ่ือมากําหนดเปHนแผนปฏิบัต ิ

     
     

7. ภาวะผู�นําด�านการสร�างแรงบันดาลใจ 

7.1 
กระตุ�นให�ผู�ร5วมงานได�ทดลองโครงการใหม5 ๆ หรือ
ทํางานท่ีท�าทายความสามารถ 

     
     

7.2 
ให�โอกาสผู�ร5วมงานในการอาสาทํางานเพ่ือแสดง
ความสามารถและสร�างความภาคภูมิใจต5อผล สําเร็จ
ของงานท่ีเกิดข้ึน 

     
     

7.3 
มีนโยบายส5งเสริมการทดลองและเรียนรู�สิ่งใหม5 ๆ  
เพ่ือหาวิธีการแก�ปDญหาของหน5วยงาน 

     
     

7.4 
สร�างบรรยากาศการตดิต5อสื่อสารอย5างเปFดเผยและ
เช่ือถือไว�วางใจซึ่งกันและกัน 

     
     

7.5 กระตุ�นให�ผู�ร5วมงานได�ทดลองโครงการใหม5 ๆ หรือ
ทํางานท่ีท�าทายความสามารถ 

          

7.6 ให�โอกาสผู�ร5วมงานในการอาสาทํางานเพ่ือแสดง
ความสามารถและสร�างความภาคภูมิใจต5อผล สําเร็จ
ของงานท่ีเกิดข้ึน 

          

7.7 มีนโยบายส5งเสริมการทดลองและเรียนรู�สิ่งใหม5ๆเพ่ือ
หาวิธีการแก�ปDญหาของหน5วยงาน 

          

7.8 สร�างบรรยากาศการตดิต5อสื่อสารอย5างเปFดเผยและ
เช่ือถือไว�วางใจซึ่งกันและกัน 

          

7.9 ใช�ระบบบันทึกสั้น ๆ แทนท่ีรายงานหรือบันทึกแบบยาว           
7.10 ทําให�ผู�ร5วมงานเกิดความเช่ือมั่นในตัวผู�นํา           
7.11 สร�างความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองและทีมงาน           
7.12 สร�างขวัญและกําลังใจในการทํางาน           

7.13 
แสดงความเช่ือมั่นว5าจะสามารถดาํเนินงานได�ตาม
เปKาประสงค& 
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ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�า 
ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาวะผู�นําท่ีเป<นอยู$ 
ภาวะผู�นําท่ีควรจะ

เป<น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

7.14 การสร�างความเช่ือในจุดหมายของอุดมการณ&           
7.15 สร�างความเช่ือมั่นในอุดมการณ& และค5านิยม           

7.16 
สร�างความเช่ือมั่นใน วิสัยทัศน&หรอืเปKาหมายของ
หน5วยงาน 

     
     

7.17 มองปDญหาในแง5ดี /เชิงบวกใช�วิกฤตเปHนโอกาส           
7.18 ทําให�ผู�ร5วมงานมั่นใจท่ีจะดําเนินงานให�สําเร็จตาม

เปKาหมาย 
          

7.19 ทุ5มเทความพยายามเพ่ือให�งานประสบผลสําเรจ็ตาม
เปKาหมาย 

          

7.20 การสร�างความคาดหวังในความสามารถของผู�ตาม           
7.21 สื่อสารให�ผู�ร5วมงานรับรู�ถึงความคาดหวังท่ีผู�นํามตี5อ

ผลงาน 
          

7.22 กระตุ�นให�ผู�ร5วมงานสะท�อนกลับด�วยพฤติกรรมการ
ทํางานอย5างเต็มความสามารถ 

          

7.23 กําหนดผลลัพธ&ท่ีได�เกินกว5าความคาดหวังปกต ิ           
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
วิเคราะห!ค$าดัชนีความสอดคล�อง 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
 

เรื่อง ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 จากการท่ีผู�วิจัยได�วิเคราะห& สังเคราะห&ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียนรวม 
7 ด�าน 152 ข�อ ขอความกรุณาท5านโปรดพิจารณาแสดงความคิดเห็นในเรื่องของความสอดคล�องของ
ภาวะผู�นําในแต5ละด�าน โดยพิจารณา ดังนี้ 
 
 +1 เม่ือแน5ใจว5า ข�อความนั้นมีความสอดคล�องกับนิยามองค&ประกอบ 
 0 เม่ือไม5แน5ใจว5า ข�อความนั้นมีความสอดคล�องกับนิยามองค&ประกอบ 
 -1 เม่ือแน5ใจว5า ข�อความนี้ไม5มีความสอดคล�องกับนิยามองค&ประกอบ 
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ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ความคิดเห็นของ
ผู�เชี่ยวชาญ คนท่ี 1-5 

IOC 

1 2 3 4 5  
1. ภาวะผู�นําด�านเปPาหมายความรู� 
1.1 ความรู�เก่ียวกับการบรหิารโดยใช�โรงเรียนเปHนฐาน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.2 ความรู�เก่ียวกับปรัชญาทางการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.3 ความรู�เก่ียวกับทฤษฎีทางการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.4 ความรู�เก่ียวกับการกําหนดวิสัยทัศน&ทางการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.5 ความรู�เก่ียวกับการพัฒนานโยบายและการวางแผน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.6 ความรู�เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.7 ความรู�เก่ียวกับเทคนิคการสอนท่ีเน�นผู�เรยีนเปHนศูนย&กลาง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.8 ความรู�เก่ียวกับจิตวิทยาเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.9 ความรู�เก่ียวกับการวัดผล และประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.10 ความรู�เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.11 ความรู�เก่ียวกับการนิเทศทางการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.12 ความรู�เก่ียวกับการทําวิจัยในช้ันเรยีน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.13 ความรู�เก่ียวกับการสร�างหลักสูตรท�องถ่ิน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.14 ความรู�เก่ียวกับวัฒนธรรมองค&กร +1 0 +1 +1 +1 0.8 
1.15 ความรู�เก่ียวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.16 ความรู�เก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีในท�องถ่ิน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.17 ความรู�เก่ียวกับหลักศาสนา ความเช่ือมั่นท่ีนักเรียน และชุมชนยึดถือ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.18 ความรู�เก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ กับระบบการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.19 ความรู�พ้ืนฐานในด�านงานอนามยั และสิ่งแวดล�อม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.20 ความรู�พ้ืนฐานในด�านการเมืองการปกครอง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.21 ความรู�เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.22 ความรู�ในพระราชบัญญัติการศึกษา และกฎหมายการศึกษา +1 +1 +1 +1 0 0.8 

1.23 
ความรู�เก่ียวกับบทบาทหน�าท่ีขององค&กรต5าง ๆ ท้ังระดับ
ภูมิภาค และประเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 
1.0 

1.24 ความรู�เก่ียวกับการกระจายอํานาจทางการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.25 ความรู�ในเรื่องงานวิชาการ การเงิน สารบัญ และสารสนเทศ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
1.26 ความรู�เก่ียวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
2. ภาวะผู�นําด�านทักษะการทํางานเป<นทีม 
2.1 ทักษะในการทํางานแบบมีส5วนร5วม 0 +1 +1 +1 +1 0.8 

2.2 
ทักษะในการจัดสภาพแวดล�อมภายในโรงเรียนได�อย5างปลอดภัย 
และเอ้ือต5อการเรยีนรู� 

+1 +1 +1 +1 +1 
1.0 

2.3 
ทักษะในการแสวงหาทรัพยากรจากภาคเอกชน เพ่ือประโยชน&
ทางการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 
1.0 

2.4 
ทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือให�โรงเรียนเปHนแหล5งทรัพยากร
ชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 
1.0 
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ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ความคิดเห็นของ
ผู�เชี่ยวชาญ คนท่ี 1-5 IOC 

1 2 3 4 5 

2.5 
ทักษะในการแสวงหาข�อมูลทางอินเทอร&เน็ตเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.6 ทักษะในการวางตัวบุคลากรให�สอดคล�องกับงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.7 
ทักษะในการเจรจาต5อรองโดยคํานึงถึงผลประโยชน&ท่ีนักเรียน
จะได�รับ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.8 
ทักษะในการใช�เครื่องมือสื่ออุปกรณ&ต5าง ๆ ได�อย5างถูกต�อง
ปลอดภัย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.9 
ทักษะในการกระตุ�นให�ทุกฝRายตระหนักในความเปHนเจ�าของ
โรงเรียนร5วมกัน 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

2.10 
ทักษะในการแสวงหาทรัพยากรต5าง ๆ เพ่ือนํามาสนับสนุนการ
ทํางานของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.11 
ทักษะในการนิเทศ ติดตามรวมท้ังการวัดผล ประเมินผลได�
อย5างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.12 
ทักษะในการแสวงหาความรู�ใหม5 ๆ ด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย
อย5างชาญฉลาด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.13 
ทักษะในการเก็บรักษาข�อมลูของนักเรียนบุคลากร ในรูปแบบ
ต5าง ๆ ได�อย5างปลอดภยั 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

2.14 
ทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธ&โรงเรียนให�ภายนอกได�ทราบ
อย5างท่ัวถึง และรวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.15 
ทักษะในการสร�างเครือข5ายการมสี5วนร5วมขององค&กรต5าง ๆ กับ
โรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.16 
ทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือให�บุคลากรในโรงเรียนได�เรียนรู�
ระบบการทํางานเปHนทีม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.17 ทักษะในการใช�วงจรคุณภาพได�อย5างมีประสิทธิภาพ (PDCA) +1 +1 +1 +1 0 0.8 

2.18 
ทักษะในการสร�างความสมัพันธ&ในหมู5สมาชิกท้ังภายในองค&กร 
และภายนอกองค&กร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.12 
ทักษะในการแสวงหาความรู�ใหม5ๆ ด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย
อย5างชาญฉลาด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.13 
ทักษะในการเก็บรักษาข�อมลูของนักเรียนบุคลากร ในรูปแบบ
ต5าง ๆ ได�อย5างปลอดภยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.14 
ทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธ&โรงเรียนให�ภายนอกได�ทราบ
อย5างท่ัวถึง และรวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.15 ทักษะในการสร�างเครือข5ายการมีส5วนร5วมขององค&กรต5างๆ  กับโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.16 
ทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือให�บุคลากรในโรงเรียนได�เรียนรู�
ระบบการทํางานเปHนทีม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.17 ทักษะในการใช�วงจรคุณภาพได�อย5างมีประสิทธิภาพ (PDCA) +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ความคิดเห็นของ
ผู�เชี่ยวชาญ คนท่ี 1-5 IOC 

1 2 3 4 5 

2.18 
ทักษะในการสร�างความสมัพันธ&ในหมู5สมาชิกท้ังภายในองค&กร 
และภายนอกองค&กร 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

2.19 
ทักษะในการนําวัฒนธรรมใหม5ไปใช�โดยมีการวางแผนล5วงหน�า
เปHนอย5างด ี

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.20 ทักษะในการวิเคราะห&สภาพเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต5อโรงเรยีน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.21 
ทักษะในการวิเคราะห&ปDญหาสังคม ความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ท่ีมีผลกระทบต5อโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.22 
ทักษะในการวิเคราะห&ความเปลีย่นแปลงทางการเมืองท่ีมี
ผลกระทบต5อโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

2.23 
มีทักษะในการคิดถึงต�นทุน กําไร เพ่ือประกอบในการตัดสินใจ
ทางการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.24 
ทักษะในการวิเคราะห&นโยบาย และแผนการจดัการศึกษาเพ่ือ
เปHนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.25 
ทักษะในการปกครองตนเพ่ือให�บรรลเุปKาหมายในการทํางาน
อย5างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.26 
ทักษะในการสร�างความมั่นใจให�บคุลากรปฏิบัติงานได�อย5างมี
ความเช่ือมั่น 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

2.27 
ทักษะในการใช�นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือช5วยการทํางานได�
อย5างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.28 ทักษะในการประยุกต&ใช�อาคารสถานท่ีได�อย5างเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.29 
ทักษะในการวิเคราะห&ความเปHนไปได�ของโครงการต5าง ๆ ก5อนท่ี
จะลงทุนทํา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

2.30 
ทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนความก�าวหน�าทาง
วิชาการ 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

2.31 
ทักษะในการวิเคราะห&สื่อการเรยีนการสอนก5อนตัดสินใจ
นํามาใช� 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3. ภาวะผู�นําด�านการมีทัศนคติวิสัยทัศน!ร$วม 

3.1 
สนับสนุนให�แสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายเพ่ือประโยชน&ทาง
การศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3.2 ให�ความสําคัญกับแนวคิดท่ีว5า “นักเรียนสําคัญท่ีสุด” +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3.3 
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงท่ีจะนําไปสู5การปรับปรุงคุณภาพ
ทางการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3.4 
เน�นความสาํคัญเก่ียวกับสิทธิเสรภีาพของบุคลากรตาม
รัฐธรรมนูญ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3.5 
ให�ความสําคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ลัทธิ 
ศาสนาท่ีชุมชนปฏิบัติอยู5 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ความคิดเห็นของ
ผู�เชี่ยวชาญ คนท่ี 1-5 IOC 

1 2 3 4 5 

3.6 
ให�ความสําคัญกับแนวคิดท่ีว5า “นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู�
ได�” 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3.7 เห็นคุณค5า และให�ความสําคัญกับการใช�โรงเรียนเปHนฐาน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3.8 
ยึดหลักการว5า การประเมินผลมีจดุมุ5งหมายเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ไม5ใช5การตรวจสอบเพ่ือหาความผิด 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

3.9 ให�ความสําคัญในความแตกต5างระหว5างบุคคลของนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
3.10 ธํารงรักษาไว� ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงานของโรงเรียน และชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
3.11 สนับสนุน และเน�นความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3.12 
มีความหวังท่ีจะให�เกิดการพ่ึงพาอาศัยกันระหว5างโรงเรยีนกับ
ชุมชน 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

3.13 
ให�ความสําคัญเก่ียวกับการมสี5วนร5วมในการจัดการศึกษาของ
ครอบครัว และชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3.14 ให�ความสําคัญต5อองค&กร สถาบันหรือสมาคมทางวิชาชีพ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3.15 
ให�ความสําคัญเก่ียวกับการประสานประโยชน&ระหว5างองค&กร
โดยคํานึงถึงผลประโยชน&ท่ีนักเรยีนจะได�รับ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

3.16 
ให�ความสําคัญเก่ียวกับการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช�
เพ่ือการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4. ภาวะผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ 
4.1 เปHนผู�มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
4.2 เปHนผู�ท่ียึดถือจรรยาบรรณครูอย5างเคร5งครัด +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4.3 
เปHนผู�ยดึถือปฏิบัตตินอยู5บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4.4 เปHนผู�ท่ีปฏิบตัิตนตามหลักศาสนาท่ีตนเองนับถือ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4.5 
เปHนผู�ท่ีมีความยุติธรรม ปฏิบัติต5อผู�ร5วมงานเสมอภาคเปHน
มาตรฐานเดียวกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4.6 เปHนผู�ท่ีมีความรักในสถาบันครอบครัว ไม5ผิดศีลตามหลักศาสนา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
4.7 ทําตนเปHนแบบอย5างท่ีดีต5อหน5วยงาน สังคม ชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
4.8 เปHนผู�ท่ีมีความซื่อสตัย&สจุริตยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล +1 +1 +1 +1 0 0.8 

4.9 
เปHนผู�มีความมัธยสัถ& ใช�จ5ายอย5างประหยดั และไม5ก5อหน้ีสิน จน
ทําให�กระทบต5อตําแหน5งหน�าท่ีการงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4.10 ต�องเปHนผู�ท่ีมีความอดทนอดกลั้น รับท้ังผิดและชอบ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
4.11 เปHนผู�ท่ีมีความรับผิดชอบต5อหน�าท่ีการงานท่ีปฏิบัติตรงต5อเวลา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

4.12 
เปHนผู�ท่ียึดหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
ในการปกครองคน 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

4.13 ไม5ยุ5งเก่ียวกับสิ่งเสพติด และการพนันทุกชนิด +1 +1 +1 +1 0 0.8 
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ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ความคิดเห็นของ
ผู�เชี่ยวชาญ คนท่ี 1-5 IOC 

1 2 3 4 5 
5. ภาวะผู�นํามีทักษะด�านการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ 

5.1 
เปHนผู�มรีสนิยมในการแต5งกายดี เครื่องแต5งกายสะอาด แบบ
และสเีหมาะสมกับวัย โอกาส และสถานท่ี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5.2 
เปHนผู�มีความสภุาพในการสื่อสาร ท้ังภาษาพูด ภาษาเขียน 
รวมท้ังท5วงทีกริยา และการใช�สายตา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5.3 เปHนผู�ท่ีรู�จักรักษาสุขภาพ ท้ังสุขภาพกาย และสุขภาพจิต +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5.4 
เปHนผู�ท่ีวางตัวเหมาะสมกับสถานการณ& รู�จักรักษาบรรยากาศ 
ไม5แสดงความคิดเห็นโดยไม5มเีหตผุล 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

5.5 เปHนผุ�ท่ีมีบุคลิกภาพทางอารมณ&ดี มีอารมณ&ขัน +1 +1 +1 +1 0 0.8 

5.6 
เปHนผู�ท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถยืนยัน และยืนหยัด 
เพ่ือพิทักษ&ความถูกต�องชอบธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5.7 
เปHนผู�ท่ีมีความกล�าหาญในการตัดสินใจ มีความรับผดิชอบต5อ
การตัดสินใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5.8 เปHนผู�ท่ีกล�ารับฟDงคําวิพากษ&วิจารณ&ท้ังสิ่งท่ีดี และไม5ด ี +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

5.9 
เปHนผุ�ท่ีมีจติใจบรสิุทธ์ิยุติธรรม และกล�าท่ีจะรับการตรวจสอบ
จากสาธารณะ 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

5.10 
เปHนผู�ท่ีมีความสํารวม สามารถท่ีจะควบคุมอารมณ&ให�อยู5ใน
ภาวะปกตไิม5ว5าจะเกิดเหตุการณ&หรือเรื่องราวใด ๆ ก็ตาม 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

5.11 เปHนผุ�ท่ีมีความเช่ือเปHนวิทยาศาสตร&ไม5หลงงมงายกับไสยศาสตร& +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
5.12 เปHนผู�มสีปFรติ รู�แพ� รู�ชนะ มีนํ้าใจนักกีฬา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
5.13 เปHนผู�ท่ีเห็นประโยชน&ส5วนรวมมากกว5าส5วนตน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
6. ภาวะผู�นําด�านการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร 

6.1 
บริหารงานภายในองค&กรแบบมสี5วนร5วม โปร5งใส  ตรวจสอบได� 
เน�นการกระจายอํานาจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

6.2 มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมยัเข�ามาช5วยในการบริหารองค&กร +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
6.3 จัดระเบียบองค&กรให�เปHนไปตามทฤษฎีการบริหาร +1 +1 +1 +1 +1 1.0 

6.4 
มีการมอบหมายงานให�ตรงกับความถนัด และความสามารถ
ของแต5ละบุคคล 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

6.5 
จัดทําแผนกยุทธ&ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน มีทิศทาง 
การปฏิบัติชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

6.6 
มีการจัดทําแผนระยะสั้นเปHนแผนปฏิบัติการประจาํปZ เพ่ือเปHน
กรอบในการบริหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

6.7 
บริหารงานร5วมกับองค&กรปกครองส5วนท�องถ่ินในการจัด และ
พัฒนาการศึกษาร5วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

6.8 บริหารงานภายในองค&กรท่ีเน�นกระบวนการทํางาน และผลผลิต +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ความคิดเห็นของ
ผู�เชี่ยวชาญ คนท่ี 1-5 IOC 

1 2 3 4 5 

6.9 
จะต�องเปHนการบริหารท่ีเปFดโอกาสให�บุคลากรมสี5วนร5วมในการ
แสดงความคิดเห็น 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

6.10 
การบริหารงานในแต5ละงานจะต�องมีการกํากับติดตาม และ
ประเมินผลงานเปHนระยะ 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

6.11 
มีการบรหิารจดัการข�อมลูอย5างเปHนระบบ ซึ่งเปHนการ
บริหารงานโดยใช�ฐานข�อมูล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

6.12 
มีความสามารถในการสร�างแรงบันดาลใจให�แก5บุคลากรใน
องค&กรให�ปฏิบัติงานร5วมกันด�วยความเรียบร�อย เพ่ือผลผลิตของ
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

6.13 
มีความสามารถท่ีจะวางแผนการปฏิบัติได�ทุกรูปแบบ เพ่ือให�
สอดคล�องกับทรัพยากรท่ีมีอยู5 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

6.14 
เปHนนักวางแผนท่ีดี สามารถบูรณาการเทคนิควิธีต5าง ๆ เพ่ือมา
กําหนดเปHนแผนปฏิบตั ิ

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

7. ภาวะผู�นําด�านการสร�างแรงบันดาลใจ 

7.1 
กระตุ�นให�ผู�ร5วมงานได�ทดลองโครงการใหม5 ๆ หรือทํางานท่ีท�า
ทายความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

7.2 
ให�โอกาสผู�ร5วมงานในการอาสาทํางานเพ่ือแสดงความสามารถ
และสร�างความภาคภมูิใจต5อผล สาํเร็จของงานท่ีเกิดข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

7.3 
มีนโยบายส5งเสริมการทดลองและเรียนรู�สิ่งใหม5 ๆ เพ่ือหาวิธีการ
แก�ปDญหาของหน5วยงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

7.4 
สร�างบรรยากาศการตดิต5อสื่อสารอย5างเปFดเผยและเช่ือถือ
ไว�วางใจซึ่งกันและกัน 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

7.5 กระตุ�นให�ผู�ร5วมงานได�ทดลองโครงการใหม5 ๆ หรือทํางานท่ีท�า
ทายความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

7.6 ให�โอกาสผู�ร5วมงานในการอาสาทํางานเพ่ือแสดงความสามารถ
และสร�างความภาคภมูิใจต5อผล สาํเร็จของงานท่ีเกิดข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

7.7 มีนโยบายส5งเสริมการทดลองและเรียนรู�สิ่งใหม5 ๆ เพ่ือหาวิธีการ
แก�ปDญหาของหน5วยงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

7.8 สร�างบรรยากาศการตดิต5อสื่อสารอย5างเปFดเผยและเช่ือถือ
ไว�วางใจซึ่งกันและกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 

7.9 ใช�ระบบบันทึกสั้น ๆ แทนท่ีรายงานหรือบันทึกแบบยาว +1 +1 +1 +1 0 0.8 
7.10 ทําให�ผู�ร5วมงานเกิดความเช่ือมั่นในตัวผู�นํา +1 +1 +1 +1 0 0.8 
7.11 สร�างความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองและทีมงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
7.12 สร�างขวัญและกําลังใจในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
7.13 แสดงความเช่ือมั่นว5าจะสามารถดาํเนินงานได�ตามเปKาประสงค& +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
7.14 การสร�างความเช่ือในจุดหมายของอุดมการณ& +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
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ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ความคิดเห็นของ
ผู�เชี่ยวชาญ คนท่ี 1-5 IOC 

1 2 3 4 5 
7.15 สร�างความเช่ือมั่นในอุดมการณ& และค5านิยม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
7.16 สร�างความเช่ือมั่นใน วิสัยทัศน&หรอืเปKาหมายของหน5วยงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
7.17 มองปDญหาในแง5ดี /เชิงบวกใช�วิกฤตเปHนโอกาส +1 +1 +1 +1 0 0.8 
7.18 ทําให�ผู�ร5วมงานมั่นใจท่ีจะดําเนินงานให�สําเร็จตามเปKาหมาย +1 +1 +1 +1 0 0.8 
7.19 ทุ5มเทความพยายามเพ่ือให�งานประสบผลสําเรจ็ตามเปKาหมาย +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
7.20 การสร�างความคาดหวังในความสามารถของผู�ตาม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
7.21 สื่อสารให�ผู�ร5วมงานรับรู�ถึงความคาดหวังท่ีผู�นํามตี5อผลงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 
7.22 กระตุ�นให�ผู�ร5วมงานสะท�อนกลับด�วยพฤติกรรมการทํางานอย5าง

เต็มความสามารถ 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 

7.23 กําหนดผลลัพธ&ท่ีได�เกินกว5าความคาดหวังปกต ิ +1 +1 +1 +1 0 0.8 
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แบบบันทึกสนทนากลุ$ม สําหรับผู�ทรงคุณวุฒิ 
เรื่อง ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 
 
คําช้ีแจง 
 เอกสารฉบับนี้เปHนแบบบันทึกสนทนากลุ5มเพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบไปด�วย
คุณลักษณะภาวะผู�นําท้ังหมด 7 ด�าน คือ 
 1. ภาวะผู�นําด�านเปKาหมายความรู� 
 2. ภาวะผู�นําด�านทักษะการทํางานเปHนทีม 
 3. ภาวะผู�นําด�านการมีทัศนคติวิสัยทัศน&ร5วม 
 4. ภาวะผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ 
 5. ภาวะผู�นํามีทักษะด�านการสื่อสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ 
 6. ภาวะผู�นําด�านการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร 
 7. ภาวะผู�นําด�านการสร�างแรงบันดาลใจ 
 โปรดพิจารณาเลือกวิธีการพัฒนาท่ีแสดงในตารางด�านล5างของข�อคําถาม ว5าวิธีใดท่ีท5าน
เห็นว5าเปHนวิธีการท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด แล�วนําเฉพาะหมายเลขหน�าวิธีการเพียงหมายเลขเดียวมาเขียน
เติมลงในช5องว5างแต5ละข�อ 
 
 

ผู�วิจัยใคร5ขอกราบขอบพระคุณท5านมา ณ ท่ีนี้เปHนอย5างสูง ท่ีท5านให�ความอนุเคราะห&ในการตอบ
แบบสอบถาม เพ่ือสร�างวิธีการพัฒนาภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ขอกราบขอบพระคุณท5านเปHนอย5างสูง 
นางสาวธงธิภา วันแก�ว 

                                           ผู�วิจัย 
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ข�อ
ท่ี 

ภาวะผู�นําในทศวรรษหน�าของผู�บริหารโรงเรียน  
สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิธีการพัฒนา 

เลือกเหมาะสม
มากท่ีสุด 3 

ลําดับ 

วิธีการอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจาก  
1-24 ท่ีเห็นว$า
เหมาะสมท่ีสุด 
(โปรดระบุ) 

1. ภาวะผู�นําด�านเปKาหมายด�านความรู�     
2. ภาวะผู�นํามีทักษะการทํางานเปHนทีม     
3. ภาวะผู�นําด�านการมีทัศนคติวิสยัทัศน&ร5วม     
4. ภาวะผู�นําด�านคุณธรรมจริยธรรมในการจูงใจ     
5. ภาวะผู�นํามีทักษะด�านการสือ่สาร นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลิกภาพ     
6. ภาวะผู�นําด�านการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร     
7. ภาวะผู�นําด�านการสร�างแรงบันดาลใจ     

 
ตัวเลือกในการตอบ โปรดพิจารณาวิธีการแล�วนําเฉพาะหมายเลข (1,2,3………….24) เพียงหมายเลขเดียว ไปเติมใน
ช5อง “เหมาะสมมากท่ีสุด” 
 
1. การสัมมนา 8. การฝ_กงาน 14. เกมการบริหาร 20. กิจกรรมนันทนาการ 
2. การประชุมทาง
วิชาการ 

9. การสอนงาน 15. กรณีศึกษา 21. กลุ5มทํางาน 

3. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

10. การหมุนเวียนเปลี่ยน
งาน 

16. การใช�บทเรียน
คอมพิวเตอร&ช5วยสอน 

22. การสนทนาวงกลม 

4. การระดมความคิด 11. การเรียนรู�ทางไกล 17. การเรียนรู�แบบ
ออนไลน& 

23. เทคนิค เอไอซี 
Appreciation : A 
Influence : I Control : C 

5. การศึกษาดูงาน 12. การแสดงบทบาท
สมมตุ ิ

18. การฝ_กประสาทสมัผสั 24. เกมการศึกษา 

6. การอภิปรายเปHนคณะ 13. การใช�บทเรียนแบบ
โปรแกรม 

19. กิจกรรมพัฒนาจิต  

7. การบรรยายเปHนคณะ    

 



 
 

ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ –นามสกุล นางสาวธงธิภา  วันแก�ว 
วัน เดือน ป� ท่ีเกิด 28 ตุลาคม 2526 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดชุมพร 
ท่ีอยู)ป*จจุบัน 88/107 หมู)บ�านอนันดา หมู) 3 ตําบลคลองสาม  

อําเภอคลองสาม จังหวัดปทุมธานี 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2548 
 
 
พ.ศ. 2551 

 

 
ปริญญานิเทศศาตร9บัณฑิต นิเทศศาสตร9  
สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน9 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย9 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประวัติการทํางาน  
พ.ศ. 2547 - 2549 
 
 
พ.ศ. 2551 - 2558 
 

 

 
ผู�ช)วยนักวิจัย 
Co-Producer Company: GMM Grammy Co,. Ltd , 
be under , Global music & media Senior 
Marketing 
Senior Marketing Company:  
Teachtech Co,. Ltd. * / Somboon Media Co., LTD* 
Distribution of instructional materials 

            พ.ศ. 2559 - ป*จจุบัน ผู�บริหารบริษัท 
Position:  Managing Director Company: 
Thongthipa Co., Ltd. Distribution of Coffee & 
Latex  

ตําแหน)งหน�าท่ีการงานป*จจุบัน ผู�บริหารบริษัท 
ท่ีทํางานป*จจุบัน Company: Thongthipa Co., Ltd. 

Distribution of Coffee & Latex  
 

 


