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บทคัดย่อภาษาไทย 

58252904 : การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
คำสำคญั : คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา, ไทยแลนด์ 4.0 

นางสาว ทิพวรรณ ล้วนปสิทธิ์สกุล: คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 

  
การวิจัยนี้ใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อทราบคุณลักษณะผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การดำเนินการวิจัยมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นที ่1 ศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาตัวแปรและกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ขั้นที ่2 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์  4.0 จากผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี ่ยวชาญ และขั้นที่ 3 เก็บข้อมูล สรุป อภิปราย EDFR รอบที่ 2 สอบถามความคิดเห็นผู้เชี ่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรื่องคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์  4.0 จำนวน 
19 คน ใช้ สถิติ Mode , Median, Interquartile Range เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 1) แบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง 
2) แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี ่ยวชาญ ประกอบด้วย 1) ผู้ให้ข้อมูลด้านนโยบายการจัดการศึกษา 
2) นักวิชาการการศึกษา 3) นักประชาสังคมด้านการจัดการศึกษา และ 4) ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 
19 ท่าน สถิติวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่ามัธยฐาน , ค่าฐานนิยม, ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และการวิเคราะห์เนื้อหา 
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 

ผลการวิจัยพบว่า 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์  4.0 
ตามทัศนะความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี ่ยวชาญสังเคราะห์ได้ทั ้งหมด  11 ประเด็นคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วย 91 คุณลักษณะ ดังนี้ 

1. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของผู้เรียน  จำนวน 
8 คุณลักษณะ 2. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา  จำนวน 8 คุณลักษณะ 
3. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาด้านคุณภาพของระบบการศึกษา  จำนวน 9 คุณลักษณะ 4. คุณลักษณะ 
ที ่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาด้านประสิทธิภาพ  (efficiency) ของการบริหารจัดการ จำนวน 8 คุณลักษณะ 
5. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาด้านการบริหารจัดการ  (management) ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 
9 คุณลักษณะ 6. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาด้านการเรียนรู ้ที ่สร้างคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ  
ไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 8 คุณลักษณะ 7. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 
ทักษะอาชีพ จำนวน 9 คุณลักษณะ 8. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาด้านสร้างองค์ความรู้และทักษะ 
ที ่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่  21 จำนวน 8 คุณลักษณะ 9. คุณลักษณะที ่สอดคล้องก ับเป้าหมายการศึกษา 
ด้านการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของครู จำนวน 8 คุณลักษณะ 10. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา 
ด้านการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน จำนวน 8 คุณลักษณะ 11. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา 
ด้านกฎหมายท่ีรองรับการจัดการศึกษาให้มีอิสระและความรับผิดชอบจำนวน 8 คุณลักษณะ 

 
 

 

  



  จ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
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EDUCATION SCHOOL ADMINISTRATOR IN ACCORDANCE WITH EDUCATION GOAL OF 
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This research design was Ethnographic Delphi Future Research: EDFR. The purpose was to identify 
the characteristics of basic education school administrator in accordance with education goal of Thailand 4.0. 
The research methodology was comprised of 3 steps: firstly, to study the variables and determine the conceptual 
framework for research, and secondly to analyze the characteristics of basic education school administrator in 
accordance with education goal of Thailand 4.0 and third collect information, discuss round 2 EDFR questionnaire 
from experts the characteristics of basic education school administrator in accordance with education goal of 
Thailand 4.0. The instruments for collecting the data were unstructured interview form and opinionnaire. 
There were 19 key informants who were policy proponent /minister/ director-General, academicians/ lecturer, 
civil society, and basic education school administrator. The statistics used for data analysis were median, mode, 
interquartile range, and content analysis. 

The findings of this research were as follows: 

The educational administrations the characteristics of basic education school administrator in 
accordance with education goal of Thailand 4.0 to experts’s opinions were the characteristics of basic education 
school administrator which composed of eleven correlation components to in accordance with education goal of 
Thailand 4.0. The education paths of the characteristics of basic education school administrator in accordance with 
education goal of Thailand 4.0 were as follows; 

1. The characteristics that are related to the goals of equality and equality of learners in the amount 
of 8 features 2. The characteristics that are related to the goals of the opportunities to study in the amount of 
8 features 3. The characteristics that are related to the goals of the quality of the education system in the amount 
of 9 features 4. The characteristics that are related to the goals of the in the efficiency of management in the 
amount of 8 features 5.The characteristics that are related to the goals of the effective management in the amount 
of 9 features 6.The characteristics that are related to the goals of the creative learning relate with Thailand 4.0 in 
the amount of 8 features 7.The characteristics that are related to the goals of lifelong learning and career Skills in 
the amount of 9 features 8.The characteristics that are related to the goals of the education create essential 
knowledge and skills necessary for the 21st century 9.The characteristics that are related to the goals of the 
responsive education of teacher changes in the amount of 8 features 10.The characteristics that are related to the 
goals of the responsive education of school in the amount of 8 features 11.The characteristics that are related to 
the goals of the laws that support education management are independent and responsible in the amount of 
8 features. 
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ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์                                   
ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย  รวมทั้ง                         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร.พิธาน พื้นทอง                                  
ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยช่วยเติมเต็มส่งผลให้วิทยานิพนธ์                               
เล่มนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ผู ้ว ิจ ัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง  ขอกราบขอบพระคุณ                                                   
คุณพ่อประสิทธิ์ คุณแม่สำรวล มาลัย ต้นตระกูลล้วนปสิทธิ ์สกุลที่ดูแลด้วยความรักและความเข้าใจ  ให้กำลังใจ                                              
อันแสนอบอุ่นและสนับสนุนมาโดยตลอด ขอขอบคุณ ผอ.ดร.อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ที่ช่วยเหลือเอื้ออำนวยประสานงาน 
แนะนำเสมอมาส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถดำเนินการวิจัยจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีผู้วิจัย 

ขอขอบคุณผู ้ เช ี ่ยวชาญและผู ้ทรงคุณวุฒิทั ้ง  19 ท่าน ได้แก่ ท่านรัฐมนตรี ดร.สุว ิทย์ เมษินทรีย์                                        
ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงษ์ศักดิ์ ดร.ตวง อันทะไชย ณรงศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด ดร.สมศักดิ์                                     
ดลประสิทธิ์ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ รศ.ดร.พร้อมพิไลย บัวสุวรรณ ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล                                             
ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ดร.สกลวรรณ เปลี่ยนขำ ดร.ณรินทร์ ชำนาณดู ดร.เตือนใจ รักษาพงษ์                                 
ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ์ โชคชัย ฟักโต ชาญ ตันติธรรมถาวร ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน และอีก 2 ท่าน ให้ข้อมูล แนะนำ                                                         
ให้คำปรึกษาอย่างดี คือ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ และ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ให้ความเมตตาสละเวลาอันมีค่ายิ่ง                                  
ในการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามให้กับผู้วิจัยให้ความอนุเคราะห์ด้านข้อมูลที่มีค่าจากมุมมองที่หลากหลาย                                            
มีความสำคัญยิ่งในการวิจัยเชิงอนาคต จากการวิจัยทีท่ำให้วิทยานิพนธ์สำเร็จมีความสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณคณาจารย์ในภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ทุกท่านที่ให้ความรู้แนวคิด                                         
แนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ คุณบุพกานต์ ศรีโมรา เพื่อนรักซึ่งดูแลกันมาโดยตลอดหลักสูตร รวมทั้งพี่เพื่อนและ                                                              
น้องนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน โดยเฉพาะเพื่อนร่วมรุ่น                                            
ดุษฎีบัณฑิตรุ่น 13/1 ตลอดจนเพื่อนผู้บริหาร ดร.จิรวรรณ นาคพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทุกท่านที่เป็นกัลยาณมิตร สร้างมุมมองแนวคิดพลังเชิงบวก คอยให้กำลังใจและ
สนับสนุน ตลอดจนเอื้ออำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือเป็นกำลังใจทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดามารดา ครูอาจารย์                           
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา อบรมสั่งสอน แนะนำ ให้การสนับสนุน และให้กำลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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1 

 
บทที่ 1 
บทนำ 

 
โลกกำลังเข้าสู ่ภาวะวิกฤตเนื ่องจากความไม่สมดุลระหว่างโครงสร้างประชากรและ   

การจัดการความรู้ นอกจากนี้แล้ว การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคฐานข้อมูลความรู้ดิจิตอล ทั้งนี้ประเทศไทย  
ยังขาดการเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจในอนาคต ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับ   
การแข่งข ันในอนาคต โดยยังขาดทั ้งฐานองค์ความรู ้  ความตระหนักในความเปลี ่ยนแปลง  
ความตระหนักต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การผลิตบุคลากรการวิจัยโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อ  
จึงยังล้าหลังหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการ  จากการวิจัย
และพัฒนาด้านต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องเร่งปรับตัวโดยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ที่มีภูมิคุ้มกัน ยืดหยุ่น และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
หลัก ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
นาโนเทคโนโลยี ที่มีการวิจัยและพัฒนาด้านการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์การวิจัยเชิงทดลอง
อย่างเป็นระบบ1 นอกจากนี ้ความเปลี ่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที ่มีแนวโน้มที ่นำไปสู่  
ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการค้นหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื ่อความยั ่งย ืน สอดคล้องกับการเข้าสู ่ย ุคสังคมสูงวัย และสังคมดิจิตอล  
ซึ่งจากรายงานผลการศึกษาพบว่าแนวโน้มประชากรกำลังเป็นตัวแปรที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อระบบ
โครงสร้างเศรษฐกิจ และสังคมในอนาคตอย่างหลีกเลี ่ยงไม่ได้  โดยที ่แนวโน้มคนไทยจะมีอายุ 
ยืนยาวขึ้น และจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น สัดส่วนคนวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุจะเปลี่ยนไป2 เมื่ออัตราการเพิ่ม
ของประชากรมีแนวโน้มคงที่ ส่งผลให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เมื่ อถึงเวลานั้น  
ประชากรสูงอายุจะมีจำนวนมากกว่าประชากรวัยเด็กเสียอีกสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 
1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ   

และวิทยาลัยนวัตกรรม, สถานการณ์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย,  
เข้าถึงเมื่อ 23 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก www.aseansti.org/innovationview.php?blog=13. 

2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “วิสัยทัศน์ประเทศ
ไทยสู่ปี 2570” (เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ). 
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ส่งผลให้ลักษณะการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจระหว่างประชากรวัยต่าง ๆ เปลี ่ยนไป 3 อย่างไรก็ตาม 
เมื่อแนวโน้มจำนวนประชากรวัยเรียนจะลดลงแต่การแข่งขันในการหางานทำและการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจซึ่งมีพื้นฐานการใช้ความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ประชากรวัยเรียนสนใจจะเรียนเป็นสัดส่วน  
สูงขึ้นและรัฐบาลต้องระดมทรัพยากรมาพัฒนาการศึกษา  การให้ความรู้เศรษฐกิจโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น4 เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นผู้ที่มีส่วนในการกำหนด 
นโยบายจึงควรทำความชัดเจนในการกำหนดทิศทางในอนาคตประเทศ ประกาศจุดยืนที่ชัดเจน  
ในการพัฒนาประเทศให้ดำรงอยู่ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ  
ช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่สมดุล และยั่งยืน 5 การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล 
และยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอ 
ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้มีความ
เข้มแข็ง เพื่อพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 เสริมสร้างปัจจัยแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งในเชิงสถาบัน ระบบโครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถ 
เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  อย่างไรก็ตามสถานการณ์การพัฒนา 
ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อคนและสังคมไทยหลายประการ ในขณะที่หลายสิ่งเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
การรับรู้ของคนไทยกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จากบางพื้นที่การวิจัยพบว่าอยู่ในระดับปานกลางและ
ต่ำทั ้งด้านนโยบายและการดำเนินชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.06 การขับเคลื ่อนพัฒนาประเทศไทย 
โดยใช้โมเดลไทยแลนด์ 4.0และได้จัดยุคการพัฒนาเป็น 4 ยุคที ่ 1.0 ยุคเกษตรกรรม ยุคที ่ 2.0  
ยุคอุตสาหกรรมเบา ยุคที่ 3.0 ยุคอุตสาหกรรมหนักและยุคที่ 4.0 คือยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม หรือยุคเศรษฐกิจฐานมูลค่า หรือภาษาอังกฤษคือ value base economy ตรงกับข้อมูล
ที ่อ ัลวิน ทอฟเลอร์ (Alvin Toffler)กล่าวไว้ในหนังสือ The Third Wave เกี ่ยวกับการแบ่งยุค 

 
3 ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และปราโมทย์ ประสาทกุล, ประชากรไทยในอนาคต, เข้าถึงเมื่อ 

14 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.ipsr.mahidol.ac.th. 
4 ปราโมทย์ ประสาทกุล และคณะ, “การเปลี่ยนแปลงประชากรไทยกับการศึกษา”  

(เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิด เรื่อง “ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี” วันที่ 22-
23 กุมภาพันธ์ 2550 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา). 

5 “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและส ังคมแห่งชาติ  ฉบับท ี ่ส ิบสอง  (พ .ศ .2560-2564) ,”  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133, ตอนที่115 ก (30 ธันวาคม 2559): 1. 

6 กรวิก พรนิมิต, “ความรู้ความเข้านโยบายThailand 4.0 ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง” 
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 27, 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560): 871-879. 



 3 

 

การเปลี่ยนแปลงเป็น 4 ยุคเช่นกันแต่การกำหนดเป็น 4.0เป็นการใช้สัญลักษณ์ที่มีนัยว่าเป็นการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นเลขทศนิยม จากการศึกษาเอกสารตำราไม่มีผู ้ใดได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับไทยแลนด์ 4.0 เป็นภาษาไทยไว้แต่อย่างใด 

การจัดการศึกษาที่ดีจึงต้องรู้จักการมองการณ์ไกลและเตรียมประชาชนให้พร้อมที่จะรับ
สถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในอนาคต ประเทศไทยควรวางแผนการจัดการศึกษา   
และการพัฒนาคนแบบยืดหยุ่นสนองความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความอยู่
รอด7 ดังนั้นทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษาจึงต้องแสวงหากระบวนทัศน์ที่ชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันได้
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคนไทยให้มีสมรรถนะอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ ดำรงชีวิตได้อย่างสมดุล
และยั่งยืน 

 
ความเป็นมาและความสำคญัของปัญหา 

สาระสำคัญของข้อเสนอเพื ่อการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย 1) การสร้างระบบ 
ความรับผิดชอบ (accountability) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้โรงเรียนมีความรับผิดชอบ
โดยตรงต่อผู ้ปกครองและนักเรียนมากขึ ้น  โรงเรียนควรมีอิสระในการบริหารจัดการและพ่อแม่  
สามารถเป็นผู้เลือกโรงเรียนให้ลูกตามข้อมูลคุณภาพของโรงเรียนที่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ   
2) การปรับหัวใจหลักคือการพัฒนาคน พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีสมรรถนะ ขีดความสามารถและ  
อยู ่ในสังคมในอนาคตได้อย่างสมดุลปัญหาระบบการศึกษาไทยเกิดจากการใช้ทรัพยากรไม่มี  
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร สื่อการสอนและการพัฒนาครู เพื่อให้ 
นักเรียนเรียนรูอ้ย่างเหมาะสมกับบริบทของศตวรรษท่ี 21 และ 3) การลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพ
การศึกษา โดยปรับการจัดสรรงบประมาณให้พื้นที่ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้น  
และสร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครูและนักเรียนที่มีปัญหา8 สถานการณ์ในขณะนี้คือ  
คนไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำ มีทักษะภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศต่ำและมีปัญหาการขาดแคลน
แรงงานทักษะ การขาดทัศนคติและและความกระตือรือร้น การขาดความรับผิดชอบและวินัย  
ในการทำงานการขาดความคิดสร้างสรรค์ กำลังคนที่ผลิตขาดคุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถ  
ที่จำเป็นเพียงพอ เช่นทักษะภาษาไทยและและภาษาต่างประเทศ(ฟัง พูด อ่าน เขียน) การใช้
คอมพิวเตอร์และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ความรู้ในการ

 
7 วิทยากร เชียงกูล, แก้วิกฤติเศรษฐกิจแนวพุทธ (กรุงเทพฯ: สายธาร, 2551). 
8 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื ่อการพัฒนาประเทศไทย , รายงานฉบับสมบูรณ์การจัดทำ

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ  [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 23 
ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2014/03/Final-Paper.pdf. 
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ประยุกต์ใช้ตัวเลข ทักษะคำนวณขั้นพื ้นฐาน ขาดคุณลักษณะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
การแก้ปัญหาในงาน การทำงานเป็นทีม ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความขยัน มีวินัย ตรงต่อเวลา  
ภาวะผู้นำ เป็นต้น9 ปัญหาหนึ่งที่สำคัญและส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพคือครูและบุคลากร
รวมทั้งผู้อำนวยการสถานศึกษามาจากผู้ที่มีผลการเรียนปานกลางผ่านการเรียนจากระบบท่องจำแบบ
เก่า ไม่มีอุปนิสัยรักการเป็นครูไม่ใฝ่เรียนรู้ไม่รักการอ่าน ไม่สนใจเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองแต่เลือกเรียน 
และเข้ามาทำงานในฐานะที่เป็นอาชีพหนึ่งที ่มีรายได้เท่านั ้นทำหน้าที่ตามที่ได้รับหมา ยเท่านั้น 
เนื่องจากระบบการทำงานแบบราชการไทยไม่มีการตรวจสอบผลการทำงานอย่างจริงจัง ดังนั้นถ้าไม่
ทำผดกฎหมาย ระเบียบวินัยก็จะได้รับเงินเดือนเพิ่มทุกปีส่งผลให้ไม่สนใจ ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง  
ปรับปรุงการทำงานของตนเอง รวมทั้งไม่ตรวจสอบเรียกร้องจากเพื่อนร่วมงานในองค์กรให้ต้อง
พัฒนาการทำงาน การทำงานภายใต้ระบบเก่าเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งอาจทำให้ครูที่ตั้งใจทำงานท้อใจ 
ไม่มีกำลังใจ ไม่มีแรงจูงใจในการทำงานจนกระทั้งครูขอลาออก ขอเกษียณก่อนกำหนดอายุ ไปทำงาน 
อย่างอ่ืนแทนทำให้เสียครูดี ๆ ที่มีอยู่น้อยไป10 ดังนั้นแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาจึงต้องเริ่มต้น
ที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์กรต่าง ๆ กำลังให้ความสำคัญอย่างยิ่ง  
เพราะทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดขององค์กร เป็นกลยุทธ์หนึ่ง  
ที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององคก์ร ด้วยเหตุผลดังกล่าวองค์กรต่าง ๆ จึงพยายาม
ที่จะแสวงหากลยุทธ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การบริหารจัดการ  
ผู ้มีความสามารถสูง (talent management) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยใช้ทักษะ 
เป ็นพ ื ้นฐาน (skill based human resource management) การบร ิหารผลการปฏ ิบ ัต ิ งาน  
(performance management) และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะเป็นพื ้นฐาน  
(competency-based human resource management) เป็นต้น11  

จากการสังเคราะห์งานวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษา พบว่า งานวิจัยทางด้าน   
การบริหารการศึกษาส่วนใหญ่เป็นผลงานวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษาที่ศึกษาในด้านทักษะ  

 
9 สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปภาวการณ์มีงานของประชากร, เมษายน (กรุงเทพฯ:  

สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2552). 
10 วิทยากร เชียงกูล, รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2551/2552 บทบาทการศึกษา

กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2553), 161. 
11 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.),  การปรับใช้สมรรถนะในการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์, (เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง สมรรถนะของข้าราชการ, 31 มกราคม 
2553). 
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การบริหารและด้านพฤติกรรมการบริหาร12 นอกจากนี้การศึกษาตัวบ่งชี้ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร 
สถานศึกษา ซึ่งมีข้อค้นพบบ่งชี้ว่าปัจจัยด้านภาวะผู้นำ ปัจจัยด้านคุณลักษณะ  ปัจจัยด้านทักษะ  
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านสถานการณ์ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ของผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลต่อประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 13 จากสภาพ
ปัญหาความล้มเหลวของระบบการศึกษาในปัจจุบัน และเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั้น  
การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นการพัฒนาทั้งกำลังคนและระบบการศึกษา จากงานวิจัยพบว่ารูปแบบ
การศึกษาไทยที่สมดุลกับบริบทและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 เป็นการศึกษาบริบทของการศึกษาไทย 
โดยวิธีการอนาคตปริทัศน์และอิงผู้ทรงคุณวุฒิ โดยนำเสนอผลการวิจัยสรุปได้ใน 7 สาระ ตั้งแต่สาระ 
ที่เกี่ยวกับเอกัตบุคคล สาระระหว่างบุคคล สาระขององค์การ สาระของชุมชน สาระทางวัฒนธรรม 
สาระของชาติ สาระของนานาชาติ และสาระเชิงสากล14 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจึงควรมุ่งเน้นการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับ 
บริบทในอนาคต การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลนี้ ผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถที่จะเลือกใช้กับ การบริหาร
สถานศึกษาให้ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่าและเพียงพอต่อการใช้งาน โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา 
ในโครงการประชารัฐของกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติ  
ผู ้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงศักยภาพทางด้านการบริหารและจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
ของสถานศึกษาให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น   
ซึ่งนอกจากจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในชุมชนแล้วยังจะทำให้สถานศึกษาเป็นที่ไว้วางใจ  
ของชุมชนในการจัดการศึกษาที ่มีคุณภาพได้อย่างยั ่งยืน เศรษฐกิจในหลายประเทศ ทั ่วโลก  
มีการปรับตัว เช่น สหรัฐอเมริกาพูดถึงชาติแห่งการสร้าง (A Nation of Makers) อังกฤษกำลังผลักดัน 
การออกแบบนวัตกรรม (Design of Innovation) ขณะที ่จ ีนได ้ประกาศนโยบายผลิตในจีน  

 
12 โสภนา สุดสมบูรณ์ , “การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารการศึกษาในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). 

13 ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์, “การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผล
ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู ้อำนวยการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน”  วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 8, ฉบับพิเศษ (2549): 69-83. 

14 พรชุล ีอาชวอารุง, “รูปแบบการศึกษาไทยที่สมดุลกับบริบทและสังคมไทยในศตวรรษที ่
21” วารสารวิชาการ 2, 1 (มกราคม 2542): 31-42, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก
http://www.9experttraining.com/articles. 
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(Made in China 2025) ส่วนอินเด ียก ็กำล ังข ับเคลื ่อนผลิตในอินเด ีย (Made in India) หรือ 
อย่างเกาหลีใต้ก็วางโมเดลเศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) สำหรับ 
ประเทศไทยเอง ณ ขณะนี้ยังติดอยู่ใน “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” จะเห็นได้จากในช่วง 50  
ปีที ่ผ ่านมา ในช่วงระยะแรก (พ.ศ.2500-2536) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื ่องอยู ่ที่  
7-8% ต่อปี ในช่วงระยะถัดมา (พ.ศ.2537-ปัจจุบัน) เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการเติบโตในระดับเพียง  
3-4% ต่อปีเท่านั ้น การปรับเปลี ่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู ่ Value–Based Economy หรือ  
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ ทำมาก 
ได้น้อย เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น ทำน้อย ได้มาก15 ส่วนประเทศไทยในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของ
ไทยแลนด์ 3.0 ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งมีระยะเวลายาวนาน 
จนทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ติดกับดัดรายได้ปานกลาง ทำให้รัฐบาลปัจจุบันเห็นว่า  
ควรเปลี่ยนเพื่อก้าวข้ามไปสู่ความเป็นไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะมีโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่จะนำไปสู่วิสัยทศัน์ 
ของรัฐบาลชุดปัจจุบันคือ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมทั้งการบริหารจัดการระบบราชการ  4.0  
เป็นระบบที่ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ประกอบด้วย 1) การเปิดกว้างและเชื่อมโยง 
คือมีความโปร่งใสในการบริหารงาน สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
และถ่ายโอนภารกิจที่ภาครัฐไม่สามารถดำเนินการเองให้ภาคส่วนอื่นรับผิดชอบแทน ส่วนภาครัฐ  
ด้วยกันก็ต้องทำงานให้มีความเชื่อมโยงทั้งส่วนกลาง ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 2) ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ต้องทำงานในเชิงรุก มุ่งแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชนในหลากหลาย  
ช่องทางรวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ  
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน 3) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
สร้างนวัตกรรมหรือความคิด ริองค์กรมีสมรรถนะสูง ปรับตัวได้ดีและทำให้ข้าราชการผูกพันกับ  
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตน16 เพื่อการพัฒนาระบบราชการที่จะพัฒนาคนรองรับกับ 
การเปลี่ยนแปลงและประยุกต์องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่าง  
ทันเวลา การจัดการศึกษาคือวิธีการ กระบวนการเตรียมกำลังคนที่สำคัญที่สุด เพราะสถานศึกษาคือ
แหล่งผลิตคนที ่มีความรู ้ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะต่าง ๆ ไปสู ่สังคม ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากที่สุดทั้งในเรื่องความรู้ ความสามารถ  

 
15 สุวิทย์ เมษินทรีย์ , Thailand 4.0 : สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื ่อมโยง

เศรษฐกิจไทยสู่โลก, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.thairath.co.th/ 
content/613903. 

16 สุวิทย์ เมษินทรีย์, ระบบราชการ 4.0, เข้าถึงเมื่อ 13 ธันวาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://www.thairath.co.th/content/613903. 

http://www.thairath.co.th/
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ทางวิชาการและการรู้จักวิธีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ การมีคุณลักษณะที่ดี เช่น รักและหวังดี  
ต่อศิษย์ อุทิศตน ทุ่มเท เป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความรักและการยอมรับนับถือ การที่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณลักษณะที่ดีช่วยให้นักเรียนรักการเรียนหรือได้เรียนรู้ในบรรยากาศที่ดีส่งเสริมใ  
ห้พวกเขาเรียนได้ดีขึ้น17 ผู้บริหารคือบุคคลสำคัญที่จะขับเคลื่อนฟันเฟืององค์กรไปสู่ความสำเร็จ 
คุณลักษณะของผู้บริหารนับเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นที่จะต้องสอดคล้องรองรับกับสภาพการณ์และ  
ความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น  

จากกระแสความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลอย่างชัดเจนในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศทั้งระบบ ดังนั้นแนวทางในการวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นไปเพื่อ
ค้นหาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการศึกษาในกลุ่มภาวะผู้นำ 
คุณลักษณะ และบทบาทการบริหาร โดยค้นหารายละเอียดในเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร  
ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการศึกษา 
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา เกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา จะทำให้ในระบบการศึกษามีผู้บริหารสถานศึกษา
มีคุณลักษณะที่เหมาะสมสอดคล้องรองรับนโยบายการศึกษา 4.0  

 
ปัญหาการวิจยั 

จากแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของโลกส่งผลให้หลายประเทศได้กำหนดโมเดล 
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพื่อสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่  2118 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 
ใน 3 มิติสำคัญ คือ 1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  2) เปลี่ยนจาก 
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์  
และนวัตกรรม 3) เปลี ่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู ่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ 1) เปลี่ยนจาก 
การเกษตรแบบดั้งเดิม (traditional farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี (smart farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (entrepreneur) 2) เปลี่ยนจากธุรกิจขนาดย่อมเดิม (traditional SMEs หรือ SMEs)  

 
17 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการ

เรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ: พริกหวาน, 2551), 12. 
18 สุวิทย์ เมษินทรีย์ , Thailand 4.0 : สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื ่อมโยง

เศรษฐกิจไทยสู่โลก, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม.25 60, เข้าถึงได้จาก http://www.thairath.co.th/ 
content/613903. 

http://www.thairath.co.th/
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ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็นนักประกอบการรุ่นใหม่ (smart enterprises  
และ startups) ที่มีศักยภาพสูง 3) เปลี่ยนจากการบริการรูปแบบเดิม (traditional services) ซึ่งมี 
การสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่การบริการมูลค่าสูง (high value services) 4) เปลี่ยนจากแรงงาน
ทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงปัจจัยความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
ยุคใหม่ ความต้องการของตลาดแรงงาน ทิศทางของรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมขนานใหญ่นั้น ส่งผลให้การจัดการศึกษาต้องมีความสอดคล้อง  
รองรับความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี  

ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ทบทวนภารกิจในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ 
ในเวทีโลกนั ้น การค้นหาคุณลักษณะของผู ้บริหารสถานศึกษาจึงมีความสำคัญเพื ่อให้สามารถ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพถือว่าเป็นกลไกหลักที่มี
บทบาทสำคัญยิ่งต่อการปฏิรูปการศึกษาสร้างคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ 
ที่กำหนดไว้และสอดรับต่อนโยบายการศึกษาของชาติ ผ่านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยการใช้
ศักยภาพทั้งความเป็น “ศาสตร”์ และ “ศิลป์” ร่วมกันแบบบูรณาการ (integration) โดยไม่ให้ขัดแย้ง
กับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษาสามารถเข้าไปแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วย
สันติวิธีและวิถีของภาวะผู ้นำ ภายใต้หลักนิติธรรม ( rule of law) ที ่ต้องเกี ่ยวข้องกับระเบียบ  
หลักเกณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการศึกษาแลกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและในยุคแห่งประชาคม
อาเซียนนี ้ซึ ่งเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของโลกไร้พรมแดน คุณลักษณะของผู ้บริหารสถานศึกษา 
ในอาเซียนแห่งศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีความโดดเด่น สร้างความน่าเชื ่อถือและยอมรับทั้งในเชิง 
วิชาการและเชิงบริหารจัดการให้กับครูผู้สอน บุคลากรของสถานศึกษา นักเรียน ชุมชนและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียในการบริหารจัดการสถานศึกษา19ตามที่ได้กล่าวมานั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าแนวโน้มของ 
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการศึกษา  เช่นการเปลี่ยนจุดเน้นต่อ 
การสอนเพื่อรู้ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  
ที่เน้นกระบวนการเรียนรู ้ทุกเวลาทุกสถานที่ รวมถึงการสร้างภาวะผู้นำในการเป็นผู้ผลิตจนถึง  
การสร้างนวัตกรรม ซึ่งในอดีตจะพบว่าการศึกษายังมุ่งเน้นการฝึกพัฒนาด้านความรู้ให้กับผู้เรียน  
เป็นส่วนมาก ระบบการศึกษาที ่ให้ความสำคัญต่อความรู ้และรายวิชาที ่ล้าสมัย ไม่ได้คำนึงถึง  
ความเปลี่ยนแปลงที่กำลังคืบคลานเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ  
และการแข่งขัน นักเรียนจึงถูกยัดเยียดให้เรียนรู ้ในชุดความรู ้เดิม ๆ ที ่สั ่งสมมาเป็นพัน ๆ ปี  
ด้วยความกังวลใจของผู้ใหญ่ในวงการศึกษาไทย ส่งผลให้นักเรียนต้องแบกตำรา เรียนรู้และจดจำ 

 
19 เจริญ ภูวิจิตร์, คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเซียน , เข้าถึงเมื ่อ 10 

มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.nidtep.go.th/webnidtep2015/files/080359_1.pdf. 
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มากกว่าการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ จึงเป็นคำถามที่นักการศึกษาทุกคนต้องตอบให้ได้ว่า  
ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง ประการต่อมาคือแนวโน้มทางเทคโนโลยีที่ส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างมาก สื่อและช่องทางข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ เกิดขึ้นทุกวัน การที่ระบบ
การศึกษาไม่ปรับตัวเท่ากับเป็นการปิดหูปิดตาตนเอง สร้างความเสียเปรียบและความด้อยทาง  
สติปัญญาให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติซึ่งประเมินค่าไม่ได้กับความเสียเปรียบในด้านต่าง ๆ รวมทั้งโอกาส 
ที่สูญเสียไป ทรัพยากรที่ถูกใช้อย่างไม่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลข่าวสารไม่คมชัด 
ขาดระบบการจัดการผลผลิต ระบบการศึกษาที ่เน้นภารกิจตามนโยบายส่วนกลาง ขาดมิติของ  
การทบทวนผลการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ ย่อมส่งผลให้การบริหารราชการ รวมทั้งระบบการศึกษา  
ขาดประสิทธิภาพและพัฒนากำลังคนไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
ประการสุดท้ายนี้คือการขาดมิติของแผนพัฒนากำลังคนที่มีระดับชั้นของการยกระดับทักษะ ฝีมือและ
กระบวนการสร้างสรรค์ผลผลิตที่สามารถแข่งขันได้ในทุกระดับ การจัดการศึกษาเปลี่ยนไปจากเดิม  
เน้นองค์ความรู้มาเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการในการปรับเปลี่ยน 
การบริหารจัดการจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อประเด็นต่อไปนี้ 1) สภาวะทางสังคมประเทศไทย 4.0  
จะมีการก้าวสู่สังคมสูงวัยคนมีอายุยืนแต่อัตราการเกิดของเด็กลดลงอย่างรวดเร็ว สถานการณ์เช่นนี้ 
จะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแน่นอน นั้นคือ 1.1) อัตราการของบุคลากรทาง
การศึกษาจะมีโอกาสขาดแคลน ต้องขยายอายุการทำงานให้เพิ่มมากขึ้น 1.2) การจัดการศึกษาสำหรับ
กลุ่มคนสูงวัย เช่น งานอดิเรก อาชีพเสริมหรือกิจกรรมเพื่อสุขภาพอนามัยซึ่งจะต้องจัดให้กับผู้สูงวัย 
ที่มีจำนวนมากขึ้นสามารถพัฒนาให้มีศักยภาพรองรับการทำงานตามที่ต้องการ 2) ความเปลี่ยนแปลง
วิถีชีว ิต ปัจจุบันคนในสังคมมีการบริโภคข้อมูลทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากขึ ้นและ  
การตัดสินใจของผู้บริโภคก็ใช้ข้อมูลความคิดเห็นในอินเตอร์เน็ตมาประกอบการตัดสินใจ การขายผ่าน 
ระบบออนไลน์มีหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ให้เลือก มีคำแนะนำและโฆษณามากมาย มูลค่าสินค้ามีมาก
ขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งโดยผ่านระบบของไปรษณีย์ การทำงานไม่ยืดมั่นในองค์กร ต้องการ  
ความมีอิสระในการคิดและตัดสินใจ ต้องการการยอมรับและความก้าวหน้าเติบโต ประสบความสำเร็จ
ที่รวดเร็วและเป็นความท้าทายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะทำอย่างไรให้ใช้ทรัพยากรมนุษย์  
ได้เต็มตามศักยภาพ คนมีความสามารถอยากทำงานในองค์กรนั้นไปนาน ๆ 3) การเข้าถึงเทคโนโลยี 
ปัจจุบันการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนเป็นไปอย่างทั่วถึงและง่ายโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นมีการเข้าถึง 
ด้วยเส้นทางที่หลากหลายทั้งทางคอมพิวเตอร์และมือถือ ทั้งในด้านความบันเทิงและการเรียนรู้  
การพัฒนาตนเองดังนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและใช้สารสนเทศ 
ในการพัฒนาตนเองและการนำความรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ การพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีต้องควบคู่ไปกับการลงทุน และการพัฒนาบุคลากรด้วย เพื่อความ  
สมดุลและความพร้อมในการใช้งานได้จริง 4) ความขัดแย้งและความหลากหลายในไทยแลนด์ 4.0  
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การเปิดรับความแตกต่าง ความหลากหลายของคนในองค์กรที่มากขึ้ น การสร้างความมีเอกภาพ  
ขององค์กรด้วยการทำงานเป็นทีม เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายนอกจากนั้น  
ยังต้องมีการทำงานแบบเครือข่ายและร่วมกับสถานประกอบการเพื่อการเรียนรู้ 5) ประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการ สังคมที่ประกอบด้วยคนยุคใหม่ ที่มีความหลากหลาย ที่มีค่านิยมไม่ยึดติดหรือ
ผูกพันกับองค์กรรักการทำงานอิสระ รูปแบบของการบริหารจัดการจะต้องสอดรับกับความต้องการ  
มีความแปลกใหม่ ท้าทายความสามารถ ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ต่าง ๆ สร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อและรองรับการเปลี่ยนแปลง  
ผู้บริหารต้องปรับตัวให้เข้ากับทีมงานรุ่นใหม่ 

แนวโน้มของกระแสยุคไทยแลนด์ 4.0 นั ้นส่งผลโดยตรงต่อการบริหารสถานศึกษา 
ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพกำลังคนให้มีสมรรถนะในระดับที่สามารถผลิตงานได้อย่าง 
สร้างสรรค์โดยหัวใจหลักคือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
การวิจ ัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ ่มเทคโนโลยีและ 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) กลุ ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ( food,  
agriculture & bio-tech) 2) กลุ ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (health, 
wellness & bio-med) 3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (smart devices, robotics & mechatronics) 4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี 
อินเตอร์เน็ตที่เชื ่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
(digital, IOT, artificial intelligence & embedded technology) 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (creative, culture & high value services)20 สำหรับการศึกษา 
นั้นมีลำดับดังนี้ การศึกษา 1.0 (Education 1.0) คือการจัดการศึกษาที่การสอนแบบครูเป็นผู้ให้
นักเรียนเป็นผู้รับเน้นการท่องจำตำราและทำแบบฝึกหัดตามตำรา ไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนรู้  
ตามความรู้ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน การศึกษา 2.0 (Education 2.0) คือการจัดการศึกษา 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังให้ผู ้เรียนมีจิตวิญญาณแห่งการเรียนรู ้และแสวงหาความรู้  
ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกและภายในโรงเรียน ครูคือผู้สนับสนุน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การศึกษา 3.0 (Education 3.0) คือการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่  
และสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม 
(กระบวนการกลุ ่ม) และให้ผู ้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถนำความรู้  

 
20 เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, Thailand 4.0 อะไร...อะไร...ก็ 4.0, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 

2559, เข้าถึงได้จาก http://www.9experttraining.com/articles/thailand-4.0. 
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ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยครูมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
การศึกษา 4.0 (Education 4.0) คือการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือกระตุ้นการเรียนรู้ มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนสร้างสรรค์
นวัตกรรมและการวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ 
ประเทศ เมื่อทิศทางเป็นเช่นนี้แล้วการบริหารการศึกษามีความพร้อมเพียงพอหรือยัง ยกตัวอย่างเช่น 
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารอัตรากำลังด้านการบริหารงบประมาณ และ
ทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน สำหรับในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ยังมี  
ความล้าหลังมากเพราะเป็นหลักสูตรที่มีอยู่มักอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระวิชา เป็นผลมาจากความกังวล  
ใจของนักวิชาการนักพัฒนาหลักสูตร และผู้กำหนดนโยบาย ขาดกระบวนการจัดการสาระการเรียนรู้
พื้นฐานที่ไม่จำเป็นต้องบรรจุเนื้อหาไว้ครบถ้วนทุกเรื่อง โดยหลักสูตรควรมุ่งเน้นสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ และสร้างลักษณะนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ควรผูกขาดความรู้ไว้เพียงแต่ในตำราหรือ  
ครูผู้สอนเท่านั้น รวมทั้งสร้างกระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมบนฐาน
องค์ความรู้และสภาพปัญหาที่แท้จริงในด้านการบริหารอัตรากำลังนั้นต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน  
องค์ความรู้นั้นมีอยู่มากมาย บุคลากรที่จะนำไปสู่องค์ความรู้เหล่านั้นก็มีมากเช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับ
การบริหารจัดการในเชิงพหุมิติ ซึ่งจะทำให้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรจะหมดไปจากระบบการศึกษา
ไทย นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดภาคี และสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้จาก  
ห้องเรียนขยายออกไปสู่ห้องเรียนชุมชนมากยิ่งขึ้นส่วนการบริหารด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และ
งบประมาณนั้นนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังเป็นไปตามกลไกของระบบราชการ กล่าวคือต้องใ ช้ 
งบประมาณให้หมดตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ทำให้เกิดความสูญเปล่าและขาดความต่อเนื่อง และ
ความชัดเจนของการดำเนินงานระยะยาว ดังนั้นแนวโน้มของกระแสยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้นส่งผลต่อ 
การปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีความพร้อมต่อการพัฒนากำลังคนต่อไป 

ผู้บริหารสถานศึกษาคือปัจจัยที่สำคัญมีผลการวิจัยจำนวนมากที่บ่งชี้ว่าผู้บริหารคือปัจจัย  
ที่สำคัญที่สุด คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมากที่สุด 21 ดังนั้น 
การพัฒนาคุณลักษณะของผู ้บริหารจึงมีความสำคัญมากเพราะเป็นสิ ่งสำคัญต่อคุณภาพของ  
สถานศึกษาจากแนวปฏิบัติที่ผ่านมาจะพบว่าหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารค่อนข้าง  
ล้าสมัยไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังมีตัวแปรของสถานการณ์ที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนา  

 
21 ภารดี อนันต์นาวี, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ” วารสารศึกษาศาสตร์ 15, 1 (มิถุนายน-ตุลาคม 
2546), เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก www.tci-thaijo.org/index.php/edubuu/ 
article/download/18734/16513. 
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ตนเองของผู ้บริหารสถานศึกษาอีกด้วย กิจกรรมการพัฒนาผู ้บริหารที ่ส่วนมากให้น้ำหนักของ  
การสังสรรค์เชิงสังคมมากกว่าการพัฒนาศักยภาพบุคคลให้มีขีดความสามารถในการจัดการกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้และขาดเครื่องมือในการประเมินคุณลักษณะที่บ่งชี้ถึงระดับประสิทธิภาพของ
การบริหาร เพื่อวินิจฉัยว่าควรมีทิศทางในการพัฒนาอย่างไร 

ยุคไทยแลนด์ 4.0 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเปลี่ยนไปในแนวทาง 
ที่สอดคล้องรองรับการเปลี่ยนแปลงของเป้าหมายทางการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการ 
จัดการศึกษา ทั้งด้านความสามารถ ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะของการเป็นผู้ประกอบการในฐานะ
ของผู้บริหารการศึกษา ฯลฯ การศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ
อย่างยิ่งในขณะนี้ โดยเฉพาะในระดับการกำหนดนโยบาย การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ระบบการพัฒนา 
ผู ้บริหารทั ้งระบบ เพราะหากดำเนินการตามแนวปฏิบัติเดิมที ่ขาดมิติมุมมองของการส่งเสริม  
การพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกล่าวไว้ว่า  
การยกระดับคุณค่ามนุษย์ ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21ควบคู่ไปกับ
การเป็นคนไทย 4.0 ในโลกที่หนึ ่งและการขับเคลื ่อนนโยบายดังกล่าวไปสู ่เป้าหมายนี ้ได้ต้องมี  
การเตรียมคน ซึ่งก็สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายที่ประกอบด้วย 5 วาระ ในวาระที่ 1 การเตรียม 
คนไทย 4.0 ให้พร้อมก้าวสู่โลกที่1 และคงจะเป็นเรื่องที่ยากยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านกระบวนการ 
พัฒนาในระบบเดิมจะมีคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาให้อยู่ในระดับ  
แนวหน้าได้ เท่ากับเป็นการหยุดนิ่งท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ มิติ ดังนั้นผู้วิจัย  
ได้สะท้อนสภาพปัญหาตามที่ได้กล่าวมานั้นเพื่อให้เห็นสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างความจำเป็นของ  
การพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารให้สอดคล้องกับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้   

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งค้นหาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื ่อให้เกิดความเชื ่อมโยงสอดคล้องกันระหว่าง 
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการบริหารจัดการยุคไทยแลนด์ 4.0 และสอดคล้องกับสภาพบริบท 
ด้านนโยบายและการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

จากสภาพความเป็นมาและปัญหาของการวิจัยตามที ่กล่าวไว้ข้างต้นผู ้วิจัยกำหนด
วัตถุประสงค์การวิจัยดังนี ้

เพื่อทราบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา
ของนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
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คำถามการวิจยั 
เพื ่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยและแนวทางในการดำเนินการวิจัย ผู ้วิจัย

กำหนดคำถามการวิจัยดังนี ้
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างไร 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยเพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจาก 
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ 

แนวคิดเกี ่ยวกับคุณลักษณะของผู ้บริหารสถานศึกษาของนักวิชาการ ประกอบด้วย  
(1) แนวคิดของถวิล มาตรเลี่ยม กล่าวถึงคุณลักษณะผู้นำที่ดีมีดังนี้ 1) มีภาวะผู้นำของผู้บริหาร  
ประกอบด้วย 1.1) ความมุ ่งมั ่น ตั ้งใจที ่จะปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น  สุขุมรอบคอบ  
1.2) มีความคิดริเริ ่มสูง 1.3) มุ่งเป้าหมาย ความรู้ มีความกระจ่างชัด มีความเข้าใจเป้าหมายของ 
องค์การ 1.4) เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยการทำงานหนัก 1.5) ตระหนักถึงเอกลักษณ์เฉพาะของครูแต่ละคน  
1.6) มีความสามารถสร้างความเป็นผู้นำให้กับครู 1.7) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ มีภาวะผู้นำทาง 
การศึกษา ลดงานประจำลง 1.8) สิ่งสำคัญยิ่ง คือเป็นผู้บริหารเชิงรุก (Proactive) มากกว่าเชิงรับ 
(Reactive) 2) มีความสามารถในกระบวนการแก้ป ัญหา  3) มีท ักษะทางสังคมการมีความรู้  
ความสามารถและทักษะทางสังคมจะช่วยให้การบริหารงานดำเนินไปด้วยความราบรื่นและประสบ
ความสำเร็จ 4) มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถในการวิจัยหรือประยุกต์  
งานวิจัยมาใช้ในการบริหาร มีทักษะการสอน สามารถสาธิต และนิเทศได้22(2) แนวคิดของสถาบัน
พัฒนาข้าราชการพลเรือน ได้จัดทำหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ โดยกำหนดลักษณะ 
ของผู ้บริหารสถานศึกษามืออาชีพไว้ 6 ประการ คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม 2) การเป็นผู ้นำ 
ด้านการจัดระบบ พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ จัดระบบและใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  
การจัดระบบเครือข่ายเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การบริหารจัดการสิ ่งแวดล้อมทั ้งระบบ  
3) การเป็นผู้นำด้านวิชาการในเรื่องต่อไปนี้การพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ  การพัฒนารูปแบบ
กระบวนการเร ียนรู้  การพัฒนาครูตามแนวปฏิบ ัต ิการศึกษา  การวิจ ัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพ  
การประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4) การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการในเรื่องต่อไปนี้ การ

 
22 ถวิล มาตรเลี่ยม, การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ (กรุงเทพฯ:  

เสมาธรรม, 2549), 121-123. 
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วางแผนกลยุทธ์ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแย้ง  
การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคนิค การบริหารจัดการแนวใหม่ 5) การเป็นผู้นำ 
ด้านสังคมและชุมชนในเรื่องต่อไปนี้ การบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อชุมชนและสังคมการบริหาร 
ในบริบทที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมบริหาร 6) การเป็นผู้นำการพัฒนาตนเองเชิงบริหาร 
ในเรื่องการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้บริหารมืออาชีพ23 (3) แนวคิดของสมชาย เทพแสง กล่าวว่าผู้นำ
การศึกษาในยุคเทคโนโลยี หรือ E – Leadership ควรมีลักษณะ 10 E ดังนี้ 1) Envision ผู้นำต้อง 
สร้างวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะมีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการที่กว้างไกล เน้นการบูรณาการ 
เทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการ รวมทั้งการเรียนการสอน 2) Enable ผู้นำการศึกษาต้องมี
ความสามารถในการบริหารและการจัดการ โดยบูรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตรโรงเรียน ระบบ 
การบริหาร การปฏิบัติงาน ในโรงเรียน 3) Empowerment ผู้นำการศึกษาต้องเข้าใจและหยั่งรู้  
ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถกระจายอำนาจให้บุคลากรได้
อย่างเหมาะสม 4) Energize ผู้นำการศึกษา ต้องหมั่นจุดพลังและประกายไฟอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ 
เกิดพลังในการทำงาน เกิดความกระตือรือร้นขวนขวายตลอดเวลา 5) Engage ผู้นำการศึกษาต้อง
ตั้งใจและจดจ่อต่อการทำงาน โดยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ และต้องตั้ง 
ความหวังให้สูง และค่อย ๆ นำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 6) Enhance ผู้นำการศึกษา จะต้อง
ยกระดับผลการปฏิบัติงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  โดยมีมาตรฐานเปรียบเทียบ  
(Bench Marking) ไว้อย่างชัดเจน 7) Encourage ผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้แรงจูงใจต่อบุคลากร 
ให้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เป็นมิตรจะ
สนับสนุนงาน ให้ประสบผลสำเร็จ 8) Emotion ผู้นำต้องมีคุณภาพทางอารมณ์ มีความสามารถหยั่งรู้ 
จิตใจของบุคลากร และอ่านใจคนอื่นได ้สร้างทัศนคติทางบวก มีอารมณ์ขัน สุขุมรอบคอบ 9) Embody  
ผู้นำการศึกษา จะต้องเน้นการทำงานที่เป็นรูปธรรม เน้นเป้าหมายหรือผลงานที่สัมผัสได้ ควรใช้วิธีการ 
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และ 10) Eagle ผู้นำการศึกษาเปรียบประดุจนกอินทรีที ่มองไกลและเน้น 
ในภาพรวมกว่าการมองรายละเอียด ผู้นำควรมองเป้าหมายและผลงานเป็นหลัก ส่วนรายละเอียด  
เป็นหน้าที่ของเจ้าของงานที่จะทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ  E – Leadership หรือผู้นำ24  
(4) แนวคิดของธ ีระ  ร ุญเจร ิญ กล่าวถ ึงล ักษณะผู ้บร ิหารสถานศึกษามืออาชีพ  ดังต ่อไปนี้  

 
23 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตรการบริหารงาน

การ บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ชุดที่ 6 การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป, 2547), 2. 

24 สมชาย เทพแสง, “ผู้บริหารมืออาชีพ” ข้าราชการครู 20, 3 (มิถุนายน-กรกฎาคม 
2543): 20-23. 
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1) มีความถนัดในการเป็นผู้นำ และลักษณะนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 2) มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 3) มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ 4) มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมและมีจรรยาบรรณ 5) มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในศาสตร์  ที่เกี ่ยวข้อง  
6) บริหารโดยเน้นสภาพปัญหาและความต้องการเป็นที่ตั้ง 7) บริหารงานเชิงรุก 8) พัฒนาโรงเรียน 
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 9) มุ่งผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่ตั้ง25 (5) แนวคิดของ 
ศักดิ ์ไทย สุรกิจบวร จำแนกถึงคุณลักษณะของผู ้บริหารที ่จะส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา 
อย่างมืออาชีพ 10 ประการ คือ 1) มีความพร้อมทางด้านข้อมูลสารสนเทศ 2) มีความรู้ทางวิชาชีพ  
3) มีความรู้เท่าทันในสถานการณ์ 4) มีทักษะในการเข้าสังคม 5) มีทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ปัญหา 
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 6) การควบคุมอารมณ์ 7) มีพฤติกรรมกล้าเสี่ยง 8) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
9) มีความรู้สึกไวต่อบุคคลอื่น 10) มีความใฝ่รู้และฝึกฝนการเรียนรู้26(6) แนวคิดของสำนักวิชาการ 
และมาตรฐานการศึกษา กล่าวถึงผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะที่สำคัญคือ 1) มีความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู 2) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 3) มีการใช้หลักธรรมทางศาสนาเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อ
การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 4) มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมุ่งแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อใช้ 
เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยใช้ระบบประกัน 
คุณภาพเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนางาน27 (7) แนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา กล่าวถึงคุณลักษณะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย  
1) มีความรักและศรัทธา 2) มีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเป็นผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 3) มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
4) มีการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตยใน 5) มีการปฏิบัติงานโดยกระบวนการ 

 
25 ธีระ รุญเจริญ, ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา 

(กรุงเทพฯ: แอล.ที.เพรส, 2550), 28-29. 
26 ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, การแสวงหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารมือ

อาชีพ กรณีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา (คณะครุศาสตร: สถาบันราชภัฏสกลนคร, 
2549), 11-13. 

27 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2552), 77. 
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มีส่วนร่วม 6) มีวินัย 7) มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 8) มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ
การเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา28 

แนวคิดเกี ่ยวกับคุณลักษณะของคนไทย (1) แนวคิดของเอกชัย กี ่สุขพันธ์ กล่าวถึง 
คุณลักษณะคนยุคดิจิทัล 1) ความรวดเร็วในการสื่อสาร 2) การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ไม่มีขอบเขต 
หรือข้อจำกัด 3) การใช้เทคโนโลยีมาบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ 29(3) แนวคิดของอานนท์ 
ศักดิ์วรวิชญ์ ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของคนไทย ยุคThailand 4.0 ไว้ดังนี้ 1) ความแตกฉานด้านข้อมูล 
และสถิติ 2) ความแตกฉานด้านการเงิน 3) ความแตกฉานด้านคณิตศาสตร์ 4) ทักษะในการเขียน
โปรแกรม 5) พฤติกรรมการค้นคว้าหาข้อมูล 6) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 7) ความคิด 
วิจารณญาณ 8) ความคิดสร้างสรรค์ 9) ทักษะในการออกแบบ 10) ความโน้มเอียงในการเป็น 
ผู้ประกอบการ 11) พฤติกรรมเชิงรุก30(4) แนวคิดของสุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้กล่าวถึง คนไทย 4.0  
ว่าควรมีลักษณะใน 4 ประการดังนี้ 1) เป็นคนไทยที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถที่สอดรับกับ 
โลกในศตวรรษที ่ 21 2) เป็นคนไทยที ่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 3) เป็นคนไทยมีอัตลักษณ์ 
ความเป็นไทยที่สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล 4) เป็นดิจิตอลไทยเพื่อสอดรับกับการเข้าสู่ 
ยุคดิจิตอล31คุณลักษณะที่สำคัญในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องการ 10 ประการ ที่ตลาดแรงงานโลก 
ต้องการอย่างในปี 2020 ดังนี้ 1) ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ทับซ้อน 2) การคิดวิเคราะห์ 3) ความคิด
สร้างสรรค์ 4) การจัดการบุคคล 5) การทำงานร่วมกัน 6) ความฉลาดทางอารมณ์ 7) รู้จักประเมินและ
การตัดสินใจ 8) มีใจรักบริการ 9) การเจรจาต่อรอง 10) ความยืดหยุ่นทางความคิด เป็นต้น 

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษายุคไทยแลนด์  
4.0 การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มีสภาวะทางสังคม
เปลี่ยนไป เผชิญ กิจระการและคณะ กล่าวไว้ดังนี้ 1) สภาวะทางสังคม มีความเป็นไปได้สูงมาก 
ที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอัตราการเกิดลดลง คนมีอายุยืนขึ้น สภาพดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อ 
การจัดการศึกษาด้วยเช่นกันอย่างน้อยในสองประเด็น คือ บุคลากรการศึกษาที่จะมีโอกาสขาดแคลน  
และจำเป็นต้องขยายอายุการทำงานของบุคลากรและการจัดการศึกษาจำเป็นต้อง ออกแบบสำหรับ

 
28 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , คู่มือประเมิน

สมรรถนะครู, ฉบับปรับปรุง (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553), 31. 
29 เอกชัย กี่สุขพันธ์, คุณลักษณะยุคดิจิทัล, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://www.trueplookpanya.com//knowledge. 
30 อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, คุณลักษณะของคนไทย Thailand 4.0, เข้าถึงเมื่อ 12 มกราคม 

2560, เข้าถึงไดจ้าก https://businessanalyticsnida.wordpress.com 
31 สุวิทย ์เมษินทรีย์, โลกเปลี่ยน ไทยปรับ (กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจ, 2556), 5. 

https://businessanalyticsnida.wordpress.com/
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การจัดการศึกษา สำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น 2) ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน พฤติกรรมการใช้ชีวิต 
ของคนจะเปลี ่ยนไป สังเกตได้พฤติกรรมการทำงานของคนเปลี ่ยนไป  3) การเข้าถึงเทคโนโลยี  
เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ ่งของชีวิต  เด็กรุ ่นใหม่จะใช้เป็นเครื ่องมือในการเรียนรู้  บุคลากร 
ในวงการศึกษาก็จำเป็นต้องเป็นคนที่สามารถนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
4) ความหลากหลายและความขัดแย้งกับในศตวรรษที่ 21 องค์กรจำเป็นต้องเป็นองค์กรที่เปิดรับ 
ความหลากหลายและความแตกต่างที่มากขึ้น 5) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ คนในยุคใหม่ 
จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ยึดติดกับที่ทำงาน32 พรชัย เจดามานได้กล่าวว่าการศึกษา 4.0 (education 4.0)  
คือ การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เป็นเครื ่องมือกระตุ ้นการเรียนรู ้ มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัย 
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 33 การศึกษา 4.0  
(education 4.0) คือ การเรียนการสอนที่สอนให้นักศึกษา สามารถนำ องค์ความรู้ที ่มีอยู่ทุกหน  
ทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการ 
ของสังคม34ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวว่า การศึกษาไทยกับ
การเตรียมพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 1) ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ (Identity) พลเมืองไทย สู่พลเมืองโลก  
2)ปรับเปลี่ยนจุดเน้น (Reorientation) สร้างคนเพื่อป้อนอุตสาหกรรม ไปตอบโจทย์ชีวิตและสังคม  
3) ปรับกระบวนทรรศน์ (Paradigm) จากชนะธรรมชาติ ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 4) ปรับเปลี่ยน 
วัฒนธรรม จากสังคมแข่งขันฟาดฟันไปสู่ ช่วยเหลือเกื ้อกูล มีเมตตามิตรไมตรีต่อกัน 5) เปลี่ยน 
ประเทศไทยไปสู่โลกที่หนึ่ง (First World Nation) ทางการพัฒนา ไปสู่ที่หนึ่งแห่งการสร้างเกียรติภูมิ 
ในความเป็นชาติ เข้าใจประวัติศาสตร์ รักชาติรักแผ่นดิน35 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574  
ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง 
(Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์ 

 
32 เผชิญ กิจระการและคณะ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยน

ผ่านศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด ์4.0 (กรุงเทพฯ: ลาดพร้าว, 2559), 5. 
33 เรื่องเดียวกัน, 12. 
34 พรชัย เจดามาน, “การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21” 

วารสารหลักสูตรและการเรียนการสอนคณะคุรุศาสตร์ 2, 1 (กรกฎาคม 2559): 2-3. 
35 ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน, ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 (กรุงเทพฯ: สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์, 2560), 7-10. 
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บริบทที่เปลี ่ยนแปลง (Relevancy)36 เนื ่องวงศ์ ทวยเจริญ กล่าวว่าการบริหารสถานศึกษาให้มี 
ขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพกำลังคนให้มีสมรรถนะในระดับที่สามารถผลิตงานได้อย่าง
สร้างสรรค์โดยหัวใจหลักคือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
การวิจัยและพัฒนา37 

แนวคิดเก่ียวกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีทั้งหมด 4 เป้าหมาย คือ  
1) ความมั่งคั ่งทางเศรษฐกิจ เป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า” ด้านขับเคลื่อนด้วย  
นวัตกรรมเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 2) ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็น “สังคมที่เดินหน้า  
ไปด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ด้วยการเติมศักยภาพของผู้คนในสังคมเพื่อสร้างหลักประกัน 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟื้นความสมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคม  
ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา จะสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 3) การยกระดับ
คุณค่าของมนุษย์ ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับ 
การเป็น “คนไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง”และ 4) การรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็น “สังคมที่น่าอยู่”มี “ระบบ 
เศรษฐกิจที ่สามารถปรับสภาพตามภูมิอากาศ” ควบคู ่ไปกับการเป็น “สังคมคาร์บอนต่ำ”  
อย่างเต็มร ูปแบบ และจากเป้าหมายทั ้ง 4 ด ้านของการขับเคลื ่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
ด้านที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการศึกษามากที่สุดก็คือ การยกระดับคุณค่าของมนุษย์ ด้วยการพัฒนา  
คนไทยให้เป็น “มนุษย์ที ่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 ในโลก 
ที่หนึ่ง”38 ซึ่งทำให้มีการกำหนดเป็นวาระขับเคลื่อน 5 วาระและวาระที่เกี่ยวกับการศึกษาคือ วาระที่ 1  
การเตรียมคนไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่โลกที่หนึ่ง39 การสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 19 ท่าน  
ได้แก่ 1. สุวิทย์ เมษินทรีย์ 2. ฐาปนา บุญหล้า 3. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 4. ตวง อันทะไชย  
5. ณรงค์ศักดิ ์ ภูมิศรีสะอาด 6.พะโยม ชิณวงศ์ 7. สมศักดิ ์ ดลประสิทธิ์ 8. ประสิทธิ ์ เขียวศรี  
9. ศกลวรรณ เปลี่ยนขำ 10. ชาญ ตันติธรรมถาวร 11. พร้อมพิไล บัวสุวรรณ 12. ศิริเดช สุชีวะ  
13.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล 14. ณรินทร์ ชำนาญดู 15.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ 16. กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน 17. 

 
36 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574  

(กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2560), 15. 
37 เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, Thailand 4.0 อะไร...อะไร...ก็ 4.0, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 

2559, เข้าถึงได้จาก http://www.9experttraining.com/articles/thailand-4.0. 
38 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, Thailand 

4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน  (พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา, 
2560), 15-16. 

39 เรื่องเดียวกัน, 19-29. 
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เตือนใจ รักษาพงศ์ 18. สมชัย ชวลิตธาดาและ 19. โชคชัย ฟักโตสังเคราะห์ได้ทั้งหมด 11 เป้าหมาย 
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้ดังนี้ 1. เป้าหมายด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของ 
ผู้เรียน 2. เป้าหมายด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา 3. เป้าหมายด้านคุณภาพของระบบการศึกษา  
4. เป้าหมายด้านประสิทธิภาพ (efficiency) ของการบริหารจัดการ 5. เป้าหมายด้านการบริหาร 
จัดการ (management) ที ่ม ีประสิทธิภาพ 6. เป้าหมายด้านการเรียนรู ้ท ี ่สร้างคุณลักษณะที่  
สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 7. เป้าหมายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอาชีพ 8. เป้าหมาย 
ด้านการศึกษาที ่สร้างองค์ความรู ้และทักษะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 9. เป้าหมาย 
ด้านการศึกษาที ่ตอบสนองการเปลี ่ยนแปลงของครู 10. เป้าหมายด้านการศึกษาที ่ตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน 11. เป้าหมายด้านกฎหมายที่รองรับการจัดการศึกษาให้มีอิสระและ 
ความรับผิดชอบดังกำหนดในแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา : กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา, Thailand 4.0 
โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน  (พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560), 
15-16. 

: เจร ิญ ภ ูว ิจ ิตร,  ค ุณล ักษณะของผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษาในอาเซ ียน  (Principals 
Characteristics in ASEAN) [ออนไลน์ ], เ ข ้ าถ ึ ง ได้  16 พฤษภาคม 2560, เ ข ้ าถ ึ ง ได ้ จ าก 
http://www.nidtep.go.th. 

 

คุณลักษณะผู้บริหาร

สถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายการศกึษาของ

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

แนวคิด/หลักการทีเ่กี่ยวกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
- พรชัย เจดาพร - เผชิญ กิจระการ 
- สุวิทย์ เมษินทรีย์ - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
- เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ - เกียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ ์
- กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
- ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประมวลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  
1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 2. ศ.ดร.ฐาปนา  บุญหล้า 
3. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 4. ดร.ตวง อันทะไชย 
5. นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด  6. ดร.พะโยม ชิณวงศ์  
7. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ 8. ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี 
9. ดร.ศกลวรรณ เปลี่ยนขำ 10. นายชาญ ตันติธรรมถาวร 
11. รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ  12. รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ  
13. ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล 14. ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู 
15. ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ 16. ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน 
17. ดร.เตือนใจ รักษาพงศ์  18. ดร.สมชัย ชวลิตธาดา 
19. นาย โชคชัย ฟักโต  

แนวคิด/หลักการทีเ่กี่ยวกับคุณลักษณะผู้นำ 
- ถวิล มาตรเลี่ยม  - สมชาย เทพแสง 
- สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน - ธีระ รุญเจริญ 
- ไกรยส ภัทราวาส - เอกชัย กีสุขพันธ์ 
- สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  - อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ 
- สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน - ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

http://www.nidtep.go.th/
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: ถวิล มาตรเลี่ยม, การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ (กรุงเทพฯ:  
เสมาธรรม, 2549), 121-123. 

: ธีระ รุญเจริญ, ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา 
(กรุงเทพฯ: แอล.ที.เพรส, 2550), 28-29. 

: เผชิญ กิจระการและคณะ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนผ่าน
ศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด ์4.0 (กรุงเทพฯ: ลาดพร้าว, 2559), 5. 

: ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, การแสวงหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารมืออาชีพกรณี
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา (สกลนคร: สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2549), 11-13. 

: ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั ่งยืน, ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 (กรุงเทพฯ: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์, 2560), 7-10. 

: สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตรการบริหารงานการ 
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ชุดที่ 6 การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป, 2547), 2. 

: สมชาย เทพแสง, “ผู้บริหารมืออาชีพ” ข้าราชการครู 20, 3 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2543):  
20-23. 

: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 (กรุงเทพฯ:  
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560), 15. 

: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, คู่มือประเมินสมรรถนะครู, 
ฉบับปรับปรุง (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553), 31. 

: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พิมพ์ครั ้งที ่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม 
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2552), 77. 

: สุวิทย ์เมษินทรีย์, โลกเปลี่ยน ไทยปรับ (กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจ, 2556), 5. 
: อานนท์ ศักดิ ์วรวิชญ์, คุณลักษณะของคนไทย Thailand 4.0, เข้าถึงเมื ่อ 12 มกราคม 

2560, เข้าถึงไดจ้าก https://businessanalyticsnida.wordpress.com. 
: เอกชัย กี ่สุขพันธ์, คุณลักษณะยุคดิจิทัล, เข้าถึงเมื ่อ 20 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://www.trueplookpanya.com//knowledge. 
  

https://businessanalyticsnida.wordpress.com/
http://www.trueplookpanya.com/knowledge
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การศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา
ของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีกรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework) มีองค์ความรู้ 
ที่ได้จากการสัมภาษณ์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา  
ของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาและแนวโน้มการศึกษา 4.0  

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน หมายถึง คุณสมบัติของบุคคลที่จะ 
ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานหน้าที่ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ
ความสอดคล้องกับการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 

เป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หมายถึง การจัดการศึกษาที ่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการยกระดับคุณค่าของมนุษย์ ซึ่งเป้าหมาย  
การยกระดับคุณค่าของมนุษย์เป็นเป้าหมายหนึ่งของเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ที่กล่าวถึง 3 เรื่องคือ 
สุขภาพ การศึกษาและความปลอดภัยมั่นคงของคนไทย 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

การวิจัยเรื ่องคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย  
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) ร่วมกับเทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)  
มีวัตถุประสงค์เพื ่อทราบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย  
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยผู้ให้ข้อมูลคือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วย 
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
แนวโน้มเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 เป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คุณลักษณะผู้บริหาร 
สถานศึกษาและการศึกษาอนาคตจากเอกสารทางวิชาการ ตำราวารสารบทความทางวิชาการ ตลอดจน 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 
แนวคิดเกี่ยวกบัแนวโน้มไทยแลนด์ 4.0 

 
ความเป็นมาของไทยแลนด์ 4.0 

โลกมีพลวัตอยู ่ตลอดเวลาอาจแบ่งได้ 4 ยุคด้วยกัน เริ ่มจากยุคการเกิดการปฏิวัติ 
ในภาคเกษตร หรือที่เรียกกันว่า green evolution ยุคการเกิดการปรับเปลี่ยนสู่สังคมอุตสาหกรรม  
ผ่าน การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 และ 2 ยุคการเกิด digital revolution และยุค the fourth  
industrial revolution หรือการปฏิว ัต ิอ ุตสาหกรรม  ปัจจ ุบ ันอันเกิดการรวมตัวและแตกตัว 
ของเทคโนโลย ีและนว ัตกรรมใน 3 ประการ  ด ังนี้  1)  bio domain เช ่น bioprint, genetic  
transformation Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื ่อนประเทศไทยสู ่ความมั ่งคั ่ง มั ่นคง และยั ่งยืน  
2) physical domain เช่น autonomous vehicle วัสดุศาสตร์ นาโนเทคโนโลย ี3) digital domain  
เช่น internet of Thing (IoT), digital manufacturing จากนี้ไป นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
จะเกิดจากการรวมตัวและแตกตัวของ 3 domains นี้ กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คน ได้แก่ 1) globalization ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อน
ไหลของทุน สินค้าและบริการผู้คนอย่างเสรี จนกลายเป็นโลกที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย เกิดการ  
ขยับปรับเปลี่ยนจาก one country, one destiny เป็น one world, one destiny 2) digitization  
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การติดต่อสื่อสารมีการเปลี่ยนรูปแบบจากการสื่อสารกับ someone, somewhere และ sometime 
เป็น anyone, anywhere และ anytime เรากำลังดำรงชีวิตอยู่ใน 2 อารยธรรมไปพร้อม ๆ กัน คือ 
อารยธรรมในโลกจริงและอารยธรรมในโลกเสมือน ในโลกดิจิตอลก่อให้เกิด network externalities 
ดังนั้น รูปแบบการเติบโตในโลกดิจิตอลจะไม่เป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์เดิมว่าด้ วย diminishing 
return to scale อีกต่อไปแต่รูปแบบการเติบโตจะเปลี ่ยนไปเป็นแบบ Exponential Return to  
Scale มากขึ้น 3.Urbanization สัดส่วนของผู้คนในเมืองจะมีมากขึ้น ดังนั้น วิถีชีวิต พฤติกรรมและ
ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนจะเปลี่ยนแปลงไปจากสังคม ชนบทเป็นสังคมเมืองจะเกิดประเด็นท้าทายชุดใหม่ 
ครอบคลุมทั ้งในมิติพลังงาน การคมนาคม การศึกษา สาธารณสุข สิ ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
อาชญากรรม ยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งหากเตรียมการไว้ได้ไม่ดีพอ เมืองเหล่านี้จะกลายเป็น Mega-Slums 
แต่หากเตรียมการได้ดีพอ เมืองเหล่านี้จะถูกปรับเปลี่ยนไปเป็น Smart Cities 4.Individualization  
ผู ้คนในศตวรรษที่ 21 จะมีความเป็นปัจเจกมากขึ ้น มีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ ้น ต้องการ 
แสดงออกมากขึ ้น ความเป็นปัจเจกจะเกิดขึ ้นได้ 2 รูปแบบ คือ Collective Individuals และ  
Contra-Individuals รูปแบบแรกเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์ ที่ทุกคนต้องการอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์
สังคม เกิดเป็นสังคมที่เข้มแข็ง แต่ในรูปแบบที่สอง เป็นรูปแบบที่ผู้คนต่างคนต่างอยู่ มองแต่ประโยชน์
ส่วนตน เกิดสังคมที่เปราะบาง โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งจะมีอยู ่สูงและ  5.Commonization  
ในโลกที่ยิ่งเชื่อมต่อกันมากขึ้นเท่าไหร่ ผู้คนก็ยิ่งต้องพึ่งพิงอิงอาศัยกัน  มากยิ่งขึ้นเท่านั้น ความเสี่ยง 
และภัยคุกคามมิได้ส่งผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อโลกโดยรวม 
เป็นปัญหาที ่ทุกประเทศต้องเผชิญที ่เรียกกัน  ว่า “Global Commons” อาทิ วิกฤตการณ์ทาง 
เศรษฐกิจ โรคระบาด การก่อการร้าย ภาวะโลกร้อน เป็นต้น หมายความว่า เวลาสุขประชาคมโลก 
จะสุขด้วยกันและเวลาทุกข์ประชาคมโลกก็จะทุกข์ด้วยและทั้ง 5 กระแสดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ 1. การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการดำรงและการดำรงชีวิตให้อยู่รอด
ในศตวรรษที่ 21 จะเกิดจาก Power of Shared Knowledge สิ่งที่สำคัญควบคู่กันไปก็คือ การสร้าง 
ความหมายและนัยในองค์ความรู ้ (Producing Meaning) รักที ่จะเรียนรู ้และค้นหาก่อให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ 2) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการดำเนินธุรกิจ โลกของดิจิทัลสนับสนุน
บริษัทเล็ก ๆ อย่าง SMEs และ Startups มีโอกาสมากขึ้นด้วยแนวคิดใหม่ คือ 2.1 Open Innovation  
Economy เกิดกระแสของนวัตกรรมแบบเปิดผ่านหลักคิดว่าด้วย NEA มาจาก N : Nobody owns 
ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง E : Everybody can use it ทุกคนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ได้และ 
A : Anybody can improve it ใคร ๆ ก็สามารถเข้าไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ 2.2 เกิดธุรกิจภายใต้
แนวคิด Sharing Economy อาทิ UBER, Airbnb, Co-Working Space 2.3 เกิดธุรกิจภายใต้ Do It  
Yourselves Economy (DIY) จากนี้ไป Maker และ Buyer เริ่มแยกออกจากกันไม่ได้เด็ดขาดเหมือน
ในอดีตจึงเกิดคำว่า Prosumer กล่าวคือ ผู้บริโภคสามารถเป็น ทั้ง Producer และ Consumer ด้วย 
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ในเวลาเดียวกัน การทำธุรกิจในอนาคต เริ่มจากการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า ผ่านนวัตกรรม 
ในผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในกระบวนการผลิตและนวัตกรรมเชิงธุรกิจ เป็นสำคัญ กระบวนทัศน์ 
ในการทำธุรกิจ มี การปรับเปลี่ยนจาก “Make & Sell” Paradigm ในยุค Industrial Revolution  
เป ็น “Sense & Respond” Paradigm ในย ุค Digital Revolution และเปล ี ่ยนจาก “Sense &  
Respond” Paradigm ในยุค Digital Revolution เป็น “Care & Share” Paradigm 3) การเปลี่ยนแปลง 
ในวัฒนธรรมของการทำงาน ต่อไปทุก ๆ ที ่คือที ่ทำงานไม่ถูกแยกจากกันทั ้งเวลาและสถานที่  
ดิจิทัลเทคโนโลยีทำให้เราสามารถทำกิจกรรมหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน (Multiplexing) 
การเชื่อมโยงต่อกันเป็นเครือข่ายจะมีมากขึ้น ดังนั้น จะทำงานกันบนแพลทฟอร์มในระบบเปิดมากขึ้น  
ในลักษณะงานที่ต้องมีการประสานและร่วมมือกันมากขึ้น และมีลักษณะของการแชร์หรือแลกเปลี่ยน
แบ่งปันกันมากขึ้น กระบวนการผลิตในอนาคตอันใกล้จะเข้าสู่ยุค Industry 4.0 ซึ่งเป็นเป็นการสื่อสาร 
ระหว่าง Machine กับ Machine ใน Cyber Physical System ดังนั้น งานในลักษณะ งานประจำ
ต่าง ๆ จะค่อย ๆ ลดน้อยถอยลง และจะค่อย ๆ ถูกแทนที ่ด ้วยหุ ่นยนต์และ Automation  
ในการเปล ี ่ยนผ ่านส ู ่  Industry 4.0 งานท ี ่ม ีล ักษณะ Non-Routine / Non-Repetitive Jobs  
จะทวีความสำคัญมากขึ้น 4) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการเรียนรู้ โลกในศตวรรษที่ 21 มีการ 
เปลี่ยนแปลงใน 3 กระแสหลักคือ 1) เกิด Demonopolization of Knowledge ไม่มีการผูกขาด
ความรู้ 2) เกิด Democratization of Information ไม่มีการผูกขาดข้อมูลและ 3) เกิด Disruption 
of Technology & Innovation เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดขึ้นใหม่ ๆ จากการรวมตัวและแตกตัว 
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเดิมตลอดเวลา เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสดังกล่าว วัฒนธรรม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องประกอบไป ด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญคือ Learn, Unlearn และ 
Relearn Unlearn คือ การไม่ยึดติดกับสิ่งที่เรียนรู้มาต้องปรับตัวให้ทันตลอดเวลา Relearn คือ สิ่งที่ 
เรารู้มามันเปลี่ยนไปในบริบทใหม่ ๆ ต้องเรียนรู้สถานการณ์หรือเหตุการณ์จากมุมมองใหม่ที่แตกต่าง
ไปจากเดิม Learn คือ จะเรียนรู้อย่างไรให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได ้

จากการเปลี ่ยนแปลงที ่กล่าวมาข้างต้นทำให้หลาย ๆ ประเทศมีการปรับตัว เช่น  
A Nation of Makers ของสหรัฐอเมริกา Made in China 2025 ของประเทศจีน Creative Economy  
ของเกาหลีใต้ เป็นต้น อีกหลาย ๆ ประเทศก็กำลังปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกเช่นกัน 
ณ ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองหลายต่อหลายครั้ง  
ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของโลกในศตวรรษที่ 21 หากประเทศไทยไม่มีการกำหนด 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนไม่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนประเทศผ่านการ  
ปฏิรูปและการปรับเปลี่ยนอย่างจริงจัง ประเทศไทยอาจจะประสบกับสภาวะเสื่อมถอย (ประเทศ  
ในโลกที่สอง) ในปัจจุบันเป็นประเทศล้าหลัง ด้อยพัฒนา (ประเทศในโลกที่สาม)  ในอนาคตก็เป็นได้  
แต่หากดำเนินการปฏิรูปสำเร็จจะทำให้ประเทศ ไทยพัฒนา ก้าวหน้า ทันสมัยอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ
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ชีวิตที่ดีในสังคม หรืออาจเรียกได้ว่าก้าวไปสู่ “ประเทศในโลกที่หนึ่ง” สาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทย 
ไม่สามารถสร้างความมั่งคั่ง มีความมั่งคงในแนวทางที่ยั ่งยืนได้มากกว่านี้ นี่คื อเหตุผลสำคัญของ 
การปรับเปลี่ยนโมเดลทางเศรษฐกิจ ไปสู่ Thailand 4.0 

 
ความหมายไทยแลนด์ 4.0 

สุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวว่า Thailand 4.0 คือ โมเดลในการขับเคลื ่อนประเทศไปสู่ 
เป้าหมาย "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ตามแนวคิดของคสช. ให้เกิดผลออกมาเป็นรูปธรรม เนื่องจากขณะนี้
โลกเปลี่ยนไปแล้ว ประเทศไทยจึงต้องเปลี่ยนตาม40 

สุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวว่า“Thailand 4.0”เป็นการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ  
การปฏิรูปการสร้างองค์ความรู้ผ่านระบบการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปคนและการศึกษา  
ไปพร้อม ๆ กัน“ไทยแลนด์ 4.0” ตามที่ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์หลัก จะดำเนินการได้  
โดยผ่าน 3 กลไกสำคัญ คือ 1. การขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิด 
สร้างสรรค์เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก (Competitive Growth Engine) เปลี่ยนจากการทำมากได้น้อย  
เป็นทำน้อยได้มาก โดยการเติมเต็มปัญญา เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อไปสู่เศรษฐกิจ  
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ( Innovation Driven Economy) 2. การกระจายรายได้ โอกาส และ 
ความมั ่งคั ่งอย่างเท่าเทียม ( Inclusive Growth Engine) เปลี ่ยนจากการรวยกระจุก ต้องทำให้ 
ความมั่งคั ่งที ่เพิ ่มขึ ้นเกิดการกระจายตัว เพื่อไปสู่ “สังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน” (Inclusive Society)  
3.การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) เปลี ่ยนจาก 
การพัฒนาที่ไม่สมดุล เป็นการพัฒนาที่สมดุล เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งนายกฯกำลังผลักดัน
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDG) ผ่านแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1241 

การดี เลียวไพโรจน์ ได้ให้ความหมาย ไทยแลนด์ 4.0 คือแนวทางของประเทศที่ต้องการ 
ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง  (Middle Income Trap) เพื ่อรับมือกับสภาพประชาคมโลกที่
เปลี่ยนไป ต้องวางแผนเพื่อสร้างสังคมและเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง เด็กไทยต้องมีความพร้อมในการเป็น  

 
40 สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,  “Startup Thailand 4.0,” วารสาร 

ไทยคู่ฟ้า (24 กันยายน 2559): 7. 
41 สุวิทย ์เมษินทรีย์, โลกเปลี่ยน ไทยปรับ (กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจ, 2559), 3. 
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พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก ซึ่งจะทำได้หากมีทรัพยากรที่ดีพร้อม และทรัพยากรบุคคลก็เป็น 
สิ่งแรกที่ต้องพัฒนาเพื่อให้ตามโลกให้ทัน42 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดเป้าหมาย
ของการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคน 
มีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพ  
และมาตรฐาน ประชากรที่อยู ่ในกำลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้
ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะเพื่อการทำงานหรือการมีชีวิตหลังวัยทำงานอย่างมี
คุณค่าและเป็นสุข 2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  
(Equity) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ  
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ได้รับโอกาสและ
การบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและ เต็มตามศักยภาพ (Quality) ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับ 
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ ศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลพึงมี 
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้สังคม แห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษา 
ที่คุ ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่ง 
สามารถบริหารและจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้มี
ระบบการจัดสรรและใช้ ทรัพยากรทางการศึกษาที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน 
ให้บรรลุศักยภาพและ ขีดความสามารถของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มี
ศักยภาพและ ความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ในสังคมและผู้เรียนผ่านมาตรการทางการเงิน
และการคลังที่เหมาะสม 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็น 

 
42 การดี เลียวไพโรจน,์ เมื่อเด็กไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 พ่อแม่เตรียมสมองลูกพร้อม

กับอนาคตข้างหน้าแล้วหรือยัง, เข้าถึงเมื่อ 1 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.matichon. 
co.th/news/292485. 
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พลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบ 
และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะ
ในการทำงานของกำลังคนในประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่จะนำประเทศไทยก้าวข้ามกับ
ดักประเทศที่มี และมีคุณภาพ รายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการศึกษาที่สร้าง
ความมั่นคงในชีวิตของประชาชน สังคมและประเทศชาติและการสร้างเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม43 
 
เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0  

การเปลี ่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันมีลักษณะดังนี ้ การเปลี ่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  
สังคมไร้ความชัดเจน โลกสุดโต่ง ปัจจุบันประเทศไทยพบปัญหาที่สำคัญ 3 อย่าง ที่แสดงให้เห็นถึง
ความล้มเหลวในการพัฒนา คือ 1) กับดักรายได้ ปานกลาง จากการเป็นแรงงานหรือการทำงาน 
ประจำในประเทศที่เป็นฐานการตั ้งโรงงานผลิตสินค้ามานาน 50-60 ปี 2) ความเหลื ่อมล้ำของ
ประชาชน รวยกระจุก จนกระจาย มีความแตกต่างทางรายได้สูงมาก และ3) การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน  
บริโภคนิยมปัญหาสิ่งแวดล้มที่ตามมาจากการใช้ทรัพยากร รัฐบาลปัจจุบันนำโดยพลเอกประยุทธ์  
จันโอชา ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลไทยแลนด์ 4.0 เพื่อรองรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยสั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนพัฒนาตามภารกิจหลักของ  
หน่วยงาน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ให้การดำเนินการจัดทำแผนนั้นคำนึงถึงความสอดคล้อง
กับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน ค.ศ. 2030  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง(SEP for SDGs) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และประเด็น 
การปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วย 44ดังนั ้นทุกส่วนราชการต้องมีแผนงานที ่มี  
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับข้อสั ่งการดังกล่าวและเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ด้วย โดยมีเป้าหมาย 
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วย 4 เป้าหมายดังนี ้  

 
43 สำนักนายกรัฐมนตรี, “แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจัลของข้าราชการและบุคลากร

ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล” บันทึกข้อความ นร 0403(กร 6) /9548 ลงวันที่ 5 
กันยายน 2560 (กรุงเทพฯ: รองนายกรัฐมนตรี, 2560), 25. 

44 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี, นร 0505/ว388 ลงวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2559. 
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1. ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth)  
2. ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม (Social Well-beings)  
3. การรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness)  
4. การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom)45 
การพัฒนาจะต้องมีความสมดุลใน 4 มิติ ของ Thailand 4.0 ตามแนวคิดปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงนี้ สอดรับกับ 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals) ของสหประชาชาติได้อย่างแนบแน่นและลงตัว ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย 
ไทยแลนด์ 4.0 

ความสอดคล้องของเป้าหมายไทย
แลนด์ 4.0 และเป้าหมายการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) 

ของสหประชาชาติ 

เป้าหมายที่ 1 
ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ 
(Economic 
Wealth)  

 

การจ้างงานที่มีคุณค่าและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (เป้าหมาย
ที่ 8) 
อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้าง
พื้นฐาน (เป้าหมายที่ 9) 
ลดความเหลื่อมล้ำ (เป้าหมายที่ 10) 
แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
(เป้าหมายที่ 12) 
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
(เป้าหมายที่ 17) 

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกที่ 
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคง

ทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการและ
สนับสนุนการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มี
คุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคน
ทุกเพศทุกวัย 

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียมและครอบคลุมและ
ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สำหรับทุกคน 

เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและ
เด็กหญิง 

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีน้ำใช้ และ 
มีการบริหารจัดการน้ำและการ
สุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน 

เป้าหมายที่ 2 
ความอยู่ดีมีสุข
ของผู้คนในสังคม 
(Social Well-
beings)  

ขจัดความยากจน (เป้าหมายที่ 1)  
ขจัดความหิวโหย (เป้าหมายที่ 2) 
เมืองและถิ่นฐานของมนุษย์มีความ
ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 11) 
สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
(เป้าหมายที่ 16)  
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
(เป้าหมายที่ 17) 

 
45 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา , Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อน

ประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560), 15-16. 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ต่อ) 
เป้าหมาย 

ไทยแลนด์ 4.0 
ความสอดคล้องของเป้าหมายไทย

แลนด์ 4.0 และเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) 

ของสหประชาชาติ 
เป้าหมายที่ 3 
การรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
(Environmenta
l Wellness)  
 

การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
(เป้าหมายที่ 6) 
พลังงานสะอาด ที่ทุกคนเข้าถึงได้
(เป้าหมายที่ 7) 
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (เป้าหมายที่ 13) 
การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทาง
ทะเล (เป้าหมายที่ 14) 
การใช้ประโยชน์ระบบนิเวศบนบก
(เป้าหมายที่ 15) 
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
(เป้าหมายที่ 17) 

เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่
ย่อมเยา และยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน และครอบคลุม และการจ้างงาน
เต็มอัตราและงานที่มีคุณค่าสำหรับ 
ทุกคน 

เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความ
ต้านทานและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและ
ส่งเสริมนวัตกรรม 

เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย์มีความปลอดภัย ความต้านทาน
และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง 
อย่างครอบคลุมและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผน 
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 13 ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบ 

เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลอื่น ๆ อย่างยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบ
นิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหาร
จัดการป่าไม้ที่ย่ังยืน การต่อต้านการ
แปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดย้ัง 
การเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพ
ดินและหยุดยั้งการสูญเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 4 
การยกระดับ
ศักยภาพและ
คุณค่าของมนุษย์ 
(Human 
Wisdom) 

มีสุขภาพสุขและความเป็นอยู่ท่ีดี
(เป้าหมายที่ 3) 
การศึกษามีความเท่าเทียม  
(เป้าหมายที่ 4) 
ความเท่าเทียมทางเพศ 
(เป้าหมายที่ 5) 
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
(เป้าหมายที่ 17) 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ต่อ) 
เป้าหมาย 

ไทยแลนด์ 4.0 
ความสอดคล้องของเป้าหมายไทย

แลนด์ 4.0 และเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) 

ของสหประชาชาติ 

 เป้าหมายที่ 16 สนับสนุนสังคมทีส่งบสุขและ
ครอบคลุมสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จัดให้มีการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับ
ทุกคน และสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมี
ความครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไก
การดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาต ิ
ไทยแลนด์ 4.0 เป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยภายใต้การนำของ

รัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดเป้าหมายไว้ 4 ประการ มีรายละเอียดดังนี้  
เป้าหมายที่ 1 ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า” 

(Value - Based Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์  
- พ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางโดยมีรายได้ต่อหัวประชากรที่เพิ่มขึ ้นจาก 

5,410 ดอลล่าร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2557 เป็น 15,000 ดอลล่าร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2575 
- อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากระดับร้อยละ 3-4 เป็นร้อยละ 5-6 ตามศักยภาพที่

ควรจะเป็นของประเทศ ภายใน 5 ปี 
- การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) จากร้อยละ 1.3 ในปี พ.ศ.2556 

เป็น มากกว่าร้อยละ 5 ต่อปีอย่างต่อเนื่อง ภายใน 10 ปี 
- ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นชาติการค้าและศูนย์กลางธรุกิจของภูมิภาค ภายใน 10 ปี 
- ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางตลาดทุนของอาเซียน ภายใน 10 ปี  
- มี 5 บรรษัทข้ามชาติระดับโลกสัญชาติไทย ภายใน 10 ปี 
- มีความง่ายในการประกอบธุรกิจอยู่ใน 10 ลำดับแรกของโลก ภายใน 10 ปี 
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- เพิ่มระดับการวิจัยและพัฒนา จากร้อยละ 0.25 ของ GDP ในปี พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 
4.0 ของ GDP (เทียบเท่าประเทศเกาหลีใต้) 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาให้แข็งแกร่ง เพื่อปรับเปลี่ยนสัดส่วนการพัฒนา
เทคโนโลยี ของตนเองต่อการพึ ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก จาก 10:90 ในปัจจุบัน เป็น 30:70 
ภายใน 10 ปี และปรับขึ้นเป็น 60:40 ภายใน 20 ปี  

เป้าหมายที่ 2 ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็น “สังคมที่เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งใคร 
ไว้ข้างหลัง” (Inclusive Society) ด้วยการเติม เต็มศักยภาพของผู้คนในสังคมเพื่อสร้างหลักประกัน
ความมั ่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและฟื้นความสมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคม  
ให้กลับคืนมาอีกครั้งหน่ึง Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน  

- ระดับความเหลื่อมล้ำในสังคม (วัดผลจาก Gini Coefficient) จาก 0.465 ในปี พ.ศ. 2556  
เป็น 0.36 ภายในปี พ.ศ. 2575  

- สัดส่วนประชากรที่อยู ่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 7.4 ภายใน 5 ปี และ 
เหลือร้อยละ 5 ภายใน 10 ปี 

- ปรับเปลี่ยนสู่ระบบสวัสดิการสังคมอย่างสมบูรณ์ ภายใน 20 ปี  
- เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็น Smart Farmers จำนวน 20,000 ครัวเรือน ภายใน 5 ปี และ  

100,000 ครัวเรือน ภายใน 10 ปี 
- เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น เป็น 60,000 บาทต่อครัวเรือน

ภายใน 5 ปี และเป็น 100,000 บาทต่อครัวเรือน ภายใน 10 ปี 
- ยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เป็น Smart SMEs จำนวน 

100,000 สถานประกอบการ ภายใน 5 ปีและเพิ่มเป็น 500,000 ราย ภายใน 10 ปี  
- พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและสามารถเข้าสู่ตลาด

ไดต้าม แนวทางประชารัฐจำนวน 20,000 ราย ภายใน 5 ปี และเพิ่มเป็น 100,000 ราย ภายใน 10 ปี  
เป้าหมายที่ 3 การรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็น “สังคมที่น่าอยู่” มี“ระบบเศรษฐกิจที่สามารถ

ปรับสภาพตามภูมิอากาศ”ควบคู่ไปกับการเป็น“สังคมคาร์บอนต่ำ”อย่างเต็มรูปแบบ 
- มี 10 เมืองที่น่าอยู่ของโลก ภายใน 5 ปี  
- มี 5 เมืองอัจฉริยะ อย่างเต็มรูปแบบ ภายใน 10 ปี Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อน

ประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน  
- อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ต่ำกว่าอันดับ 10 ของโลก ภายใน 5 ปี และ 

ต่ำกว่า อันดับ 5 ภายใน 10 ปี 
- อันดับความเสี ่ยงจากการก่อการร้ายต่ำกว่าอันดับที่ 20 ของโลก ภายใน 5 ปี และ 

ต่ำกว่า อันดับ 10 ของโลก ภายใน 10 ปี 
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- มีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์ต่อพื้นที่ประเทศเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 
20.44 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 30 ภายใน 5 ปี และเพิ่มเป็นร้อยละ 40 ภายใน 10 ปี  

- มีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นจาก 30.48 ล้านไร่ 
ในปี 2558 เป็น 40 ล้านไร่ ภายใน 5 ปี และเป็น 60 ล้านไร่ ภายใน 10 ปี 

- พื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น เป็น 500,000 ไร่ ภายใน  
5 ปี และเป็น 2,000,000 ไร่ ภายใน 10 ปี 

- มีการจัดการขยะ ทั้งขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน มีอัตรา
การ กำจัดขยะชุมชนถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 31 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 50 ภายใน  
5 ปี และเป็นร้อยละ 80 ภายใน 10 ปี 

เป้าหมายที่ 4 การยกระดับคุณค่ามนุษย์ ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น“มนุษย์ที่สมบูรณ์
ในศตวรรษที่ 21”ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง” 

- IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100 ภายใน 5 ปี  
- ร้อยละ 70 ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ภายใน 5 ปี  
- PISA Score จากลำดับที่ 47 จาก 76ประเทศ เป็น 1 ใน 20 ประเทศแรก ภายใน 20 ปี 
- ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) จาก 0.722 (ในปี พ.ศ. 2556) หรืออันดับที่ 89 เป็น 0.80 

(กลุ่ม Very High Human Development) หรือ 50 อันดับแรก ภายใน 10 ปี  
- ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาของ

ประเทศ จำนวน 500,000 คน ภายใน 5 ปี  
- มหาวิทยาลัยไทยติด 100 อันดับแรกของโลก จำนวน 5 สถาบัน ภายใน 20 ปี  
- นักวิทยาศาสตร์ไทยได้รับรางวัล Nobel Prize อย่างน้อย 1 ท่าน ภายใน 20 ปี46 
จากเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ที่กล่าวมาทั้ง 4 ข้อ พบว่าเป้าหมายด้านที่เกี ่ยวข้องกับ

การศึกษา คือ เป้าหมายด้านการยกระดับคุณค่ามนุษย์  เกี ่ยวกับความฉลาดทางสติปัญญา (IQ)  
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สมรรถนะในด้านการอ่าน สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์และสมรรถนะ 
ด้านวิทยาศาสตร์(PISA) การเข้ารับการศึกษาและระดับความรู้ (HDI) ทักษะอาชีพ (ระดับคุณภาพ
ฝีมือแรงงาน)  

 
46กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อน

ประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559), 15-16. 
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ทิศทางการขับเคลื ่อนไปสู ่  Thailand 4.0 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ซึ่งประกอบไปด้วย 5 วาระ ดังนี ้

วาระที่ 1 : การเตรียมคนไทย 4.0 ให้พร้อมก้าวสู่โลกที่หนึ่ง  
วาระที่ 2 : การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
วาระที่ 3 : การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วย  

นวัตกรรม 
วาระที่ 4 : การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่าน 18 กลุ่มจังหวัดและ 

76 จังหวัด  
วาระที่ 5 : การบูรณการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก 
การเตรียมคนไทย 4.0 เปรียบเสมือนการตระเตรียมเมล็ดพันธุ ์ใหม่ด้วยการบ่มเพาะ 

คนไทยให้เป็น“มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21”ควบคู่ไปกับการพัฒนา“คนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง” 
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 คือคนไทยที่มีปัญญาที่เฉียบแหลม (Head) มีทักษะที่ 
เห็นผล(Hand) มีสุขภาพที่แข็งแรง (Health) และมีจิตใจที่งดงาม (Heart)การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง ซึ่งจะครอบคลุม การปรับเปลี่ยนใน 4 มิติ 
ดังต่อไปนี ้

1. โลกกำลังปรับเปลี่ยนจาก “One Country, One Destiny” เป็น “One World, One 
Destiny” ดังนั ้นต้องปรับเปลี ่ยนคนไทย จากแบบ Thai-Thai เป็นคนไทยแบบ Global Thai  
ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยพร้อม ๆ กับมีกรอบความคิดที่เป็นสากลสามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรี 
ในเวทีโลก 

2. โลกกำลังปรับเปลี่ยนจาก “Analog Society” เป็น “Digital Society” ดังนั้น จะต้อง  
ปรับเปลี่ยนคนไทย จาก Analog Thai เป็นคนไทยที่เป็น Digital Thai เพื ่อให้สามารถดำรงชีวิต  
เรียนรู้ทำงานและประกอบธุรกิจได้ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนจริง 

3. เพื่อให้สามารถอยู่ใน Global/Digital Platform ที่มีชุดของโอกาส ภัยคุกคาม เงื่อนไข 
และข้อจำกัดชุดใหม่ จึงจำเป็นอย่างยิ ่งต้องมีการปรับเปลี ่ยนคนไทยจากคนไทยที ่มีความรู้   
ความสามารถและทักษะที่จำกัด เป็นคนไทยที่มีความรู้และทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรค์
นวัตกรรม  

4. เพื่อให้สามารถอยู่ในโลกศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นปกติสุข จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการ  
ปรับเปลี ่ยนคนไทย จากคนไทยที ่มองเน้นประโยชน์ส ่วนตน เป็นคนไทยที ่ม ีจ ิตสาธารณะ  
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความเก้ือกูลและแบ่งปัน  
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สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่พบในปัจจุบันคือ 
1. คนไทยเป็นคนที่ไม่มีแรงบันดาลใจ ไม่มีความมุ่งมั่น  
2. คนไทยเป็นคนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีความสามารถในการรังสรรค์ นวัตกรรม  
3. คนไทยเป็นคนที่ไม่มีจิตสาธารณะ ไม่ประโยชน์ส่วนรวม  
4. คนไทยเป็นคนที่ไม่มุ่งที่สัมฤทธิผลของงาน  
จากปัญหาในการเรียนรู้ ดังกล่าวข้างต้นนำมาสู่“การปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้”

ของคนไทยทั้งระบบ  
1. ปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่นเพื่อให้มี

ชีวิตอยู่อย่างมีพลังและมีความหมาย (purposeful learning)  
 1.1 ปรับเปลี ่ยนจากการเร ียนแบบเฉื ่อยชา (passive learning) เป็นการเร ียน 

ด้วยความกระตือรือร้น (active learning)  
 1.2 ปรับเปลี่ยนจากการเรียนตามภาคบังคับ (duty-driven) เป็น การเรียนที่เกิดจาก

ความอยากรู้ อยากทำและอยากเป็น (passion-driven)  
 1.3 ปรับเปลี่ยนจากการเรียนตามมาตรฐาน (standardized) เป็น การเรียนเพื่อตอบ

โจทย์เฉพาะบุคคล (personalized) โดยพัฒนาจากศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดของแต่ละบุคคล  
2. ปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถ

ในการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ (generative learning)  
 2.1 ปรับเปลี่ยนจากการเรียนรู้ในห้องเรียนในโรงเรียนและในระบบเป็นการเรียนรู้   

นอกห้องเรียน นอกโรงเรียนและนอกระบบ  
 2.2 ปรับเปลี่ยนจากการคิดในกรอบ ที่เน้น “ท่องจำ” “เชื ่อฟัง” และ “ทำตาม”  

เป็นการคิดนอกกรอบที่เน้น “กล้าคิดต่าง” “ทำต่าง” แต่ “เคารพความคิดเห็นของ ผู้อื่น”  
 2.3 ปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบถ่ายทอดข้อเท็จจริง เป็น การเรียนแบบชี้แนะให้ใช้

ความคิด  
3. ปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็น

ที่ตั้งมีความเกื้อกูลและแบ่งปัน (mindful learning)  
 3.1 ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัว เน้นฝึกเด็กให้รู้จักการพึ่งตนเอง มีความซื่อสัตย์  

มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบในรูปแบบของกิจกรรมในชีวิตประจำวัน กำหนดมาตรการ
ดูแลครอบครัวที่เปราะบางให้สามารถดูแลสมาชิกได้อย่างเข้มแข็ง  

 3.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที ่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ การทำงานเป็นทีม 
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3.2.1 ปรับเปลี่ยนจากการเน้นผลประโยชน์ร่วม (common interest) เป็นการ
เน้น สร้างคุณค่าร่วม (sharing value) 

3.2.2 ปรับเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ในรายบุคคล (individual 
creating) เป็นการมุ่งเน้นการระดมความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่ม (common creating) 

3.2.3 ปรับเปลี่ยนจากการให้รางวัลจากการแข่งขัน (competing incentive) 
เป็นการให้รางวัลจากการทำงานร่วมกัน (sharing incentive) 

การเตรียมการเพื่อสร้างพลเมืองที่ตื่นรู้ (active citizen) เป็นฐานรากที่สำคัญ
ที่สุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นวิชาหน้าที่พลเมือง (civic education) และ
กิจกรรมลูกเสือจะต้องถูกฟ้ืนฟูเพ่ือบ่มเพาะให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ในที่สุด  

3.4 ปรับวิธีการเผยแผ่ศาสนาที่มุ่งชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักธรรมคำสอน  
ที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  

3.4.1 เร่งฟ้ืนฟูศรัทธาให้สถาบันศาสนากลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่ยึดเหนี่ยว
ของคนในสังคม 

3.4.2 ฟื้นฟูโครงการ บวร บ้าน วัด โรงเรียน 
3.5 ส่งเสริมชุมชนให้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ จัดระเบียบทางสังคมและ

กำหนดบทลงโทษทางสังคมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ ความอยู่ดีมีสุข การรักษ์สิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.6 จัดสรรเวลาและพื ้นที ่ออกอากาศให้กับสื ่อสร้างสรรค์ที ่ส่งเสริมการปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ให้สื ่อมวลชนนำเสนอข้อมูลข่าวสารที ่เป็นข้อเท็จจริงและ  
สร้างกระแสเชิงบวก 

4. ปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้เพื่อมุ่งการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result-Based 
Learning)  

4.1 ปรับเปลี่ยนจากการเรียนโดยเน้นทฤษฎี เป็นการเรียนที่เน้นการวิเคราะห์และ
แก้ไข ปัญหา 

4.2 ปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบฟังบรรยาย เป็นการทำโครงงานและแก้ปัญหาโจทย์ 
ในรูปแบบต่าง ๆ 

4.3 ปรับเปลี ่ยนจากการวัดความสำเร็จจากระบบการนับหน่วยกิต เป็นการวัด 
ความสำเร็จจากการบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

4.4 ปรับเปลี่ยนจากการเรียนเพ่ือวุฒิการศึกษาเป็นการเรียนเพ่ือการประกอบอาชีพ 
4.5 ผลักดันให้มีการนำวัฒนธรรมการทำงานที ่พึงประสงค์ไปป ฏิบัติจนให้เป็น

คุณลักษณะที่สำคัญของคนในสังคมไทย 
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ระบบนิเวศน์การเรียนรู้ดังกล่าวจะต้องนำไปสู่การปรับเปลี่ยนใน 3 เรื่องสำคัญ ประกอบ 
ไปด้วย 1) การปรับเปลี่ยนเป้าหมายและระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ทั้งระบบ 2) การปรับเปลี่ยน 
กระบวนทัศน์และทักษะครู 3) การปรับเปลี่ยนหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน 

การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 และการตระเตรียมคนไทย 4.0  
สู่โลกที่ หนึ่ง ผ่านระบบนิเวศน์การเรียนรู้ดังกล่าว จะเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสังคมไทยไปสู่ 
“สังคมไทย 4.0” นั่นคือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และ สังคมที่มี
ความสมานฉันท์ (Harmony) 

นอกจากปัญหาเชิงระบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้นส่วนใหญ่พบในการศึกษาขั้นพื้นฐานและ  
เป็นการศึกษาในระบบนอกจากนี้ยังมีปัญหาของแรงงาน แรงงานไทยมีผลิตภาพแรงงานต่ำ ทักษะ
แรงงานอยู่ในระดับต่ำกว่าความต้องการของผู้ประกอบการทั้งทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ  
การใช้คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์หรือการคำนวณ ทักษะการสื่อสาร การบริหารจัดการ ความสามารถ
เฉพาะในวิชาชีพ ฯลฯ การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม และปรับเปลี่ยน แรงงานให้สอดคล้องกับ  
Industry 4.0 มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการ Reskilling, Upskilling และ Multiskilling 
ในแรงงานป ัจจ ุบ ัน โดยเน ้นการพ ัฒนาท ักษะเพ ื ่อรองร ับงานท ี ่ เป ็น Non – Routine /  
Non – Repetitive / Task Specific / Project – Based Jobs มากขึ้น  

การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาทักษะและอาชีพ เป็นประเด็นที่สำคัญหนึ่งเพื่อรองรับ 
พลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 การสร้างโปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพ โปรแกรม “ในสถานศึกษา”  
อ าทิ Education & Career Guidance, Enhanced Internship, Individual Learning Portfolio 
และ Young Talent Program โปรแกรม “ช่วงเริ ่มต้นการทำงาน” อาทิ Education & Career  
Guidance, Earn & Learn Program, Skill Development Credit แ ล ะ  Individual Learning 
Portfolio โปรแกรม “เสร ิมสร ้างการเต ิบโตในอาชีพ” อาทิEducation & Career Guidance,  
Skills- Based Modular Course, Mid-Career Enhanced Subsidy, Sectoral Manpower Plan, 
Leadership Development Program, Skill Development Credit แ ล ะ  Individual Learning 
Portfolio 

รัฐบาลวางระบบเพื่อบูรณการการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพให้คนไทยปรับตัว 
กับการเปลี่ยนแปลงและกำหนดเส้นทางชีวิตสู่อนาคต โดยกำหนดเป้าหมายไว้ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 
1) ช่วยบุคคลให้รู ้ถึงทางเลือกในการศึกษา ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ  2) พัฒนาระบบการศึกษา  
ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  3) ส่งเสริมการพัฒนา
เส้นทางวิชาชีพบนฐานทักษะและความเชี่ยวชาญ 4) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้  
Thailand 4.0 บรรลุผลสัมฤทธิ์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกรอบยุทธศาสตร์กำลังคนของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเพื ่อพัฒนาและยกระดับแรงงานที่มีความรู ้และทักษะสูงที ่ชัดเจน โดยเน้น  
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การบริหารจัดการ แรงงานที่มีความรู ้และทักษะสูงผ่านกลไกของ Talent Development และ  
Talent Mobility เพื่อตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนของประเทศในแต่ละช่วงขณะอาจจำเป็นต้อง
ใช้เครือข่ายต่างประเทศมาช่วยในเรื ่อง Talent Development พร้อม ๆ กับเปิดกว้างให้เกิด  
Free Flow ของ Talent Mobility ในทิศทางที่จะตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 

การเตรียม คนไทย 4.0 จึงเป็นการปรับเปลี ่ยนกรอบความคิด (Mindset) ทักษะ  
(Skill-Set) และ พฤติกรรม (Behavior Set) ของคนไทยทั ้งระบบ เพื ่อให้ คนไทย 4.0 เป็นตัว 
ขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนผ่าน สู่ Thailand 4.0 ที่มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่างแท้จริง 
ปัจจัยสำคัญที่สุดการขับเคลื่อนประเทศไทย ตาม Thailand 4.0 ก็คือ คนไทย เนื่องจากการพัฒนา
ทุนมนุษย์ที ่ดี มีความรู ้ความสามารถ มีคุณธรรมจะเป็นรากฐานในการเสริมสร้างคุณภาพและ  
ความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยรวมทั้งสร้างรากฐานความมั่นคงของประเทศในทุกด้านและเมื่อคนไทย 
มีคุณภาพก็จะสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ การพัฒนาสังคมจึงต้องมุ่งพัฒนาโดยเน้น  
เรื่องคุณภาพและความยั่งยืนบนพื้นฐานแนวคิดของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน” คนไทย 
ทุกคนเป็นคนที่สำคัญของประเทศ คนไทยบางกลุ่มอาจมีศักยภาพหรือความพร้อมอยู่แล้ว แต่คนไทย 
บางกลุ่มอาจอยู่ระหว่างการค้นหาศักยภาพ ลองผิดลองถูกและขาดเพียงโอกาสเท่านั้น ประเทศไทย
จะก้าวไปข้างหน้าไม่ได้หากละทิ้งคนไทยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไว้ ดังนั้นการพัฒนาคนไทยทุกคนจึงเป็นสิ่งที่
มีความสำคัญยิ่ง การเติมความรู้พัฒนาทักษะ 1) ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย บ่มเพาะ 
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถ ในการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2) สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการจะต้องได้รับ 
การส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ด้วยตนเอง โดยเสริมกระบวนการเรียนรู้  พัฒนาที่
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตบริบทพื้นถิ่น 3) สร้างช่องทางการเรียนรู้และพัฒนาคนไทยในช่องทางต่าง ๆ  
ให้ขยายวงกว้าง เช่น การเรียนรู้ ผ่านเว็บไซต์ Talent Action Plan การสร้างเครือข่ายมืออาชีพ 
(Professional Network) พัฒนา Smart People และประยุกต์เข้ากับอาชีพต่าง ๆ เช่น Smart  
Farmer 4) พัฒนาสมรรถนะทักษะของคนไทย 1.0 - 4.0 เช่น โครงการการเปลี่ยนแปลงศักยภาพ
ด้านผู้นำและการจัดการทักษะในเชิงพาณิชย์และพฤติกรรมทางด้านดิจิทัล 5) พัฒนาความก้าวหน้า 
อาชีพเพื่อประชาชนเพื่ออนาคต (For People, For the Future) 6) จัดโครงสร้างพื้นฐานทางบริการ
ที่ทำให้คนไทยทุกคนเข้าถึงได้เพื่อลดความแตกต่าง การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสิ่งต่าง ๆ ที่มี  
ในตัวบุคคลให้มีคุณลักษณะต่าง ๆ ตรงกับคุณสมบัติของคนในยุคไทยแลนด์ 4.0 และศตวรรษที่ 21 
ทั้ง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฯลฯ การขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสภาการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (2560-2579)  
ขึ้นเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและศตวรรษที ่21  
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แนวคิดเกี่ยวกบันโยบายการศึกษา 4.0 
 

ความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนการศึกษาชาติและแผนพัฒนา
การศึกษาฯ ที่เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ 4.0 และการศึกษา 4.0  
จากการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมในปัจจุบันอยู่ในสภาวะคลื่นลูกที่สาม หรือยุคที่  

สาม ยุคเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ อย่างมากมายและรวดเร็ว Alvin Toffler กล่าวไว้ใน
หนังสือ The Third Wave ว่าความเจริญของโลกได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ยุค ตามของคลื่นดังต่อไปนี้
คลื่นลูกที่หนึ่ง ยุคเกษตรกรรม คลื่นลูกที่สอง ยุคอุตสาหกรรมและคลื่นลูกที่สาม ยุคเทคโนโลยี  
เป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารเชื่อมถึงกันทั่วโลก เทคโนโลยีใหม่ ๆ ถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เป็นยุคที่เรา  
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่และทุกทิศทาง จนเกิดเป็นชุมชนบนโลกออนไลน์ที่เราเรียกกันว่า Social 
Network สิ ่งเหล่านี ้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ ๆ การค้าขายและ  
การให้บริการเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย ผู้ซื ้อและผู้ขายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรู้จักกัน การเชื่อมต่อ  
ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล หรือที่ เราเรียกกันว่า E-commerce  
กลายเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาของโลกในยุคนี ้ระลอกคลื ่นแห่งอนาคต หลายประเทศ  
ให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงโดยการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา
ที่สร้างสมรรถนะ องค์ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะของคนที่รองรับอาชีพ วิถีชีวิตที่ กำลังเปลี่ยนไป  
เมื่อกล่าวถึง ตลาดออนไลน์ ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยข้อมูลสารสนเทศ พลังของเครือข่ายและ
เทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากการดำรงชีวิตในคนทุกช่วงวัย สังคมย้อนแย้ง คลุมเครือ ขาดความ
ชัดเจน เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและรุนแรง ทำให้หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ต้องศึกษาวิจัยและ 
หาแนวทางการพัฒนารองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น องค์การสหประชาชาติกำหนดเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development: SD) เริ่มต้นจากการประชุมสหประชาชาติ ครั้งที่ 2 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศ
บราซิล ในปี 1992 (2535) ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ประชุมร่วมกันในหัวข้อว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและ 
การพ ัฒนา (Environment and Development) และได ้ เห ็นชอบให ้ประกาศหล ักการแห่ง 
สิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) สำหรับทศวรรษ 1991-1999 และศตวรรษที่ 21 
เพื่อเป็นแผนแม่บทของโลกสำหรับการดำเนินงานที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสงัคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และในเวลาต่อมาได้มีการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  
(Millennium Development Goals: MDGs) จำนวน 8 เป้าหมาย ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี  
(พ.ศ. 2543-2558) อาทิ การขจัดความยากจนและความหิวโหย การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ  
และบทบาทสตรี และการรักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นต้น ปัจจุบัน MDGs ได้สิ้นสุด
ลงแล้ว โดยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทยและเพื่อให้เกิด
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ความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดย
อาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
ให้มีความเชื ่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน หรือSustainable Development 
Goals (SDGs) ทั้งนี้ เมื่อเดือนกันยายน 2558 นายกรัฐมนตรีของไทยพร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม
สมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 พร้อมกับผู้นำจากประเทศสมาชิก 193 ประเทศ หัวข้อ 
การประชุมในครั้งนั้นคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้ผู้นำจากประเทศสมาชิกเหล่านี้ได้ร่วมรับรอง 
ร่างเอกสารเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งย ืนหลังปี 2015 Sustainable Development Goals  
ท ี ่ เ ร ี ย ก ว ่ า  Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development  
(การปรับเปลี่ยนโลกของเรา: วาระ 2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) สำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ใน 15 ปีข ้างหน ้าท ี ่จะใช ้ เป ็นท ิศทาง 
การพัฒนาของประชาคมโลกตั ้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุม 
ระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด ้วย 17 เป ้าหมาย (Goals) 169 เป ้าประสงค ์ (Targets)  
โดยเป้าหมายต่าง ๆ ประกอบด้วย 

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกที ่
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการและ

สนับสนุนการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุก

เพศทุกวัย 
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุมและ

ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและ

เด็กหญิง 
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีน้ำใช้ และมีการบริหารจัดการน้ำและการสุขาภิบาล

อย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่

ย่อมเยาและยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และครอบคลุม และการจ้าง

งานเต็มอัตราและงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง 

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
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เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ความต้านทาน
และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื ่อต่อสู ้กับสภาวะการเปลี ่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและผลกระทบ 
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอื่น ๆ อย่างย่ังยืน

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟ ื ้นฟ ู และส ่งเสร ิมการใช ้ระบบนิเวศบนบกอย่างย ั ่งยืน  

การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของ
ดินและฟื้นฟูสภาพดินและหยุดย้ังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 16 สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดให้มี
การเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและ  
มีความครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ ้นส่วน  
ความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 4 ขององค์กรสหประชาชาติเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งการศึกษาในปัจจุบันต้องมี 
ลักษณะเป้าหมายครอบคลุมดังนี้ 1) สร้างคนทั้งชีวิต กาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อย่างสมดุล
แห่งชีวิต ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 2) สร้างอาชีพสร้างงานสร้างมูลค่าเพิ่ม 3) คุณค่าของคน 
มิใช่ปริญญาแต่อยู่ที่ความสามารถความเช่ียวชาญ และ 4) เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขทั้ง คน หุ่นยนต์ 
เครื่องจักรากลและสิ่งแวดล้อม 5) กระจายอำนาจให้สถานศึกษามีอิสระการบริหาร (independent) 
และความรับผิดชอบ (accountability) ดังนั ้นการพัฒนาระบบการศึกษาต้องมีทิศทางที ่ชัดเจน 
ในการพัฒนาคนซึ่งเป็นกลจักรที่สำคัญในการพัฒนาชาติเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันสู่เป้าหมาย  
ไทยแลนด์ 4.0 ท ั ้งนโยบายร ัฐบาล แผนยุทธศาสตร ์ชาต ิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
แผนการศึกษาชาต ิ

สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ จะประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คน 
ไทยทุกคนต้องบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและ
วิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง  เพื่อให้ 
บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ “ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขากำลังอำนาจ
ของชาติ” อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การศึกษา  
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การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร47 

สาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี  
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อม
และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดสาระสำคัญไว้ ดังนี้ วิสัยทัศน ์:  
มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  ไปสู่ประเทศ ที่มีรายได้สูง มีความ
มั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วม กันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว“มั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ มีหลักการดังนี้ 1) น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงในทุกมิติการพัฒนาอย่างบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมี 
ระบบภูมิคุ้มกันที่ดี 2) คำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้คนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความมั่นคงของ
ชาติและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการบริหารจัดการ และ 3) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและ 
กฎ ระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ ควบคู่กับการพัฒนากลไก 
ในรูปแบบของคณะกรรมการในการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับพื ้นที่ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเอง 
ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 2) เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน  
3) เพื ่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์ 4)  เพื ่อสร้าง 
ความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ 5) เพื่อให้การทำงาน  
เชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพื้นที่ ทำให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพ
และปราศจากคอรัปชั่น จากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ 10 ประการ  
ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น
ธรรมและความเหลื่อมล้ำในสังคม 3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน 
ได้อย่างยั ่งยืน 4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมเพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน  
5) ยุทธศาสตร์การความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 6)  ยุทธศาสตร์ 

 
47 สำน ักนายกร ัฐมนตร ี ,  กรอบย ุทธศาสตร ์ชาต ิ 20 ปี [ออนไลน์ ], เข ้าถ ึงเมื่อ  

16 พฤษภาคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://www.did.mod.go.th/PDF. 
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การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา มีเป้าหมายในการพัฒนาดังนี้ 1) คนไทย 
มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที ่สมบูรณ์  สามารถเรียนรู ้ได้ด้วยตนเอง  มีความเป็นพลเมือง ตื ่นรู้  
ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม  มีความสุขทั้งมิติทางกายใจ สังคมและ 
จิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงมีความเป็นไทยและมีความสามารถเชิงการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่าง 
มีศักดิ์ศรี 2) ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ 
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล เน้นอุปสงค์นำการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง มีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั ้นสูงใหม่ ๆ  
โดยกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีอัตรา 
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีและมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและการลงทุน
วิจัยและพัฒนา 4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ 5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาประเทศต่อประเทศไทย  
ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสีย 
จากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้า และการค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมในการปกป้อง 
ประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที ่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน ลดปัญหา 
คอร์รัปช่ัน การใช้จ่ายภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพสูงและมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัว
ได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ ่มขึ ้น48จากการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ความสำคัญกับการศึกษาซึ่งเป็นระบบที่สร้างคนและคุณภาพของคนที่จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยตรง 

ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ 4.0 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ 

 
48 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559), 29-33. 
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การเสริมสร้างและพัฒนาทุนศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ 
ในสังคม มิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์การเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลใน  
สังคมไทยแนวทางการพัฒนา การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ โดยกำหนดภารกิจขอบเขตอำนาจหน้าที่ 
ของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน พัฒนา
บุคลากรและปฏิรูประบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ 
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาว
ให้มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง การจัดทำแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สำนักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั ้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่  
ประเทศไทย 4.0 การพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาที่เกิดจากการใช้ความรู้และทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรมนำมาใช้ในทุกด้านของการพัฒนา การพัฒนา
มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขยายและสร้าง
ฐานรายได้ใหม่ที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นควบคู่ไปกับการต่อยอดฐานรายได้เดิม  สังคมไทยมีคุณภาพ 
และมีความเป็นธรรมโดยมีที่ยืนสำหรับทุกคนในสังคมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  และเป็นการพัฒนา 
ที ่เกิดจากการผนึกกำลังในการผลักดันขับเคลื ่อนร่ วมกันของทุกภาคส่วน (Thailand 4.0) ยึด  
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทยพัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล  อนุรักษ์ ฟื้นฟู  
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไป
อย่างล่าช้า การลดลงของแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยแรงงานทั้งในด้านขนาดของกำลังแรงงานและผลิต 
ภาพการผลิตของแรงงานทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยลดลงทั ้งในส่วน  
การผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้นและการผลิตสินค้าในส่วนที่เป็นกึ่งทุนเข้มข้น การเพิ่มขึ้นของประชากร
ผู ้ส ูงอายุและการลดลงของสัดส่วนกำลังคนวัยแรงงานมีแนวโน้มที ่จะทำให้ขีดความสามารถ 
ในการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการยกระดับการพัฒนาประเทศลดลง   
การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะทำให้ภาระทางการคลังเพิ่มขึ้น  ในขณะที่ 
ขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐลดลง ระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร 
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ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคงเป็นจุดอ่อน โดยบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
ยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับ
ก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจำนวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน 
และเพิ่มขึ้นเป็น 12.9 คนต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2557 ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ 
จะอยู่ที่ระดับ 60 - 80 คนต่อประชากร 10,000 คน (ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์อยู่ที่ 68 และ  
77 คนต่อประชากร 10,000 คน ตามลำดับ) ส่งผลให้ประเทศไทยเสียโอกาสที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในหลายด้าน49 

สาระสำคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภา 
การศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว
สำหรับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ  ทั ้งที ่อยู ่ในกระทรวงศึกษาธิการและ 
นอกกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับ
พลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการ 
ประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้  
ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด  
สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ 
ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2574  
ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง 
(Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์ 
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปี ข้างหน้า โดยให้ความสำคัญกับการสร้างระบบ
การศึกษาที ่ม ีค ุณภาพและประสิทธ ิภาพ  เพ ื ่อเป ็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและ 
ขีดความสามารถของทุนมนุษย์และรองรับการศึกษา การเรียนรู้และความท้าทายที่เป็นพลวัตรของ 
โลกศตวรรษที่ 21 มีหลักการดังนี้ 1) รัฐมีหน้าที่จัดการให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานสามารถพัฒนาขีดความสามารถที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ  
จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 2) รัฐจะประกันโอกาสและความเสมอภาค ในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที ่มีคุณภาพและมาตรฐานตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล  
3) แยกบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐ ในฐานะผู้กำกับนโยบายและแผน ผู้กำกับ 
การศึกษา ผู้ประเมินผลการศึกษา ผู้ส่งเสริมสนับสนุน และผู้จัดการศึกษาออกจากกัน 4) รัฐพึงปฏิบัติ
ต่อสถานศึกษาภายใต้กฎกติกา ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 5) ทุกภาคส่วนของสังคม  
ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการได้รับการศึกษาของพลเมืองต้องมีส่วนร่วม  

 
49 เรื่องเดียวกัน, 34. 
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ระดมทุน และร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา 6) สถานศึกษาต้องบริหารและจัดการที่แสดง 
ความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อคุณภาพและมาตรฐานของบริการการศึกษาที่ให้แก่ผู้เรียน  
7) รัฐจะกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนากำลังคน จำแนกตามระดับและประเภทการศึกษา คณะหรือ
สาขาวิชาที ่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 8) หลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องมีความยืดหยุ่นหลากหลาย สนองตอบความต้องการของผู้เรียน  
ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน และผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานได้กำหนดเป็น 7 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 2) ยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 3) ยุทธศาสตร์ผลิตและ
พัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมรองรับความต้องการของตลาดงานและเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  
5) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 6)  ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 7) ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบการเงินเพื่อการศึกษา โดยมีเป้าหมายเป็น 2 ด้านผู้เรียนให้มี 3R และ 8C และ 
ด้านการจัดการศึกษามี 5 เป้าหมาย ดังนี้ 1) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถ 
เป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ (Productivity) ที่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักของ
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ภายใต้พลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21  
2) ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้ จาก
ระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเพื่อยกระดับ 
ชนชั ้นของสังคม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ที ่เอื ้อต่อ 
การสร้างสังคมแห่งปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้  ที่ประชาชนสามารถ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 3) ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาได้รับการพัฒนา
ขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที ่ม ีอยู ่ในตัวตนของแต่ละบุคคล  และมีค ุณลักษณะนิสัย 
ที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่สำคัญและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทักษะการดำรงชีวิต  
และทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 4) ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนที ่เพียงพอสำหรับ  
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน จากการส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษา
จากทุกภาคส่วนในสังคมผ่านการเสียภาษีตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง  การบริจาค และการร่วม 
รับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา5) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพ
และมาตรฐานระดับสากล สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการบริบทเชิงพื้นที่ ระดับประเทศ
และระดับภูมิภาคในฐานะที ่เป็นศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน   
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(Hub for Education) และเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาค  
ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย50 

สาระสำคัญแผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลกการก้าวกระโดดของเทคโนโลยี  
ที่นำไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัล ทำให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง เนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่มีโปรแกรมและการใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมกับคนได้  
ตลอดเวลา และสามารถประมวลข้อมูลและแสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้คนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยในปัจจุบันร้อยละ 50 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในประเทศ
แถบเอเชีย นอกจากนี้ ในมิติทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีดิจิทัลยังทำให้สามารถดำเนินธุรกรรมทาง 
การเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงทำให้ตลาดทางการเงินของโลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น 
ซึ ่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  โดยได้มีการผลักดันนโยบาย 
การปรับเปลี ่ยนประเทศให้ก ้าวสู่  Thailand 4.0 ที ่ เน ้นขับเคลื ่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน 
ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ 
ให้ทั ่วถึงและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ ่มทางธุรกิจ  
แต่อย่างไรก็ตาม ได้พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงมากกว่าใช้ค้นคว้าหา  
องค์ความรู้และใช้พัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ51 

 
ทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย 

สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของบริบทโลกที่ส่งผลต่อการศึกษาในอนาคต  10 - 20 ปี 
ข้างหน้า ในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

ด้านสังคม สังคมโลกในอนาคตจะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ในยุคเศรษฐกิจ-สังคม 
ฐานความรู้ที่ใช้ความรู้เป็นฐานของการพัฒนาและการแข่งขัน ความรู้ปัจจุบัน จะเป็นเพียง 1 % ของ
อีก 50 ปีข้างหน้า ด้วยความเจริญของเทคโนโลยีที ่ไร้ขีดจำกัด  การเรียนรู ้มุ ่งเน้นมันสมองและ 
สติปัญญาตั้งแต่ในครรภ์จนกระทั่งวัยชรา สตรีและผู้สูงวัยจะมีบทบาทในการทำงานมากขึ้น ลักษณะ
สำคัญที่ส่งผลต่อประเทศไทย 3 ประการ คือ 1) สังคมแข่งขันที่ใช้ความรู้เป็นฐานขับเคลื่อนและ 

 
50 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574  

(กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2560), 15. 
51 กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) (กรุงเทพฯ: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2560), 10. 
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เป็นเครื่องมือของการแข่งขัน 2) สังคมสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนจะได้รับความสำคัญมากขึ้น 
ในสังคมไทยจากการบังคับใช้กฎหมายที่มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นและการผลักดันจากกลุ่มคน  
ที่หลากหลายที่เรียกร้องสิทธิรวมทั้ง จากองค์กรสิทธิมนุษยชนและที่เกี่ยวข้อง 3) สังคมพอเพียง  
จากสภาวะการแข่งขันกันทางสังคมรวมทั้งวิกฤติการทางเศรษฐกิจที่จะต่อเนื่องในอนาคต  ทำให้ 
สังคมไทยต้องหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังเพิ่มมากขึ้น   
เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางชีวิตและสังคม ทั้งในเรื่องของหลักเหตุผล ความพอประมาณ และการสร้าง 
ภูมิคุ ้มกันที่ดี บนเงื่อนไขของความรู้ คุณธรรมและการดำรงชีวิต ความสำคัญของการพัฒนาและ 
การแข่งขันระหว่างประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ อย่างรู้เท่าทัน เพื่อการยืนหยัดอยู่ได้ 
ในสังคมโลกาภิวัตน ์

ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในอนาคตจะเป็นเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและ 
มีความระมัดระวังมากขึ้น จากบทเรียนวิกฤติทางเศรษฐกิจของโลกที่เกิดจากเอเชีย ปี พ.ศ.2540 และ 
สหรัฐอเมริกา ปี 2551 จากการล้มละลายและปิดตัวลงของธนาคาร  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
อุตสาหกรรมรถยนต์ และโรงงานต่าง ๆ เศรษฐกิจในอนาคตจะเป็นเศรษฐกิจที่เกิดการรวมตัวและ 
ขยายสู่โลกกว้างแต่ระมัดระวังมากขึ้น ลักษณะสำคัญของเศรษฐกิจในอนาคต 7 ประการ คือ 1) ความ
เป็นโลกาภิวัตน์ 2) ลักษณะการผลิตและการบริการที่คำนึงถึงความเชี่ยวชาญที่เน้นชิ้นส่วนมากขึ้น  
ตามความถนัด ความชำนาญเฉพาะ 3) คุณภาพและราคาถูก 4) องค์กรประสิทธิภาพ/การเรียนรู้  
แรงงานที ่ม ีความรู้ (knowledge workers) 5) การจัดการความรู้ 6) การวิจ ัยและพัฒนา และ  
7) ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา 

ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทั่วโลกกำลังอยู่ใน 
ภาวะวิกฤต สิ ่งแวดล้อมประสบกับปัญหามลภาวะเป็นพิษ  ปัญหาโลกร้อนจากอุณหภูมิสูงขึ้น  
การสูญเสียโอโซน การทำลายป่าไม้เมืองร้อน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศที่เป็นผลสืบเนื่อง
มาตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง ทั้งจากน้ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เพื่อใช้
ในการอุตสาหกรรมและการพัฒนาด้านต่าง ๆ จนทำให้ชั้นบรรยากาศหนาขึ้น  จนเกิดปรากฏการณ์
เอลนิโน และลานินา ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ และนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  
จากการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อประกอบการจัดทำ
ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 - 20 ปี ข้างหน้า พบว่า 1) สถานการณ์ด้านพลังงาน โลกจะยังคงมี
เชื้อเพลิงประเภทน้ามันและก๊าซธรรมชาติอีกไม่ถึง  100 ปี หากความต้องการพลังงานยังเป็นเช่น 
ปัจจุบัน จะก่อให้เกิดปัญหาหนักในอนาคต ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโลกอย่างรุนแรง  
จนทำให้เกิดการตื่นตัว พยายามหาพลังงานอื่นทดแทน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีว
มวลและพลังงานลม เป็นต้น 2) สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อโลกใน 2 ลักษณะ คือ
ผลกระทบร่วมและผลกระทบต่อภูมิภาค ผลกระทบร่วม เกิดภาวะโลกร้อน คาร์บอนไดออกไซด์ 
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ที่มากเกินไปจนเกิดเป็นภาวะเรือนกระจก และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยอุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น  
2 - 4 องศา ในปี ค.ศ. 2050 หรืออีกประมาณ 40 กว่าปีข้างหน้า ขณะที่ปริมาตรน้ำแข็งจะลดลง 
ร้อยละ 40 นับจากเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ทำให้น้ำทะเลเพิ่มระดับขึ้นทุกปี โดยประมาณว่า ในปี ค.ศ.2100  
น้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 10 - 25 เซนติเมตร ส่งผลกระทบต่อประชากรชายฝั่ง รวมทั้ง น้ำมัน 
และถ่านหิน ก็จะขาดแคลนภายใน 100 และ 200 ปีข้างหน้า เป็นต้น ผลกระทบต่อภูมิภาคพื้นที่  
ทั้งระดับประเทศและระดับชุมชน โดยเฉพาะประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์  
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากภาวะอุณหภูมิสูงขึ้น  
ที่ส่งผลทำให้ต้องใช้พลังงานเพื่อลดความร้อนเพิ่มขึ้น  นอกจากนั้น ยังพบภาวะของชุมชนเมืองที่
ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษทั้งทางน้ำ ทางอากาศและขยะ เป็นต้น 3) การอนุรักษ์และการพัฒนา 
จำเป็นต้องดำเนินการบนพื้นฐานของการให้ความรู้ การบังคับปฏิบัติและการใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกัน 
สิ่งแวดล้อมที่สามารถทำความเข้าใจและปฏิบัติได้ง่ายและ  4) สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อปลูกฝังและ 
ให้ความรู้แก่พลเมืองของตนในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่การศึกษาปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา  
ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

ด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
จากการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื ่อประกอบการจัดทำภาพอนาคต 

การศึกษาไทย 10 - 20 ปี ข้างหน้าของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  โดยสำนักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้ความหมาย วิทยาศาสตร์ ว่าหมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ
ในธรรมชาติที่ได้จากการสังเกต ค้นคว้า วิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วจัดเป็นระเบียบ ส่วนเทคโนโลยี  
หมายถึง วิทยาการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าทางใด  ในการนี้ 
Freeman Dyson ได้เสนอทิศทางของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสหัสวรรษใหม่ ออกเป็น 3 ด้าน 
คือ 1) ด้านพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถจำแนกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและ 
ให้ความร้อน 2) ด้านสุขภาพและอาหาร หน่วยพันธุกรรมหรือยีน (gene) มีความสำคัญมากขึ้น 
เป็นลำดับ อาทิ วิทยาศาสตร์อาหาร มีการพัฒนาสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม มีการนำขึ้นมาผลิต 
โปรตีนเซลล์เดียวและการผลิตสารให้ความหวานในอาหาร ด้านการแพทย์มีการนำยีนไปผลิตวัคซีน
และฮอร์โมนต่าง ๆ รวมถึงการรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม โดยการแก้ไขที่ระดับ
หน่วยพันธุกรรมที่เรียกว่า “การทำยีนบำบัด” เป็นต้น และ 3) ด้านการติดต่อสื่อสาร อินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูง (broadband internet) ถือเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ทำให้การส่ง 
ข้อมูลเป็นไปด้วยความรวมเร็วมากขึ้น และสามารถติดต่อสื่อสารกันระหว่างชุมชนเมืองกับชุมชน
ชนบทได้คล่องตัวขึ ้นจากการสำรวจของสถาบันวิจัยระดับโลก  เช่น MIT, Battelle NISTEP และ 
Rand ในปี พ.ศ. 2548 - 2549 พบว่า เทคโนโลยีอุบัติใหม่ ( emerging technology) ที่เกิดขึ้นใน 
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โลกสามารถจัดกลุ่มได้ 4 กลุ่มหลัก คือ 1)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) เทคโนโลยีชีวภาพ 
3) นาโนเทคโนโลยี 4) เทคโนโลยีวัสดุและเทคโนโลยีอื่น โดยทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีในภาพรวม
จะเป็นไปใน 3 ลักษณะ คือ 1) เทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ จะเชื่อมโยงกันมากขึ้นในลักษณะของสห
สาขาวิทยาการ 2) เทคโนโลยีในแต่ละสาขาจะแตกแขนงในเชิงลึกมากขึ้นเพื่อสร้างความรู้ใหม่ และ 3) 
เทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู ้

 
ปัจจัยการพิจารณาสำหรับการศึกษาไทยอนาคต  

ข้อพิจารณาสำหรับการศึกษาไทยอนาคต ที่เป็นผลจากสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเมืองการปกครองและประชากร ควรได้มี
การดำเนินการ ดังนี ้

ด้านสังคม 
การจัดการศึกษาควรคำนึงถึง 1) การศึกษาเพื่อเพื่อพัฒนาคน 2) การศึกษาเพื่อสังคม  

3) การศึกษาเพื ่อเป็นพลังขับเคลื ่อนและ4) การศึกษาเพื ่อเป็นภูมิคุ ้มกันให้คนไทยมีความรู้  
ความสามารถ ทักษะการดารงชีวิต อยู่ในโลกของการแข่งขันได้อย่างรู้เท่าทัน 

ด้านเศรษฐกิจ 
การจัดการศึกษาควรเป็นการเตรียมคนในสองทศวรรษหน้าให้เป็นคนที ่มีความรู้   

ความสามารถ ทักษะ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในอาชีพอย่างจริงจัง การฝึกและพัฒนาบุคลากร
แรงงานให้มีความรู้ รวมทั้งกระบวนการฝึกอบรมซ้ำอย่างต่อเนื ่อง เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มและ 
ผลิตภาพขององค์กร ให้มีความรู้ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง ที่มีความสามารถทั้งทางด้านการจัดการ 
ภาษาและเทคโนโลยี ความสามารถในการจัดการสถานการณ์ที่รุมเร้าทางเศรษฐกิจ การจัดการอาชีพ 
และการงานอย่างชาญฉลาด การรู ้จักการแก้ปัญหา ผ่านหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน 
ในทุกระดับชั้นตั้งแต่การศึกษาปฐมวัย จนกระทั่งอุดมศึกษา เป้าหมายหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ 
ควรต้องเป็นหลักสูตรเฉพาะที่มุ่งเน้นคุณภาพ ควบคู่ไปด้วยกันกับคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งมีความ
หลากหลายของหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการส่วนตนและตลาด ที่เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
และกรณีศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
การจัดการศึกษาควรเป็นการจัดกระบวนการให้ความรู้ พื้นฐานและความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจและตระหนักถึงสภาวะและสถานการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ถูกต้อง ทำให้สามารถคิดวิเคราะห์ และสงเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้ด้วย 
ตนเอง รวมทั้ง การกระตุ้นจิตสำนึก ให้เกิดการอนุรักษ์ พัฒนา ปกป้อง และปรับตัวจากความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง จะทำให้เกิดการมองภาพรวมของพลังงานและผลกระทบของสิ่งแวดล้อมได้   
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โดยทั้งนี้ ควรต้องมีกิจกรรมหรือแผนงานที่สอดคล้องและสามารถกระตุ้นจิตสำนึกให้มีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงานของชาติอย่างต่อเนื่อง 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
การจัดการศึกษาควรเป็นการปลูกฝังวิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการคิดวิเคราะห์อย่างมี  

เหตุผล ระบบการจัดการตนเอง การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในฐานะเป็น
เนื้อหาของการเรียน (content) เน้นการศึกษา(หลักสูตร/วิชา) ที่สามารถบูรณาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในแขนงต่าง ๆ เข้ากับสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และจริยธรรมมากขึ้น และในฐานะ
ที่เป็นเครื่องมือและสื่อของการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้อย่างรู้เท่าทันได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ด้านการเมืองการปกครอง 
การจัดการศึกษาควรเป็นการปลูกฝังการดำรงชีวิตในระบอบประชาธิปไตยผ่านหลักสูตร

และกระบวนการเรียนการสอนในทุกระดับ/ประเภททั้งในและนอกสถานศึกษา ไม่เป็นผู้หลงกระแส
และถูกชักจูงได้ง่ายโดยขาดวิจารณญาณและการเป็นตัวของตัวเอง การให้ความสำคัญต่อการกระจาย 
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ชุมชน และสถาบันสังคมในการจัดการศึกษา 
อย่างจริงจังโดยปราศจากเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคทั้งมวล รวมทั้ง คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมของเพศ วัย ชาติพันธุ ์ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและรอยต่อ ทั้งมวล 

ด้านประชากร 
การจัดการศึกษา ควรให้ความสำคัญกับกลุ ่มสตรี ผู ้สูงวัย ที่จะมีมากขึ ้น จากการที่ 

ประชากรวัยเรียนลดลง จึงเป็นโอกาส ที่ควรหันมามุ่งเน้น “คุณภาพ” ให้มากขึ้น ทั้งคุณภาพครู 
คุณภาพผู้เรียน และคุณภาพของระบบการจัดการศึกษาซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ในการบริหารจัดการ เพื่อให้ “คนไทย” เป็นคนคุณภาพและศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ประเทศได้อย่าง แท้จริง นอกจากนั้น ควรให้ความสำคัญกับการเตรียมหลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอนสำหรับกลุ่มคนย้ายถิ่น แรงงานข้ามชาต ิ
 
ภาพอนาคตประเทศไทย  

การศึกษา 4.0 ม ีน ักว ิชาการหลายคนเข้ามาให้ความหมายโดยการเชื ่อมโยงกับ 
การเปลี่ยนแปลงของประเทศที่ขับเคลื่อนโดยใช้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 และได้จัดยุคการพัฒนาเป็น  
4 ยุค 1.0 ยุคเกษตร ยุค 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา ยุคที่ 3.0 ยุคอุตสาหกรรมหนัก และยุคที่ 4.0 คือ 
ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือยุคเศรษฐกิจฐานมูลค่า หรือภาษาอังกฤษคือ value base  
economy ตรงกับข้อมูลที่ Alvin Toffler กล่าวไว้ในหนังสือ The Third Wave เกี่ยวกับการแบ่งยุค 
การเปลี่ยนแปลง แต่การกำหนดเป็น 4.0 คือการให้นัยว่าเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะเป็น 
เลขทศนิยม จากการศึกษาเอกสารตำราไม ่ม ีใครได้ให ้ความหมายเก ี ่ยวก ับไทยแลนด์ 4.0  
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เป็นภาษาไทยไว้ในที่ใด การเปลี่ยนแปลงที่คนไทยอยากเห็นในอนาคตคือคนในชาติสามารถอยู่ได้
อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนไป ดังนั้นการเป็นภาพอนาคตทั้งที่พึงประสงค์ และ 
ไม่พึงประสงค์ ที่ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก คือ 1) บริบท 2) คนไทย และ 3) การศึกษาไทย บริบทที่ 
พึงประสงค์ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมปลอดภัย มีความเอื้ออาทร รักใคร่กลมเกลียว  
ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมีรายได้อย่างทั่วถึง สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานได้รับการปกป้องและพัฒนามากขึ ้น  มีการปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าของ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั ้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ทำให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค  เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู ้เพื ่อเพิ ่มพูน 
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ก่อให้เกิดนวัตกรรมมากขึ ้นประชาชนเข้าถึง 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากขึ้น ด้วยนโยบายการส่งเสริมและระบบการผลิตและพัฒนาจากรัฐ 
ขณะที่เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคมากขึ้น  ผู้นำทางการเมือง/ผู้บริหารเป็นผู้มี 
คุณธรรมและเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้เรียนและเยาวชน มีธรรมาภิบาลทางการปกครอง ประชาชนเรียนรู้
และปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ชุมชน เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามี 
ส่วนร่วมทางการศึกษามากกว่าอดีตที่ผ่านมาและมีความชัดเจนมากขึ้น  และจัดการศึกษาแทนรัฐ 
สำหรับประชากรที่ลดลงส่งผลให้เกิดการลงทุนด้านคุณภาพการศึกษาได้เพิ่มขึ้น ผู้สูงวัยที่เพ่ิมขึ้นส่งผล
ให้สังคมไทยเป็นสังคมภูมิปัญญา และสังคมได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  
ภาพอนาคตคนไทยที่พึงประสงค์ คือ เป็นคนไทยที่มีความรับผิดชอบ มีคุณภาพ รู้จริง รู้ลึก รู้กว้าง  
รู ้ภาษา รู ้เทคโนโลยี รู ้ร ักษาสุขภาพและมีคุณธรรม มีความสมบูรณ์ทั ้งทางด้านร่างกาย จิตใจ  
สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีความรู้และทักษะ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความขยันหมั่นเพียร  
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย อดทนและมุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว เอื้ออาทรและ
เกื้อกูลกันและกัน ดำรงตนตามครรลองของศาสนา รู้จักแสวงหาความรู้และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
มีความสามารถในการจัดการตนเองและปรับตัวในการดำเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ ภาพอนาคต
การศึกษาไทย ภายใต้บริบท และคนไทยที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ ภาพอนาคตการศึกษาไทย  
ควรเป็นดังนี้ ภาพอนาคตการศึกษาไทยที่พึงประสงค์เป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาปัจเจกบุคคลให้มี
ความรู้ ทักษะ สติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลตามความถนัด เพื่อให้เกิดความชำนาญการมีทักษะชีวิตและ 
มีภูมิคุ้มกัน ดำรงตนเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนามันสมองและสติปัญญาของมนุษย์
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนกระทั่งถึงอุดมศึกษา เรื่อยไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ เพื่อให้ปัญญาเป็นเครื่องมือใ 
นการพัฒนาตน สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าของชีวิต สังคมและประเทศชาติ ส่งเสริมสุขภาพกาย  
สุขภาพจิต สุขภาพสมองและสติปัญญา ควบคู่กับสภาวะแห่งคุณธรรม จริยธรรม ที่มีความสมบูรณ์
อย่างเป็นองค์รวม ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ทุกเพศวัย  
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มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้หรือการเรียนรู้ได้อย่างรู้เท่าทัน  ส่งเสริม 
สิทธิ เสรีภาพ และความเป็นมนุษย์ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกของการแข่งขันได้อย่างรู้เท่าทันและ 
มีความสุข ก่อให้เกิดความเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื ่น มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ส่งเสริมการใช้ปัญญา 
อย่างมีเหตุผล ส่งเสริมความสามัคคีปรองดองในสังคม ช่วยขจัดความเกลียดชัง ความขัดแย้ง 
เอารัดเอาเปรียบในสังคม ทำให้คนมีความเป็นมนุษย์และมีจิตใจสูงส่งเสริมความเป็นผู้มีคุณธรรม   
ทั้งคุณธรรมจากศาสนาและคุณธรรมทางสังคม ประกอบด้วยหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
และการประเมินผลจะต้องเน้นทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่ไปด้วยกันอย่างบูรณาการ  ดังเช่นที่ผ่าน
มาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างเข้มข้น ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย  
เป็นกลไกก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  เปิดโอกาสให้ชนทุกหมู่
เหล่า ทุกเพศวัย และคนชายขอบ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ได้ศึกษาในทุกสถานที่ทุกเวลาทุกโอกาส
อย่างเท่าเทียมและเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นการศึกษาที่เอื้อต่อคนทุกคนทั้งสังคมมีการใช้เทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษาเป็นช่องทางการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้อย่างทั่วถึง  ผู้เรียนทุกเพศวัยสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส รวดเร็ว ฉับพลันทันท่วงที ด้วยเทคโนโลยีอุบัติใหม่ 
ที่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลา สถานศึกษามีการแข่งขันกันเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสนอง 
และรองรับความต้องการการพัฒนาทางเศรษฐกิจ/สังคม ในยุคเศรษฐกิจ–สังคมฐานความรู้ บทบาท 
การจัดการศึกษาของรัฐลดลง และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และสถาบันสังคม
เพิม่มากขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังคงตกต่ำไม่ว่าจะประเมินด้วยวิธีใดและหน่วยงานใดทั้งองค์กร
ในประเทศและองค์กรนานาชาติที่เกี่ยวข้องความสามารถทางการศึกษาล้าหลังและอยู่อันดับท้าย ๆ  
เมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติ อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการ ทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ และบุคลากร ภาพสุดท้ายผู้เรียน ไม่มีความรู้ ทักษะ เจตคติตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ขาดการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไม่รักการเรียนรู้และแสวงหาความรู้  ไม่รู้จริงไม่รู้กว้าง ทำตัว 
ไร้สาระและไม่มีแก่นสาร ไม่สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาและจัดการตนเองได้ ขาดการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี ภายใต้สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ  
พลังงาน สังคม และการเมือง เพื่อหาแนวโน้มที่แต่ละท่านคิดว่าจะเกิดขึ้น และให้อธิบายว่าทำไมถึง
คิดเช่นนั้น ได้ข้อสรุปดังนี้ คือ 1) ในด้านเศรษฐกิจประเทศไทยจะเป็นศูนย์การด้านบริการ ทั้งด้าน 
การท่องเที่ยวการเงินและตลาดหลักทรัพย์ การขนส่ง ( logistics) ในอาเซียนเนื่องจาก การบริการ 
ขนส่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยทำเลที่ตั ้ง  (location specific industry) ประเทศไทยมีความ 
ได้เปรียบเรื่องที่ตั้งอยู่แล้วโดยเฉพาะรัฐบาลได้ปรับข้อสมมติฐานพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจที่เคย
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อาศัยค่าแรงต่ำ และพลังงานถูกมาเป็นอาศัยปัจจัยทางภูมิศาสตร์และได้เปลี่ยนความฝันจากโชติช่วง 
ชัชวาลมาเป็น connectivity hub หากความฝันใหม่เป็นจริงประเทศไทยจะกลายเป็นดูไบแห่ง 
อุษาคเนย์ 2) การท่องเที่ยวจะเป็นภาคธุรกิจจ้างงานที่ใหญ่ที่สุดเข้ามาทดแทนภาคอุตสาหกรรม  
การผลิตที่ตั ้งของประเทศไทยเหมาะสมที่ให้คนจีนและคนอินเดียจะมาเที่ยวเมื่อออก เดินทางไป 
ต่างประเทศเป็นครั้งแรก เนื่องจากอินเดียกับจีนมีประชากรสูงนักท่องเที่ยวก็จะมากเป็นเงาตามตัว  
แต่การท่องเที่ยวจะสร้างความยุ่งยากทางสังคมให้กับคนท้องถิ่นเหมือนกัน  เพราะนักท่องเที่ยวจะมา
แย่งชิงแย่งใช้ทรัพยากรกับคนไทย เช่น แย่งใช้ชายหาด แย่งใช้ BTS ฯลฯ บริการท่องเที่ยวไม่เหมือน 
การส่งออกสินค้าเพราะเป็นบริการที่ต้องสัมผัสกับคนต่างชาติ ต่างวัฒนธรรมตลอดเวลา คนไทยต้อง
ยอมเปิดกว้างรับวัฒนธรรมใหม่ ๆ ให้มากขึ้น  จะเป็นคนถือผิวพรรณวรรณะไม่ได้ 3) เนื ่องจาก 
ความได้เปรียบเรื่องแรงงานราคาถูกได้ค่อย ๆ หมดไป และพลังงานในอ่าวไทยก็จะหมดลงในอีก 18 ปี  
อุตสาหกรรมการผลิตที่จะยังอยู่คืออุตสาหกรรมที่ผลิตปัจจัย 4 คือ อาหาร เกษตร ก่อสร้างส่วน 
ยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ 5 ที่ยังคงอยู่ได้ (ถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายมาทำลายล้างอุตสาหกรรม 
ในทำนองเดียวกับนโยบายจำนำข้าวที่ทำลายอุตสาหกรรมข้าวเพื่อส่งออก)รวมไปถึง supply chain 
ภายใต้ อุตสาหกรรมนี้จะยังอยู่แต่ความสามารถในการแข่งขันจะลดลงและอุตสาหกรรมยานยนต์  
ที่มีอยู่เป็นของบริษัทข้ามชาติคนไทยจะได้ประโยชน์จากค่าแรงและทักษะเพิ่มขึ้น 4) จะมีการขยายตัว 
ของ megacities โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และเมืองหลักต่าง ๆ เช่นเชียงใหม่ อุดรธานี หาดใหญ่  
ขอนแก่น โดยมีเมืองเล็ก ๆ จะบริการ เมืองใหญ่เป็นเมืองบริวารและกรุงเทพฯ ก็จะเป็นเมืองบริวาร
ของเมืองอื่น ๆ ภายใต้ระบบทุนนิยมโลกตามสถิติของสำนักเศรษฐกิจแห่งชาติปัจจุบันมีคนไทยอยู่ใน
เมืองที่เรียกว่าเทศบาลต่าง ๆ ประมาณร้อยละ 40 จะเพิ่มขึ้นเป็นคนไทยสองในสามจะอยู่ในเมือง  
5) ในด้านสิ่งแวดล้อมอีก 20 ปีข้างหน้า ภัยพิบัติตามธรรมชาติที ่เราสามารถรับมือได้จะน้อยลง  
แต่ภัยพิบัติที่เราไม่รู้จักและภัยพิบัติที่ใหญ่กว่าในปัจจุบันจะถี่ขึ้น ความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ
ของไทยจัดอยู่ในระดับที่เรียกว่ายังไม่ดีนักถึงแม้ในอนาคตจะสามารถพัฒนาความพร้อมให้ดีกว่า
ปัจจุบันได้ก็ตามแต่เรายังขาดความสามารถในการประเมินภัยพิบัติให้อยู่ในระดับที่ดี  นอกจากนี้  
การประเมินความเสี่ยงยังต้องใช้วิสัยทัศน์และการมีส่วนร่วมในวงกว้างแต่ ดูเหมือนว่าผู้มีอำนาจ 
ในการจัดการภัยพิบัติจะโฟกัสไปที่โครงการแสนล้านมากกว่าจะให้ความสำคัญกับการจัดการ  
ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีส่วนร่วมใน 20 ปีข้างหน้า หากปล่อยไปดังปัจจุบันความสามารถของ 
คนไทยที่จะจัดการภัยพิบัตินั ้นไม่น่าจะถึงระดับประเทศญี่ปุ ่นเนเธอร์ แลนด์ เนื ่องจากไม่คุ ้นกับ
วัฒนธรรมความปลอดภัยและมีทัศนคติที ่ว่าการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัตินั ้นจะหยุดการพัฒนา   
ทั้งที่ควรจะเปลี่ยนวิธีคิดที่ว่าการลงทุนเพื่อป้องกันภัยพิบัติทำให้การพัฒนาช้าลง  มาเป็นการคิดหา
วิธีการลดภัยพิบัติที่เอื้อต่อการพัฒนา 6) ที่ประชุมไม่มีข้อยุติว่าความเหลื่อมล้ำในสังคมจะเป็นอย่างไร 
มีกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าความเหลื่อมล้ำจะลดลงเพราะการเมืองไทยเปิดโอกาสให้คนรากหญ้าและยอดหญ้า 
มากขึ้น กลุ่มที่สองเห็นว่าความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากระบบเศรษฐกิจไม่ได้ถูก  
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ควบคุมด้วยปัจจัยในประเทศอย่างเดียวแต่ระบบเศรษฐกิจไทยนั้นได้รับผลกระทบจากกระแส  
โลกาภิวัตน์ หรือทุนนิยมโลกด้วยธุรกิจเล็ก ๆ ซึ่งยังไม่สามารถทำตัวเองให้เป็นระดับนานาชาติได้ก็จะ
ล้มหายตายจากไป กลุ่มที่สองยังเห็นอีกว่าความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยจะเพิ่มขึ้นเพราะรัฐบาลไม่ว่าจะ
เป็นพรรคไหนก็มักจะเพิกเฉยกับเรื่องความเหลื่อมล้ำ ที่สำคัญก็คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าประเทศไทย 
ขาดเครื่องมือในการปฏิรูปการกระจายรายได้ โดยเฉพาะการเก็บภาษีสำคัญ ๆ เช่น ภาษีที่ดิน ภาษี
จากกำไรหุ้น ฯลฯ ซึ่งหมายความว่าคนรวยรวยขึ้นกว่าเดิมเร็วขึ้น 7) คอร์รัปชันในภาครัฐ ส่วนที่ต้องมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนจะถูกแก้ไขให้ดีขึ ้นเรื ่อย ๆ (เช่น การขอหนังสือเดินทาง  
การเสียภาษีรายได้) แต่คอร์รัปชันอันมาจากการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่พรรคพวกยังจะไม่ลดลง  
และอาจจะเลวร้ายมากขึ้น เพราะระบบกำกับธรรมาภิบาลในประเทศยังคงอ่อนแอ แต่ธรรมาภิบาล 
จากภายนอกกลับมีบทบาทมากขึ้นและมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะมากขึ้นตัวกำกับธรรมาภิบาล  
จากภายนอกไม่ได้จำกัดอยู่แค่องค์กรระหว่างประเทศที่รัฐบาลยอมรับ แต่ยังรวมไปถึงองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ต่อต้านการคอร์รัปชัน ต่อต้านการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษยชน องค์กรที่มา 
ใหม่และมีผลต่อรัฐบาลได้แก่ บริษัทจัดลำดับฐานะทางเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ เช่น กรณีที่
รัฐบาลตีสี่ของเราให้ความสำคัญกับบริษัทจัดอันดับประเทศระบุถึงผลเสียจากนโยบายจำนำข้าว
มากกว่า การที่จะฟังเสียงข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตและนักวิชาการ52 

การนำเสนอยุทธศาสตร์ 7 ข้อซึ่งมีความเกี่ยวโยงกัน ด้วยเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศ 
ยังคงเปิดกว้าง มีบทบาทสำคัญ ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพื่อรองรับตลาดงานแห่ง
อนาคต และบริษัทต่าง ๆ เติบโตด้วยนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์สร้างเศรษฐกิจ 
ให้มีอนาคตของสิงคโปร์ ประกอบด้วย 

 
ความเปลี่ยนแปลงทางการศกึษายุคไทยแลนด์ 4.0  

เป้าหมายการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เน้นองค์ความรู้มาเป็นเรื่องของสมรรถนะ  
การละเลยเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการบริหารจัดการ ก็หมายถึงความล้มเหลวของ
การปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการจำเป็นต้องให้ 
ความสำคัญต่อประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

1. สภาวะทางสังคม ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุเช่นเดียวกับในหลายประเทศที่ได้เข้าสู่ภาวะนี้ไปแล้ว สภาวะนี้เกิดขึ้นจากการที่อัตราการเกิด 
ลดลง คนมีอายุยืนขึ้น สภาพดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาด้วยเช่นกันอย่างน้อยใน
สองประเด็น คือ  

 
52 มิ ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, อนาคตประเทศไทย [ออนไลน์], เข้าถึงเมื ่อ 24 พฤษภาคม 

2561, เข้าถึงได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/552500. 
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1.1 บุคลากรการศึกษาที่จะมีโอกาสขาดแคลน และจำเป็นต้องขยายอายุการทำงาน
ของบุคลากร 

1.2 การจัดการศึกษาจำเป็นต้อง ออกแบบสำหรับการจัดการศึกษา สำหรับผู้สูงอายุ
มากขึ้น เพราะเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคม และการศึกษาก็ไม่สามารถหยุดอยู่เพียงในวัยการศึกษา 
หรือวัยทำงาน สองประเด็นนี้เป็นโจทย์สำคัญหนึ่งสำหรับผู้บริหารในปัจจุบันที่จะต้องวางแผน  
การจัดการที่ชัดเจนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

2. ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนจะเปลี่ยนไป สังเกต 
ได้อย่างง่ายจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ปัจจุบันการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น   
เครือข่ายสังคมก็เข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจของคนมากขึ้นพฤติกรรมการทำงานของคนเปลี่ยนไป 
ต้องการความสำเร็จและการยอมรับที่เร็วมากขึ้น การยึดมั่นในองค์กรอาจจะน้อยลงไป จึงเป็นความ 
ท้าทายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่จะต้องเอื้อต่อการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
พร้อมกับการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรที่มีความสามารถอยู่กับองค์กรไปนาน ๆ  

3. การเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กรุ่นใหม่จะใช้เป็น 
เครื่องมือในการเรียนรู้ บุคลากรในวงการศึกษาก็จำเป็นต้องเป็นคนที่สามารถนำเอาเทคโนโลยีมา 
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งใช้เป็นเครื ่องมือในการค้นคว้าพัฒนาความรู ้ของตนเอง  
ขณะเดียวกันยังจะต้องสามารถนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอีกด้วย แต่ทั้งนี้การยอมรับ
และการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรจะมีระดับความสามารถที่แตกต่างกัน  การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ 
จึงจำเป็นต้องมีแผนการจัดการที่ชัดเจน เช่นเดียวกันกับการวางโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมี 
ทั้งการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรไปพร้อม ๆ กัน  4) ความหลากหลายและความขัดแย้งกัน 
ในศตวรรษที่ 21 องค์กรจำเป็นต้องเป็นองค์กรที่เปิดรับความหลากหลายและความแตกต่างที่มากขึ้น 
พร้อม ๆ กับความจำเป็นในการสร้างให้เกิดความเป็นเอกภาพ เพราะเอกภาพในองค์กรคือหัวใจของ
ความสำเร็จ การทำงานเป็นทีมคือเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย  ด้วยเหตุนี้การสร้าง
เอกภาพ การทำให้เกิดทีมในการทำงานจึงเป็นโจทย์สำคัญสำหรับการบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21  
5) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ คนในยุคใหม่จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ยึดติดกับที่ทำงาน มีความพร้อม 
ที่จะเปลี่ยนงานใหม่ได้ตลอดเวลา และนิยมที่จะทำงานแบบอิสระมากกว่า ดังนั้นรูปแบบการบริหาร
จัดการจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ท้าทายของผู้บริหารในการปรับตัวให้เข้ากับทีมงานรุ่นใหม่53  

 
53 เผชิญ กิจระการและคณะ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยน

ผ่านศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด ์4.0 (กรุงเทพฯ: ลาดพร้าว, 2559), 5. 
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ความหมายของการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 
การศึกษา 4.0 (education 4.0) คือ การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของ 

ผู้เรียนที่เปลี่ยนไป การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือกระตุ้นการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน 
สร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
ของประเทศ 

การศึกษา 4.0 เป็นการศึกษาปัจจุบัน ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานหรือนวัตกรรมได5้4 
การศึกษา 4.0 คือการจัดการศึกษาที่เป็นแบบ co-creation ทั้งภาคธุรกิจและภาคการศึกษา 

ต้องเข้ามาช่วยกันวิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลจัด
การศึกษาบัณฑิตให้มีความรู้รองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต55 

การศึกษาในยุค Thailand 4.0 มีความหมายว่าการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ 
นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องทำให้เขาเป็นคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
ได้ด้วย56 
 
บทบาทการศึกษากับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

กระบวนการผลิตและพัฒนาครูที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบาย  
Thailand 4.0 นั้น จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้และทักษะพร้อมกับฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมโดยมีการเสริมสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาในหลักสูตร  
การเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาอย่างหลากหลายเพื่อให้นักศึกษาเป็นนักออกแบบการสอนและ 
เป็นนักออกแบบการเรียนรู้ โดยคณะครุศาสตร์จะพัฒนาผลงานวิจัยและนำมาเป็นนวัตกรรม 
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและ 
การวิจัยเพื่อฝึกให้นักศึกษา เป็นทั้งนักวิชาการควบคู่กับนักวิจัยเพื่อให้สามารถพัฒนาการเรียน  
การสอนด้วยตนเองได้ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในอนาคตทั้งด้านวิชาการ  ภาษา  
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเป็น “smart teacher” ที ่สอดคล้องกับ 
แนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 

 
54 ไพฑูรย์ สินลารัตน์, การศึกษา 4.0 เป็นยิ ่งกว่าการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560), 18. 
55 พสุ เดชะรินทร์, ทางรอดธุรกิจไทยการศึกษาต้องตอบโจทย์, เข้าถึงเมื่อ 18 มกราคม 

2562, เข ้าถ ึงได้จาก https://today.line.me/th/pc/article/ทางรอดธุรกิจยุคไทยแลนด์ 4.0 
การศึกษาต้องตอบโจทย์. 

56 ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0, สำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.moe.go.th/websm. 

https://sites.google.com/site/philachutsbt/khlang-bthkhwam/karsuksathiyniyukhthailand40
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กมล รอดคล้าย กล่าวว่า ประเทศไทยจะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่ 4.0 ผ่านกระทรวง
ต่าง ๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี ่ยวข้องสำหรับ สภาการศึกษา มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ จึงต้องวิเคราะห์และนำเสนอแผนการพัฒนากำลังคนไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 
4.0 ช่วงที่ 1 การพัฒนาคน 5 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ  
2. กลุ่มผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา  
3. กลุ่มอุดมศึกษา  
4. กลุ่มผู้สูงอายุ  
5. กลุ่มวัยแรงงานที่จะตอบสนองการผลิตอย่างรวดเร็ว 
ช่วงที่ 2 การจัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต57 

จอมหทยาสนิท พงษ์เสถียร กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เพื่อเป้าหมายให้คนไทยมี
ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 สิ่ง
ที่ต้องดำเนินการ คือ  

1. จัดทำฐานข้อมูลระดับชาติ  
2. จัดตั้งสถาบันคลังสมองเป็นจุดรวม เพื่อนำศักยภาพของคนที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ 

มาพัฒนาประเทศ  
3. พื ้นที ่ทางวิชาการ (career academy) เพื ่อให้เด็กเห็นว่าอยากจะทำงานอะไรใน

อนาคต หรืออาชีพใดเป็นที่ต้องการในอนาคต  
4. จัดทำกฎหมาย กฎระเบียบสำหรับยุทธศาสตร์ระยะยาวที่บรรจุในแผนการศึกษาชาติ58 
วัฒนาพร ระงับทุกข์ กล่าวว่า ประเทศไทยต้องเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ครู

ต้องปรับบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวก เป็นพี่เลี้ยง เป็นผู้นำปรับการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน
มีทักษะพื้นฐานที่จะปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ต้องปรับหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
เน้นการคิดแก้ปัญหา นวัตกรรมเรียนรู้ผ่านโครงงานมากขึ้น ห้องเรียนต้องปรับเปลี่ยนเป็นห้องเรียน 
ที่ทันสมัย เอื้ออำนวยต่อการเรียน รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนรู้59  
  

 
57 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, “บทบาทการศึกษากับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 

4.0” OEC NEWS letter 2, 1 (ธันวาคม 2559): 3. 
58 เรื่องเดียวกัน. 
59 เรื่องเดียวกัน. 
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ปัจจัยสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนประเทศไทย ตาม Thailand 4.0 ก็คือ คนไทย เนื่องจาก 
การพัฒนาทุนมนุษย์ที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จะเป็นรากฐานในการเสริมสร้างคุณภาพ
และความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย รวมทั้งสร้างรากฐานความมั่นคงของประเทศในทุกด้าน และเมื่อคน
ไทยมีคุณภาพก็จะสามารถลดความเหลื่อมล้าทางสังคมได้ การพัฒนาสังคมจึงต้องมุ่งพัฒนาโดยเน้น
เรื่องคุณภาพและความยัง่ยืน บนพื้นฐานแนวคิดของการ รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน60 

เป้าหมายการเรียนรู้ของคนไทย 4.0 ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการเตรียมคนก้าวสู่
โลกที่ 1 หรือโลกที่มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี สังคมแห่งปัญญา ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ต้องมี
เป้าหมายในการเรียนรู้ ดังนี ้

1. เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจเปิดกว้างในสิ่งใหม่ ๆ (Passion-Driven) 
2. เรียนรู้ที่เกิดจากสิ่งที่อยากทำตอบโจทย์เฉพาะบุคคล (Personalized 
3. เรียนรู้ในเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะขององค์กร (Specialized skill learning) 
4. เรียนรู้การทำงานร่วมกัน (Sharing Incentive) 
5. คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ (Generative Learning) 
6. เรียนรู้ในการสร้างงานให้เป็น (Working Labor at Home) 
7. เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ Re-productive Learning Engine61 
การศึกษาไทยกับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที ่21 
1. ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ (Identity) พลเมืองไทย สู่พลเมืองโลก 
2. ปรับเปลี่ยนจุดเน้น (Reorientation) สร้างคนเพื่อป้อนอุตสาหกรรม ไปตอบโจทย์ชีวิต

และสังคม 
3. ปรบักระบวนทรรศน ์(Paradigm) จากชนะธรรมชาติ ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาต ิ
4. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม จากสังคมแข่งขันฟาดฟันไปสู่ ช่วยเหลือเกื้อกูล มีเมตตามิตร

ไมตรีต่อกัน 
5. เปลี่ยนประเทศไทยไปสู่โลกที่หนึ่ง (First World Nation) ทางการพัฒนา ไปสู่ที่หนึ่ง

แห่งการสร้างเกียรติภูมิในความเป็นชาต ิเข้าใจประวัติศาสตร ์รักชาติรักแผ่นดิน62 

 
60 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา,Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อน

ประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559), 26. 
61 เรื่องเดียวกัน, 124. 
62 ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน, ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 (กรุงเทพฯ: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์, 2560), 7-10. 
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ตวง อันทะไชย ได้กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้ นโยบายของรัฐบาล  
Thailand 4.0 ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาทั ่วประเทศจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับทิศทาง  
การดำเนินภารกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยคาดหมายว่า ในอนาคตจะมีการ 
จัดแบ่งสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ตามปรัชญาหรือแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
กลุ่มมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการค้นพบหรือต่อยอดทางนวัตกรรมและการวิจัย กลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะ
ทาง และกลุ่มมหาวิทยาลัยทั่วไป ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจำเป็นต้องค้นหาความเป็นตัวตนเพื่อ
สามารถพัฒนาและต่อยอดให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น  
Thailand 4.0 ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่อาศัยกลไกทั้งด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจ  การปฏิรูป
นวัตกรรมและการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการปฏิรูปด้าน 
นวัตกรรมและด้านการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามโมเดลประเทศไทย 4.0คือ การนำวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาเสริมในการขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ 
เพิ่มประสิทธิภาพต่อการผลิตในสาขาต่าง ๆ อาทิ ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ  
การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนใช้บทบาทของมหาวิทยาลัยมาเป็นปัจจัยในการเร่งรัด  
การขับเคลื่อนในการผลิตสินค้าต่าง ๆ ให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้บริโภค ตลอดจนใช้บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็งให้เข้ามาช่วยยกระดับการผลิต
ในระดับท้องถิ่นด้วยรูปแบบที่เรียกว่าประชารัฐ เพื่อช่วยกันทำให้การผลิตในระดับท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง สามารถเป็นรากฐานในการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น รวมไป
ถึงสามารถต่อยอดเป็นการผลิตสินค้าที่นำไปขายได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศต่อไป63 

วรวัจน ์สุวคนธ ์กล่าวว่า แรงงานต้องมีความสามารถในการเข้ากับผู้อื่นได้ดี คิดนอกกรอบ  
ทำงานได้หลากหลายวัฒนธรรมที ่แตกต่างกัน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  ปรับตัวได้ดี 
ในภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว64 

 
63 ตวง อันทะไชยและดุสิต อุบลเลิศ, กระบวนการผลิตและพัฒนาครูที่สอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบาย “Thailand 4.0”, เข้าถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560, เข้าถึง
ได้จาก http://click.senate.go.th. 

64 วรวัจน์ สุวคนธ์, ทางรอดธุรกิจไทยการศึกษาต้องตอบโจทย์ , เข้าถึงเมื ่อ 18 
พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก https://today.line.me/th/pc/article/ทางรอดธุรกิจยุคไทยแลนด์ 
4.0การศึกษาต้องตอบโจทย์. 
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พสุ เดชะรินทร์ กล่าวว่า การบริหารจัดการต้องมี 3 เรื่อง คือองค์กร 4.0 ผู้นำ 4.0 และ 
กลยุทธ์ 4.0 องค์กรจะมีความหลากหลายมากขึ้นจากบุคลากรหลายเจเนอเรชั่นมาทำงานร่วมกัน  
องค์กรยุคใหม่ต้องส่งเสริมให้เจ ้าหน้าที ่ม ีท ักษะเพื ่อให้ม ีความรู ้ความสามารถก้าวตามทัน  
ความเปลี่ยนแปลงของโลก ขณะที่ผู ้นำ 4.0 ต้องมีความถ่อมตนทางปัญญาเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ  
ส่วนกลยุทธ์4.0 คือการใช้มุมมองใหม่ ๆ มาสร้างกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการพร้อม ๆ กับ  
การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 65 

สุธาสินี โพธิจันทร์ กล่าวถึงการเตรียมคนเข้าสู ่ความพร้อม สำหรับองค์กรยุค 4.0  
การพัฒนาในยุคนี้ เหมือนคนจะลดบทบาทตัวเองลงและเปิดโอกาสให้กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา
ทำงานแทน แต่ในความเป็นจริงแล้วบทบาทของคนไม่ได้ลดลง แต่ต้องปรับใช้ศักยภาพให้สูงขึ้น  
เพราะคนต้องเป็นผู ้วางแผน ออกแบบ ควบคุม และทำงานร่วมกับเทคโนโลยีเหล่านั ้นให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โจทย์สำคัญสำหรับองค์กรในยุค 4.0 ก็คือต้องมองให้เห็นโอกาส
จากการพัฒนารอบด้าน ผสมผสานเข้ากับศักยภาพที่องค์กรมีและวางนโยบายเพื่อให้สอดรับกับ  
สถานการณ์ทั ้งในปัจจุบันและอนาคต แน่นอนว่าการพัฒนาในยุคที ่องค์กรต้องขับเคลื ่อนด้วย
นวัตกรรมเช่นนี้ บุคลากรในองค์กรถือเป็นฟันเฟืองสำคัญสู่ความสำเร็จ การซื้อเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
เข้ามาไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้าย ถ้าหากคนในองค์กรไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านั้นได6้6 

เป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 คุณลักษณะด้านการทำงาน การปรับตัว ความเป็น 
ผู้นำ คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองและคุณลักษณะ
ด้านศีลธรรม ความเคารพผู้อื่น ความซื่อสัตย์ สำนึกพลเมือง 
 
คุณภาพการศกึษายุคประเทศไทย 4.0 

วิจารณ์ พานิช ประธานมูลนิธิสถาบันการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ได้บรรยาย 
ในการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง เส้นทางสู่คุณภาพ
การศึกษายุค ไทยแลนด์ 4.0 จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ที่ศูนย์ประชุม 
สตาร์เวลล์ นครราชสีมา ยุคประเทศไทย 4.0 กล่าวว่าการศึกษาเพื่อประเทศไทย 4.0 creative  
economy & society innovative Thailand disruptive change หร ือ development ต ีความ 
แผน 20 ปี สู่การศึกษาเพื่อประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างนวัตกรรมในทุกงาน ทุกภาคส่วน ทุกระดับ

 
65 พสุ เดชะรินทร์, แนะ 3 ทางรอดธุรกิจยุคไทยแลนด์ 4.0, เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 

2561, เข้าถึงไดจ้าก, http://www.naewna.com/business/276350. 
66 สุธาสินี โพธิจันทร์, คนต้องพร้อม สำหรับองค์กรยุค 4.0 , เข้าถึงเมื่อ 12 เมษายน 

2562, เข้าถึงได้จาก https://www.ftpi.or.th/2018/21477. 
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สังคม คนทุกคนและทุกอายุเป็น “ผู้ทำงานด้วยความรู้” (knowledge worker) มีการเรียนรู ้ ณ  
ทุกจุดของชีวิต ทุกหย่อมหญ้า ทุกคนมีทักษะเรียนรู้ (learning skills) การเรียนรู้เพื่อประเทศไทย 4.0  
แต่ละคนเป็นเจ้าของหรือผู้จัดการ การเรียนรู้ของตน ท้องถิ่นเป็นเจ้าของหรือจัดการการเรียนรู้ของ
ท้องถิ่น ชาวบ้านรวมตัวกันเรียนรู้เพื่อชีวิตที่ดีของตนหลากหลายรูปแบบรัฐจัดอำนวยความสะดวก  
ให้การเรียนรู้เพื่อประเทศไทย 4.0 เป็นการเรียนรู้แบบประชาธิปไตย โดยประชาชน ของประชาชน 
เพื่อประชาชน เพื่อประเทศไทย 4.0 จัดการจากฐานล่างไม่ใช่สั่งการจากส่วนกลางเพื่อทุกหย่อมหญ้า 
มีและใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมเพื่อ creative economy & creative society การเรียนรู้
เพื ่อประเทศไทย 4.0 จาก command & control สู่ empowerment ให้ประชาชนติดอาวุธทาง 
ปัญญาให้แก่ตนเองติดอาวุธทางปัญญาแก่กันและกันเพื่อเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมแบบ disruptive  
change เปลี่ยนบทบาทของภาครัฐ บ้านเมืองมั่นคงยิ ่งขึ ้น  การศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคน 
ไม่ใช่เฉพาะเด็กเก่งหรือสมองดี นิยาม สมองดี ใหม่ผลลัพธ์ทุกด้าน ไม่ใช่เฉพาะด้านวิชา คุณภาพอยู่ที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธียกระดับผลลัพธ์การเรียนรู ้อย่างง่าย ตั ้งความหวังให้สูง ส่งเสริมเต็มที่  
(High expectation, High support) ลงทุนที่ห้องเรียน พยายามเต็มที่ (High effort) วิถีการเรียนรู้
ใหม่เรียนโดยลงมือทำเพื ่อให้เกิดทักษะสุดยอดทักษะ 4 ประการ (3ร 1ว) 1) แรงบันดาลใจ  
(Inspiration Skills) 2) เรียนรู้ (Learning Skills) 3) ร่วมมือ (Collaboration Skills) 4) วินัยในตน 
(Self-Discipline Skills) เรียนโดยการลงมือทำเป็นทีม แล้วร่วมกันไตร่ตรองว่าได้เรียนรู้อะไร ต้องการ 
เรียนอะไรต่อหรือเพิ่มเติม คุณภาพครูความเป็นครู วิญญาณครู คุณธรรมของครู ทักษะครู ทักษะ
ห้องเรียน แรงจูงใจครู ระบบรางวัลและยกย่อง ความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาครูประจำการ หลักสูตร
ผลิตครูใหม่สิ่งที่ครูในศตวรรษที่ 21 เผชิญ ความรู้เปลี่ยนเร็ว ความเข้าใจกลไกการเรียนรู้เปลี่ยน  
ตัวช่วยหรือตัวขัดขวาง (ICT) เปลี่ยนเด็ก เปลี่ยนสังคมและโลกเปลี่ยน เป้าหมายของการเรียนรู้เปลี่ยน
ครูทำอะไรให้แก่ศิษย์ Inspirator กระตุ้นแรงบันดาลใจ Designer ออกแบบกิจกรรม และโดยตั้ง 
คำถาม ชวนคิด Assessor (Formative Assessment) ประเมินเพื่อพัฒนา Constructive Feedback 
ให้คิดไปข้างหน้า มุมานะ Growth Mindset Summative Evaluation ยืนยันว่าบรรลุผลลัพธ์ 
ที่ตั ้งเป้าหมายไว้ ทำสิ ่งเดียวกันให้แก่ตนเองและแก่เพื ่อนครู ชีวิตครู คือชีวิตแห่งการเดินทาง  
เพื่อการเรียนรู้ครูต้องเข้าใจและพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตน ประเมินขณะสอนประเมินเพื่อหนุน 
การเร ียนรู ้ตามด้วยคำแนะนำป้อนกลับแบบ สร้างสรรค์ (constructive feedback) แล้วจึง 
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (summative evaluation) เพื่อยืนยันว่าบรรลุเป้าหมาย บทบาทครูไทย 
ในศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนจากการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 19 และ 20 ทั้งด้านเป้าหมาย และวิธีการ
ต้องเป็น CBL, PBL, AL, SBL (Service-Based), WIL, TBL (Team-Based) เรียนโดยลงมือทำตาม 
ด้วยการไตร่ตรองสะท้อนคิดผู้เรียนเกิดการพัฒนา meta-cognition skills ประเมินและปรับปรุง
วิธีการเรียนรู้ของตนได ้เปลี่ยนบทบาทเป็น Inspirator, Designer, Facilitator, Coach, Scaffolding  
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Provider, โดยที่การทำหน้าที ่เหล่านั ้นซ้อนเหลื่อมกันเกิดขึ ้นอย่างอัตโนมัติในชั ้นเรียน  ครูเป็น  
Learner ใน PLC เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนครูผ่านการปฏิบัติหน้าที่ครู เป็นการเรียนรู้แบบไม่รู ้จบ
ต้องการการจัดการการเปลี่ยนแปลงในระดับสถาบันเป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู ้การเรียนรู้ของ
คนทำงานทุกคนเป็น knowledge worker เรียนก่อน ระหว่าง และหลัง การทำงานเรียนรู้ร่วมกัน 
ในหมู่เพื่อนร่วมงานมีการเก็บบทเรียนจากการทำงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดระบบความรู้ ส่งเสริม  
การนำไปใช้ใหม่และยกระดับ ความรู้ มี knowledge facilitators KM 4.0 หัวใจ KM : การปฏิบัติ
เรียนรู้จากการปฏิบัตินำความรู้ สู่การปฏิบัติยกระดับความรู้จากการปฏิบัติเรียนรู้เป็นทีมผลลัพธ์ : 
งาน คน องค์กร ทีม หลักการสำคัญ ของ KM 4.0 เป็น change management เปลี่ยนวัฒนธรรม  
มี KM framework มีแผนงานเป็นขั้นตอน มีการจัดการ KM enablers เป็น journey สู่สภาพที่ KM  
ฝังอยู่ในงาน ประจำโฟกัสเป้าหมายทำอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้พลังความรู้ ใน การบรรลุเป้าหมายงาน
ที่ยกระดับต่อเนื่อง จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อ ประเทศไทย 4.0 สร้าง  
creativity ให้แก่สังคม เข้าไปช่วยปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียน ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของตน 
university social Engagement ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ร่วมเรียนรู้ ร่วมรับผล บริการรายวิชาแก่ผู้ใหญ่ 
โดยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ แล้ว ร่วมกันไตร่ตรองสะท้อนคิดและเปลี่ยนจากแหล่งถ่ายทอด
ความรู้สำเร็จรูปเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยการปฏิบัติในสภาพจริงด้วยการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพื่อ  
ประเทศไทย 4.0 การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นกิจกรรม
เดียวกัน ทำงานแล้วไตร่ตรองสะท้อนคิดร่วมกัน ต้องพัฒนาสู่จิตสาธารณะ การสร้างผู้นำผู้รับผิดชอบ
ต่อสังคม ผู้ให้เป็นผู้นำ ผู้เรียนรู้ มีทักษะเรียนรู้ สร้างศาสตร์ว่าด้วยการเรียนรู้ในสังคมยุคใหม่นักตั้ง
คำถาม67 

วรวัจน์ สุวคนธ์ กล่าวว่า คนที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาใช้ประโยชน์ 
ในการทำงานได้มากขึ้น พบว่าคนเหล่านี้จะมีความเด่นที่เรียกว่า ASK ดังนี้ อันดับ 1 Attitude อันดับ 
2 Skill และอันดับ 3 Knowledge68   

 
67 วิจารณ์ พานิช, “เส้นทางสู่คุณภาพการศึกษายุค ไทยแลนด์ 4.0” (บรรยายในการ

ประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ที่ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ นครราชสีมา ยุคประเทศไทย 4.0). 

68 วรวัจน์ สุวคนธ์, ทางรอดธุรกิจไทยการศึกษาต้องตอบโจทย์ , เข้าถึงเมื ่อ 18 
พฤษภาคม 2561, เข ้าถึงได้จาก https://today.line.me/th/pc/article/ทางรอดธุรกิจยุคไทย
แลนด์+4+0+การศึกษาต้องตอบโจทย์. 
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ทิศทางการจัดการศึกษาของต่างประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ระบบการศึกษาใหม่จะให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก หรือศูนย์กลาง 

อยู่ที ่ตัวผู้เรียน แทนที่จะเป็นความต้องการของครูและผู้บริหารดังเช่นที่เป็นอยู่ในระบบปัจจุบัน   
การแข่งขันระหว่างสถานศึกษาทั้งหลายจะทำให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเลือกแผนการเรียน  
ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น การศึกษาที่หลากหลาย การจัดตั้งโรงเรียนที่เชี ่ยวชาญเฉพาะด้านและ 
การนำเสนอแผนการเรียนที่หลากหลาย ซึ่งแตกต่างไปจากระบบปัจจุบันที่เน้นแผนการเรียนในลักษณะ 
เหมือนกันหมด จะเป็นการช่วยบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่  
นักเรียนการดำเนินงานโดยอิสระของโรงเรียน โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงานในโรงเรียนมากขึ้น 
โดยมีผู้ปกครองและผู้ทรงภูมิปัญญาในชุมชนเป็นอาสาสมัครเข้ามาช่วยงานเสรีภาพกับความเสมอภาค 
ซึ่งมีหลักการจัดการดูแลการให้บริการทางด้านการศึกษาอยู่ที ่การเปิดโอกาสให้มากที่สุดเ พื่อให้ 
ปัจเจกชนทุกคนพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มขีดความสามารถ  ขณะเดียวกันก็ให้ความ 
ช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพได้  เสรีภาพและความเสมอภาค
เท่านั้นที่เป็นเครื่องรับประกันความเป็นเลิศทางการศึกษา  มีความโดดเด่นดังนี้ 1) การนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการศึกษา ควรจะได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื ่อหลายมิติมาใช้  
เพื่อเปิดระบบการศึกษาให้กว้างไกลเหมาะสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกคน
สามารถเข้ารับการศึกษาได้ทุกเวลาในทุกสถานที่ความเป็นเลิศทางการศึกษา เป้าหมายระยะยาวของ 
ระบบการศึกษาใหม่คือ การยกคุณภาพการศึกษาให้สูงถึงระดับความเป็นเลิศของมาตรฐานโลก  
เป้าหมายอันสูงส่งเช่นนี ้ขึ ้นอยู ่กับปัจจัยต่าง ๆ มากมาย อาทิ วัตถุประสงค์และโครงการที ่มี  
คุณประโยชน์ กลุ่มนักเรียนเป้าหมาย ครูอาจารย์ โรงเรียน การให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณ 
ในเวลาที่เหมาะสมตลอดจนการบริหารในลักษณะให้การสนับสนุน  2) ระบบการศึกษาเปิดระบบ
การศึกษาเปิด คือ ระบบการศึกษาที่เปิดกว้างสำหรับคนทุกคนโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและ
สถานที่โดยมีวัตถุประสงค์สูงสุดอยู่ที่การจัดสร้าง “การศึกษาในอุดมคติ” (สวัสดิการทางการศึกษา 
ของรัฐ) เพื่อเป็นหลักประกันให้พลเมืองทุกคนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ ระบบการศึกษา
ใหม่จะเอื้ออำนวยให้มีการย้ายโอนอย่างง่ายดาย ระหว่างนักเรียนนักศึกษาต่างสถานศึกษา รวมทั้ง 
การย้ายโอนระหว่างแผนการเรียนหรือการศึกษาเฉพาะทางภายในสถานศึกษาเดิม ทั้งนี้เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเข้ารับการศึกษาตามแผนการเรียนที่เหมาะสมและสอดคล้องที่สุดกับความสามารถ
และความถนัด นอกจากนี้ระบบใหม่ยังสนับสนุนให้จัดสร้างระบบสะสมหน่วยกิตของผู้เรียนในช่วงที่  
ได้รับการศึกษาไปเรื่อย ๆ นอกเหนือจากสถานศึกษาหลัก เช่น โรงเรียน บ้านและที่ทำงาน ก็สามารถ
เป็นแหล่งให้การศึกษาได้ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการศึกษาเพื่อมุ่ง 
จัดการศึกษาให้ทั่วถึงปวงชนในทุกแห่งหน โรงเรียนจะมีอิสระในการแสวงหาความเป็นเลิศโดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการจัดการด้วยตนเองและการแข่งขัน เป้าหมายของความเสมอภาคว่าด้วยโอกาส 
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ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นจะบรรลุได้โดยการใช้มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับ  
สถานที ่ท ุรกันดาร และกลุ ่มประชากรที ่ด ้อยโอกาสทั ้งนี ้จะมีการติดตามและรักษาคุณภาพ  
ทางการศึกษาโดยกระบวนการประเมินผลอย่างเป็นระบบ นักเรียนและผู้ปกครองมีอิสระในการเลือก 
แผนการเรียนที่สอดคล้องที่สุดกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน โดยพิจารณาจากข้อมูลที่
ได้รับ ครูอาจารย์ในสถานะจักรกลของการปฏิรูปการศึกษา จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในนวัตกรรม  
ทั้งหลายในระดับรากหญ้าในขณะเดียวกันก็ช่วยเปิดทางสู่อนาคตให้แก่อนุชนรุ่นต่อไป รัฐพึงประเมิน
สถานศึกษาทั้งหลายทั้งปวง นอกจากนี้ก็ยังต้องให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่สถานศึกษาเหล่านั้น   
โดยอิงผลการประเมิน และต้องจัดสร้างโครงสร้างสำหรับการกระจายข้อมูลทางการศึกษา ตลอดจน
ต้องประกันการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเสมอภาคในกลุ่มคนทุกระดับในสังคมอีกด้วย69  

ทิศทางการจัดการศึกษาประเทศสาธารณรฐัเกาหล ี

เพื่อความเป็นผู้นำในยุคสารสนเทศและโลกาภิวัตน์ ทำให้การปฏิรูปการศึกษาจะกลายเป็น 
เรื่องยอดนิยมไปในทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียว แม้ว่าเหตุผลสำหรับการลุกขึ้นมาปฏิรูปการศึกษาอาจจะ
แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศแต่ทุกประเทศก็เห็นพ้องต้องกันว่าการปฏิรูปการศึกษานับเป็น  
หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีประสิทธิภาพที่สุดในการเตรียมรับมือกับศตวรรษที่ 21 เหตุผลของ 
การปฏิรูปการศึกษาในเกาหลีก็สืบเนื่องมาจากประเด็นนี้เช่นกัน ในมุมมองบริบทสากลจะเห็นว่า  
การปฏิรูปในเกาหลีนั้นแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจารีตประเพณีทางวัฒนธรรม
และการศึกษา ดังนั้นความคิดรวบยอดในโครงการปฏิรูปการศึกษาหลาย ๆ แนวซึ่งดูว่าเหมือนกับของ 
ประเทศอื ่น ๆ ย่อมจะส่งผลในลักษณะที ่แตกต่างออกไปในบริบทของประเทศเกาหลี ซึ ่งมี  
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาในเรื่องการศึกษา ยาวนาน  ลัทธิขงจื้อในสถานะของสถาบันการศึกษา 
สังคม และวัฒนธรรม มีอิทธิพลอย่างมากในการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางวัฒนธรรมแก่ประชากร 
เกาหลี นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของเกาหลีในราว 100 ปีก่อนคริสตกาล แนวทางของลัทธิขงจื้อส่งผล
ให้ประชาชนชาวเกาหลีให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการศึกษาและให้การเคารพยกย่องผู้มี
การศึกษา ค่านิยมด้านการศึกษาตามจารีตประเพณีเช่นนี้นับว่าเป็นพลังผลักดันอันสำคัญในการสร้าง 
ชาติให้ก้าวหน้าและในการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  
สิ้นสุดลง การศึกษาในเกาหลีได้ขยายขอบข่ายไปอย่างโดดเด่น  อัตราและขอบข่ายของการขยายตัว
ทางการศึกษาในเกาหลีก้าวไปไกลกว่าประเทศอื่น ๆ ประชากรที่เป็นนักเรียนนักศึกษามีจำนวนหนึ่ง
ในสี่ของประชากรทั้งประเทศ จำนวนปีเฉลี่ยของการเข้ารับการศึกษาก็มากกว่า 12 ปีในปัจจุบัน  

 
69 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, การปฏิรูปการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 

21 ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี, เข้าถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://lripsm. 
wixsite.com/21st/untitled-cexb. 
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เมื ่อการศึกษาขยายตัวในด้านปริมาณจนถึงจุดอิ ่มตัวในตอนกลางทศวรรษ 1980 รัฐบาลใส่ใจ 
การศึกษาในเชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้น จนกลายมาเป็นประเด็นถกเถียงที่ชุมชนการศึกษาในเกาหลีให้
ความสำคัญมากที ่ส ุด ความห่วงใยในเรื ่องคุณภาพการศึกษาจุดประกายให้เก ิดการแต่งตั้ง 
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา ซึ ่งขึ ้นตรงต่อประธานาธิบดีขึ ้นมาในเดือนกุมภาพันธ์ 1994 
คณะกรรมาธิการฯ ได้ให้คำแนะนำแก่ประธานาธิบดีเกี่ยวกับประเด็นการศึกษาอย่างกว้างขวาง และ  
ได้นำเสนอข้อเสนอว่าด้วยการปฏิร ูป หลังจากได้ร ับความเห็นชอบจากประธานาธิบดีแล้ว 
ข้อเสนอแนะการปฏิรูปดังกล่าวก็ได้ถูกส่งผ่านไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรมต่อไป ขณะที่เราก้าวย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 
ควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสังคม อารยธรรมอุตสาหกรรมในแบบที่เราใช้ดำเนิน
ชีวิตอยู่ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของเราในการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ  
ในช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงจากอารยธรรมในแบบเกษตรกรรมมาเป็นอารยธรรมอุตสาหกรรม  
ขณะนี้เรากำลังเผชิญหน้าอยู่กับอารยธรรมใหม่ซึ่งส่งผลให้เกิดสังคมสารสนเทศขึ้นมา  ดังนั้นเราจึง
จำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับสังคมใหม่ให้ดีที่สุด  เราจำเป็นต้องเริ่มที่การศึกษาเพราะ 
การศึกษามีบทบาทสำคัญในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที ่สามารถสร้างสรรค์สารสนเทศใหม่ ๆ  
การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพลวัตของอารยธรรมใหม่  ยิ่งไปกว่านั้น เรายังควร
ตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่าการศึกษาใช่ว่าจะมีบทบาทเพียงแค่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ปวงชนเท่านั้น  
หากแต่ยังเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพชีวิตอีกด้วยสังคมสารสนเทศกับการศึกษา ในยุคของสังคมสารสนเทศ
นั้นข้อมูลข่าวสารจะกลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม  ขีดความสามารถในด้านความคิด 
สร้างสรรค์ของชาติในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผนวกกับความรู้และวัฒนธรรม  จึงนับเป็นตัว
แปรที่ สำคัญที่สุดที่จะชี้ชะตากรรมของประเทศ สินทรัพย์ทางปัญญาที่กว้างไกลและลุ่มลึก ซึ่งรวม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้และวัฒนธรรม จึงเป็นปัจจัยกำหนดอำนาจความมั่นคั่งและมาตรฐาน
การดำเนินชีวิตของประชากรในชาตินั ้น ๆ คลังแห่งสินทรัพย์ทางปัญญาของชาติยึดโยงอยู ่กับ  
ขีดความสามารถในการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของพลเมือง  การศึกษามีบทบาทสำคัญที่สุด 
ในการพัฒนาพลังทางภูมิปัญญาของชาติให้ก้าวไกล ฉะนั้นหนทางที่ดีที่สุดในการเตรียมรับมือกับ
ปัญหาในอนาคต ก็คือ การลงมือจัดสร้างกระดูกสันหลังที่เหมาะสมให้กับระบบการศึกษา  ทั้งใน 
ซีกโลกตะวันออกและตะวันตก ต่างก็ชี้ให้เห็นความเป็นจริงข้อที่ว่าประเทศชาติย่อมจะไปไม่รอด 
หากไม่มีการวางรากฐานที่สำคัญอันเข็งแกร่งทางการศึกษาให้เหมาะควรเป็นลำดับแรกเสียก่อน  
ในหนังสือ The Republic บ่งช้ีว่าทฤษฎีพื้นฐานของเพลโตอยู่ที่ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยจัดวางรากฐาน
ซึ ่งเป็นภารกิจทั ้งหลายทั้งปวงของรัฐ  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการขยายโอกาสทางการศึกษา  
ประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติแสดงให้เห็นกระบวน  การพัฒนาและสั่งสมข้อมูลความรู้ 
ในลักษณะทั้งลึกและกว้างซึ่งตามติดมาด้วยกระบวนการทางการศึกษาที่มีขอบเขตกว้างไกลและลํ้าลึก 
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ไม่แพ้กัน ในอดีตการศึกษาเป็นอภิสิทธิ์ของชนชั้นนำ เพียงจำนวนหยิบมือเท่ านั้น แต่เมื่อมาถึงยุค
ปัจจุบันโอกาสทางการศึกษาก็แผ่ไปถึงมวลชน ปรัชญาการศึกษาที่เป็นสากลในอันที่ จะเปิดโอกาส 
การศึกษาพื้นฐานให้ปวงชนทุกคนโดยเท่าเทียมกันได้หยั่งรากลึกลงในสังคม ซึ่งส่งผลกระทบอันใหญ่
หลวงต่อวิถีการดำเนินชีวิตในทุก ๆ มิติของมนุษย์ ความจำเป็นเร่ งด่วนในการนำ เทคโนโลยี 
ทางการศึกษาที ่นำสมัยมาใช้ ประวัติศาสตร์อีกเช่นกันที่สะท้อนให้เห็นว่า  อารยธรรมทั้งหลาย 
ที ่นำเทคโนโลยีในการพิมพ์มาใช้ในการศึกษาล้วนแล้วแต่เป็นอารยธรรมที ่มีบทบาทโดดเด่น  
ในการสรรค์สร้างประวัติศาสตร์โลกด้วยกันทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามบางอารยธรรมที่ถึงแม้จะเป็นผู้นำ  
ในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคกลาง  ทว่ากลับมิได้นำผลมาประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาให้มากเท่าที่ควรจะเป็นก็ไม่สามารถแข่งขันเคียงบ่าเคียงไหล่กับประเทศที่นำมาประยุกต์  
ใช้ได้ตลอดไป เทคโนโลยีสารสนเทศคือฐานรากของยุคสมัยข้อมูลข่าวสาร  ดังนั้นวิธีที ่มั ่นคงที่สุด 
ในการนำ พาชาติให้อยู่ในแถวหน้าของกาลสมัยข้อมูลข่าวสารก็ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษา การกระทำดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดการปฏิวัติทางการศึกษาในหลาย ๆ  
ลักษณะขึ้นได้ ซึ่งรวมไปถึงปฏิวัติวิธีการสอนด้วยและใครก็ตามที่สามารถผสมผสานเทคโนโลยี  
เข้ากับการศึกษาได้สำเร็จก็จะเป็นประเทศผู้นำในการสรรค์สร้างอนาคตของอารยธรรมมนุษย์ 
สังคมสารสนเทศกับนัยต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษา  การก้าวย่างเข้ามาของสังคมสารสนเทศ 
มีนัยสำคัญดังต่อไปนี ้ คือ 1) กระแสอันเชี ่ยวกรากของข้อมูลสารสนเทศก่อให้เกิดความจำเป็น 
ในการขยายระยะเวลาในการให้การศึกษาพ้ืนฐาน 2) แผนการฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาเพ่ือให้เยาวชน
ได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการหาเลี้ยงชีพจะต้องได้รับการปรับปรุงร่างในระดับมัธยมศึกษาแล ะ
อุดมศึกษา 3) แผนการเรียนสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการศึกษาต่อควรจะเข้ามาเป็นส่วนกระแสหลักในยุค 
สมัยของสังคมสารสนเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและการเผยแพร่ข้อมูลความรู้อย่างฉับไว ฉะนั้น 
การศึกษาต่อเนื ่องและการศึกษาตลอดชีวิตจึงนับเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมสารสนเทศ   
4) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะสื่อประสมหลากหลายมิติมาใช้ในการศึกษาจะก่อให้เกิด
การปฏิวัติในเชิงปฏิบัติในการจัดระบบการศึกษา  เนื ้อหาและวิธีการสอนการศึกษาพื้นฐานกับ
การศึกษาตลอดชีวิต ผลพวงที่จะเกิดตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการกระตุ้นให้มนุษย์ตระหนักรู้  
ในคุณค่าของตนเองและการคิดค้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็คือ การขยายการศึกษาพื้นฐาน
และการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ปวงชน นี่คือแนวโน้มใหม่ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว  
และนับเป็น จุดประสงค์ของยุคสมัยใหม่โดยแท้ เทคโนโลยีใหม่กับการศึกษาที่เปิดกว้าง แม้กระทั่ง 
ผู้ที่ได้ชื่อว่าได้รับการศึกษาในขั้นสูงสุดแล้วก็ตาม หากไม่มีโอกาสได้เข้ารับความรู้และทักษะใหม่ ๆ  
ก็จะต้องประสบกับปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที ่เก ิดขึ้น  
อย่างรวดเร็ว จนทำให้ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ล้าสมัยอย่างรวดเร็วเช่นกัน  ด้วยเหตุนี ้แผนการ 
ฝึกอบรมใหม่สำหรับผู้ใหญ่จึงเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถปรับตัวรับมือ กับ
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ความเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ สิ่งสำคัญที่รัฐพึงกระทำ คือ การเปิดประตูทางการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่   
ให้กว้างกว่าเดิม เพื่อส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นสามารถเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมได้ในทุกโอกาสและ  
ทุกสถานที่ ในการที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้นั้นรัฐจะต้องวางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อนำ เทคโนโลยี
สารเทศที่ นำสมัยที่สุดมาใช้ในการศึกษา ซึ่งจะช่วยสร้างมิติใหม่ในกระบวนการเรียนการสอน 

ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศได้ลงมือสร้างมิติใหม่เกี่ยวกับระบบการศึกษาเปิดกัน  
แล้วโดยการนำเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เช่น ดาวเทียมมาใช้ในการศึกษาทางไกล ไม่ว่าจะเป็น
ระบบการศ ึกษาท ี ่ เป ิดกว ้าง  เช ่น ท ี ่  the Open Learning Agency (OLA) ในแคนาดา หรือ  
the Open Training and Education Network (OTEN) ในออสเตรเลีย หรือ the National 

Technological University (NTU) ในสหรัฐอเมริกาก็ตาม ต่างก็ประสบความสำเร็จ 
ในการพัฒนาแผนการเรียนการสอนที่ก้าวไกลที่สุดในด้านการศึกษาทางไกลและการศึกษาที่เปิดกว้าง  
การเปลี่ยนแปลงความคิดรวบยอดทางการศึกษาในแนวอนุรักษ์นิยม ความเจริญก้าวหน้าอันน่าอัศจรรย์ 
ใจในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศย่อมต้องเข้ามาปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ดั้งเดิมว่าด้วยเรื่อง
การจัดห้องเรียน วิธีการเรียนการสอน หลักสูตร ตลอดจนการบริหารโรงเรียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่อาศัยสื่อหลากหลายมิติอันทันสมัยจะช่วยให้เราสามารถก้าวพ้นข้อจำกัดในเรื่องสถานที่และเวลา  
ซึ่งจะช่วยสร้างแนวทางใหม่ ๆ ที่เป็นไปได้ทางการศึกษา ตัวอย่างเช่น ในอนาคต ผู้เรียนอาจจะ 
สามารถเลือกรับฟังคำบรรยายของอาจารย์ในเวลาที่ตนเองเป็นผู้กำหนดและเรียนรู้ในอัตราช้า/เร็ว  
ที่เหมาะสมกับตนเอง ไม่เร็วหรือช้าเกินไป ซึ ่งมักเกิดขึ้นเมื่อต้องเรียนร่วมกับผู้อื ่นในห้องเรียน  
ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ความก้าวหน้าอันสุดประมาณทางเทคโนโลยียังจะช่วยให้สามารถจัดแผนการ
ศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้เรียนในซอกหลืบของสังคมที่ไม่เคยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพมาก่อนได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย ในจุดนี้จะช่วยให้การให้โอกาสทางการศึกษาโดยเท่าเทียมเป็น
รูปธรรมขึ้นมาได้ในที่สุด 

โลกาภิวัตน์กับการศึกษา การพัฒนาอันน่าระทึกใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
คมนาคม ผนวกกับการล่มสลายของอุดมการณ์ ซึ่งเคยเป็นปัจจัยแบ่งแยกโลกออกเป็นหลายค่าย  
ได้ส่งผลให้โลกใบนี้ของเรา กลายมาเป็น “ชุมชน” ที่แวดล้อมด้วยเพื่อนบ้าน ในตอนแรกทีเดียวนั้น
พรมแดนทางเศรษฐกิจเกือบจะสูญสลายไปจนหมดโดยมีการจัดตั้งกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจขึ้น 
ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น สหภาพยุโรป หรือ EU และกลุ่มประเทศผู้ค้าในภูมิภาคอเมริกาเหนือ 
(NAFTA) รวมทั้งระบบเศรษฐกิจที่ไร้พรหมแดน นั่นคือ องค์การการค้าโลก หรือ WTO ซึ่งได้รับ 
การจัดตั้งขึ้นในปี 1995 กล่าวได้ว่าเรากำลังอยู่ในยุคสมัยที่เขตแดนของประเทศไม่สามารถที่จะช่วย
ปกป้องความคิด สถาบัน และระบบต่าง ๆ ของเราได้อีกต่อไป ยุคสมัยใหม่กับนัยต่าง ๆ ที่สำคัญ  
เกี่ยวกับการศึกษายุคสมัยใหม่แห่งกระแสโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดนัยสำคัญว่าด้วยทิศทางในอนาคตของ
ระบบการศึกษาของเรา ดังนี้ คือ 1) การที่จะรับมือกับปัญหาต่าง ๆ อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ 
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ได้นั้นเราจึงต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาของเราให้เท่าเทียมกับมาตรฐานโลก 2) การที่จะสามารถ
ธำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของเราไว้ได้ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขร่วมกับกลุ่มชาติ
พันธุ์อื่น ๆ ในกระแสโลกาภิวัตน์ได้นั้นเรา จำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการส่งเสริมและ 
สรรค์สร้างความเข้าใจอันดีต่อมรดกทางวัฒนธรรมของเราเองให้เกิดขึ้น 3) การที่จะเป็นพลเมืองสากล 
อย่างแท้จริงได้นั้น เราจะต้องไม่เพียงแต่เปิดใจให้กว้างและปลูกฝังมิติวัฒนธรรมอันหลากหลายให้
เกิดขึ้นในตนเท่านั้น แต่ยังต้องพัฒนาทักษะในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอีกด้วย  4) เราจะต้องนำ
หลักการดำเนินงานอย่างอิสระ และการกระจายอำนาจมาใช้ในการศึกษาด้วยมาตรฐานสากล  
ทางการศึกษา ประเด็นสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเกาหลีให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
ได้นั้นก็คือต้องปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการเรียนแบบท่องจำข้อมูล  
ความรู้ในลักษณะปลีกย่อยให้ หันเหไปสู่ระบบที่ปลูกฝังบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนใน  
บริบทดังกล่าว สถานศึกษาขั้นสูงจะต้องฟื้นฟูบทบาทของตนเอง มิใช่เพียงแค่คนกลางส่งผ่านความรู้ 
หากแต่ยังต้องพากเพียรสร้างบทบาทในการเป็นแหล่งกำเนิดของทฤษฎีและการค้นพบใหม่ ๆ  
ด้วยความเป็นสากลกับเอกลักษณ์ กระแสโลกาภิวัตน์ที่พัดผ่านเข้ามาไม่ได้ หมายความว่า เราควรจะ
ทิ้งค่านิยมดั้งเดิมของเราเพื่อหันมายอมรับค่านิยมภายนอกโดยไร้ซึ่งวิจารณญาณ สิ่งที่ควรกระทำ คือ 
พยายามธำรงรักษาวัฒนธรรมของเราเอาไว้ให้ดี ในขณะเดียวกันก็เปิดใจรับวัฒนธรรมอื่น ๆ ด้วย
กระแสโลกาภิวัตน์ที่เหมาะสมย่อมจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการปลูกฝังความเป็นสากลภายในขอบเขต  
ของความเป็นปัจเจกชน ซึ่งมีลักษณะจำ เพาะแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาผู้ ใหญ่ 
การศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาในโรงเรียน ก็ตามเราจำต้องให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอน
มรดกวัฒนธรรมด้วยกันทั้งสิ้น การศึกษาที่สอดคล้องกับโลกาภิวัตน์ ปัจเจกชนจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ 
ฝึกฝนทักษะและบ่มเพาะความเข้าใจในสาระบางเรื่องเป็นพิเศษในการที่จะดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดี  
ของโลกได้การศึกษาในเรื่องสันติภาพก็เป็นสาระสำคัญเร่งด่วนประการหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนของ
เราสามารถเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ได้อย่างสงบสุข ฉะนั้นการดำรงตนในยุค 
สมัยโลกาภิวัตน์อย่างเหมาะสมก็ย่อมหมายถึงว่าอย่างน้อยทุกคนก็ควรมีทักษะในการสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา การศึกษาเพื่อสรรค์สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชาติจึงมี
ภารกิจยิ่งใหญ่ในอันที่จะเปิดโลกทัศน์ปัจเจกชนให้กว้างไกลยิ่งขึ้น  อิสรภาพในการดำเนินการของ 
ชุมชนกับการศึกษา คำกล่าว “ชมุชนภิวัฒน์” (localization) ควรจะดำเนินไปพร้อม ๆ กับโลกาภิวัตน์ 
มติของโลกาภิวัตน์ในบริบทการศึกษาจะเน้นที่การหันเหการควบคุมและการใช้อำนาจจากหน่วยงาน
ส่วนกลางมาเป็นการกระจายอำนาจเพื่อให้อิสระแก่หน่วยงานในท้องถิ่น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนจาก
การใช้มาตรฐานเดียวกันหมดมาเป็นการเน้นความหลากหลายด้วยลักษณะพึงประสงค์อีกประการหนึ่ง 
ก็คือฝ่ายบริหารส่วนท้องถิ่นที่สามารถดำเนินงานอย่างอิสระควรจะเข้ามารับผิดชอบในเรื่องการเงิน
สำหรับการศึกษาทั้งในระดับประถมและมัธยม อีกทั้งควรส่งเสริมให้ชุมชนดูแลงานเองเพื่อกระตุ้นให้ 
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การศึกษาในชุมชนนั้น ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นนั้นจริง ๆ นอกจากนี้ก็ควรจะ  
เพิ่มขอบเขตของการควบคุมดูแลตนเองของแต่ละโรงเรียนในชุมชนด้วยการศึกษาคือพลังขับเคลื่อน
หลักอันก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติ ความเจริญรุดหน้าทางด้านการศึกษาในเชิงปริมาณของ
เกาหลีเป็นไปอย่างน่าทึ่งจนยากที่หาประเทศอื่นใดในโลกมาเปรียบเทียบได้  พลเมืองเกาหลีทุกคน 
มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษา ส่วนอุดมศึกษาก็กำลังจะก้าวเข้ามาถึงจุดนี้
เช่นกัน เมื่อมองในแง่การขยายตัวเชิงปริมาณนับได้ว่าการศึกษาของเกาหลีติดอยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด ที่เป็นเช่นนี ้สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความกระตือรือร้นอย่างสุดขีด 
ในด้านการศึกษาของประชากรชาวเกาหลีเอง เกาหลีเป็นชาติที่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ฉะนั้น 
จึงนับได้ว่าแรงงานที่ได้รับการศึกษาดี ซึ่งมีอยู่อย่างเหลือเฟื้อคือ  ปัจจัยผลักดันให้ประเทศชาติเจริญ
รุดหน้าก้าวไกล นอกจากนี้การส่งเสริมให้ประชากรทั้งประเทศได้รับการศึกษาก็นับได้ว่ามีส่วนอย่างมาก 
ในการสร้างเสริมให้สังคมเกาหลีปรับแปลงไปสู ่วิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตยเพิ ่มมากขึ้น  
ข้อเท็จจริงที่ว่าการศึกษาคือปัจจัยหลักที่ผลักดันให้เกาหลีเจริญก้าวหน้านั้นเป็นที่รับรู้กันไปทั่วโลก
และประเทศที่กำลังพัฒนาหลายต่อหลายประเทศก็ยึดถือเกาหลีเป็นแบบอย่างทางด้านการจัด
การศึกษา การเปิดประตูประเทศชาติออกไปสู่ยุคสมัยโลกาภิวัตน์ ความเป็นสากล และลัทธิเสรีนิยม 
ได้อย่างเต็มภาคภูมิ มีความใฝ่ใจในการงาน มิใช่เป็นเพียงผู้ทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานเท่านั้น แต่ยัง 
ต้องเป็นผู้มีอิสระและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานควบคู่ไปกับการมีจรรยาบรรณอีกด้วย  
นอกจากนี้ยังจะต้องมองว่างานการทุกประเภทล้วนมีคุณค่าน่ายกย่องเหมือนกันหมด โดยไม่แบ่งแยก
งานที่ต้องใช้แรงกายว่าตํ่าต้อย70 

ภาครัฐควรมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับ 
เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ สร้างบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถตอบสนอง 
ตามความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศได้จริง สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท 
ในการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  อาชีวศึกษา และเทคนิคศึกษา  
ด้านการศึกษาเกาหลีได้เริ่มปฏิรูประบบการศึกษาในทศวรรษที่ 1950 และ 1960 ในระดับประถม
ศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาตามลำดับโดยการปฏิรูปการศึกษาอย่างค่อยเป็นค่อยไปคือปัจจัย  
ที่สำคัญที่ทำให้การพัฒนาคุณภาพมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งภาคเอกชนยังเข้ามามี
บทบาทในการกำหนดหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาเพื่อให้นักศึกษาที่จบไปมีทักษะและความสามารถ
เพียงพอต่อภาคภาคเอกชนในอนาคต ทั้งนี้ ในทศวรรษที่ 1970 ได้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในระดับ 

 
70 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, การปฏิรูปการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 

21 ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี, เข้าถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://lripsm. 
wixsite.com/21st/untitled-cexb. 
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อาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษาในหมวดของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการ  
ของภาคอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ์ภายในประเทศโดยในส่วนของงานวิจัยและพัฒนาถือได้ว่า
เป็นอีกปัจจัยหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศเพราะการเปลี่ยนผ่านจากภาคอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานมากเป็นอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ์และอุตสาหกรรมไอทีและเทคโนโลยีระดับสูง   
ในทศวรรษที่ 1980 จนถึงปัจจุบันหากปราศจากการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ 
ซ ึ ่ งค ิดเป ็นร ้อยละ 2.42 และ 4.04 ของ GDP ในป ี 1996 และ 2011 ตามลำด ับ  การพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกในแต่ละช่วงคงไม่สามารถสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ71 

ทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศบรูไน 
ด้านการศึกษา วางแนวทางระบบการศึกษาใหม่เรียกว่า ระบบการศึกษาของศตวรรษ 

ที่ 21 (the new national education of the 21st century -SPN 21) ซึ ่งเป ็นระบบการศึกษา 
แนวใหม่จากประเทศฝรั ่งเศส ที่ให้ความสำคัญกับผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  เพื ่อให้เกิด 
ความตื่นตัว และสนใจศึกษาในวิชาแขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น 
รวมทั้งการบรรจุหลักสูตรด้านศาสนา ได้แก่ การศึกษาระบบราชาธิปไตย อิสลามมลายู และความรู้
เกี ่ยวกับศาสนาอิสลาม (Islamic religious knowledge – IRK) ในหลักสูตรวิชาบังคับ และเพื่อ 
เป้าหมายที่จะเพ่ิมจำนวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากร้อยละ 13 เป็นร้อยละ 30 ภายใน 5 ปี72 

ทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น 
ญี่ปุ่นเป็นสังคมฐานความรู้ สังคมเศรษฐกิจทุนนิยมข้ามชาติที่ผลิตสินค้าขายระดับโลก  

รวมทั้งขายเทคโนโลยี การที่ญี ่ปุ ่นผงาดอยู่บนเวทีโลกได้เนื่องจากเป็นยอดนักผลิตสินค้าออกสู่
ตลาดโลก จากสินค้าที่ไม่มีคุณภาพในอดีต ญี่ปุ่นสามารถพัฒนามาเป็นสินค้าคุณภาพได้ในปัจจุบัน  
จิตวิญญาณของญี่ปุ่นเป็นจิตวิญญาณการแข่งขันในระดับโลก สินค้าที่ผลิตจึงต้องเป็นที่ หนึ่งในโลก
เสมอ ญี่ปุ่นตระหนักเสมอว่าการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นการลงทุนเครื่องมือการผลิต  
อย่างหนึ่ง ในการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง ความจำเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณสมบัติ 2 
ประการ คือ 1) เป็นผู้ที่มีความเข้มงวดต่อตนเอง(คุณภาพด้านการเป็นมนุษย์ที่พึงประสงค์) 2) เป็นผู้ที่
ม ีองค์ความรู ้ในระดับสูง (คุณด้านองค์ความรู ้) ความเข้มงวดในการหล่อหลอมคนแบบญี ่ปุ่น  
เน้นการการพัฒนาคนไปสู่อาชีพที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและผิดพลาดน้อย  

 
71 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, บทเรียนจากเกาหลีใต้ : การเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศที่มี

รายได้สูง [ออนไลน์], เข้าถึงเมื ่อ 24 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.kriengsak. 
com/Lessons. 

72 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, วิสัยทัศน์บรูไน พ.ศ. 2578 [ออนไลน์], 
เข้าถึงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.aseanthai.net. 
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ที่สุด การปฏิรูปการศึกษาของญี่ปุ่นในแต่ละครั้งท้ายที่สุดหมายถึงการปฏิรูปการผลิตสินค้า ดังนั้น 
เป้าหมายของการศึกษาของญี่ปุ่นก็คือการสร้างคนให้เป็นเครื่องมือการผลิตสินค้า ญี่ปุ่นตระหนัก  
อยู่เสมอว่าการศึกษาคือตัวกำหนดอนาคตของชาติ ดังนั้น ญี่ปุ่นจึงให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อ
การศึกษาของชาติ ผู้นำใส่ใจการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีทิศทาง73 

การเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็ว ฉับพลันมีหลายสิ่งที่ทำให้เห็นว่า 
ในหลายประเทศตื่นตัวปรับตัว หากลไกในการขับเคลื่อนรองรับการเปลี่ยน แต่ละประเทศมีรูปแบบ
กำหนดทิศทางการพัฒนาแตกต่างกันไป ตามที่คิดว่าดีที ่สุดสำหรับประเทศนั้น ๆ ประเทศไทย 
ก็มีรูปแบบโมเดลในการพัฒนารองรับการปรับตัวครั้งนี้เช่นกัน และหัวใจสำคัญในการปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี ้คือการเตรียมคนไทย 4.0 เพื ่อรองรับการขับเคลื่อนผ่านระบบการศึกษา  
ซึ่งสรุปได้ดังนี ้

 
73 วรินทร วูวงศ,์ ส่องนโยบายการศึกษาญี่ปุ่น, [ออนไลน์] เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ค. 60, เข้าถึง

ได้จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/japanese/article/viewFile/77744 /62 358 
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1 สังเคราะห์จากรองนายกรัฐมนตรี, บันทึกเสนอคณะรัฐมนตรี เรื ่อง แนวทางการพัฒนาทักษะ  
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล, นร 0403 
(กร 6)/9548 ลงวันที ่  5 ก.ย. 2560 และวารสารยุทธโกษ, การศึกษาจะไปทางไหนในยุค  
ไทยแลนด์ 4.0, หน้าที่ 25 ปีที่ 125 ฉบับ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562 หน้า 23-24 

2 สังเคราะห์จากสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี, นร 0505/ว388 ลงวันที่ 
10 พ.ย. 2559 รองนายกรัฐมนตรี, บันทึกเสนอคณะรัฐมนตรี เรื ่อง แนวทางการพัฒนาทักษะ  
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล, นร 0403 
(กร 6)/9548 ลงวันที ่  5 ก.ย. 2560 และวารสารยุทธโกษ, การศึกษาจะไปทางไหนในยุค  
ไทยแลนด์ 4.0, หน้าที่ 25 ปีที่ 125 ฉบับ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562 หน้า 25-26 

3 สังเคราะห์จากสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี, นร 0505/ว388 ลงวันที่ 
10 พ.ย. 2559 รองนายกรัฐมนตรี, บันทึกเสนอคณะรัฐมนตรี เรื ่อง แนวทางการพัฒนาทักษะ  
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล, นร 0403 
(กร 6)/9548 ลงวันที่ 5 ก.ย. 2560 และวารสารยุทธโกษ, การศึกษาจะไปทางไหนในยุค ไทยแลนด์ 
4.0, หน้าที่ 25 ปีที่ 125 ฉบับ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562 หน้า 25-26 

4 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย 
สู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559), 15-16. 

5 สังเคราะห์จากรองนายกรัฐมนตรี, บันทึกเสนอคณะรัฐมนตรี เรื ่อง แนวทางการพัฒนาทักษะ  
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล, นร 0403 
(กร 6)/9548 ลงวันที ่  5 ก.ย. 2560 และวารสารยุทธโกษ, การศึกษาจะไปทางไหนในยุค  
ไทยแลนด์ 4.0, หน้าท ี ่  25 ป ีท ี ่  125 ฉบับ 3 เมษายน - ม ิถ ุนายน 2562 หน้า 23-24 และ 
สมาน อัศวภูมิ เรื่อง การศึกษาไทย 4.0 : แนวคิดและทิศทางใหม่ในการจัดการศึกษาไทย, Journal 
of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.1, No. 1 (April-June 2017) 

6 สังเคราะห์จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ “สัมมนาการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0” 
วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับที่ 113 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าถึงเมื่อ 17 เมษายน 
2562 เ ข ้ า ถ ึ ง ไ ด ้ จ า ก  http://www.thaiprint.org/2017/03/industrial-spending/vol 113-
industrial02/ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564), (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559), 29-33. และเรื่องวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570, 
(เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ) 

http://www.thaiprint.org/2017/03/industrial-spending/vol113-industrial02/
http://www.thaiprint.org/2017/03/industrial-spending/vol113-industrial02/
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7 กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 
2564) (กรุงเทพฯ: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2560), 10. และสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2559), 29-33. 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ความหมายของผู้บริหาร 

วิโรจน์ สารรัตนะได้เสนอว่าผู้บริหารหมายถึงบุคคลที่รับผิดชอบให้การปฏิบัติงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์การในองค์การธุรกิจเรียกว่าผู ้จัดการ 
(manager) ในองค์การของรัฐเรียกว่าผู้บริหาร (administrator)74 

อนันท์ งามสะอาดให้ความหมายของคำว่าผู ้บร ิหารหมายถึงผู ้ท ี ่สามารถจัดการ
กระบวนการของการทำงานและการใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยมีการวางแผนการจัดองค์กรการสั่งการและการควบคุมเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
บริหารความสามารถของผู้บริหารสามารถวัดได้จากประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานที่เกิดขึ้น75 

คารมณ์ เพียรภายลุน ให้ความหมายของคำว่าผู้บริหารสถานศึกษาหมายถึงตำแหน่ง  
ซึ่งเป็นผู้บริหารในหน่วยงานทางการศึกษาโดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานการ
ประสานงานการควบคุมดูแลและการนิเทศงานตลอดจนการติดตามและประเมินผลงานด้านวิชาการ
ปกครองธุรการหรือบริหารทั่วไปความสัมพันธ์กับชุมชนและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง76 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าผู้บริหารหมายถึงผู้ที่สามารถจัดการทรัพยากร  
ในองค์การให้บรรลุเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นผู้นำในการตัดสินใจแทนกลุ่มและ  
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
74 วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, 2546), 23. 
75 อนันท์ งามสะอาด, ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 2 มกราคม 

2562, เข้าถึงไดจ้าก http://www.sisat.ac.th/main/index.php. 
76 คารมณ์ เพียรภายลุน, ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 2 มกราคม 

2562, เข้าถึงจาก http://banpathaischool.igetweb.com/index.php. 
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ความหมายของคุณลักษณะ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ. ศ. 2542 ให้ความหมายของคุณลักษณะว่าหมายถึง

เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความหรือลักษณะประจำ77 
สรุปว่า คุณลักษณะ หมายถึง คุณลักษณะหรือสิ่งชี ้ให้เห็นเฉพาะตัวของบุคคลผู ้นั้น  

ทั้งที่มีมาแต่กำเนิดหรือเกิดจากการเรียนรู้ซึ่งเป็นการแสดงออกที่สามารถสังเกตเห็นได ้
 

ความหมายของคุณลักษณะของผู้บริหาร  
จูงและแมกกินสัน (Chung and Magginson) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้บริหารเป็น

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่สามารถทำให้การทำงานประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ78 

เพลเลจริโนและวาร์นฮากาน (Pellegrino and Varnhagan) กล่าวว่า คุณลักษณะของ
ผู้บริหาร หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลรวมทั้งเป็นศักยภาพทางความรู้หรือทักษะที่จะ
ช่วยให้ผู้บริหารปฏิบัติงานให้สำเร็จ79  

ภารดี อนันต์นาวี กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้นำ ว่าเป็นเรื่องของคุณลักษณะที่ดีที่มีอยู่ใน
ตัวของผู้นำสามารถที่จะเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์ ฝึกฝน พัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีได้ กิจกรรมของ
กลุ่มต่าง ๆ จะสำเร็จได้หรือไม่เพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับผู้นำเป็นส่วนใหญ่ คุณลักษณะของผู้นำจึงมีส่วน
เอื้ออำนวยให้กลุ่มสามารถดำเนินงานของกลุ่มไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล80  

สรุปได้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งที่ดีที่มีอยู่ในตัวผู้บริหารอันเกิดจาก
ความรู้ ความสามารถที่มีมาตั้งแต่กำเนิดและที่เกิดจากการเรียนรู้ซึ่งเป็นศักยภาพทางความรู้หรือทาง
ทักษะที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารบุคลากรให้
เหมาะสมกับงานและสร้างความคุ้นเคยให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ทำให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นใน
การปฏิบัติงานและทำให้งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย  

 
77 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: อักษร

เจริญทัศน์, 2545), 253. 
78 Kase H. Chung and Leon C. Megginson, Organization Behavior 

Management Skill (New York: Harper and Row Publisher, 1981), 120. 
79 Pellegrino and Varnhagan, Behavior Management Skill (New York: Harper 

and Row Publisher, 1985), 1. 
80 ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (ชลบุรี: มนตรี, 

2551), 83. 
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คุณลักษณะของผู้บรหิาร  
นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและรวบรวมคุณลักษณะของผู ้บริหาร 

ไว้หลายองค์ประกอบ ดังนี ้ 
รุ ่ง แก้วแดง กล่าวถึงคุณลักษณะของความเป็นผู ้นำของผู ้บริหารสถานศึกษาในยุค 

ปฏิรูปการศึกษา ดังนี ้ 
1. มีความเป็นผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็ง  
2. เป็นผู้จัดการที่เฉียบแหลม  
3. เป็นผู้ประสานชุมชนที่ด ี 
4. เป็นผู้อำนวยความสะดวกที่เชี่ยวชาญ  
5. เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล81  
กิติมา ปรีดีดิลก ได้สรุปลักษณะที่ดีและจำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี ้ 
1. มีความรู้ในการบริหาร  
2. รู้นโยบาย  
3. รู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงาน  
4. มีแผนดำเนินงาน  
5. มีการประเมินผล 
6. มีความคิดริเริ่มในการทำงานต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ  
7. มีคุณธรรม  
8. มีความซื่อสัตย์สุจริต  
9. มีพรหมวิหาร 4  
10. มีสังคหวัตถุ 4  
11. มีความยุติธรรม  
12. รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
13. มีความจงรักภักดีต่อผู้บังคับบัญชา 
14. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี 
15. มีมนุษยสัมพันธ ์วางตัวดี การประพฤติปฏิบัติที่ประทับใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
16. มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง  
17. มีความเห็นอกเห็นใจและให้เกียรติผู้อื่น 

 
81 รุ ่ง แก้วแดง, รีเอ็นจิเนียริ ่งระบบราชการไทย : ข้อเขียนจากประสบการณ์การ

บริหารงาน (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน, 2541), 12. 
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18. มีความอดทน  
19. มีความกล้าหาญ  
20. มีความสามารถในการตัดสินใจโดยเร็วไม่ลังเล  
21. มีความกระตือรือร้น  
22. มีความพร้อมที่จะทำงานและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพ่ือนร่วมงานในทุก ๆ ด้าน82 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดคุณลักษณะทางการบริหารของ

ผู้บริหารไว้ 8 ด้าน คือ  
1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความเช่ือมั่นในตนเอง  
3. มนุษยสัมพันธ ์ 
4. นิสัยในการทำงาน  
5. ความสามารถในการจัดการ  
6. ความยืดหยุ่น  
7. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ 
8. ความเป็นผู้นำ83  
บุญมี เณรยอด ได้สรุปสมรรถนะที ่จำเป็นสำหรับผู ้บริหาร  โรงเรียนต่อการรองรับ 

การปฏิรูปการศึกษาว่าประกอบด้วย  
1. ผู้ร่วมงานศรัทธา  
2. ทำงานเป็นทีม  
3. เป็นผู้นำทางวิชาการ  
4. มีวิสัยทัศน์  
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ 
6. มีมนุษยสัมพันธ ์ 
7. มีความรู ้ความสามารถในการบริหาร  
8. กล้าตัดสินใจและกล้ารับผิดชอบ  
9. ซื่อสัตย ์โปร่งใส  

 
82 กิติมา ปรีดีดิลก, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา (กรุงเทพฯ: อักษรบัณฑิต, 

2542), 273. 
83 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 - 

2559 (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545), 7-8. 
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10. เป็นผู้ประสานที่ด ี 
11. เป็นประชาธิปไตย  
12. ส่งเสริมและสนับสนุน  
13. เป็นแบบอย่างที่ด8ี4 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้เสนอคุณลักษณะ 3 ประการ ของผู้บริหาร 

ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุติปาปณิกสูตร 
1. จักขุมา หมายถึง มีปัญญามองการณ์ไกล สามารถวางแผนและฉลาดในการใช้คน 

ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า conceptual skill หรือความชำนาญในการใช้ความคิด  
2. วิธูโร หมายถึง จัดการธุระได้ดีมีความชำนาญ เชี ่ยวชาญเฉพาะด้านตรงกับคำว่า 

technical skill คือความชำนาญด้านเทคนิค  
3. นิสสยสัมปันโน หมายถึง พึ่งพาอาศัยคนอ่ืนได ้ตรงกับคำว่า human relation Skill  
คือ ความชำนาญด้านมนุษยสัมพันธ์85  
กล้า ทองขาวและคนอื ่น ๆ ได้เสนอคุณลักษณะพิเศษด้านบุคลิกภาพสำหรับผู ้นำ 

การเปลี ่ยนแปลงคือความสามารถในการทำงานกับคน  ความสามารถในการให้คาปรึกษาและ 
การวินิจฉัยปัญหามีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน86  

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ได้เสนอแนวคิดในการเป็นผู้นำเพื่อการปฏิรูปโรงเรียน ไว้ 3 ประเด็น  
คือ  

1. การรับรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา  
2. การพิจารณาลักษณะของโรงเรียน  
3. ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำทางการศึกษาที่ส่งเสริมความสำเร็จของนักเรียน87  

 
84 บุญมี เณรยอด, การวิจัยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (กรุงเทพฯ: สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2545), 170-171. 
85 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, สมรรถนะในการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2546), 7-9. 
86 กล้า ทองขาว และคณะ, การวิจัยและพัฒนาทักษะการกำหนดด้านการพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2546), 161. 
87 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ “การบริหารแบบมีส่วนร่วม” ใน ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎี

และแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หน่วยที่ 12 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2546), 69. 
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สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กำหนด
มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การพิจารณาเพื ่อการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547 ไว้ดังนี ้ 

มาตรฐานที ่20 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหาร 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้บริหารมีความสามารถเป็นผู้นำทางวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นอุทิศตนในการทำงานและเป็นแบบอย่างที่ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 สถานศึกษามีการบริหารที่มีประสิทธิผลและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในการบริหาร88 
ปรีชา เพ็ชรฉกรรจ์ ได้สรุปลักษณะของผู้บริหารไว ้5 ด้าน ดังนี ้
1. วิสัยทัศน ์
2. การตัดสินใจ 
3. ความรับผิดชอบ 
4. การติดต่อสื่อสาร 
5. คุณธรรมและจริยธรรม89 
แคทช์ (Katz) ได้กล่าวถึงผู้นำที่มีประสิทธิภาพไว้ว่าควรดูทักษะของผู้นำซึ่งประกอบด้วย  
1. ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual skill) ซึ ่งหมายถึงการมีมโนภาพในระบบของ

โรงเรียนอย่างกว้างขวางและครอบคลุมทุกอย่างเช่นกฎเกณฑ์ระเบียบทฤษฎีเป็นต้น 
2. ทักษะด้านเทคนิค ซึ่งการดำเนินงานบางอย่างก็ไม่สามารถใช้ความรู้จากทฤษฎีใด  

ทฤษฎีหนึ่งมีใช้เพียงอย่างเดียวต้องมีการ ประยุกต์ ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมให้เกิดการขับเคลื่อนงาน  
ที่มีคุณภาพได ้

 
88 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), บันทึก

สมศ. (กรุงเทพฯ, ม.ป.ท.). 
89 ปรีชา เพ็ชรฉกรรจ์, “การศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

สังกัด สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาระยอง เขต 1” (ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547), 98. 
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3. ทักษะด้านมนุษย์ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยเพราะต้องทำงานกับคน
ต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของคนแต่ละคน ซึ่งจะทำให้การวางคนได้เหมาะสม เกิดภาวะคนสำราญ
งานสำเร็จ องค์กรก้าวหน้า90 

บาร์นาร์ด (Barnard) กล่าวว่าคุณลักษณะที่ดีของผู้นำไว้ดังนี้ 
1. ความมีชีวิตชีวาและทนทาน (vitality and endurance) หมายถึงความคล่องแคล่ว

ตื่นตัวอยู่เสมอพร้อมที่จะรับสถานการณ์ทุกชนิดปรับตัวได้และร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 
2. ความสามารถในการตัดสินใจ (decisiveness) ผู้นำที่ดีต้องตัดสินใจถูกต้องรวดเร็ว 

การตัดสินใจเป็นลักษณะหนึ่งของความเช่ือมั่นในตนเองถ้าผู้นำเช่ือมั่นในตนเองก็จะตัดสินใจได้ด ี
3. ความสามารถในการจูงใจ (persuasiveness) หมายถึงความสามารถในการสนทนา

เขียนบทความความสามารถในการจับจุดสนใจของบุคคลอื่นได้รู้จักเอาใจคนถูกจังหวะใช้ภาษาได้ด ี
4. ความรับผิดชอบ (responsibility) ผู ้นำที ่ดีย่อมยินดียอมรับผิดเมื ่อผิดพลาดและ 

เต็มใจรับคำตำหนิและเมื่อรับหน้าที่ใดมาแล้วจะบากบันทำอย่างถึงที่สุดโดยไม่ทอดทิ้งความรับผิดชอบ 
จึงเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับผู้น้าทุกคน 

5. ความฉลาดไหวพริบ (intellectual capacity) ความฉลาดไหวพริบจำเป็นที่สุดสำหรับ
ผู้นำทุกประเภทความฉลาดไหวพริบจะมีได้เมื่อผู้นำเป็นคนมีความรู้ดีงานนโยบายกระบวนการบริหาร
มีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการสนใจในเรื่องต่าง ๆ รอบด้านมีความคิดริเริ่ม91 

แนวคิดของสเตตท์ (Stadt) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะผู้นำไว้ดังนี้ 
1. ยึดเกณฑ์มาตรฐานในการทำงาน 
2. เป็นที่พึ่งพาและช่วยเหลือคนอื่นได้ 
3. กล้าคิดกล้าทำ 
4. มีความรับผิดชอบ 
5. มีความสามารถในการแบ่งงานให้ผู้ร่วมงาน 
6. มีวินัยในตนเอง 
7. มีความคิดรวบยอด 
8. มีมนุษยสัมพันธ ์
9. มีความสามารถในการสื่อสาร 

 
90 Daniel Katz, “Skills of Dffective Administrator” Harvard Business Review. 

(January –February, 1955): 42. 
91 Chester I. Barnard, Organization and Management (Cambribge, 

Massachusetts: Havard University Press, 1969), 93. 
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10. แข็งแรงและมีสุขภาพด ี
11. มีสติปัญญาด ี
12. มีความสามารถในการจัดระบบงาน 
13. มีความสามารถในการตัดสินใจดี92 
คอร์แมน (Forman) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้นำที่มีประสิทธิภาพว่าควรมีลักษณะ  

คือมีความฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการนิเทศคนอื่นได้มีจิตใจมั่นคงเชื่อตนเอง  
มีการตัดสินใจดีและมีวุฒิภาวะ93 

แคมป์แบล (Campbel) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะประจำตัวของผู้นำที่มีประสิทธิภาพควรมี
คือมีความฉลาดมีความรับผิดชอบมีความรอบรู้ในเรื่องที่ตนทำสุขภาพทางกายสมบูรณ์สื่อความหมาย
ดีมีอารมณ์ขัน94 

ควิเบิล (Quible) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่ดีของหัวหน้าหรือผู้นำว่า ต้องประกอบด้วย 
1. มีศิลปะในการทำงาน 
2. ฉลาดรอบรู ้กล้าตัดสินใจ 
3. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและใส่ใจปรับปรุงงาน 
4. มีความซื่อสัตย์ขยันและมีความคิดริเริ่ม 
5. มีความยุติธรรม 
6. สุขภาพแข็งแรง 
7. ทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานได9้5 

สตอกดิลล์ (Stogdill) ได้สังเคราะห์งานวิจัยและพบว่ามีคุณลักษณะของผู้นำบางประการ
ที่พบเสมอในผู้นำที่มีประสิทธิผล ได้แก ่

1. การมีความรับผิดชอบ 
2. มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ 

 
92  Ronald W. Stadt, Managing Career Education Programs (Englewood 

Cliffs,New Jersey: Prentice-Hall, 1974), 49. 
93 A.K. Korman and R. Tanofsky, “Statistical problems of contingency models 

inorganizational behavior” Academy of Management Journal (1975): 393. 
94  Ronald Campbell and other, Introduction Administration, 4th ed.  

(Boston: Allyn and Racon Inc., 1977), 68. 
95  Zane K. Quible, The Administrative Office Management Function,  

2nd ed. (Winthrop Publishers, Inc., 1980), 15-17. 
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3. มีความแข็งแรง 
4. มีความเพียรพยายาม 
5. รู้จักเสี่ยง 
6. มีความคิดริเริ่ม 
7. มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
8. มีความสามารถที่จะจัดการกับความเครียด 
9. มีความสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อคนอื่น96 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะบางประการที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป  ลักษณะ
ของผู้บริหารที่จะนำพาสถานศึกษาไปสู่ความสำเร็จได้ดีนั้น มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึง
คุณลักษณะไว้ดังนี ้

จรัส อติวิทยาภรณ์ กล่าวถึงคุณลักษณะมี 2 ด้านดังนี้ 1) คุณลักษณะทางวิชาชีพ มีความ 
เป็นผู้นำที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สามารถชักนำหรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงาน 
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางปฏิบัติงานทางการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมาย 
ทางการศึกษา มีการวางแผนการทำงาน มีความริเริ่มสร้างสรรค์ บริหารงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและรู้จักแสวงหาความรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ผู้บริหารที่มี 2) คุณลักษณะส่วนบุคคลดังนี้ 1) ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ เคารพเอกสิทธิ์ขององค์การและ  
ฝ่ายบริหาร 2) ยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรมและรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่าย 3) วางตัวและมี
จุดยืน ในฐานะฝ่ายนายจ้างอย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนายจ้างและสิทธิอันพึงมีพึงได้ 
ของลูกจ้าง 4) รักษาและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้าง หรือข้อตกลงอื่นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอย่างเคร่งครัด 5) มีทัศนคติที่ดีต่อทุกฝ่าย97 

สังเวียน แสนสวัสดิ์ คุณสมบัติของผู้บริหารยุคใหม่ เป็น  10 ลักษณะดังนี้ 1) เป็นคนดี 
มีคุณธรรม 2) วิสัยทัศน์/มองไกล 3) มุ่งมั่น 4) เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ 5) การมีส่วนร่วม 6) กล้าที่จะเปลี่ยน  
7) มองโลกในแง่บวก 8) ทำงานร่วมกันเป็นทีม 9) เห็นคุณค่าของการฝึกอบรม 10) พัฒนาตนเอง 
ตลอดเวลา98 

 
96 Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership : A Survey of Theory and 

Research (New York: The Free Press, 1981), 74. 
97 จรัส อติวิทยาภรณ์, ผู้บริหารยุคใหม่ (สงขลา: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลาณครินทร์,  

2560), 7-10. 
98 สังเวียน แสนสวัสดิ์, ผู้บริหารยุคใหม่, เข้าถึงเมื่อ 19 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/430695. 

https://www.gotoknow.org/posts/430695
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ถวิล มาตรเลี่ยม ให้ทัศนะว่าการเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ สร้างประสิทธิผล 
ในงานนั้นต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะสำคัญอย่างน้อย 4 ประการคือ 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
เป็นปัจจัยสำคัญที่มีพลังสูงสุดในการกำหนดประสิทธิผลของโรงเรียนและกำหนดประสิทธิภาพของ
ผู้บริหาร ประกอบด้วย 1.1) ความมุ่งมั่นที่จะนำคณะบุคลากรและตั้งใจที่จะปฏิบัติงานด้วยความ 
กระตือรือร้น สุขุมรอบคอบกับปัญหาที่ยุ ่งยากซับซ้อน 1.2) มีความคิดริเริ่มสูง 1.3) มุ่งเป้าหมาย 
ความรู้ มีความกระจ่างชัดเกี่ยวกับกระบวนการสอน มีความเข้าใจเป้าหมายขององค์การ (โรงเรียน)  
1.4) เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยการทำงานหนัก 1.5) ตระหนักถึงเอกลักษณ์เฉพาะของครู-อาจารย์แต่ละคน 
เช่น ท่าทาง เจตคติ ทักษะต่าง ๆ เพื่อให้การสนับสนุนให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์เฉพาะเหล่านั้น 
คือสามารถมอบหมายงานการสอนให้ตรงกับความสามารถและความถนัดของครู -อาจารย์  
1.6) มีความสามารถสร้างความเป็นผู้นำให้กับครู- อาจารย์ 1.7) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ มีภาวะ 
ผู้นำทางการศึกษา ลดงานประจำลง 1.8) สิ่งสำคัญยิ่ง คือเป็นผู้บริหารเชิงรุก (Proactive) มากกว่า 
เชิงรับ (Reactive) นั่นคือเข้าหาปัญหา ควบคุมสถานการณ์ เตรียมพร้อม ป้องกันสืบคน้ ปรับประยุกต์
เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที ่เปลี ่ยนแปลง  แทนที ่จะดำรง 
สถานการณ์ไปเรื ่อย ๆ ปล่อยให้ปัญหาและเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ ้นแล้วจึงแก้ไขหรือจัดการ   
2) ความสามารถในกระบวนการแก้ปัญหา ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียนในแต่ละวันจะเกี่ยวข้องอยู่กับ
กิจกรรมหลักสำคัญอยู่สองประการ คือ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจซึ่งจะเริ่มตั้งตอนเช้าเรื่อยไป 
จนกระทั่งเย็นหรือในบางครั้งต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางคืนด้วยหมุนเวียนอยู่เช่นนี้วันแล้ววันเล่า
ผู้บริหารที่กล้าแกร่งที่ประสบผลสำเร็จจะต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนต่อความหลากหลาย คลุมเครือของ 
ปัญหาและสถานการณ์แต่ละวันซึ่งยากแก่การคาดเดาว่าอะไรจะเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันก็สามารถ
จัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ทักษะทางสังคม ผู้บริหารจะต้องมองเห็น 
ความสำคัญของสภาพแวดล้อมทางสังคมภายในโรงเรียน การมีความรู้ความสามารถและทักษะทาง
สังคมจะช่วยให้การบริหารงานดำเนินไปด้วยความราบรื่นและประสบความสำเร็จ ผู้บริหารจะต้องเป็น
มิตรกับทุกคนและในขณะเดียวกันก็แสดงออกถึงภาวะผู้นำตามบทบาทหน้าที่และสถานการณ์   
สร้างความเช่ือถือศรัทธาและมุ่งมั่นเพื่อแสวงหาความร่วมมือบำรุงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 4) ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ผู้บริหารที่มี
ประสิทธิภาพ จะมีความรู ้ความสามารถในการวิจัยหรือประยุกต์งานวิจัยมาใช้ใ นการบริหาร  
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน มีทักษะการสอน สามารถสาธิต นิเทศครู-อาจารย์ได้ มีความระมัดระวัง 
ในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการเรียนและการสอน เช่น เกี่ยวกับตารางสอน งบประมาณ เครื่องมือหรือ
อุปกรณ ์ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท นอกจากนี้จะต้องคำนึงถึงความต้องการของชุมชน
และนำมาบูรณาการในเป้าหมายของโรงเรียนแล้วร้อยรัดสู่แผนปฏิบัติการ99  

 
99 ถวิล มาตรเลี่ยม, การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ (กรุงเทพฯ: 

เสมาธรรม, 2549), 121-123. 
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สถาบันพัฒนาผู ้บริหารการศึกษา ได้จัดทำหลักสูตร ผู ้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ  
โดยกำหนดลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพไว้  6 ประการ คือ 1) การเป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรม ในเรื ่องต่อไปนี้ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู ้บริหารมืออาชีพ การบริหารงานบุคคล 
ตามแนวคิดศาสนา การบริหารจัดการภูมิปัญญาไทย เพื ่อการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2) การเป็นผู้นำด้านการจัดระบบ ในเรื่องต่อไปน้ี พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู ้จัดระบบและใช้ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร การจัดระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมทั้งระบบ 3) การเป็นผู้นำด้านวิชาการในเรื่องต่อไปนี้ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็น
เลิศ การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาครูตามแนวปฏิบัติการศึกษา การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ การประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4) การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการ 
ในเรื่องต่อไปนี้ การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  
การบริหารความขัดแย้ง การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคนิค การบริหารจัดการ 
แนวใหม่ 5) การเป็นผู้นำด้านสังคมและชุมชนในเรื่องต่อไปนี้ การบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อชุมชน
และสังคม การบริหารในบริบทที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมบริหาร  6) การเป็นผู้นำ 
การพัฒนาตนเองเชิงบรหิารในเรื่องการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้บริหารมืออาชีพ100  

สมชาย เทพแสง กล่าวว่าผู้นำการศึกษาในยุคเทคโนโลยี หรือ E – Leadership ควรมี
ลักษณะ 10 E ดังนี้ 1) Envision ผู้นำต้องสร้างวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะมีความคิดสร้างสรรค์ 
จินตนาการที่กว้างไกล เน้นการบูรณาการเทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการ รวมทั้งการเรียน 
การสอน 2) Enable ผู้นำการศึกษาต้องมีความสามารถในการบริหารและการจัดการ โดยบูรณาการ 
เทคโนโลยีในหลักสูตรโรงเรียน ระบบการบริหาร การปฏิบัติงาน ในโรงเรียน 3) Empowerment 
ผู้นำการศึกษาต้องเข้าใจและหยั่งรู ้ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  รวมทั้ง 
สามารถกระจายอำนาจให้บุคลากรได้อย่างเหมาะสม 4) Energize ผู้นำการศึกษา ต้องหมั่นจุดพลัง
และประกายไฟอยู ่ตลอดเวลา เพื ่อให้เกิดพลังในการทำงาน เกิดความกระตือรือร้นขวนขวาย
ตลอดเวลา 5) Engage ผู้นำการศึกษาต้องตั้งใจและจดจ่อต่อการทำงาน โดยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า 
เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ และต้องตั้งความหวังให้สูงและค่อย ๆ นำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้   
6) Enhance ผู้นำการศึกษาจะต้องยกระดับผลการปฏิบัติงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีมาตรฐานเปรียบเทียบ (Bench Marking) ไว้อย่างชัดเจน 7) Encourage ผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์ 
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้แรงจูงใจต่อบุคลากรให้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข  การสร้าง 

 
100 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตรการบริหารงาน

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ชุดที่ 6 การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป, 2547), 2. 
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สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เป็นมิตรจะสนับสนุนงาน ให้ประสบผลสำเร็จ 8) Emotion ผู้นำต้อง 
มีคุณภาพทางอารมณ์ มีความสามารถหยั่งรู ้จิตใจของบุคลากรและอ่านใจคนอื่นได้ รวมทั้งเน้น  
การทำงานที่เกิดจากความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายทั้งตนเองและบุคลากรที่ร่วมงาน สร้างทัศนคติทางบวก  
มีอารมณ์ขัน สุขุมรอบคอบ 9) Embody ผู ้นำการศึกษา จะต้องเน้นการทำงานที ่เป็นรูปธรรม  
เน้นเป้าหมายหรือผลงานที่สัมผัสได้ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การปฏิบัติงาน การสื่อสาร การติดตาม
และการประเมินผล ควรใช้วิธีการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และ 10) Eagle ผู้นำการศึกษาเปรียบประดุจ 
นกอินทรีที่มองไกลและเน้นในภาพรวมกว่าการมองรายละเอียด ผู้นำควรมองเป้าหมายและผลงาน
เป็นหลัก ส่วนรายละเอียด เป็นหน้าที่ของเจ้าของงานที่จะทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ   
E – Leadership หรือผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์ จึงเป็นผู้นำยุคใหม่อย่างแท้จริง ผู้นำการศึกษาซึ่งถือว่า 
เป็นผู้ควบคุมกลไก และขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่เป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา  ไม่ว่าจะอยู่ใน
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับสำนักงานต่าง ๆ รวมทั้งผู ้บริหารโรงเรียนจึงต้องปรับเปลี่ยน  
กระบวนทัศน์ที่สำคัญ โดยเน้นการบูรณาการเทคโนโลยีในระบบการศึกษา คำนึงถึง 10 E ในการ 
บริหารและการจัดการ โดยเฉพาะควรมุ่งคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าสูงสุด โดยหวังว่าคุณภาพของ
ผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่าง 
มีเสถียรภาพ101 

ธีระ รุญเจริญ กล่าวถึงลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ดังต่อไปนี้ 1) มีความถนัด 
ในการเป็นผู ้นำ และลักษณะนิสัยในการทำงานร่วมกับผู ้อื ่น 2) มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 3) มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ 4) มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม 
และมีจรรยาบรรณ 5) มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง 6) บริหารโดย
เน้นสภาพปัญหาและความต้องการเป็นที่ตั้ง 7) บริหารงานเชิงรุก 8) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 9) มุ่งผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่ตั้ง102 

ศักดิ ์ไทย สุรกิจบวร จำแนกถึงคุณลักษณะของผู ้บริหารที ่จะส่งผลต่อการบริหาร 
จัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ 10 ประการ คือ 1) มีความพร้อมทางด้านข้อมูลสารสนเทศ 2) มีความรู้ 
ทางวิชาชีพ 3) มีความรู้เท่าทันในสถานการณ์ 4) มีทักษะในการเข้าสังคม 5) มีทักษะ ในการคิด

 
101 สมชาย เทพแสง, “ผู้บริหารมืออาชีพ” ข้าราชการครู 20, 3 (มิถุนายน-กรกฎาคม

2543): 20-23. 
102 ธีระ รุญเจริญ, ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูป

การศึกษา (กรุงเทพฯ: แอล.ที.เพรส, 2550), 28-29. 
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วิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาและตัดสนิใจ 6) การควบคุมอารมณ ์7) มีพฤติกรรมกล้าเสี่ยง 8) มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 9) มีความรู้สึกไวต่อบุคคลอื่น 10) มีความใฝ่รู้และฝึกฝนการเรียนรู้103  

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวถึงผู้บริหารสถานศึกษา ที่สามารถนำพาให้ 
สถานศึกษามีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านได้นั้นต้องอาศัยคุณสมบัติที่สำคัญคือ มีความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู มีวิสัยทัศน์กว้างไกลใช้หลักธรรมทางศาสนาเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงาน 
อย่างเหมาะสม มีความใฝ่รู ้ใฝ่เรียนและมุ ่งแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ  เพื ่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยใช้ระบบประกันคุณภาพ  
เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนางาน104 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวถึงคุณลักษณะ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย รัก ศรัทธา ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ 
ของความเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามุ่งมั่นในการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตยใน การปฏิบัติงานโดยกระบวนการ 
มีส่วนร่วม มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง105 

องค์ประกอบของคุณลักษณะผู้บริหาร 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพนั้นมีนักวิชาการทั้งในและ  

ต่างประเทศได้กล่าวถึงผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพไว้หลากหลายดังนี้ (human skill) คือผู้นำต้องมี
ทักษะและมีความสามารถในการอยู ่อย่างมนุษย์กับมนุษย์ปฏิบัติต่อผู ้อื ่นด้วยความเข้าใจกับมี  
มนุษยสัมพันธ์ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ดีเป็นต้น 3) ทักษะด้านเทคนิค ( technical skill) หมายถึง 
การรู้จักใช้กลวิธีการแก้ปัญหาและตัดสินใจทั้งด้านการบริหารและด้านปฏิบัติงานสตอกดิล (Stogdill)  
ได้รวบรวมจำแนกคุณลักษณะที่ดีของผู้นำไว้ดังนี้ 1) คุณลักษณะทางกายเป็นผู้แข็งแรงมีร่างกายสง่า  
2) พื้นฐานทางสังคมเป็นผู้มีการศึกษาดีและมีสถานภาพทางสังคมดี 3) สติปัญญาฉลาดตัดสินใจดีมี

 
103 ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, การแสวงหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารมือ

อาชีพ กรณีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา (สกลนคร: สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2549), 
11-13. 

104 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2552), 77. 

105 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , คู่มือประเมิน
สมรรถนะครู, ฉบับปรับปรุง (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553), 31. 



 88 

 

ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 4) บุคลิกภาพมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความเชื่อมั่นในตนเอง  
5) ความสัมพันธ์กับงานโดยมีความรับผิดชอบขยันและอดทน 6) ลักษณะทางสังคมมีเกียรติและ
ร่วมงานกับผู้อื่นอย่างมีศักดิ์ศรี106 

บาส (Bass) ได้ทำการสำรวจคุณลักษณะของผู้นำไว้ดังนี้ 1) คุณลักษณะทางกาย ได้แก่  
การมีสุขภาพแข็งแรงสง่า 2) คุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม ได้แก่ การเป็นผู้มีการศึกษาดีมีฐานะทาง
สังคมดีเป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลอื่น 3) คุณลักษณะทางสติปัญญา ได้แก่ การเป็นผู้มีความรู้  
ความสามารถมีปฏิภาณไหวพริบดี 4) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ได้แก่ การเป็นผู้ที่มีความสามารถ 
ในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงมีความเชื่อมั่นในตนเอง 5) คุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กับงาน ได้แก่ การเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 6) คุณลักษณะทางสังคม ได้แก่ การเป็นผู้ที่มี
มนุษยสัมพันธ์ดีวางตัวในการเข้าสังคมได้อย่างเหมาะสม107 

เฮลเลอร์และพอร์เตอร์ (Heller and Porter) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู ้บริหาร 
ชาวอังกฤษและอเมริกันมีคุณลักษณะของบุคคล 16 ปัจจัยคือ 1) ความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น  
(ability to understand people) 2) ความเฉลียวฉลาด (high intelligence) 3) การยอมรับความ 
คิดเห็นที่แตกต่าง (acceptance of new ideas) 4) การตัดสินใจที่รวดเร็ว (rapid decision making)  
5) ความสามารถในการพูด (verbal ability) 6) ความเต็มใจในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
(willingness to seek other opinions) 7) ความเต็มใจในการส่งข้อมูล (willingness to pass on  
information) 8) ความเต ็มใจในการยอมร ับข ้อผ ิดพลาด (willingness to admit mistake)  
9) ความพร้อมในการอภิปรายกับผู้ร่วมงาน (available for discuss with workers) 10 ความสามารถ 
ด้านเทคนิค (technical ability) 11) ความรู้สึกตลกขบขัน (sense of humor) 12) การให้ความเคารพ 
ตลอดจนความใกล้ชิดสนิทสนม (no loss of respect through familiarity) 13) การเป็นผู้เข้าสังคม 
หรือทำการติดต่อได้อย่างยอดเยี่ยม (good mixer) 14) การเป็นผู้สังเกตการณ์ สังเกตกฎระเบียบ 
อย ่ า ง เคร ่ งคร ั ด  ( strict observer of regulations) 15 )  การม ี ล ั กษณะท ่ าทางท ี ่ ส ง ่ า ง าม  

 
106 Daniel Katz, “Skills of Effective Administrator” Harvard Business Review. 

(January - February, 1955): 42. 
107 Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership: A Survey of Theory and 

Research (New York: The Free Press, 1974), 74-75. 
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(Smart appearance) 16) ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จ (ability to 
do job done by worker)108 

ไทรซ์และเบเยอร์ (Trice and Beyer) เสนอว่าผู้บริหารใหม่ของหน่วยงานที่จะบริหาร 
ให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การเพราะ
เมื่อเข้ามาใหม่พวกเขาก็จะนำค่านิยมความเชื่อวิธีคิดวิธีการทำงานของคนเข้ามาด้วยซึ่งอาจขัดแย้งกับ
วัฒนธรรมเดิมพวกเขาจะเสนอให้มีการเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติบางอย่างในหน่วยงานที่ล้าสมัยหรือ  
ไม่มีประสิทธิภาพสมาชิกในหน่วยงานอาจมีการถกเถียงอภิปรายถึงข้อดีข้อเสียของวิธีการแก้ปัญหา
ของผู้นำดังกล่าวความคิดที่ดีหรือเป็นไปได้ก็จะถูกคัดเลือกนำไปลองปฏิบัติเมื่อเวลาได้พิสูจน์แล้วว่า
ความคิดและวิธีแก้ปัญหานั ้นใช้ได้ผลสมาชิกส่วนใหญ่ก็จะยอมรับวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้น  
ก็จะกลายเป็นความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานซึ่งผู้บริหารใหม่ที่เป็นทางการคือมีตำแหน่งบริหาร 
จะประสบความสำเร็จในการมีส่วนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การมากกว่าผู้บริหาร  
ที่ไม่เป็นทางการทางการ109 

โจเลแมน (Goleman) กล่าวว่า คุณลักษณะและความสามารถของผู้นำมีความสำคัญ 
ในการสร้างความดีเด่นเป็นเลิศในชีวิตจริง ส่งผลให้ผู ้นำประสบความสำเร็จในการบริหารงาน 
ประกอบด้วย 

1. รู้จักตนเองในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอารมณ ์
2. ความสามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกเฉพาะหน้า รวมทั้งแรงกระตุ้นอารมณ์  

จากปัจจัยภายในและภายนอก 
3. ความขยัน มุ่งมั่น ไม่ท้อถอย 
4. ความกระตือรือร้น 
5. ความสามารถมองจากมุมมองของคนอื่น 
6. ความคล่องแคล่วชำนาญทางสังคม110  

 
108 F. A. Heller and L. W. Porter, Personal Characteristics Conductive to 

Success in Business quoted in Maureen Guirdham, Interpersonal Skills at Work 
(Great Britain: Prentice Hall International (UK) Ltd., 1990), 57. 

109  H. M. Trice, and J. M. Beyer, The Cultures of Work Organizations 
(Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall International, Inc., 1993), 131. 

110 Daniel Geloman, Emotional Intelligence : the Groundbreaking book 
that Redefines What it Means to be Smart (New York, 1995), 125. 
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เซอร์จิโอวานนี้ (Sergiovanni) ได้เสนอยุทธวิธีและยุทธศาสตร์หลัก 10 ประการของ 
การเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ (The 10-P Model of Quality Leadership) โดยกล่าวว่าผู้นำที่มีคุณภาพ
จะต้องมีลักษณะดังนี้ 1) ความจำเป็นพื้นฐาน (prerequisites) ได้แก่ทักษะที่จำเป็นของผู้นำที่จะ
พัฒนาและคงความสามารถของการเป็นผู้นำเบื้องต้นไว้ซึ ่งทักษะเหล่านี้มีกล่าวไว้ในทฤษฎีผู ้นำ  
มากมายเช่นทักษะการแก้ข้อขัดแย้งรูปแบบการตัดสินใจการบริหารงานเป็นทีมและกระบวนการกลุ่ม 
เป็นต้น ทักษะของการเป็นผู้นำจัดเป็นยุทธวิธีในลักษณะที่ว่าทักษะเหล่านี้เป็นเรื่องสถานการณ์เฉพาะ 
เป็นเรื่องราวที่เกิดเป็นระยะสั้น ๆ และเน้นที่จุดมุ่งหมายเฉพาะที่จะให้ผลผลิตออกมาจะพบว่าผู้น้ำที่
ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักจะมีทักษะพื้นฐานเหล่านี้อยู่ในตัวของแต่ละคนอยู่แล้วเว้นเสี ยแต่ว่า 
จะมีทักษะทางนี้เก่งมากน้อยต่างกันเท่านั้น 2) การมองการณ์ไกล (perspective) ได้แก่ ความสามารถ
ของผู้นำที่สามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างยุทธวิธีและยุทธศาสตร์และเข้าใจที่จะนำมาสัมพันธ์
กันได้อย่างดีผู้นำที่มองเห็นการณ์ไกลจะเป็นคนที่มองอะไรได้กว้าง ๆ มีความอดทนมีแนวความคิดไกล 
ซึ่งทำให้สามารถเข้าใจอะไรได้โดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อยผลผลิตที่ได้คุ้มค่า 3) มีหลักการ (principle) 
ในการบริหารงานนั้นผู้นำจะต้องมีแนวความคิดหรือหลักการในการที่จะปฏิบัติงานนั้น ๆ หลักการ  
ก่อให้เกิดบูรณาการและมีความหมายต่อผู้นำอย่างมากผู้บริหารระดับสูงในองค์การธุรกิจ 282 แห่ง 
ยอมรับว่าหลักการช่วยเหลือทำให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงานเป็นอย่างดี 4) หลักในการทำงาน 
(platform) ได้แก่ การที่จะนำเอาหลักการในข้อข้างต้นในการปฏิบัติงานและวางเกณฑ์หรือมาตรฐาน
ในการทำงานหลังจากที่ได้ทำการตัดสินใจแล้วหลักในการทำงานจะมีส่วนช่วยการตัดสินใจได้อย่างดี  
หลักการทำงานในด้านการศึกษาหรือล้านธุรกิจอื่น ๆ ย่อมมีผลต่อผู้นำที่มีคุณภาพเช่นเดียวกัน  
5) หลักการปกศรอง (politics) ผู้นำควรมีลักษณะของการเป็นนักปกครองนั้นคือมีความสามารถ 
ในการใช้อิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่มได้ช่วยทำงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายเรื่องการปกครองมักจะมี
เรื่องอำนาจ (power) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอำนาจเป็นเรื่องสำคัญในการกระทำของผู้นำเพราะสามารถ
ที่จะทำให้เกิดผลต่าง ๆ ขึ้นได้ผู้นำและอำนาจนี้จะไปควบคู่กันเสมอเช่นผู้บริหารโรงเรียนต้องสร้าง  
ความร่วมมือเพื่อให้ครูได้ทำงานด้วยความสมัครใจ 6) ความมุ่งประสงค์ (purposing) ผู้นำที่ดีเวลา
ปฏิบัติงานควรตั้งความหมายในการทำงานเพราะความมุ่งหมายจะช่วยแสดงให้เห็นถึงแนวท าง 
ในการทำงานความสำเร็จและความผิดพลาดนอกจากนี ้การมีความมุ ่งหมายยังช่วยให้ผ ู ้นำ  
ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักการและวิธีดำเนินการและเป็นเครื่องช่วยประสานให้ผู้ปฏิบัติงานได้
เข้าใจและดำเนินไปตามทางเดียวกัน 7) การวางแผน (planning) การวางแผนเป็นการเชื่อมโยง 
ความมุ่งหมายและโครงการปฏิบัติงานระยะยาวให้เป็นเชิงประจักษ์การวางแผนเป็นสิ่งที่ผู้นำไม่ควร  
ขาดในการบริหารงานเพราะการวางแผนจะช่วยทำให้โครงสร้างใหญ่ของงานออกมาในรูปของ 
การนำไปปฏิบัติและจะได้ทราบว่าอะไรควรทำเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้เกิดความสำเร็จการวางแผน  
คล้าย ๆ กับข้อกำหนดทางยุทธศาสตร์ของผู้บริหารซึ่งจะออกมาเป็นวิธีการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์
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ในแง่ของยุทธวิธีเช่นผลผลิตเฉพาะในระยะสั้นหรือตารางการทำงานต่าง ๆ ในรูปของ Gantt chart 
หรือ PERT เป็นต้น 8) ความยืนหยัด (persisting) ผู้นำที่ดีควรจะมีความยืนหยัดหลักการที่สำคัญ 
ที่ได้กำหนดไว้เป็นเป้าประสงค์และผลผลิตทั้งมีความหมายว่าผู้นำจะต้องเข้าใจถึงคุณค่าถึงสิ่งที่จะ
ได้รับด้วยความยืนหยัดของผู้นำจำเป็นจะต้องสื่อความหมายให้ถูกต้องและเข้าใจตรงกันเพื่อไม่ให้  
เกิดปัญหาการทำงานและควรยืนหยัดในหลักการอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยง านนั้น ๆ  
9) การบริหารคน (people) ถ้าปราศจากความปรารถนาดีจากบุคคลอื่นในหน่วยงานแล้วความสำเร็จ
ของงานนั้นจะมีได้น้อยมากดังนั้นถ้าผู้นำหวังที่จะแสวงหาผลงานที่ดีควรจะได้แสวงหาช่องทางที่จะ  
เข้าใกล้เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์และความต้องการของหน่วยงานจุดประสงค์ของการบริหารงาน 
ในหน่วยงานควรเป็นการพัฒนาบุคคลในหน่วยงานให้เจริญงอกงามขึ ้น 10) ความรักองค์การ  
(patriotism) เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการปฏิบัติแล้วสิ่งที่ผู้นำต้องคำนึงถึงมากกว่าวิธีการจัดการก็คือ
การแสดงออกอย่างมีวัฒนธรรมในหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จสูงคนทำงานมักจะตกลงกันว่า“  
ลักษณะใดควรทำและจะทำอย่างไรแล้วสมาชิกของหน่วยงานยังจะแสดงออกถึงความรักองค์การ  
อย่างซื่อสัตย์ลักษณะความรักชาติของหน่วยงางานยังจะแสดงออกถึงความรักองค์การอย่างซื่อสัตย์  
ลักษณะความรักชาติของหน่วยงานอาจจะดูได้จากวัตถุประสงค์ที่เป็นที่ยอมรับมีการทำงานหลัก  
มีความตระหนักในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่และทำงานอย่างมีความหมายไม่ใช่ทำด้วยความกระหาย  
เซอร์จิโอวานนี ้ (Sergiovanni) ได้พยายามแสวงหาคุณลักษณะของผู ้นำซึ ่งมีความสัมพันธ์กับ 
การทำงานที่เป็นระบบมาก ๆ โดยผันแปรไปตามหลักการเป็นผู้นำที่มีคุณภาพหลาย ๆ ประการ
ผลการวิจัยสรุปคุณลักษณะทั่วไปสามประการของผู้นำที่มีการทำงานเป็นระบบสูงคือ 10. 1) ผู้นำที่มี  
ผลการทำงานจะใช้เวลานอกในการทำงานมากทำงานหนักระทดลองในสิ่งซึ่งสงสัยพยายามศึกษาถึง  
ปัญหาในระบบการทำงาน 10. 2) ผู ้นำที ่มีผลการทำงานสูงจะมีความรู ้สึกรุนแรงมากเกี ่ยวกับ  
วัตถุประสงค์ของระบบไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหรือการทำงานอดีตการทำงานหรือความมั ่นคง  
ในอนาคตมีความต้องการให้ระบบประสบผลสำเร็จต้องการให้ระบบมีส่วนช่วยสังคมช่วยสร้างคุณภาพ
ชีวิตของคนซึ่งรวมอยู่ในระบบเห็นความสำคัญของวัตถุประสงค์ขององค์การและคุณค่าที่ได้รับ  
10. 3) ผู้นำที่มีผลการทำงานสูงจะเน้นเรื่องตัวแปรที่สำคัญ ๆ พร้อมทั้งการคำนึงถึงความสำคัญในการ
ตั้งจุดประสงค์และคุณค่าขององค์การโดยให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจว่าสิ่งใดเป็นจุดประสงค์สำคัญ111 

ยูค (Yuki) ได้ทำการวิจัยและสรุปคุณลักษณะของผู้นำที่มีประสิทธิภาพคือ 1) คุณลักษณะ 
ของภาวะผู ้นำที ่ประสบความสำเร็จประกอบด้วยการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ (adaptable)  
มีความฉับไวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม (alert) มีความทะเยอทะยาน ambitious) และมุ่งทำงาน 

 
111  Thomas Sergiovanni, Leadership for the school house: how is it 

different? : Why is it important? (New York: McGraw-Hill, 1996), 334. 
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เพื่อความสำเร็จ (achievement oriented) ทำงานในเชิงรุก (Assertive) เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือกับ 
ผู ้อ ื ่นได้ (cooperative) มีความสามารถในการตัดสินใจ (decisive) เป็นที ่พ ึ ่งพิงของผู ้ข ึ ้นได้  
(dependable) มีความสามารถในการครอบงำผู ้อื ่น (dominant)เป็นผู ้ที ่มีพลังสูง (energetic)  
เป็นผู้ที ่ยืนหยัดในการทำงาน (persistent) มีความเชื ่อมั ่นในตนเอง (self-confident) อดทนต่อ 
แรงกดด ัน ( tolerant of stress) เต ็มใจท ี ่จะร ับผ ิดชอบ (willing to assume responsibility)  
2) ทักษะของภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จประกอบด้วยมีความฉลาด (clever) มีทักษะในการคิด 
(Conceptually skilled) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) มีกุศโลบายทางการทูต (diplomatic) 
และยุทธวิธี (tactful) มีความสามารถในการพูด (fluent in speaking) มีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มงาน  
(knowledgeable about the group task มีทักษะทางการบริหาร (organized) มีทักษะทางการ 
จูงใจ (persuasive) มีทักษะทางสังคม (socially skilled)112 

สเปรทเซอร์ , แม็คคอลและมาโอนีย ์ (Spreitzer. McCall and Mahoney) ได้เสนอ 
แนวความคิดว่าผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพควรประกอบด้วย 1) คุณลักษณะต้านพฤติกรรม (behavior) 
ประกอบด้วยการใช้ความคิดย้อนกลับให้เป็นประโยชน์ (uses feedback) ค้นหาความคิดจากผู้อื่น 
เสมอ (seeks feedback) แสวงหาประโยชน ์จากความต ่างของวัฒนธรรม (Cross Cultural  
adventurous) พัฒนาตนเองอยู่เสมอ (seeks opportunities to learn) เปิดใจรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์  
({s open to criticism) มีความยืดหยุ่น ( is flexible) 2) คุณลักษณะด้านสมรรถนะในการทำงาน  
Competencies) ประกอบด้วยสังเกตได้ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม (is sensitive to cultural  
differences) ม ีความซ ื ่อส ัตย ์  (acts with integrity) แสวงหาความสำเร ็จ is committed to 
Success) มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ (has broad business knowledge) สามารถมองเห็น 
ความคิดที่ซ่อนอยู่ (is insightful) กล้ายืนยันในความคิดเห็นที่แตกต่าง (has the courage to take  
a stand) กล้าเสียงในสถานการณ์ที่จำเป็น (take risks)113 

คอตเตอร์ (Kotter) ได้กล่าวถึงผู ้นำที่มีประสิทธิภาพในฐานะที่เป็นผู้บริหารว่าควรมี  
คุณลักษณะที่สำคัญคือ 1) มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับธุรกิจและองค์กรเป็นอย่างดีคือต้องมีความรู้ 
ความชำนาญเกี่ยวกับธุรกิจอย่างกว้างขวางต้องมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับองค์กรของตนเอง  
ทั้งในเรื่องของประวัติความเป็นมาขององค์การวัฒนธรรมขององค์การบุคคลสำคัญและระบบของ  
บริษัท 2) สามารถสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกันได้ดี 3) ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้

 
112 G. A. Yukl, Leadership in Organization, 3rd ed. (Eagle Wood Cliffs: Prentic 

Hall, 1997), 113. 
113 G. M Spreitzer, M. W. McCall and J. D. Mahoney, “ Early identification of 

international executive potential” Journal of Applied Psychology (1997): 6-29. 
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ความชำนาญหลายด้านได้รับการยอมรับในองค์การ 4) ต้องเป็นผู้มีทักษะและความสามารถหลายด้าน 
ได้แก่ มีความฉลาดหลักแหลม คือ มีทักษะในการวิเคราะห์เป็นผู้มีวิจารณญาณที่ดีสามารถคิดได้อย่าง 
เป็นระบบและคิดได้รอบด้านหลายมิติ มีสัมพันธภาพอันดี คือ สามารถสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานได้อย่างรวดเร็ว มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีทักษะในการสื่อสารและเข้าใจธรรมชาติของ 
ความเป็นมนุษย์ 5) มีความตระหนักในคุณค่าของบุคคลและต้องมีความซื่อสัตย์ 6) มีความสามารถ 
ในการจูงใจคือเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาและสามารถสร้างแรงผลักดันจากตนเอง  
เพื่อการนำมีความจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความมั่นใจในตนเองและนอกจากคุณลักษณะที่สำคัญแล้วยังต้อง  
มีบทบาทของผู้บริหารด้วยเนื่องจากองค์กรธุรกิจสมัยใหม่มีความสลับซับซ้อนดังนั้นผู้บริหารที่มี  
ประสิทธิภาพควรมีบทบาทดังนี ้ 1) เป็นผู ้ร ิเร ิ ่มกำหนดการสำหรับการเปลี ่ยนแปลงกล่าวคือ  
1.1) วิสัยทัศน์ใดที ่มีควรมีและควรเป็น 1.2) วิสัยทัศน์ที ่ควรมีเพื ่อสร้างผลกำไรระยะยาวให้แก่  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้านโดยไม่ผิดกฎหมาย 1.3) กลยุทธ์ใดที่ควรมีเพื่อสนับสนุนให้วิสัยทัศน์นี้สำเร็จ  
1.4) กลยุทธ์ได้ที่ส่งผลต่อองค์กรอื่นหรือสภาพแวดล้อมใดที่เกี่ยวข้องด้วย 2) เป็นผู้สร้างเครือข่าย 
ที่เข้มแข็งเพื่อผลสำเร็จ 2.1) สามารถค้นหาปัจจัยที่จะใช้สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร 
ต่าง ๆ เพื่อทำให้กลยุทธ์ประสบความสำเร็จ 2.2) สามารถสร้างสัมพันธภาพให้เข้มแข็งพอที่จะสืบค้น 
ข้อมูลได้จากหน่วยงานอื่นธุรกิจอื่น ๆ หรือฝ่ายอื่นในองค์กรเดียวกัน 2.3) สามารถสร้างแรงจูงใจที่
แท้จริงให้กับทีมงาน 2.4) เป็นผู้นำกลุ่มที่จะยืนยันว่าจะสร้างวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นจริง114 

ซินเธีย ดีแม็คโคเลย์ (McCauley) จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียได้กล่าวว่าผู้ที่สามารถ 
แสดงศักยภาพของบทบาทและกระบวนการของการเป็นผู้นำได้นั้นคือผู้บริหารที่สามารถผลักดัน  
ให้กลุ่มบุคคลทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับองค์กร115 

รอบบินส์และเคาน์เตอร์ (Robbins and Coulter) ได้กล่าวถึงทักษะการบริหารของ 
ผู้บริหารที่จำเป็นจะต้องมีทักษะ 3 ประการคือ 1) ทักษะด้านการปฏิบัติงาน (technical skills  
หมายถึงความเข้าใจและความชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งรวมถึงความชำนาญ
ในวิธีการเทคนิคและเครื ่องใช้ที ่เกี ่ยวกับหน้าที ่อย่างใดอย่างหนึ ่งเช่นงานวิศวกรรมงานผลิต  
หรืองานการเงินและความรู ้เฉพาะด้านความสามารถวิเคราะห์สามารถใช้เครื ่องมือและเทคนิค  
ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ทักษะด้านเทคนิคจำเป็นมากสำหรับผู้บริหารระดับต้น 2) ทักษะ 
ในมนุษย์สัมพันธ์ (human skills) หมายถึงความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและโดยอาศัยผู้อ่ืนรวมทั้ง 

 
114 John P. Kotter, Leadership Factor (London: Collier Macmillan Publishers, 

1998), 34. 
115 Cynthia D. McCauley, The Center for Creative Leadership: Handbook 

of Leadership Development (California: Jossey – Bass Inc., 1998), 79. 
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สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิผลประหนึ ่งสมาชิกคนหนึ ่งของกลุ ่มทักษะด้านมนุษย์สั มพันธ์ 
มีความสำคัญต่อผู้บริหารทุกระดับ 3) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skills) หมายถึง
ความสามารถมองภาพรวมทั้งองค์การและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ทักษะนี้  
เกี ่ยวกับความคิดเห็นของผู ้บริหารการจัดการข้อมูลข่าวสารและความสามารถในการวางแผน  
นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรู้ว่าแผนกงานหนึ่งงานใดมีความเหมาะสมกับองค์การโดยรวม
เพียงใดและองค์การของตนเหมาะกับธุรกิจประเภทนั้นและชุมชนรวมทั้งธุรกิจโดยทั่วไปภาวะ  
แวดล้อมทางสังคมหรือไม่เพียงใดกล่าวคือเป็นเรื่องของการคิดอย่างมีกลยุทธ์ซึ่งจะต้องมองการณ์
กว้างใกลในระยะยาวหมายถึงการมีวิสัยทัศน์นั ่นเองทักษะนี ้จำเป็นสำหรับผู ้บริหารทุกระดับ  
โดยเฉพาะระดับสูงมีความจำเป็นมากที่สุด116 

ฟาโย (Favo อ้างใน Robbins and Coulter) กล่าวว่าหลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
มี 14 ข้อคือ 1) ควรมีการแบ่งงานกันทำตามความรู้ความสามารถ 2) อำนาจและความรับผิดชอบของ
คนงานควรได้สัดส่วน 3) คนงานควรรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 4) คนงานจะต้องมีบังคับบัญชา 
เพียงคนเดียว 5) หน่วยงานจะต้องกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้แน่นอน 6) คนงานควรจะเสียสละ 
ผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ขององค์การ 7) การกำหนดอัตราค่าจ้างควรจะพิจารณาตาม 
เนื้องาน 8) การบริหารงานที่ดีจะต้องมีลักษณะเป็นการรวมอำนาจ 9) จะต้องกำหนดสายการบังคับ
บัญชาไว้อย่างแน่นอน 10) ควรกำหนดระเบียบการบริหารไว้อย่างชัดเจน 11) ควรต้องให้ความยุติธรรม 
แก่คนงานโดยเสมอหน้ากัน 12) คนงานต้องมีความมั่นคงและได้รับหลักประกันในงานที่กำลังทำอยู่  
13) ควรมีความคิดริเริ่มและการวางแผนไว้ล่วงหน้าสำหรับการบริหารและ 14) คนงานควรทำงานเป็น
ทีมและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน117 

สแตนลีย์ดีทรูสกี (Truskie) นำเสนอผลการวิจัยว่าพบความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน 
ระหว่างวัฒนธรรมกับการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ทรูสกีกล่าวว่าผู้บริหารเป็นผู้ที่ส่งผลโดยตรงต่อ  
วัฒนธรรมขององค์กรผู้บริหารสามารถทำให้เกิดการปรับปรุงยกระดับการทำงานทำให้มีความมั่นใจได้ 
ในเรื่องของความคงเส้นคงวาและทำให้องค์กรมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างยังยืน
ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานทั้งสิ่งที่เห็นผลโดยทันทีและ  
สิ่งที่ต้องการสังเกตในระยะยาวได้โดยการกำหนดวัฒนธรรมองค์การที่ถูกต้องเหมาะสมขึ้นมาหน้าที่  
ของผู้บริหารก็คือต้องรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมองค์การต้องเข้าใจในแง่มุมที่วัฒนธรรมองค์การทำให้มี
ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นได้อย่างไรและต้องมีความคิดที่จะแสดงบทบาทของผู้บริหารเพื่อสร้าง

 
116 Stephen P. Robbins and Mary Coulter, Management, 6th ed. (New Jersey: 

Prentice-Hall, 1999), 58. 
117 Ibid, 79. 
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วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการส่งเสริมและประสิทธิภาพในการทำงานด้วยทั้งนี้ทรูสก็ได้เสนอว่าผู้บริหาร  
มีหน้าที่ที่จะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์การคือ 1) กำหนดทิศทางขององค์การ (establishing Organization  
direction) คือองค์การจะมุ่งหน้าไปทิศทางใดและจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรเป็นความรับผิดชอบ  
ของผู้บริหารที่จะกำหนดทิศทางโดยผสมผสานระหว่างวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (mission) กลยุทธ์
ทางธุรกิจ (business strategy) วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ 2) พัฒนาประสิทธิภาพของ 
องค์การคือผู้บริหารท้องเป็นผู้กำหนดทิศทางขององค์การค้นหาและสร้างจุดแข็งให้กับองค์การสร้าง
ความเข้มแข็งสร้างความได้เปรียบและความกระฉับกระเฉงให้กับองค์การนี้ล้วนแล้วแต่เป็นภาระของ 
ผู้นำที่เมื่อได้ลงมือกระทำแล้วจะเป็นส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนทิศทางวัตถุประสงค์และพันธกิจของ
องค์การเพ่ือพาองค์การไปยังเป้าหมายที่กำหนดไว้118 

ลูธาน (Luthans) กล่าวว่าคุณลักษณะของผู้นำที่ดีควรมีคือมีความฉลาดมีไหวพริบรู้จัก
วิเคราะห์มีความกระตือรือร้นมีความกล้ามีมนุษยสัมพันธ์ดีจูงใจเก่งมีอำนาจมีบุคลิกดีรู้จักยึดหยุ่นรู้
กาลเทศะเป็นคนเปิดเผยต้องการสำเร็จสมหวังมีความทะเยอทะยาน119 

แวกเนอร์และฮอลเลนเบค (Wagner and Holenbeck) ได้ศึกษาเกี ่ยวกับพฤติกรรม 
การบริหารของผู้บริหารในองค์การที่มีประสิทธิภาพพบว่า การตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้นำนอกจาก
จะได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมสังคมซึ่งติดตัวมาก่อนที่จะเข้ามาในองค์การแล้ว เมื่อผู้บริหารเข้ามา
ในองค์การก็จะมีกฎระเบียบนโยบายต่าง ๆ ขององค์การมีอิทธิพลให้ตัดสินใจหรือประพฤติปฏิบัต1ิ20 

นักวิจัยแห่งสถาบัน CLL (the Center of Creative Leadership) กล่าวว่าผู ้บริหารที่ 
ประสบความสำเร็จมีลักษณะ 5 ประการคือความมั่นคงทางอารมณ์ (Emotional stability) การป้องกัน 
ข้อผิดพลาดในการทำงาน (defensiveness) ความซื่อสัตย์ (integrity) ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
interpersonal skills) และทักษะในเทคนิคและความรู้ความเข้าใจ (interpersonal skills)121  

 
118 S. Truskie, Leadership in High-Performance Organizational Cultures 

(London: Quorum Books, 1999), 1-2. 
119 F. Luthans, Organizational behavior, 9th ed. (New Jersey: McGraw-Hill, 

2002), 201. 
120 John A., III Wagner and John R. Hollenbeck, Organizational Behavior : 

Securing Competitive Advantage, 5th ed. (Mason, OH: South-Western, 2005), 69. 
121 The Center for Creative Leadership, “Why and how successful executives 

get derailed, quoted in Gary Yukl,” Leadership in Organization (The United States of 
America: Pearson Education, Inc., 2006), 189-190. 
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แบสและอโวลิโล (Bass and Avolio) อ้างอิงใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กล่าวถึง ลักษณะของผู้นำไว้ดังนี้  

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealizaed Influence of Charisma Leadership)  
หมายถึง ผู้นำประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดลสำหรับผู้ตามทั้งบุคลิกภาพ ความคิดและ  
จิตวิญญาณ 

2. การสร้างแรงบันดาลใจ ( Inspirational Motivation) หมายถึง ผู ้นำจะประพฤติ 
ในทางที่จูงใจ ให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม สร้างแรงจูงใจภายใน ให้มีความหมายและท้าทาย  
ในเรื่องของงานของผู้ตาม ผู้นำจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมให้มีชีวิตชีวา 

3. การกระตุ ้นทางปัญญา ( Intellectual Stimulation) หมายถึง ผู ้นำกระตุ ้นผู ้ตาม 
ให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานทำให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ ๆ  
มาแก้ปัญหาเพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่า ทำให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมติฐานการเปลี่ยน
กรอบ การมองปัญหาและการเผชิญกับปัญหาเกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นในองค์กรอย่างกว้างขวาง 

4. การคำนึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( Individualized Consideration) หมายถึง ผู้นำ 
ให้ความดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลทำให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสำคัญ ผู้นำจะเป็นโค้ช
และเป็นที่ปรึกษาของผู้ตามแต่ละคนเพ่ือการพัฒนาผู้ตามไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่าเดิมยิ่ง ๆ ขึ้นไป122 

ดนัย เทียนพุฒได้กล่าวถึงผู้บริหารที่ดีควรประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ 1) ต้องเป็นผู้มี 
ความรู ้ความสามารถที่สั ่งสมกันมาจากการเรียนรู ้หรือประสบการณ์และกลั ่นกรองสิ ่งเหล่านั้น  
เป็นวิธีการจัดการที่สอดคล้องเหมาะสมกับองค์การ 2) เป็นผู้ที่มองการณ์ไกลสามารถคาดการณ์ปัญหา
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและหาทางป้องกันมิให้เหตุการณ์หรือปัญหานั้น ๆ  
เกิดขึ้นได้ 3) มีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ของตนเองและตระหนักในความรับผิดชอบ 4) มีความ
กระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังในการทำงานมีความรู้สึกที่จะเปลี่ยนแปลงแสวงหาหรือใฝ่หา  
วิธีการทำงานที่ทำให้รู้สึกสนุกในการทำงานจะได้มาซึ่งวิธีการทำงานจากหน่วยงานหรือผู้ที่ประสบ
ความสำเร็จมีความทะเยอทะยานเพื่อความก้าวหน้าขององค์การและตนเอง 5) กล้าตัดสินใจต้องเป็น 
คนที่มีความกล้าเสียงตลอดจนมีความสามารถในการเลือกที่จะคิดตัดสินใจเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ  
ตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้ 6) มีมนุษย์สัมพันธ์สูงมีความสามารถในการรวมคนให้ทำงานร่วมกันได้  
ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและประสานงานกันให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ  

 
122 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เอกสารประกอบการพัฒนาหลักสูตร

พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา (กรุงเทพฯ, 2550): 14. 
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7) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือโอกาสทางการตลาด 8) มีคุณธรรม 
ผู้บริหารต้องเป็นผู้รู้ว่าสิ่งใดควรและสิ่งใดไม่ควรในการดำเนินธุรกิจรวมทั้งในการดำเนินชีวิต123 

บุรัญชัย จงกลน ีกล่าวถึงคุณลักษณะของนักบริหารที่ดีควรมีลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
1. เฉลียวฉลาด แต่ไม่อวดฉลาด 
2. มีความสามารถรอบด้าน (Well rounder) 
3. มีพลังผลักดันภายใน (Inner drive) ให้กระตือรือร้นอยู่เสมอ 
4. ทำตนให้เป็นที่เชื่อถือ (Integrity) 
5. กล้าหาญทั้งกายและใจ (Courage physically and morally) 
6. มีความคิดริเริ่ม (Initiative) 
7. รู้จักวิธีส่งเสริมและบำรุงขวัญผู้ใต้บังคับบัญชา 
8. การเสียสละปราศจากการเห็นแก่ตัว 
9. มีความยุติธรรม (Justice) 
10. วางตัวดี (Bearing) 
11. กระตุ้นให้ผู้น้อยมีความภูมิใจในงานของตน 
12. ให้เกียรติในผลงานที่ผู้น้อยได้ปฏิบัต ิ
13. ปฏิบัติงานอย่างเป็นทีม ให้ทำงานแทนกันได้ 
14. ใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมกับความสามารถ และมีการพัฒนาฝีมือผู้ใต้บังคับบัญชา

อยู่เสมอ124 
บวร เทศารินทร์ กล่าวถึงคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ดี ได้แก่ 1) ความมีอุดมการณ์  

อุดมการณ์อยากเป็นผู้บริหารที่ดี ใช้โอกาสบทบาทหน้าที่สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาพัฒนาชาติ  
มุ่งมั่นพัฒนางานที่ส่งผลต่อผู้เรียน ต่อโรงเรียน ต่อสังคม ความมีอุดมการณ์จะเป็นแรงจูงใจ แรงผลักดัน 
ให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จได้ง่ายขึ้น 2) ความมุ่งมั่นเอาใจใส่คุณภาพ มีความตั้งใจ จริงใจ เสียสละ  
มุ่งจัดการให้งานดำเนินการอย่างเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว เป็นระบบ มีแบบแผน มีความ  
รับผิดชอบ มุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพื่อให้การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวัง 3) ความมีคุณธรรมและเมตตาธรรม  เป็นผู้ให้อภัย ไม่ตัดสิน 
ความถูกผิดของผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงเขาเล่าให้ฟัง ไม่อาฆาตในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว มีความลำเอียง  

 
123 ดนัย เทียนพุฒ , สองโลกทรรศนักบริหาร  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จ ุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2534),98. 
124 บุรัญชัย จงกลนี, คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา (ม.ป.ท., 

ม.ป.ป.), 14-15. 
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น้อยที่สุด มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม เสมอภาค มีความจริงใจกับเพื่อร่วมงาน  รวมถึงการมีจิตอาสาที่ดี 
งาม 4) ความเป็นผู ้มีอารมณ์ จิตใจดี  เป็นผู ้มีความมั ่นคงทางอารมณ์และจิตใจ มีความสุภาพ 
ทั้งการแต่งกาย การพูด ที่มีความเข้มแข็ง ชัดเจน มั่นคง รู้จักกาลเทศะ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ทำให้ผู้ อื่น 
เดือดร้อนและเสียผลประโยชน์ ยกย่องผู ้ใต้บังคับบัญชา และให้ความช่วยเหลือตามสมควร   
5) ความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน ให้เกียรติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งต่อหน้าและลับหลัง  
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง ผู้ปกครอง ชุมชนฉันญาติมิตรและ 
พี่น้องที่เสมอเหมือนครอบครัวเดียวกัน 6) รักความก้าวหน้าใฝ่ใจเรียนรู้  และให้ความสำคัญต่อการมี
ส่วนร่วมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนาไปใช้และปฏิบัติได้จริง รวมถึง
การรอบรู้ในหลักการบริหาร ระเบียบแบบแผนปฏิบัติ รู้ที่ถูกต้องชัดเจน125 

ประเวศ วะสี ได้กล่าวถึงผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพว่าควรมีลักษณะดังนี้ 1) เป็นคนฉลาด 
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์เรียนรู้ทั้งในตัวเองและบอกตัวเองอย่างเชื่อมโยง 2) เป็นคน 
เห็นแก่ส่วนรวมทำให้ส่วนรวมมีกำลัง 3) เป็นคนติดต่อสื่อสารกับผู้คนรู้เรื ่องทำให้เกิดความเข้าใจ 
ความเข้าใจของคนจำนวนมากเป็นพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ทำสิ่งยาก ๆ ได้สำเร็จ 4) เป็นที่
ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติทำให้การทำงานในองค์การราบรื่น มีความสุขและมีประสิทธิภาพ126 

วิจิตร ศรีสะอ้าน กล่าวว่าผู้นำทางการศึกษาควรมีไตรภูมิได้แก่ภูมิรู้ภูมิธรรมและภูมิฐาน127 
สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้นำที่มีประสิทธิภาพว่า 1) ผู้นำเป็นผู้ที่มี 

ความรู้และวิสัยทัศน์มีการขวนขวายหาความรู้ใหม่และอดทนที่จะสร้างให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ 
ร่วมกันในองค์กร 2) ผู้นำเป็นนักปฏิบัติและเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมใหม่ในองค์กรกล่าวคือผู้นำจะต้อง
สามารถสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าให้เกิดขึ้นในองค์กรและผลักดันสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปจากองค์กรโดยมี 
การต่อต้านจากสมาชิกให้น้อยที่สุด128 

 
125 บวร เทศารินทร์, คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา, เข้าถึงเมื่อ 19 เมษายน 2562, 

เข้าถึงได้จาก www.drborworn.com 
126 ประเวศ วะสี, ปฏิรูปการศึกษาไทยการยกเครื่องทางปัญญา (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์

ชาวบ้าน, 2539), 49. 
127 วิจิตร ศรีสะอ้าน, เอกสารประกอบการสัมมนาผู้บริหารเรื ่องการเป็นผู ้นำทาง

การศึกษา (กรุงเทพฯ: ม. ป. ท., 2539): 20. 
128 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์, ภาวะผู้นำกับวิกฤตระบบราชการไทย, ผู้นำบรรณาธิการโดย

นิตยา รัมภ์พงศ,์ ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2541): 55. 
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ศิริพงษ์ ศรีชัยรมย์รัตน์ กล่าวว่าผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้ 1) มีความรู้ 2) มีความริเริ่ม  
3) มีความกล้าหาญและความเด็ดขาด 4) มีมนุษยสัมพันธ์ 5) มีความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
6) มีความอดทน 7) มีความตื่นตัว 8) มีความภักดี 9) มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว129 

พรนพ พุกกะพันธุ์ ได้กล่าวว่าผู้บริหารที่ดีควรมีคุณลักษณะดังนี้ 1) เป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี  
อย่างน้อยที่สุดก็ต้องฉลาดกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาประกอบด้วย 1.1) ความสามรถในเชิงจินตนาการ  
imagination) 1.2) ความสามารถในการสร้างสรรค์ (Creative) 1.3) มีวิจารณญาณดี (judgment คือ
ความคิดที่จะตัดสินปัญหาหรือวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาต่าง ๆ ไปในทางที่ถูกต้องตรงกับข้อเท็ จจริงและ 
ศีลธรรมอันดี 1.4) ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) จะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้สอดคล้อง
กับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการปรับตัวของผู้นำนั้นหมายถึงทั้งการปรับตนเองและการนำ  
กลุ่มไปในทิศทางที่มั่นคงได้โดยสม่ำเสมอไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงหรือผลักดันไปในแนวทางใด  
2) เป็นผู้ทำงานหนักอยู่เสมอต้องขยันทำงานมากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา 3) คำนึงถึงขวัญกำลังใจของ
กลุ่มเพื่อรักษาระดับการทำงานให้คงที่อยู่เสมอ 4) ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีลักษณะที่เหนือกว่าผู้ตาม
เหนือกว่าทางความคิดผลงานสถานะในองค์การและในบางกรณีอาจหมายถึงความเหนือกว่าในสถานะ 
ส่วนตัวด้วยเช่นมีบุคลิกภาพที่ดีกว่าเป็นต้น 5) ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีอารมณ์คงที่ (well balanced) 
คือมีความหนักแน่นไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวในการแก้ไขปัญหาควบคุมอารมณ์ได้ในในสถานการณ์อันเป็น 
วิกฤติไม่เป็นคนเดี๋ยวดีเดี ๋ยวร้ายไม่หงุดหงิดขี้บ่นจี ้และไม่ขี ้รำคาญจนเกินไป 6) เป็นนักกลยุทธ์  
(Strategic man) ผู้บริหารที่ก้าวหน้าจะต้องเป็นผู้มีกลยุทธ์ความเป็นนักกลยุทธ์จะช่วยให้ปฏิบัติการ  
ใด ๆ อย่างคล่องตัวและเคลื่อนไหวอยู่เสมอไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ผู้บริหารที่ขาดกลยุทธ์คือผู้ที่ปฏิบัติการ  
นำไปตามรูปแบบและระเบียบวิธีที ่กำหนดโดยระบบเบื้องบนมิได้มีความคิดที่จะพลิกแพลงหรือ  
ไม่มีชั้นเชิงใด ๆ เลยนั่นเองกลยุทธ์อาจถูกกำหนดออกมาในรูปของวัตถุประสงค์นโยบายระเบียบวิธี 
งบประมาณหรือแม้แต่กฎเกณฑ์ใด ๆ ก็ตามการวางกลยุทธ์สามารถสังเกตเห็นได้จาก 6.1) โอกาส  
ในตลาด (market opportunity) ในขั ้นนี ้ผ ู ้บริหารจะมองไปข้างหน้าและประเมินว่ามีโอกาส 
ประกอบการธุรกิจในตลาดอย่างไรบ้าง 6.2) ความสามารถและทรัพยากรของบริษัท (Corporate 
competency and resources) ผู้บริหารจะมองบริษัทของตนเองประเมินว่าบริษัทมีจุดแข็งจุดอ่อน 
อย่างไรและประเมินว่าวันข้างหน้าบริษัทจะมีความสามารถในการเข้าแสดงหาโอกาสในตลาด  
ได้เพียงใด 6.3) ค่านิยมและอุดมการณ์ของผู้บริหารระดับสูง (management value and aspirations)  
ในระหว่างที่ผู้บริหารระดับสูงกำลังเทียบเคียงโอกาสดำเนินการและความสามารถในการดำเนินการ  
พร้อมทั้งเริ่มกำหนดขอบเขตและทิศทางนั้นมีปัจจัยที่สำคัญที่จะถูกนำเข้ามาเป็นส่วนในการสร้าง  

 
129 ศิริพงษ์ ศรีชยรมย์รัตน์, กุญแจสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารคน (กรุงเทพฯ: จูนพับ

ลิชชิ่ง, 2542), 26-28. 
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กลยุทธ์คือค่านิยมและอุดมการณ์ส่วนตัวของผู้บริหารระดับสูงทั้งนี้ถือเป็นสิทธิของผู้ บริหารระดับสูง 
ที่จะเอาความรู้สึกและหลักการส่วนตัวมาใช้ได้ในฐานะที่เป็นผู้นำและผู้กำหนดเส้นทางชีวิตของ  
บริษัทการนำปัจจัยนี้เข้ามาประกอบจึงเท่ากับแนวทางที่ผู้บริหาร“ ต้องการให้บริษัททำอะไรหรือ 
เป็นอะไรได้บ้าง” 6.4) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) ความรับผิดชอบที่บริษัท 
จะต้องมีต่อสังคมบริษัทควรจะได้กำหนดสิ่งที่จะต้องทำและควรทำขึ้นมาเองโดยคำนึงถึงจรรยาและ
ศีลธรรมที่ดีแทนที่จะต้องรอให้มหาชนเรียกร้องหรือรอให้รัฐบาลบังคับลักษณะความรับผิดชอบต่อ  
สังคมจะแตกต่างกันไปตามสายธุรกิจการนำปัจจัยนี้มาพิจารณาจึงเท่ากับกำหนดว่าบริษัท “ควรจะทำ
อะไรได้บ้าง” (should to be) 7) ต้องมีอำนาจ (power) อำนาจเป็นของคู่กับผู้นำเป็นสิ่งที่จำเป็น 
สำหรับผู้นำในการเอาชนะคู่ต่อสู้หรือในกรณีที่จะก่อให้เกิดการยอมรับนับถือและปฏิบัติตามคำสั่ง 
ของผู้นำโดยดุษฎีอำนาจอาจเกิดขึ้นโดยความสามารถในการสร้างความเชื ่อถือและอาจเกิดจาก  
สายการบังคับบัญชาโดยตรง130 

จำลอง นักฟ้อนกล่าวถึงคุณลักษณะส่วนตัวของผู ้บริหารมืออาชีพดังนี ้ 1) มีความ 
รับผิดชอบสูง 2) มีความขยันหมั ่นเพียร 3) มีความอดทนอุตสาหะ 4) มีความซื ่อสัตย์ส ุจริต  
5) มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ 6) มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์กระตือรือร้นในการทำงาน 7) มีทักษะ 
ในการวินิจฉัยสั ่งการ8) มีการรักษาระเบียบวิน ัยดี 9) มีความตรงต่อเวลาและบริหารเวลา  
10) มีบุคลิกภาพที่ด1ี31 

สุรศักดิ์ ปาเฮ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูป  
การศึกษาว่าควรมีลักษณะพื้นฐานที่สำคัญดังนี้ 1) มองไกลอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
ต้องมีวิสัยทัศน์ 2) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์อย่างเหมาะสม  
3) ไวต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสังคมภายนอกและภายในองค์การและรู้จักวิเคราะห์
ควรน่าเชื่อถือของข้อมูล 4 ความสามารถในการจัดระบบการสื่อสารให้ได้ผล 5) มีความสามารถ 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 6) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี  
ในการประพฤติปฏิบัติ132 

สุภรณ์ สภาพงศ์ ได้เสนอแนะการวิจัยเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของสังคมไทยในปัจจัย  
ที่เกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารควรมีคุณลักษณะดังนี้ 1) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 2) มีบุคลิกภาพ

 
130 พรนพ พุกกะพันธ,ุ ภาวะความเป็นผู้นำ (กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์, 2542), 57. 
131 จำลอง นักฟ้อน, เส้นทางสูนักบริหารการศึกษามืออาชีพในการศึกษากับการพัฒนา

วิชาชีพ (กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2543), 61-63. 
132 สุรศักดิ์ ปาเฮ, “สู่มิติการเป็นนักการบริหารการศึกษามืออาชีพ” วารสารวิชาการ  

2, 6 (มิถุนายน 2543): 70-75. 
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ประชาธิปไตยได้หลักเหตุผลในการบริหารงาน 3) มีจิตสำนึกในความมุ่งมั่น 4) ใจกว้างเปิดใจกว้าง 
ให้ครูมีเสรีในการคิด 5) ให้การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผล 6) มีศักยภาพในการจัดระบบ 
บริหารของโรงเรียนโดยนำระบบคุณธรรมมาใช้พัฒนาโดยองค์รวม 7) สร้างขวัญกำลังใจให้ครูมี
กำลังใจที่จะเป็นครูที่ดี 8) ตระหนักในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ระบบคุณภาพ 9) มุ่งปฏิรูปการเรียนรู้
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 10) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู1้33 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ได้ข้อเสนอแนะแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะดังนี้ 1) ความซื่อสัตย์  
2) ความยุติธรรม 3) ความรับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ 4) ความเป็นผู้นำ 5) ความสามารถในการจัดการ  
6) ความมีมนุษยสัมพันธ์ 7) ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 8) ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ 9) รักษามาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาประสิทธิผลของวิชาชีพ 10) การขวนขวายหาความรู้ 
อยู่เสมอ 11) นิสัยในการทำงาน 12 ความสามารถในการสื่อสาร 13) กรณีสวัสดิการของผู้เรียน 
เป็นหลัก 14) ความเชื่อมั่นในตนเอง 15) ความจงรักภักดีต่อองค์การ 16) ความสามารถทางวิชาการ  
17) การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 18) การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 19) การงดเว้นอบายมุข  
20) ความยืดหยุ่น134 

สมชาย เทพแสงได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพต้องมีลักษณะ 20 P ดังนี้  
10 psychology ผู้บริหารต้องมีจิตวิทยาในการบริหารคน 2) personality ผู้บริหารต้องมีบุคลิกที่ดี
ตั้งแต่การแต่งกายการเดินยิ้มแย้มแจ่มใสมีมารยาทวางตัวเหมาะสม 3) pioneer ผู้บริหารมืออาชีพ  
ต้องกล้าได้กล้าเสีย ต้องวางแผนเชิงรุก 4) poster ต้องเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี การประชาสัมพันธ์ 
ที่ดี คือมุขปาฐะ 5) parent ต้องเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีพรหมวิหารธรรมวางตัวเป็นกลาง 6) period  
ต้องเป็นคนตรงต่อเวลา การทำงานตรงเวลาสะท้อนให้เห็นว่าเป็นคนซื่อสัตย์ได้อย่างหนึ่งและเป็น  
ตัวอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 7) pacific ผู้บริหารต้องมีความสุขุม รอบคอบ ใจเย็น 8) pleasure 
ผู้บริหารต้องมีอารมณ์ขัน แก้สถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ ทำให้การทำงานมีความสุขไม่เคร่งเครียด  
9) prudent ต้องมองการณ์ไกลหรือมีวิสัยทัศน์ ต้องทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและสามารถคาดการณ์  
ลวงหน้าได้ 10) principle ต้องยึดหลักการเป็นหลัก 11) perfect งานที่เกิดขึ้นต้องให้สมบูรณ์ที่สุด  
เทาที่จะทำได้และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องเน้นคุณภาพของงาน 12) pointงานที่ทำต้องมี 
วัตถุประสงค์แน่นอนชัดเจนสามารถดำเนินไปอย่างมีทิศทาง 13) plan งานที่ทำต้องมีการวางแผน 
อย่างรอบคอบ 14) pay ต้องมีการกระจายงานอย่างทั่วถึงและให้รางวัลบุคคลที่ทำผลงานดีเด่น  

 
133 สุภรณ์ สภาพงศ์, “กรอบความคิดและข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้

ของสังคมไทย” วารสารวิชาการ 3, 8 (สิงหาคม 2543): 9. 
134 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, ขอเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพคร,ู 2543), 90. 
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เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ช่วยให้บุคลากรมุ่งทำงาน เกิดการพัฒนางาน 15) participation ผู้บริหารต้อง 
ให้ ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมและมองเห็นความสำคัญในการทำงาน 16) pundit ผู้บริหารต้องรู้เรื่องงาน 
ที่ทำอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ 17) politic ต้องมีความรู้ ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครอง  
18) poet ต้องมีความสามารถในด้านสำนวนโวหารเพราะถ้ามีความสามารถด้านการเขียนจะช่วย
เสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเองและเกิดความศรัทธาจากคนอื่น 19) perception ผู้บริหารต้องมี 
ความสามารถในการหยั่งรู้ คาดการณ์ตรวจสอบและทบทวนสิ่งที่คาดการณ์ไว้ 20) psycho ผู้บริหาร
ต้องจิตวิญญาณของนักบริหาร เป็นผู้มีความรักในอาชีพ135 

พรนพ พุกกะพันธ์ กล่าวว่าผู ้นำที ่ด ี ควรมีล ักษณะดังนี ้ 1) มีความเฉลียวฉลาด  
2) มีการศึกษาอบรมดี 3) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 4) เป็นคนมีเหตุผลดี 5) มีประสบการณ์ในการ  
ปกครองบังคับบัญชาเป็นอย่างดี 6) มีชื่อเสียงเกียรติคุณดี 7) สามารถเข้ากับคนได้ทุ กชั้นวรรณะ  
8) มีสุขภาพอนามัยดี 9) มีความสามารถเหนือระดับความสามารถของบุคคลธรรมดา 10) มีความรู้
เกี่ยวกับงานทั่ว ๆ ไปขององค์กร 11) มีความสามารถเผชิญปัญหา 12) มีความสามารถคาดการณ์136 

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ได้กล่าวถึงผู้บริหารที่ดีประกอบด้วย 1) มีความกล้าหาญและความ 
มุ่งมั่นที่ จะเปลี่ยนแปลงสิ่งไม่ดีให้เป็นสิ่งที่ดีแม้จะยากลำบากเพียงใด 2) สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งที่เป็นจริง 
ในสังคมมากกว่าการมีชีวิตสุขกายไปวันหนึ่ง ๆ แม้ว่าตนเองจะมีโอกาสที่จะทำเช่นนั้นและไม่โอ้อวดว่า 
ตนเป็นผู้รู้ 3) อดทนกับสิ่งที่ยากลำบาก แม้ว่าจะไม่ใช่ความเคยชินเดิม ๆ ของตน 4) มีความสามารถ
ในการรับฟังและเข้าใจผู้อื่นมีความสามารถในการพูดเพื่อสื่อความเข้าใจกับผู้อื่นและสร้างความเข้าใจ  
ให้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย พร้อมที่จะเผชิญกับผลแห่งการกระทำโดยไม่หวั่นไหว 5) รู้จักมองโลกในแง่ดี 
รู้จัก ใช้คน ซึ่งเกิดจากการหมั่นประเมินบุคคลตามความเป็นจริงและมีความเชื่อว่าทุกคนล้วนเป็นผู้ที่มี
ศักยภาพพร้อมให้โอกาสและส่งเสริมสนับสนุนทุกวิถีทางเทาที่จะเป็นไปได้137 

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กล่าวว่า คุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร เป็นสิ่งที่สงผลต่อ  
การนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าประสงค์ ดังนั้นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพหรือมืออาชีพควรมี
องค์ประกอบคือ 1) บุคคลนั้นต้องยึดถืออาชีพนั้น ๆ ให้สอดคล้องกับวิชาชีพของตน 2) บุคคลนั้นต้อง 

 
135 สมชาย เทพแสง, “ผู้บริหารมืออาชีพ” ข้าราชการครู 20, 3 (มิถุนายน-กรกฎาคม 

2543): 20-23. 
136 พรนพ พุกกะพันธุ์, ภาวะผู้นำและการจูงใจ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์ , 

2544), 22-23. 
137 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ,์ “กรมวิชาการกับการบริหารวิชาการ” (เอกสารประกอบการบรรยาย  

ณ หองประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย, วันที่ 26 เมษายน 2545, อัดสำเนา), 3. 
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มีความรู้ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีทักษะที่เหมาะสมกับวิชาชีพนั้น ๆ 3) บุคคลต้องมีจิต วิญญาณ  
ต่อวิชาชีพ กล้ารับผิดชอบและกล้าเผชิญต่อผลการกระทำอันเนื่องมาจากภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ138 

วีระ ประเสริฐศิลป์ ได้กล่าวว่าผู้บริหารหรือผู้จัดการหรือหัวหน้าหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น  
หน่วยงานเล็กหรือหน่วยงานใหญ่ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนก็ตามยอมมีบทบาทที่เป็น  
ผลต่อความสำเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างยิ่ง บางครั้งการจัดองค์การ แม้จะไม่ถูกต้ อง
เรียบร้อยอยู่บ้าง ก็อาจได้รับผลงานสูงได้หากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดี แต่ถ้าคุณลักษณะหรือ  
พฤติกรรมในการนำของผู้บริหารไม่ดี แม้การจัดองค์การจะถูกต้องและดีเพียงใดก็ตาม ผลงานที่เกิดขึ้น
ของหน่วยงานนั้น ๆ ย่อมจะสมบูรณ์ได้ยาก ดังนั้นจึงถือว่าผู้บริหารหรือผู้น ำจะต้องมีคุณสมบัติ 
ที่เหมาะสมมีพฤติกรรมในการนำที่ถูกต้องเหมาะสม เพราะความสำเร็จของงานทุกด้านขององค์การ 
ขึ้นอยู่กับผู้นำหรือผู้บริหาร ซึ่งจะเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ หรือตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้งาน  
เกิดประสิทธิภาพ139 

นิธินาถ สินธุเดชะ กล่าวว่าศักยภาพของคนที่จะเป็นผู้นำ คือ 1) ความสามารถในการคิด 
และวางแผนกลยุทธ์ 2) ความสามารถในการบริหารการเปลี ่ยนแปลงได้  3) ความสามารถ 
ในการถ่ายทอด ข้อมูล แนวความคิดและการสร้างแรงจูงใจ 4) ความสามารถในการแก้ปัญหาและ  
การตัดสินใจ   5) ความสามารถในการพัฒนาความรู ้และการพัฒนาตนเอง 6) ความสามารถ 
ในการพัฒนาคน 7) ความสามารถในการพัฒนาองค์กร 8) ความสามารถในการสร้างเครือข่าย  
เชื่อมคนและหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน140 

ธิติพร ตนัยโชติ กล่าวถึงลักษณะที่ดีของผู้นำดังนี้ 1) ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา  
2) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบในเรื่องที่ควรทราบอย่างสม่ำเสมอ 3) ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี 4) เมื่อสั่งให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติภารกิจต้องให้เขาเข้าใจในภารกิจนั้นและต้องกำกับดูแลจนกว่าจะเสร็จสิ้น
ภารกิจ 5) ฝึกให้ผู ้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นให้ได้ผลดี 6) ตัดสินใจอย่างมี  
ความรอบคอบถูกต้องและทันเวลา 7) ให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาสำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบ  
8) ใช้หน่วยงานและบุคคลให้เหมาะสมกับขีดความสามารถ 9) ต้องรู้จักหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ  
10) มีเหตุผลและอุดมการณ์ก้าวไกล 11) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 12) มีความยุติธรรม 13) มีบุคลิกดี  

 
138 ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, การแสวงหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารมือ

อาชีพกรณีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา (สกลนคร: สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2545), 5. 
139 วีระ ประเสริฐศิลป, ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชพี (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการ 

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 1. 
140 นิธินาถ สินธุเดชะ, “ หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้นาการบริหารการเปลี่ยนแปลง,” (การประชุม 

เชิงปฏิบัติการ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรุงเทพฯ, 5 สิงหาคม 2548), 5. 
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14) มีความอดทนอดกลั้น กล้าเผชิญต่อเหตุการณ์ 15) มีไหวพริบและใจกว้างและ 16) มีหลักธรรม  
ประจำใจ141 

ถวิล อรัญเวศ กล่าวถึงคุณลักษณะของนักบริหารยุคไทยแลนด์ 4.00 ไว้ดังนี้ 1. มีวิสัยทัศน์ 
นักบริหารจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลสามารถมองเห็นภาพในอนาคตและแนวทางที่จะแก้ไข
ปัญหาทั้งปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี 2. กล้าตัดสินใจการตัดสินใจเป็นคุณลักษณะที่สำคัญ 
ประการหนึ่งของนักบริหาร นักบริหารจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการเป็น
คนที่สุขุมรอบคอบมีเหตุมีผลในการตัดสินใจ 3. ไวต่อข้อมูลนักบริหารจำต้องเป็นคนที่ทันสมัย 
ไวต่อข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ฉะนั้นจำเป็นต้องเป็นผู้ที่ติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยู่เสมอ  
4. เทิดทูนความซื่อสัตย์นักบริหารหรือคนที่จะเป็นใหญ่เป็นผู้นำได้ดีนั้ น ต้องเป็นคนใจซื่อมือสะอาด
บริหารงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 5. คัดสรรเทคนิควิธีการทำงานนักบริหารจะต้อง
เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานให้ปรากฏต่อสายตาเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอมีวิธีปฏิบัติงานที่ดี  
หรือเป็นเลิศ(Best Practice) 6. ประสานสิบทิศนักบริหารมืออาชีพจำต้องเป็นบุคคลที่สามารถ 
ประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีสามารถไกล่เกลี่ยข้อกรณีพิพาทได้ และ  
สามารถ ขจัดปัดเป่าปัญหา ต่าง ๆ ในหน่วยงานได้ 7. มีจิตยืดมั่นในความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
นักบริหารยุคนี้ต้องสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานองค์กร สังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ 8. ผลักดันจูงใจเพื่อร่วมงานจำเป็นต้องมีบุคคลที่สามารถโน้มน้าวผลักดันหรือจูงใจ  
เพื่อนร่วมงานให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่องานสูงประเมินผล  
การปฏิบัติงานด้วย\ความโปร่งใส ยุติธรรมรู้จักให้การชมเชย ให้รางวัลหรือบำเหน็จ ความชอบ  
9. ทนทานต่อปัญหาและอุปสรรคนักบริหารจะต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อปัญหาอุปสรรคที่กำลัง
เผชิญและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างสันติสุขไม่หนีปัญหา
และไม่พอกพูนปัญหาไว้ 10. รู้จักยืดหยุ่นตามเหตุการณ์นักบริหารมืออาชีพจะต้องรู ้จักยืดหยุ่น 
และอ่อนตัวตามเหตุการณ์นั้น ๆ ไม่ตึงเกินไปหรือไม่หย่อนเกินไปบางครั้งก็ต้องดำเนินการในสายกลาง 
แต่ในบางครั้งต้องมี ความเด็ดขาดมีทั้งไม้เด็ดไม้นวมนั้นเอง 11. บริหารงานแบบมีส่วนร่วมจะต้อง
บริหารงานแบบให้ทีมงานมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ สรุปคุณลักษณะ 
ของนักบริหารยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรมีลักษณะดังนี้ คือมีวิสัยทัศน์กล้าตัดสินใจไวต่อข้อมูลเทิดทูน 
ความซื่อสัตย์คัดสรรเทคนิควิธีการทำงานประสานสิบทิศมีจิตยืดมั่นในความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 

 
141 ธิติพร ตนัยโชต,ิ “ภาวะผู้นำ” วารสารศูนย์บริการวิชาการ 14, 2 (เมษายน - มิถุนายน,  

2549): 43. 
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ผลักดันจูงใจเพื่อร่วมงานทนทานต่อปัญหาและอุปสรรครู้จักยืดหยุ่นตามเหตุการณ์และบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม142  

อุดม คชินทร กล่าวว่า บทบาทสำคัญในการเป็นหัวรถจักรของการพัฒนาประเทศ  
โดยความเป็นสากลคือการได้รับการยอมรับและมีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ จากนักเรียนนักศึกษา  
ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้ามาเรียนในประเทศไทย  
มากขึ้นและการจะพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล มีกระบวนการและวิธีการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ
อย่างหลากหลาย การสร้างความเป็นเลิศ โดยเริ่มจากการมีอาจารย์และบุคลากรที่เป็นเลิศ เพื่อผลิต 
บัณฑิตที่มีคุณภาพ และสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการตลอดจนงานวิจัย ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก คือการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรม 
สินค้าและบริการ ที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์ บริบทของความเป็นนานาชาติ  โดยจะต้องสร้างสถานศึกษา 
และสถาบันการศึกษา ให้มีบริบทของความเป็นนานาชาติมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สิ่งแวดล้อมที่มีความ
ทันสมัย การใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาการทำงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดและการลดเวลาการทำงาน ความเสียโอกาสต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
ตามมา นอกจากนี้ ควรใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความพึงพอใจและตอบโจทย์การบริการผู้ใช้บริการ  
อย่างมีคุณภาพมากขึ ้นด้วย การมี Partner และเครือข่ายที ่ดี ที่จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี ่ยน 
แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อยกระดับมาตรฐานและการพัฒนาจุดเด่นของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่แตกต่างกัน 
ได้อย่างรวดเร็ว บนฐานความร่วมมือของเครือข่ายการทำงานและหน่วยงานต่าง ๆ การมี Mobility  
ทั้งการแลกเปลี่ยนครูอาจารย์และนักศึกษาที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างการเรียนรู ้ระบบคิด มุมมอง  
กระบวนการ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของนานาประเทศ เมื่อมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยดึง
นักเรียนนักศกึษาเข้ามาเรียนได้มากข้ึน143 

นราวิทย์ นาควิเวก กล่าวว่าผู้นำต้องเปลี่ยนเป็นผู้อำนวย หมายถึง ผู้อำนวยการเรียนรู้ 
หรือคอยอำนวยการในทุก ๆ เรื่องเพื่อให้คนทำงานสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง 1. ต้องเข้าใจในความต่าง
ของคนและศรัทธาในคุณค่าความแตกต่างของแต่ละคน (Personal Values Trust) 2. ต้องฟังเก่งและ
ฟังด้วยหัวใจ (Deep listening) 3. ต้องฝึกฝนคนเป็นและโค้ชคนได้ (Coaching) 4. ต้องมีทักษะของ 
การอำนวยการเรียนรู้ (Facilitation) ผู้นำในบทบาทกระบวนกร หรือ Facilitator เอาไว ้“เมื่อเราเอา

 
142 ถวิล อรัญเวศ, คุณลักษณะของนักบริหารยุคไทยแลนด์ 4.00, เข้าถึงเมื ่อ 30 

เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.obec.go.th/archives/694. 
143 อ ุดม คช ินทร , “การผล ิตกำล ังคนให ้ม ีสมรรถนะส ูงตามมาตรฐานสำหรับ

สถาบันอุดมศึกษาไทย” วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, เข้าถึงเมื่อ 21 เมษายน 
2562, เข้าถึงได้จาก https://www.moe.go.th/websm. 

https://www.obec.go.th/archives/694
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คุณค่าของคนมาคุยกัน หนึ่งไอเดียคุยกับอีกหนึ่งไอเดีย มันไม่ได้แปลว่าจะเท่ากับสอง แต่มันจะมีพลัง  
จนกลายเป็นอีกสิบ ยี่สิบ เพราะมันเกิดการต่อยอดความสร้างสรรค์ไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงกล่าว  
ได้ว่าทักษะการเรียนรู ้ คือทักษะมหัศจรรย์ที ่สำคัญอย่างยิ ่ง”5.ต้องมีทักษะการเล่าเรื ่องเก่ง  
(Storytelling) ยกตัวอย่าง : นิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดง ซึ่งมีการเล่าต่อ ๆ กันมากว่า 700 ปีแล้ว  
ความน่าสนใจคือเวลาพ่อแม่เล่านิทานเรื่องนี้ให้ลูกเราฟัง พอลูกได้ฟังก็จะทำให้เขารู้ว่า ไม่ควรไว้วางใจ
ใครง่าย ๆ ต้องระวังตัวเองและไม่ใช้ชีวิตบนความประมาทหากเปรียบพนักงานแต่ละคน คือองค์กร 
หนึ ่งองค์กร เมื ่อทุกคนในองค์กรเข้มแข็ง องค์กรที ่ท ุกคนรวมอยู ่ก็จะยิ ่งเข้มแข็งเท่าทวีคูณ 
ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ ที่เต็มไปด้วยคุณค่า ความยั่งยืนและความสุข144 

อรุณ รักธรรม ได้กล่าวถึงบุคลิกภาพของผู ้นำหรือผู ้บริหารที ่ดี  ดังนี ้ คุณลักษณะ 
ด้านบุคลิกลักษณะ 1. เป็นผู้มีความรู้ 2. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3. เป็นผู้มีความกล้าหาญ  
4. เป็นผู้มีความเด็ดขาด 5. เป็นผู้มีความแนบเนียน มีกิริยาวาจาที่ถูกต้องเหมาะสม  6. เป็นผู้มี 
ความยุติธรรม 7.เป็นผู้มีลักษณะท่าทางการแสดงออกที่ดี 8. เป็นผู้ที ่มีความอดทน 9. เป็นผู้ที ่มี 
ความกระตือรือร้น 10. เป็นผู ้ที ่ไม่เห็นแก่ตัว 11. เป็นผู ้มีความตื ่นตัวหรือระมัดระวังอยู ่เสมอ  
12. เป็นผู้มีความพินิจพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล  13. เป็นผู้มีความสงบเสงี่ยม 14. เป็นผู้มี 
ความสงรักภักดี 15. เป็นผู ้มีมนุษย์สัมพันธ์ที ่ดี  16. เป็นผู ้มีความสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี 
คุณลักษณะด้านความเป็นผู้นำ 1. ความมีชีวิตชีวาและทนทาน (Vitality and Endurance) จะต้องมี 
ความคล่อง แคล่วคล่องว่องไว ตื่นตัวอยู่เสมอ พร้อมอยู่เสมอที่จะรับสถานการณ์ทุกชนิด ปรับตัวได้ 
เปลี่ยนแปลงได้ และร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ มีความอดทนต่อการทำงานหนักและนาน ๆ ทนต่อความ 
ลำบากเจ็บช้ำได้ โดยไม่ ปริปา หรือแสดงอาการท้อแท้ให้พบเห็น  2. ความสามารถในการตัดสินใจ 
(Decisiveness) จะต้องตัดสินใจถูกต้อง ตัดสินใจ ได้เร็ว  และเต็มใจเสมอ ที ่จะเป็น ผู ้ตัดสินใจ 
ด้วยตัวเอง ในเมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น 3. ความสามารถในการจูงใจคน (Persuasiveness) ผู้นำที่ 
สามารถชักจูงให้ผ ู ้อ ื ่นร่วม  มือกับตน ได้เท่านั ้น ที ่จะได้ร ับความสำเร็จ  4. ความรับผิดชอบ  
(Responsibility) 5. ความฉลาดไหวพริบ (Intellectual Capacity) ความฉลาดไหวพริบจำเป็นที่สุด 
สำหรับผู้บริหาร หรือผู ้นำ ที ่จะใช้ในการบริหารงาน หรือใช้ในการวินิจฉัยสั ่งการ  คุณลักษณะ 
ด้านความรู้ทางวิชาการ ความรู้ทางวิชาการได้แก่ การศึกษาวิชาการทั่วไป การศึกษาด้านวิชาชีพ และ 
การศึกษาให้เกิดความรอบรู ้ เชี ่ยวชาญในแขนงวิชาที่คนสนใจ  สำหรับใช้จัดระดับความรู้ และ 
ประสบการณ์ ในการทำงานของบุคคลที่มาทำงาน ในการเป็นผู้บริหาร คุณลักษณะด้านความสามารถ
ในการบริหาร 1.ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดระบบ

 
144 นราวิทย์ นาควิเวก, บทบาทของผู้นำที่ดีในยุค 4.0, เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562, 

เข้าถึงได้จาก https://www.smartsme.co.th/content/63868. 
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ข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้อง การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน การมอบหมายงานให้บุคลากร  
ทำตามความรู้ความสามารถ การควบคุม กำกับ ติดตาม นิเทศงาน 2. สนับสนุนให้บุคลากรเกิดความ
มุ่งมั่นในการพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองและพัฒนางาน การจัดสวัสดิการ  
สิ่งอำนวยความสะดวกและประโยชน์ตอบแทน 3. จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียน 
การสอน ได้แก่ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การจัดบริการแนะแนว บริการสุขภาพ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศส่งเสริม 
การเรียนรู้ 4. ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนางาน 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง 
เป็นระบบ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องใช้วิธีการที่หลากหลาย ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
นำผลการประเมินไปนิเทศ และพัฒนางานการบริหารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย145 

สุพล วังสินธ์ กล่าวถึงคุณลักษณะและบทบาทที่สำคัญของการเป็นนักผู้บริหารการศึกษา 
มืออาชีพดังได้กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีปัจจัยเสริมบางประการที่จะเป็นตัวชี้วัด ( Indicators) สำคัญของ
การเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ ได้อย่างสง่างาม เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายต่อการปฏิบัติภารกิจ
ตามบทบาท หน้าที่เชิงบริหารจัดการศึกษา ในสถานศึกษา ปัจจัยบ่งบอกความสำคัญเหล่านี้ ได้แก่   
1. คุณวุฒิด้านการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญจะต้องมี กล่าวคือต้องมีคุณวุฒิด้านการศึกษา ตรงตาม
คุณสมบัติ ที ่กำหนดในกฎหมายวิชาชีพ โดยเฉพาะในยุคปฏิรูปการศึกษาที ่ต้องการมืออาชีพ 
ทางการบริหาร บุคคลเหล่านี้ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โท เอก ด้านการศึกษาเป็นสำคัญ   
2.ประสบการณ์การปฏิบัติงานต้องมีประสบการณ์สั ่งสมในการปฏิบัติงานที ่ผ่านมาโดยเฉพาะ
ประสบการณ์ด้านการบริหารทางการศึกษาในองค์กรทางการศึกษาระดับต่าง ๆ ในตำแหน่งทาง   
การบริหารการศึกษา ที ่ได ้ดำเนินบทบาทภารกิจตามสายงานที ่กำหนดไว้  3. ประสบการณ์ 
การฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพต้องได้รับการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่อง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ การศึกษาดูงานจาก
แหล่งวิทยาการความรู้ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
4. การสร้างผลงานทางวิชาการ เป็นองค์ประกอบของการสร้างนักบริหารการศึกษาก้าวสู่มืออาชีพ 
โดยมีผลงานทางวิชาการเป็นเครื ่องมือยืนยันถึงศักยภาพดังกล่าว  ผลงานสามารถจัดกระทำได้ 
หลายรูปแบบ ทั้งด้านการวิเคราะห์งานวิจัย การเขียนและเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการ การเขียน 
บทความ ตำรา ฯลฯ ออกเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น ๆ ให้แพร่หลายทั่วถึง รวมทั้งการเป็นวิทยากร
เผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  5. ผลงานดีเด่นที่สั ่งสมไว้ผลสำเร็จจาก 

 
145 อรุณ รักธรรม, “คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่” วาสารวิชาการ 5, 7 

(กรกฎาคม 2545): 16-17, เข้าถึงเมื่อ 19 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/ 
blog/krunongkhai/2007/08/13/entry-3. 
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การปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ อาจดูจากหลักฐาน ที่เป็นผลงานที่สั่งสมไว้ จนเป็นที่ 
ประจักษ์แก่ชุมชน สังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 6. ลักษณะเฉพาะของ 
เอกัตบุคคล เป็นลักษณะเฉพาะตัว (Character) ที่นักบริหารการศึกษามืออาชีพ146     

วรัญญ์บิดร วัฒนา กล่าวว่า ลักษณะที่ผู้บริหารจะต้องมี คือ 1) ความฉลาดรอบรู้ คือ 
สามารถที่จะเห็นเหตุการณ์ได้เร็วกว่าและสามารถตีความประเด็นของสถานการณ์ได้ 2) มีความ 
กระตือรือร้น 3) สนใจสิ่งภายนอกและอยากรู้อยากเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ 4) มีความจำดี  
5) มีความโอบอ้อมอารีเอาใจเขามาใส่ใจเรา 6) ไว้เนื้อเชื่อใจได้ ผู้ตามมีความรู้สึกมั่นใจที่จะตามคนที่ 
เขาสามารถไว ้วางใจได้ 7) มีความสามรถจูงใจให้เห ็นตามด้วย 8) ทำตัวเป ็นตัวอย ่างท ี ่ดี   
9) มีความสามารถในการสื่อสาร 10) มีความยุติธรรม147 

วิโรจน์ สารรัตนะ กล่าวถึงบทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 สรุปได้ดังนี้  
1) พัฒนาผลลัพธ์ของนักเรียนทุกคนให้สูงขึ ้น 2) ริเริ ่ม ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู ้ของนักเรียน 
ให้ประสบสัมฤทธิผล 3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ 
ของนักเรียน 4) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
และนักเรียนเป็นผู้นำการเรียนรู1้48 

วิจารย์ พาณิช กล่าวว่า บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
และบริหารให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ประการคือ เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงหลักสูตรและ
เปลี่ยนแปลงการจัดการ149 

เจริญ ภูวิจิตร์ ได้กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียนแห่งศตวรรษที่ 21 นั้น  
ควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี ้

1. มีบุคลิกลักษณะที่เป็นตัวของตัวเอง แสดงออกชัดเจนเปิดเผย และมีความเป็นอิสระ 
ในการบริหาร และมีประสิทธิภาพการจัดการสถานศึกษา 

2. มีความเป็นผู้นำ กล้าหาญในเชิงคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

 
146 สุพล วังสินธ์, “การบริหารโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา” วารสารวิชาการ  

5, 6 (มิถุนายน 2545): 29-30. 
147 วรัญญ์บิดร วัฒนา , ผู ้นำแห่งโลกอนาคต การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 

(กรุงเทพฯ: อัลฟ่ามีเดียม, 2554), 25-26. 
148 วิโรจน์ สารรัตนะ, กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา กรณีทัศนะต่อการศึกษา

ศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสุทธิ,์ 2556). 
149 วิจารย์ พาณิช, แนวโน้มการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 (สงขลา: สำนักงาน

เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร,์ 2558), 13. 
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3. มีความซื่อสัตย์และคุณธรรมสูง รักและเอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่างแท้จริง 
4. มีความสามารถในการสื่อสาร คล่องแคล่วในทักษะการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ 
5. สามารถบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ สร้างความรับผิดชอบในการทำงานด้วยความยุติธรรม 
6. มีความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการและด้านสังคม 
7. มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาทางการศึกษา 
8. มีความสามารถในการกำหนดระบบการบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานอย่าง

สร้างสรรค์ 
9. สามารถเข้าถึงความต้องการของครูผู ้สอนเพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จ  

ในการเรียน 
10. มีความเป็นผู้นำมุ่งมั่นสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรของสถานศึกษา  ได้อย่างกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว เพื ่อนำไปสู่ 
การตัดสินใจในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

11. มีความเป็นผู้นำในการให้ความรู้ ต้องรู้ว่าอะไรดีและส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน 
และสร้าง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนิเทศในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

12. มีศักยภาพในการจัดตั้งเครือข่ายและการวางแผนพัฒนาครูอย่างเป็นระบบภายใต้
โครงข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ150 

สำนักงานปฏิรูปการศึกษา ได้กำหนดคุณลักษณะบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ที่ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรง ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป  
สรุปพอสังเขปได้ดังนี ้ ด้านวิชาการ 1. มีความรู้และเป็นผู ้นำด้านวิชาการ 2. มีความรู้ มีทักษะ  
มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน 3. สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ได้ทันท่วงที 4. มีวิสัยทัศน์ 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
7. รอบรู้ทางด้านการศึกษา 8. ความรับผิดชอบ 9. แสวงหาข้อมูลข่าวสาร 10. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
อย่างเป็นระบบ 11. ใช้นวัตกรรมทางการบริหาร 12. คำนึงถึงมาตรฐานวิชาการ การบริหารงบประมาณ  
1. เข้าใจนโยบาย อำนาจหน้าที่ และกิจกรรมในหน่วยงาน 2. มีความรู้ระบบงบประมาณ 3. เข้าใจ
ระเบียบคลัง วัสดุ การเงิน 4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 5. มีความละเอียดรอบคอบ 6. มีความสามารถ 
ในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 7. หมั่นตรวจสอบการใช้งบประมาณอยู่เสมอ 8. รายงานการเงิน 

 
150 เจริญ ภูวิจิตร์, คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเซียน (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 

2558), 16. 
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อย่างเป็นระบบ การบริหารงานบุคคล 1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล  
2. เป็นแบบอย่างที่ดี 3. มีมนุษยสัมพันธ์ 4. มีอารมณ์ขัน 5. เป็นนักประชาธิปไตย 6. ประนีประนอม  
7. อดทน อดกลั้น 8. เป็นนักพูดที่ดี 9. มีความสามารถในการประสานงาน 10. มีความสามารถจูงใจ
ให้คนร่วมกันทำงาน 11. กล้าตัดสินใจ 12. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร การบริหารทั่วไป 1. เป็นนักวางแผน 
และกำหนดนโยบายที่ด ี2. เป็นผู้ที่ตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการที่ดี 3. มีความรู ้และบริหารโดยใช้ระบบ
สารสนเทศที ่ทันสมัย 4. เป็นผู ้ที ่มีความสามารถในการติดต่อสื ่อสาร  5. รู ้จ ักมอบอำนาจและ 
ความรับผิดชอบแก่ผู้ที่เหมาะสม 6. มีความคล่องแคล่ว ว่องไว และตื่นตัวอยู่เสมอ 7. มีความรับผิดชอบ 
งานสูง ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค 8. กำกับ ติดตามและประเมินผล151 

จากแนวคิดที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สรุปได้ว่า  
ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจะต้องสามารถแสดงศักยภาพของตนทุกวิถีทางในการผลักดันให้กลุมบุคคล
ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางหรือเป้าหมายที่เป็นประโยชน์กับองค์กร 
 
คุณลักษณะคนยุคดิจิทลั (Characteristics of Digital Era)  

พัฒนาการจากยุคอุตสาหกรรมมาสู่ยุคดิจิทัลในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกัน 
อย่างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในปัจจุบันนี ้นับได้ว่าเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและอินเตอร์เนต   
ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที ่ทำให้ครู  อาจารย์และนักเรียนของสถานศึกษาสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลความรู้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาหรือแม้แต่สถานที่ คุณลักษณะยุคดิจิทัลที่สำคัญ 
มี 3 ประการคือ  

1. ความรวดเร็วในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บหรือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร   
ความรู้ต่าง ๆ ของผู้ใช ้ 

2. การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ไม่มีขอบเขตหรือข้อจำกัดในเรื่องเวลาหรือสถานที่ ทำให้ 
สามารถเข้าถึง รับรู ้เรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา  

3. การใช้เทคโนโลยีมาบูรณาการเช่ือมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ให้ทุกคนสามารถจัดเก็บ เข้าถึง  
ใช้พัฒนาความรู ้เผยแพร่และแบ่งปันความรู้ได้อย่างทั่วถึง  

คุณลักษณะสำคัญของยุคดิจิทัลข้างต้นนี้จึงมีผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาของ  
ผู้บริหารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการ 
ความรู้ ของสถานศึกษาซึ่งมีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทฺธิ ผลของ 

 
151 สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, “การบริหารตามแนวปฏิรูปการศึกษา” วารสารวิชาการ  

5, 6 (พฤษภาคม 2545 ): 23-30, เข ้าถ ึงเม ื ่อ 19 เมษายน 2562, เข ้าถ ึงได้จาก http://www. 
oknationnet/blog/krunongkhai/2007/08/13/entry-3. 

http://www.oknation/
http://www.oknation/
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การบริหารสถานศึกษา ทัศนคติต่อเทคโนโลยีและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ถูกต้องย่อมมีผลทำให้การลงทุนและการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของสถานศึกษา
เป็นไปอย่างเหมาะสมเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานของสถานศึกษา  

1. cloud computing เป็นเสมือนมีบริการที่เก็บข้อมูลบนอินเทอเน็ต  ซึ่งสถานศึกษา 
ไม่จำเป็นต้องวางระบบ server ของตนเองในสถานศึกษาซึ ่งเป็นการประหยัดงบประมาณของ 
สถานศึกษาในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลการใช้  software และ
การลงทุนด้าน hardware รวมทั้งการลงทุนด้านบุคลากรผู้ดูแลระบบเนื่องจากผู้ให้บริการ  cloud  
จะเป็นผู้รับผิดชอบเอกชนที่ให้บริการ cloud เช่น Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, 
IBM/Soft Layer and Google Compute Engineค ่ า ใช ้จ ่ ายในการใช ้บร ิการ  cloud ข ึ ้ นกับ
applications หรือsoftware ที่จะใช้ขนาดความจุที่ต้องการในการเก็บข้อมูลและการเช่ือมต่อ  

2. mobility devices ได้แก่อุปกรณ์พกพาที ่สามารถใช้งานได้ทุกสถานที ่ท ั ้งหลาย  
โทรศัพท์มือถือ smart phones, tablet, PC และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ มีความสามารถเข้าถึง
อย่างอิสระเพื่อการใช้งานแบบเคลื่อนที่ได ้เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ม ีapplications ที่ช่วยให้ผู้ใช้ไม่ว่าจะ
เป็นครู อาจารย์ บุคลากรสถานศึกษาหรือแม้แต่นักเรียนก็สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ  
ทั ้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในขณะที ่อดีตใช้ได ้เพียงการโทรศัพท์เพียงอย่างเดียว  
(Single purpose) แต่ปัจจุบันน้ีเป็นแบบ Multipurpose  

3. social network ในยุคที ่ส ื ่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทัศนคติ  พฤติกรรมและ 
ความเชื ่อของคนในสังคมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น  LINE, Facebook, Twitter, We Chat หรือ 
Instagram ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องสามารถที่จะเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นอย่างถูกต้อง  
เหมาะสมกับลักษณะงานการบริหารของสถานศึกษา เช่น ใช้กลุ่ม LINE เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วทั่วถึง
เฉพาะกลุ ่มในการสื ่อสารข้อมูล ความรู ้ความเข้าใจในการทำงานที่ไม่เป็นทางการแต่ไม่ควรใช้  
ในการสั่งงานหรือการบริหารที่เป็นทางการ เป็นต้น ปัจจุบันนี้สื่อสังคมออนไลน์สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยสนับสนุนการบริหารงานหรือทำลายบรรยากาศการบริหารงานของสถานศึกษาได้เช่นกัน  

4. Internet of Things (IoT) ปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ภายในปี ค.ศ.2020 น้ี การใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันจะใช้การเชื ่อมต่อผ่าน Internet เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์
เครื่องใช้สำนักงาน ในบ้าน smart phones, tablet PC หรือ แม้กระทั่งนาฬิกาของใช้ส่วนบุคคล  
จะสามารถนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการจัดโครงสร้างและระบบ  
การบริหารให้เป็น smart office ได ้หรือแม้แต่การนำแนวคิด Work at Home มาใช้ในอนาคต  

จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลนี ้ถ้ารู ้จักนำดิจิทัล  
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียนการสอน ครูต้องไม่ใช้  power  
point หรือโปรแกรมนำเสนองานอื่น ๆ แทนกระดานดำเท่านั้น แต่ครูต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
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ความรู้จากโลกภายนอกสู่ห้องเรียนโดยผ่าน internet ก็จะทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้น  
ครูสามารถเล่นบทบาทเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ได้ดี นักเรียนสามารถเรียนรู้แบบสืบสอบ (inquiry 
learning) หรือเรียนรู้แบบร่วมมือ (collaborative learning) ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนได้อย่าง 
สนุกสนาน นอกจากนี้ครูอาจารย์ยังสามารถสร้างบรรยากาศชั้นเรียนให้เป็นแบบชั้นเรียนดิจิทั ล 
(digital classroom) ได้อีกด้วย เทคโนโลยีไม่สามารถมาสอนแทนครูได้แต่ครูที่ไม่ใช้เทคโนโลยีจะต้อง
ถูกแทนที่โดยครูที่มีความสามารถใช้เทคโนโลยี  

ในการบริหารด้านอื ่นไม่ว่าจะเป็นการบริหางานบุคคล  การบริหารกิจการนักเรียน  
การบริหารงบประมาณการเงิน งานธุรการ งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมตลอดจนงาน
ความสัมพันธ์กับชุมชน เหล่านี ้สถานศึกษาจะต้องสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารต้องนำ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย
อย่างคุ้มค่า152  
 
คุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศึกษาในอาเซียน (Principals Characteristics in ASEAN) 

ผู ้บริหารสถานศึกษาจึงนับว่าเป็นกลไกหลักที ่สำคัญมากของระบบการศึกษาและ  
ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู ้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเผชิญกับความหลากหลายในการบริหารจัดการ  
สถานศึกษาแห่งประชาคมอาเซียน ในศตวรรษที่ 21 นี้ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นศูนย์กลางของ
ครูและนักเรียน และการกำหนดวิสัยทัศน์ ของสถานศึกษาควรกำหนดให้เป็นศูนย์กลางในการบริหาร
จัดการเพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าเดิมของนักเรียนและในความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับในทุ ก ๆ  
กิจกรรมที่กำหนดขึ ้นจะต้องนำไปสู ่สิ ่งที ่ดีสำหรับนักเรียน ถ้าไม่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน  
ก็ไม่มีเหตุผลที่ควรจะดำเนินกิจกรรมนั้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมาก  สำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู ผู้บริหารสถานศึกษานั้นต้องการครูที่ยอมรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสิ่งที่ดีกว่าต้องการครูที่สร้างความสะดวกต่อโอกาสการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งนี้ก็เพื่อให้  นักเรียน 
ได้รับประสบการณ์ที่สำคัญจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและแบบมีส่วนร่วม นำโลกกว้างเข้าสู่ห้องเรียน
และนำผู้เรียนออกสู่โลกกว้าง โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในชุมชนของ 
กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว เพราะว่ามีความหลากหลายของทรัพยากรหรือชุมชน ที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมสนับสนุน ความก้าวหน้าของนักเรียนและความสำเร็จของสถานศึกษา จึงพอจะกำหนด
ได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียนแห่งศตวรรษที่ 21 นั้น ควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้   
1) มีบุคลิกลักษณะที่เป็นตัวของตัวเอง แสดงออกชัดเจนเปิดเผยและมีความเป็นอิสระในการบริหาร

 
152 เอกชัย กี่สุขพันธ์, คุณลักษณะยุคดิจิทัล, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://www.trueplookpanya.com//knowledge. 
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จัดการสถานศึกษา 2) มีความเป็นผู้นำกล้าหาญในเชิงคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง   
3) มีความซื่อสัตย์และคุณธรรมสูง รักและเอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่างแท้จริง 4) มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร คล่องแคล่วในทักษะการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ  5) สามารถบังคับใช้กฎหมาย 
ระเบียบ สร้างความรับผิดชอบในการทำงานด้วยความยุติธรรม  6) มีความรู ้ความสามารถทาง 
การบร ิหารจ ัดการและด ้านส ังคม  7) ม ีความร ู ้ความเข ้าใจในหล ักปร ัชญาทางการศ ึกษา  
8) มีความสามารถในการกำหนดระบบการบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานอย่างสร้างสรรค์   
และมีประสิทธิภาพ 9) สามารถเข้าถึงความต้องการของครูผู ้สอนเพื ่อช่วยให้นักเรียนประสบ 
ความสำเร็จในการเรียน 10) มีความเป็นผู้นำ มุ่งมั่นสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร 
นักเรียน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรของสถานศึกษาได้อย่างกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว  
เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในการดำเนินงานของสถานศึกษา 11) มีความเป็นผู้นำในการให้ความรู้ ต้องรู้ 
ว่าอะไรดีและส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนและสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนิเทศ 
ในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 12) มีศักยภาพในการจัดตั้งเครือข่ายและการวางแผนพัฒนาครู  
อย่างเป็นระบบภายใต้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียน  
จึงเป็นควรเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 12 ประการดังกล่าว  ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ สมรรถนะ  
ความรู้ความสามารถในการผู้นำสถานศึกษา สู่เป้าหมายวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ ด้วยการศูนย์กลางของครู 
บุคลากร นักเรียน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรของสถานศึกษา เป็นผูป้ระสานความร่วมมือ 
สร้างเครือข่ายเพื่อการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ  ศรัทธาของ
นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนอย่างแท้จริง ซ่ึงการจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในอาเซียน
ได้นั้น ฐานรากแห่งหลักปรัชญาทางการศึกษาจะเป็นปัจจัยหลักพื้นฐานในการเกื้อหนุนนำพาให้ได้เป็น 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะครบทั้ง 12 ประการ ของความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในอาเซียน
อย่างแน่นอน153 
 
คุณลักษณะของคนไทย ยคุThailand 4.0 

สุวิทย์ เมษินทรีย ุ ์ กล่าวว่าหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 คือ คนไทย 4.0 
เพื่อให้สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 คนไทยจะต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้มีคุณลักษณะใน 4 มิติ คือ  

1. เป็นคนไทยที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21  
2. เป็นคนไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

 
153 เจริญ ภูวิจิตร, คุณลักษณะของผู ้บริหารสถานศึกษาในอาเซียน  (Principals 

Characteristics in ASEAN), เข ้าถ ึง เม ื ่อ 16 พฤษภาคม 2561, เข ้าถ ึงได ้จาก  http://www. 
nidtep.go.th. 
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3. เป็นคนไทยมีอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล 
4. เป็นดิจิตอลไทยเพ่ือสอดรับกับการเข้าสู่ยุคดิจิตอล 
นอกจากนี้ คนไทย 4.0 จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการเรียนรู้ใน 4 เรื่องสำคัญคือ การเรียนรู้

เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย การเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ 
และความสามารถในการรังสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ต้ัง และการเรียนรู้เพื่อมุ่งการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์154 

สมพร โกมารทัต กล่าวว่า คุณลักษณะผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรเป็นดังนี ้
1. พูดและติดตาม จดคำบรรยายได้ ท่องจำได้ 
2. ให้คำจำกัดความได้ อธิบายได้ บรรยายได ้
3. ลงมือ เปรียบเทียบได้ บอกความแตกต่าง แก้ปัญหาได้ 
4. ตรวจสอบความจริงได้ สืบสวนได้ อธิบายต่อได้ จำแนกความแตกต่างได้ อธิบายได ้
5. ประมวลความรู้ได้ สรุปสิ่งที่เรียนและต่อยอดความรู้นั้น ๆ ได้ตกผลึกความรู้นั้น ๆ 
6. ประเมินความรู้นั้นได้ ตัดสินได้ กำหนดคุณค่าของความรู้นั้นได้และสร้างสรรค์ผลิตผล155 
คุณลักษณะของคนไทยที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 

เศรษฐกิจที่เน้นความรู้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางไปได้ 
อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ ์ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่สำคัญไว้ 11 ประการดังนี ้
1.  ความแตกฉานด ้านข ้อม ูลและสถ ิต ิ  (data literacy and statistical literacy)  

ความแตกฉานด้านข้อมูลคือความสามารถในการตอบคำถามต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงแนวคิด สามารถเลือกใช้ข้อมูล เครื่องมือ และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แทน ในการสนับสนุน 
แนวคิดนั้นได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยอาศัยข้อมูลต่าง ๆ 
ได้ ส่วนความแตกฉานด้านสถิติคือความเข้าใจในภาษาสถิติ ได้แก่ คำ สัญลักษณ์ และข้อกำหนด  
ต่าง ๆ ความสามารถในการตีความกราฟและตาราง รวมทั้งการอ่านและหาความสมเหตุสมผลทาง  
สถิติในข่าว สื ่อ และผลสำรวจต่าง ๆ ทั้งสองทักษะนี้จำเป็นมากสำหรับการพัฒนาประเทศไปสู่
เศรษฐกิจดิจิทัล เนื่องจากโลกในปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลและสถิติมีข้อมูลขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากมาย 
ตลอดเวลา จากทั้งโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์ จาก biosensor จาก Internet of Things (IoTs) 
จากสื่อสังคมและอินเทอร์เน็ตที่ทำให้ข้อมูลมีความหลายหลาย (variety) มีความรวดเร็ว (velocity)  
และมีปริมาณมหาศาล (volume) การที่จะก้าวเข้าไปสู่ digital economy ได้นั้นจำเป็นเหลือเกิน 

 
154 สุวิทย ์เมษินทรีย์, โลกเปลี่ยน ไทยปรับ (กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจ, 2556), 5. 
155 สมพร โกมารทัต, การเรียนรู้วิชาผลิตภาพ การเรียนรู้เชิงก้าวหน้า 10 วิธีสอน เพื่อ

ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, 2558), 22. 
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ที่ต้องมีความแตกฉานทางสถิติและข้อมูล เพื่อใช้ในการค้นคว้าหาคำตอบ ต้องตรวจสอบคุณภาพและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล (veracity) ได้ ต้องสรุปผลสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปต่อยอดและ 
ใช้งานได้จริงจากข้อมูล แต่น่าเสียดายยิ่งที่ผลการประเมินของ PISA ในส่วนความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
ซึ่งได้รวมถึงความแตกฉานด้านข้อมูล สถิติ เข้าไว้ด้วยกันแล้วนั้นประเทศไทยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 
ยังอยู่ในเกณฑ์ที ่ต่ำมาก ทั้งนี ้การสำรวจ PISA ในปี 2012 พบว่า 1) นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย
คณิตศาสตร์ 427 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD อยู่ถึงเกือบหนึ่งระดับ ซึ่งเทียบเท่าการเรียนคณิตศาสตร์ 
ที่ต่างกันประมาณหนึ่งปีครึ่ง 2) ตามค่าเฉลี่ย OECD นักเรียนนานาชาติมีผลการประเมินเป็นระดับ 
เฉลี่ยที่ระดับ 3 ส่วนนักเรียนไทยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 2 3) นักเรียนไทยจำนวนครึ่งหนึ่งแสดงว่ารู้
คณิตศาสตร์ไม่ถึงระดับพื ้นฐาน (ระดับ 2) 4) มีนักเรียนเพียงหนึ่งในห้าที ่รู ้คณิตศาสตร์สูงกว่า 
ระดับพื้นฐาน (ที่ระดับ3ขึ้นไป) 5) มีนักเรียนเพียง 2.5 % รู้คณิตศาสตร์ถึงระดับสูง (ระดับ 5 และ
ระดับ 6) แต่เกือบไม่มีนักเรียน (0.5%) ที่ขึ้นถึงระดับสูงสุด (ระดับ 6) 6) นักเรียนไทยประมาณหน่ึง 
ในห้ามีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มต่ำสุดไม่ถึงแม้แต่ระดับ 1 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากเกินไป ในขณะที่ 
ประเทศเอเชียอื่น ๆ มีนักเรียนได้คะแนนในกลุ่มต่ำสุด น้อยมาก เช่น เซี่ยงไฮ้ -จีน (0.8%) สิงคโปร์ 
(2.2%) ฮ่องกง-จีน (2.6%) เกาหล ี(2.7%) และญี่ปุ่น (3.2%) 

2. ความแตกฉานด้านการเงิน (financial literacy) ซึ่ง OECD ได้นิยามว่าคือความรู้และ 
ความเข้าใจแนวความคิดที่เกี ่ยวกับการเงิน ความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงทักษะ แรงจูงใจ และ  
ความเช่ือมั่นที่จะใช้ความรู้และความเข้าใจเหล่านี้ในการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล ในหลากหลายบริบท 
ทางการเงิน เพื่อปรับปรุงความอยู่ดีมีสุขทางการเงินของปัจเจกและสังคม และช่วยให้สามารถมี  
ส่วนร่วมในชีวิตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ความแตกฉานด้านการเงินไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะสำหรับในทาง
เศรษฐกิจ การจะเป็น digital economy หรือ creative economy ได้ก็ต้องใช้เงิน ต้องวางแผน 
การเงินเป็นและบริหารการเงินเป็น นอกจากนี ้การที ่ประเทศไทยกำลังเข้าสู ่ส ังคมผู ้ส ูงอายุ  
(aging society) อย่างเต็มตัวต้องมีการวางแผนทางการเงินที่ดีเพื ่อให้พร้อมรับภาระการเกษียณ  
ไม่มีรายได้ต้องใช้บำนาญ ทั้งยังต้องคำนึงถึงความเจ็บป่วย การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้น
พบว่ากองทุนประกันสังคมมีความเสี่ยงที่จะล่มสลาย โปรดอ่านได้ใน  เหตุใด “กองทุนประกันสังคม”  
จึงมีโอกาสล่มสลายสูงมาก ในขณะที่กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าก็ทำให้โรงพยาบาลขาดทุน
ย่อยยับและไม่สามารถจะอยู ่ได้อย่างยั ่งยืน โปรดอ่านได้ใน  1.3% หรือ 4% ของ GDP สำหรับ 
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่เป็นภาระทางการคลังจริงหรือ ทำให้ความแตกฉานด้านการเงินจำเป็น
อย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย ที่จะทำให้ Thailand 4.0 ประสบความสำเร็จและบรรเทาปัญหาสังคม 
ผู้สูงอายุลงไปได้หากประชาชนมีความแตกฉานด้านการเงินเพียงพอและมีการวางแผนทางการเงิน
ก่อนเกษียณ เจ็บป่วยเป็นอย่างดีเป็นส่วนใหญ่ แต่ผลการสำรวจทักษะทางการเงินของไทยโดยธนาคาร 
แห่งประเทศไทยในปี 2556 พบว่า คนไทยมีคะแนนทักษะทางการเงินเฉลี่ย 12.9 คะแนน คิดเป็น 

http://manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000058739
http://manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000058739
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ร้อยละ 58.5 ของคะแนนเต็ม 22 คะแนน ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของ 14 ประเทศที่ร่วมโครงการสำรวจ 
ของ OECD ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 13.7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 62.3 และมีอันดับการตอบถูกในแต่ละ
คำถามด้านความรู้ทางการเงินค่อนไปอันดับท้าย ๆ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนองค์ประกอบทั้งสามด้าน  
พบว่าคนไทยด้อยด้านความรู้ทางการเงิน โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มและมีคน
ไทยมากกว่าร้อยละ30 ที่มีคะแนนความรู้ทางการเงินอยู่ ในเกณฑ์ต่ำ ซึ่งน่าจะมีการปฏิรูปการเรียน  
การสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาอย่างเร่งด่วน โปรดอ่านได้ใน  ถึงเวลาปฏิรูปการเรียน
การสอนเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งควรให้นักเรียนได้เรียนการเงินส่วนบุคคล 
ซึ่งใกล้ตัวและน่าจะได้ใช้จริงช่วยเพิ่มความแตกฉานด้านการเงินได้มากกว่า 

3. ความแตกฉานด้านคณิตศาสตร์ (mathematical literacy) ในต่างประเทศนั ้นมี 
คำกล่าวว่า งานที่ได้เงินดีเป็นงานที่ต้องใช้ความแตกฉานด้านคณิตศาสตร์สูง ทั้งนี้คณิตศาสตร์เป็น  
กุญแจสำหรับไขความลับ สร้างความรู้ และศึกษาหาความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยี หรือแม้แต่สังคมศาสตร์ เช่น บริหารธุรกิจ หรือบริหารรัฐกิจก็ตาม ดังนั้นหากจะประสบ 
ความสำเร็จสำหรับนโยบาย Thailand 4.0 คือคนไทยต้องมีความแตกฉานด้านคณิตศาสตร ์แต่ปัญหา 
คือผลการประเมินความแตกฉานด้านคณิตศาสตร์เช่น PISA ของไทย ได้คะแนนน้อยมาก (ผลการสอบ 
PISA ปี 2015 เด็กไทยอยู่อันดับที่ 55 : ปฏิรูปการศึกษาด้วยพุทธธรรม) ทำให้น่าเป็นห่วงว่าศักยภาพ 
ในการแข่งขันของประเทศไทยจะอยู ่ท ี ่ไหนประเด็นที ่น ่าสนใจคือข้อสอบ PISA ของ OECD  
แบ่งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมออกเป็นสามส่วน 1) การคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ คือการทำสถานการณ์ 
ในโลกชีวิตจริงให้เป็นสถานการณ์เชิงคณิตศาสตร์ร้อยละ 25 2) การใช้หลักการทางคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ คือการใช้กรอบความคิดทางคณิตศาสตร์ ข้อเท็จจริง วิธีทำ และการใช้ความเป็นเหตุ  
เป็นผลร้อยละ 50 3) การตีความและแปลความ การประยุกต์ และการประเมินผลลัพธ์ทาง 
คณิตศาสตร์รอ้ยละ 25 จะเห็นได้ว่า PISA เน้นไปที่ การใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การให้เห็น
ผล การใช้กรอบความคิดมากกว่าร้อยละ 50 ในขณะที่การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของไทย 
เน้นการคิดคำนวณได้ การคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ ซึ่ง PISA ไม่ได้เน้นมากนัก เป็นประเด็นที่เราควรให้ 
ความสนใจในการพัฒนาคณิตศาสตร์ศึกษาในประเทศไทย 

4. ทักษะในการเขียนโปรแกรม (programming skills) การจะเข้าสู่ digital economy  
ได้นั ้นต้องมีบุคลากรที ่ม ีทักษะในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างยิ ่ง ต้องมีทักษะพอที ่จะเป็น
โปรแกรมเมอร์มืออาชีพได้ อันที่จริงประเทศไทยมีการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม  
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จบออกมาระดับ
ปริญญาตรีปีละมากมายแต่ผู้ประกอบการพบปัญหาเดียวกันว่ามีปัญหาคุณภาพเพราะบัณฑิตที่จบ 
ออกมาทำงานจริงไม่ได้เลย เพราะการเขียนโปรแกรมต้องคิดวิเคราะห์เป็นระบบมาก และมีความเชื่อ
ว่าควรสอนเขียนโปรแกรมให้นักเรียนตั ้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นหรือประถมศึกษาตอนปลาย  

http://manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000017414
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เพราะการเขียนโปรแกรมเป็นการเรียนรู้ภาษาน่าจะฝึกหัดให้คุ้นชินค่อย ๆ เรียนไปตั้ งแต่เมื่อยังเล็ก 
ในต่างประเทศก็เริ่มมีการสอนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษากันบ้างแล้ว ประเทศไทยนักเรียน 
สามารถสอนเขียนโปรแกรมเพื ่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในวิชาคณิตศาสตร์ให้ขนานคู่กันไป  
ถ้าประเทศไทยไม่พัฒนาการศึกษาไทยให้คนที่สำเร็จการศึกษามีทักษะในการเขียนโปรแกรมอย่างแท้จริง 
แล้ว ก็จะเป็นเรื่องยากที่เราจะพัฒนา digital economy และ knowledge-based economy ได ้

5. พฤติกรรมการค้นคว้าหาข้อมูล ( information seeking behavior) คนไทยเราใช้ 
อินเทอร์เน็ตเยอะมาก โดยเฉพาะเครือข่ายและสื่อสังคม ไม่รู้จักแหล่งว่าควรเริ่มต้นหาข้อมูลทาง 
วิชาการที่ต้องนำมาประยุกต์ใช้อย่างไร ไม่รู้ว่าจะใช้ key word ใด ในการค้นหาข้อมูลเราก็จะพบว่า 
คำค้นหา ส่วนใหญ่ก็ยังเน้นที่วงการบันเทิงหรือกีฬาหรือเกมส์ การค้นหาต่าง ๆ ต้องใช้ความรู้และ
ทักษะในการค้นหาข้อมูลทั้งสิ้น ต้องรู้จักการค้นหาแบบมีเงื่อนไข เช่น boolean search หรือการใช้  
advanced search โดยการกำหนดเงื่อนไขหรือ scope ของสิ่งที่ต้องการค้นคว้าและเป็นทักษะที่ 
สำคัญยิ่งสำหรับการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม การจะจดสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา แม้กระทั่ง 
การกำหนดโจทย์การวจิัยหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ digital economy, 
knowledge-based economy และ creative economy ทั้งสิ้น และต้องอาศัยพฤติกรรมการค้นคว้า 
หาข้อมูลทั้งสิ้น ต้องมีทักษะในการกลั่นกรองข้อมูล วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ข้อบกพร่อง ความเหมาะสม
หรือคุณภาพของข้อมูล พฤติกรรมการปล่อยข่าวลือในโลกออนไลน์ของคนไทย คงสะท้อนปัญหา
พฤติกรรมการค้นคว้าหาข้อมูลของคนไทยได้เช่นกัน ซึ่งเรื่องนี้ควรมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
หรือในระดับโรงเรียนเช่นกัน เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับโลกในปัจจุบันและในอนาคต 

6. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (english proficiency) เป็นสิ ่งที ่จำเป็นมาก 
สำหรับ Thailand 4.0 เพราะการฟังและการอ่านนั้นเป็นทำหน้าที่ในการรับสาร ดังนั้นภาษาอังกฤษ
จะช่วยให้คนไทยสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี  
ตลอดจนสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หากประเทศไทยจะเข้าสู่ Thailand 4.0 ต้องการพัฒนา 
digital economy, knowledge-based economy และ creative economy แล้วจำเป็นต ้องรู้  
เท่าทันต้องแสวงหาความรู้เป็น ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษยังช่วยให้เรามีพฤติกรรมค้นคว้า 
หาข้อมูลในประการที่ห้าได้ดีขึ ้นด้วย ในการค้นหาข้อมูล ได้ข้อมูลมาก็สามารถอ่านให้เข้าใจได้ 
วิเคราะห์ได้ ในอีกทางการพูดและการเขียนนั้นก็ทำหน้าที่ในการผลิต หากต้องการให้ความคิด  
นวัตกรรม งานวิจัย ศิลปะสร้างสรรค์ วัฒนธรรม เป็นที่รับรู้ทั่วโลก ขายไปได้ทั่วโลก ภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับที่ไม่ดีมีคะแนน TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language-Internet-based 
testing) ของไทยคะแนน TOEFL iBT ในปี 2553 มีค่าเฉลี่ย 75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน  
สูงกว่ากัมพชูา ลาว พม่า และเวียดนามเท่านั้น แต่ยังต่ำกว่าสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย  
โดยทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้คะแนน TOEIC: Test of English as an 
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International Communication เมื ่อเปรียบเทียบกับชาติอาเซี ่ยน ไทยเราก็แพ้ฟิลิปปินส์และ 
มาเลเซียและดีกว่าอินโดนีเซีย แต่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้จริง หลายคนอาจจะโต้แย้งว่า ฟิลิปปินส์กับ
มาเลเซียเคยเป็นเมืองขึ้นของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ แต่การเป็นเมืองขึ้นก็ไม่ได้ทำให้ภาษาอังกฤษ
ของคนในชาตินั้น ๆ ดีขึ้นเสมอไป  

7. ความคิดวิจารณญาณ (critical thinking) การมีความคิดวิจารณญาณทำให้เราสามารถ 
กลั่นกรองพิจารณาได้ว่าความคิดหรือข้อมูลใดมีความเป็นจริง มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้องเพียงใด 
ทำให้คิดและวิเคราะห์ที่ได้รับสารเข้ามา ช่วยกลั่นกรองและวิพากษ์ความคิดประเมินความคิดและ
ข้อมูลของทั้งที่ตนเองคิดและที่ผู้อื่นสื่อสารมา ช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจได้ แต่ถ้ามีมาก 
จนเกินไปก็จะเกิดปัญหาเช่นกัน การจะสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งสร้างสรรค์ทางศิลปะหรืองานวิจัย 
อาศัยเพียงความคิดสร้างสรรค์ไม่เพียงพอต้องอาศัยความคิดวิจารณญาณ เป็นสติให้แยกแยะได้  
ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับความฝันเพ้อเจ้อตอนกลางวัน จำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยต้องมีความคิด
วิจารณญาณเพื่อจะกลั่นกรอง หลักกาลามสูตร 10 ประการของพระพุทธเจ้าเป็นหลักการเบื้องต้น 
ที่จะทำให้คนเรามีความคิดวิจารณญาณ สาเหตุที่คนไทยขาด critical thinking นั้นน่าจะมาจากการที่ 
มีวัฒนธรรมจำยอมกับอำนาจ การศึกษาของ Hofstede เรื ่องวัฒนธรรมองค์การพบว่าคนไทยมี 
power distance สูง เกรงกลัวผู้มีอำนาจ ทำให้ไม่กล้าคิด แต่เรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นสาเหตุหลัก สาเหตุ  
หลักจริง ๆ คือการที่คนไทยไม่เคยถูกฝึกให้คิด เรียนหนังสือกันโดยการท่องจำ แม้กระทั่งการเรียนวิชา
คำนวณหรือการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ก็อาศัยการท่องจำไปสอบ ท่องบทพิสูจน์กันเป็นร้อย ๆ หน้า  
โดยปราศจากความเข้าใจ ผลสอบ PISA นั้นสะท้อนปัญหานี้เช่นกัน ทั้งในส่วนของวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ เพราะข้อสอบ PISA เน้นที่การให้เหตุผล การคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เช่น ให้อ่าน 
ผลการทดลองแล้วอภิปรายว่าเพราะเหตุใดจึงได้ผลการทดลองเช่นนี้ ซึ่งการศึกษาแบบไทย ยังเน้น
การท่องและการคำนวณโดยจำสูตร ไม่อธิบายหลักการเหตุผล ที่มาที่ไป ทำให้ไม่ถูกฝึกให้คิดแบบมี
วิจารณญาณ ซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น โดยเฉพาะคุณภาพของครูผู้สอน 

8. ความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) ซึ ่งเป็นความสามารถในการคิดในสิ ่งที่  
แปลกใหม่ มีนวภาพ (novelty) ไม่ซ้ำแบบใคร (originality)และมีคุณค่าได้รับการยอมรับจากสังคม 
(socially valued idea) การนิยามของความคิดสร้างสรรค์เช่นนี้เป็นของ Professor Teresa M.  
Amabile แห่ง Harvard Business School ทั้งนี้ความคิดสร้างสรรค์จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้าง
นวัตกรรม ทำงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ การทำธุรกิจหากมีความคิดสร้างสรรค์จะทำให้สร้าง  
ความแตกต่างทำให้มีจุดขายที่ชัดเจน การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 จำเป็นอย่างยิ่ง 
ที่คนไทย 4.0 ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ การขายอะไรซ้ำ ๆ เท่าที่ทำได้เป็นภาพสะท้อนการไม่มี  
ความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ประกอบการของคนไทย เพราะอาศัยการลอกเลียนแบบกันเป็นหลัก 
ก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจ ต้องหาความสามารถพิเศษ สินค้าหรือบริการที่พิเศษและแตกต่างจากคนอื่น 
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อย่างไร และจะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านั้นเป็นที่รู้จักและขายได้ หรือถ้าหากพิจารณาแล้วยังไม่มีเลย  
ก็สามารถสร้างและพัฒนาตนเองให้มีความแตกต่างและโดดเด่นเหล่านั้นได้ก่อนการเริ่มต้นทำธุรกิจ 

9. ทักษะในการออกแบบ (design skills) เป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับคนไทย แม้ว่า 
ส่วนผสมทางการตลาดมี 4P คือ Product, Price, Place, Promotion แต่ส่วนผสมทางการตลาดอื่น ๆ  
ที่สำคัญยิ่งตัวหนึ่งคือ packaging ญี่ปุ่นนั้นเป็นชาติที่ดีไซน์ packaging ได้สวยมากและทำให้ต้องซื้อ 
มาใช้ สินค้าญี่ปุ่นนั้นมักจะมี design หรือ packaging ที่แปลกและแตกต่าง จะเห็นสินค้าหลายชิ้น
ของญี่ปุ่นมี design และการใช้งานที่รู้สึกว่าแปลกแตกต่างและนำไปใช้ได้จริงการออกแบบและบรรจุ
ภัณฑ์นั ้นแม้จะเป็นเปลือกแต่ก็มีความสำคัญ ปัจจัยความสำเร็จของ Apple และ iPhone ก็คือ 
การออกแบบ ความละเอียดละออในการออกแบบแม้กระทั ่งตัวอักษรนักวิชาการไทยบางท่าน  
เปรียบเทียบให้ฟังว่าไทยกับอิตาลีมีความคล้ายคลึงกัน อิตาลีเก่งเรื่องอาหาร เครื่องหนัง เสื้อผ้า  
ไม่แตกต่างจากคนไทยชอบสนุกสนานเฮฮา ร่าเริง คล้าย ๆ กับคนไทยแต่อิตาลีเก่งเรื่องการออกแบบ  
มาก มีดีไซเนอร์ชื่อดังของโลก มียี่ห้อเสื้อผ้าเครื่องหนังดัง ๆ มากมายในขณะที่คนไทยไม่มีและไม่มี  
global brand ด้านแฟชั่นของคนไทย ทำให้เราเป็นแค่ผู้รับจ้างผลิตเสื้อผ้าเครื่องหนังรองเท้า เพราะมี
แรงงานฝีมือดีและในอดีตค่าแรงถูก แต่ทุกวันนี้เกิดการ relocation ย้ายฐานการผลิตไปยังบังคลาเทศ 
กัมพูชาที่มีค่าแรงถูกกว่ามาก  

10. ความโน้มเอียงในการเป็นผู ้ประกอบการ (entrepreneurial orientation) คือ 
ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพที่โน้มเอียงไปในการเป็นผู้ประกอบการ มีกิจการเป็นของตัวเอง สามารถ
เริ่มต้นธุรกิจเองได้ (startup) บุคลิกภาพเหล่านี้ ได้แก่ ความใฝ่เรียนรู้ ความต้องการความสำเร็จ 
ความต้องการเป็นอิสระในตัวเอง มีความทะเยอทะยานชอบการแข่งขัน ชอบคิดค้นนวัตกรรมหรือ 
สิ่งใหม่ กล้าเสี่ยง และมีความริเริ ่มในตนเองที่จะทำสิ่งใหม่ ๆ ซึ่ง Michael Frese ศาสตราจารย์ 
ทางจิตวิทยาและการจัดการที่ National University of Singapore ได้ศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการ 
ในประเทศไทย แอฟริกา และเยอรมันนี้หากมี entrepreneurial orientation จะประสบความสำเร็จ 
ในการเป็นผู้ประกอบการมากกว่า การสร้างคนไทยให้มีความโน้มเอียงในการเป็นผู้ประกอบการนั้น
สำคัญมาก แม้แต่บางองค์ประกอบ ความต้องการความสำเร็จนั้นสำคัญมากดังที่ David C McClelland  
นักจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมชื่อก้องโลกได้วิเคราะห์เนื้อหาของแบบเรียนประถมศึกษาของประเทศต่าง ๆ  
ทั่วโลกเพื่อค้นหาคำหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสำเร็จในแบบเรียน พบว่าหากประเทศใดแบบเรียน  
มีสัดส่วนคำหรือเนื้อหาเกี่ยวกับความสำเร็จสูงประเทศนั้น ๆ จะมีแนวโน้มที่จ ะมีความจำเริญทาง
เศรษฐกิจสูงด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ความไฝ่เรียนรู้ ชอบคิดค้นนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ ความกล้าเสี่ยง  
และความริเริ ่มในตนเองน่าจะเกี ่ยวข้องกับนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น product innovation หรือ  
process innovation ซึ่งหากมีหัวธุรกิจเพียงพอก็สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันได้โลกธุรกิจในปัจจุบันนั้น คือเปลี่ยนแปลงได้บ่อยตลอดเวลาและเกิดจาก 



 120 

 

ผู ้ประกอบการรายเล็กรายน้อยได้เช่นกัน แต่ผู ้ประกอบการเหล่านั ้นต้องมี entrepreneurial 
orientation เรื่องเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้เป็นเรื่องของวิธีคิด (mindset) และควรปลูกฝังและสั่งสอน
ตั้งแต่เด็กจึงจะได้ผลดีมากกว่า 

11. พฤติกรรมเชิงรุก (proactive behavior) ประเทศไทย มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์  
ภัยธรรมชาติมีน้อยทุกคนเลยมีความเป็นอยู่อย่างสบาย ๆ ไปเรื่อย ๆ ไม่ต้องดิ้ นรนมากในขณะที่ 
บางประเทศจะออกมาต้องเช็คอากาศทุกชั่วโมง มีพายุ แผ่นดินไหว หิมะถล่ม สารพัดภัยที่คาดเดาไม่ได้  
คนในประเทศที่สบาย ๆ แบบไทยจึงไม่จำเป็นมากที่จะต้องมีพฤติกรรมเชิงรุก พฤติกรรมเชิงรุกนี้   
ได้แก่ การวางแผนล่วงหน้า การทำสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องทำโดยไม่ต้องรอคำสั่ง การไม่อยู่นิ่งเฉยคิดที่จะ 
ปรับปรุงสิ ่งต่าง ๆ หรือวิธีการทำงานเดิมให้ดีขึ ้น การจัดแจงตระเตรียมเพื่อรองรับสถานการณ์  
ที่ไม่คาดฝัน โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซับซ้อนมาก ต้องการคนที่มีพฤติกรรม proactive  
หากคนไทย 4.0 ไม ่ proactive พอก็จะไม ่พร ้อมร ับการเปล ี ่ยนแปลงที ่ เก ิดจาก disruptive  
technology นอกจากนี้การเป็น digital economy ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน  
ในทางธุรกิจในหลายคราวผู้ที่ proactive กว่า ลงมือทำได้เร็วกว่าจะเกิดความได้เปรียบจากการเป็น 
ผู้เริ่มทำคนแรกก็ขอฝากข้อคิดไว้ว่าจะพัฒนาThailand 4.0 ต้องพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0 และ 
ต้องมีข้าราชการไทย 4.0 ด้วย โดยเฉพาะวิธีคิดและวิธีทำงาน ไม่ใช่มีแต่เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ
คอมพิวเตอร์เพียงเท่านั้น156  

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ กล่าวถึง คุณลักษณะการคิดของคนไทยในยุค ไทยแลนด์ 4.0  
มีลักษณะ ดังนี ้

1. คิดวิเคราะห์ (critical mind) คุณลักษณะเช่นนี้ เมื่อคนไทยมีลักษณะนี้มากเขาจะตั้ง 
ข้อสงสัยต่อสิ่งที่เขาเชื่อ หรือเขาเห็นว่ามันดีจริงหรือไม่ มันเหมาะหรือไม่ มันจำเป็นหรือไม่ เราควรซื้อ 
สิ่งนี้ไหม ซื้อแล้วจะมีผลอะไรตามมานั้นคือเขาจะเป็นคน smart consumer เป็นผู้บริโภคที่ฉลาดนั่นเอง 

2. คิดสร้างสรรค์ (creative mind) ข้อนี้แตกต่างจากข้อแรกคือถ้าเราจะฝึกและพัฒนา 
ความสามารถในการวิเคราะห์ตลอดโดยเราไม่คิดอะไรใหม่ ๆ เลย เราจะเป็นผู้ฟังที่คิดลบอยู่ร่ำไป  
ซึ่งจะทำ ให้เราเสียโอกาสในอาเซียนมากขึ้น เราจึงควรคิดสร้างสรรค์มาบ้าง 

3. คิดผลิตภาพ (productive mind) ข้อนี้เน้นเป็นที่สร้างงานให้เป็นรูปธรรม เมื่อคิด
สร้างสรรค์และมีจินตนาการแล้วควรจะทำได้ให้เห็นงานเป็นรูปธรรมขึ้น 

 
156 อานนท์ ศ ักด ิ ์วรว ิชญ์ , ค ุณล ักษณะของคนไทย Thailand 4.0, เข ้าถ ึงเมื่อ  

12 มกราคม 2561, เข้าถึงไดจ้าก https://businessanalyticsnida.wordpress.com. 

https://businessanalyticsnida.wordpress.com/
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4. คิดรับผิดชอบ (responsible mind) คนในอนาคตหรือคนในปัจจุบัน จำเป็นต้อง
รับผิดชอบครอบคลุมเรื่องของคุณธรรม และจริยธรรม157 

นอกจากนี้ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ยังกล่าวว่าคุณลักษณะของคนไทยใน ยุคไทยแลนด์ 4.0  
มีลักษณะ ดังนี ้

1. ช่างสังเกต 
2. คิดต่อเนื่อง 
3. มองเห็นทางเห็นแนวปฏิบัติและปรับปรุงได้เสมอ 
4. มองเชื่อมโยงกับผลผลิต 
5. คิดและทำพร้อมกัน 
6. มุ่งทำให้เสร็จคิดให้ตลอด 
7. พร้อมรับการทดสอบ158 

พสุ เดชะรินทร์ กล่าวถึงคุณลักษณะผู้นำ 4.0 1) สามารถบริหารองค์กรจะมีความหลากหลาย 
มากขึ้นจากบุคลากรหลายเจเนอเรชั่นมาทำงานร่วมกัน 2) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่องค์กรยุคใหม่ต้องมี 
ทักษะ 3) มีความรู้ความสามารถก้าวตามทันความเปลี่ยนแปลงของโลก 4) มีความถ่อมตนทางปัญญา
เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ 5) มีมุมมองใหม่ ๆ มาสร้างกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการพร้อม ๆ กับ  
การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 159 

ไกรยส ภัทราวาท กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในตลาดแรงงานคือการแข่งขัน 
ที่สูงขึ้น ซึ่งจะไม่ใช่แต่การแข่งขันระหว่างคนด้วยกันเองอีกต่อไป แต่จะเป็นการแข่งกันระหว่างคน  
กับเทคโนโลยีด้วย ทำให้คนมีความเสี่ยงในการตกงานมากขึ้นเพราะมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักร 
เข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานที่ใช้ทักษะการทำซ้ำเป็นประจำ (routine skill) จะถูก 
แทนที่ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เช่น หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ที่มีปัญญาประดิษฐ์ เครื่องพิมพ์  
3 มิติ และระบบอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่ามนุษย์ และมีต้นทุน
ต่อหน่วยที่ถูกกว่าคุณลักษณะที่สำคัญในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องการ 10 ประการ ที่ตลาดแรงงานโลก
ต้องการอย่างในปี 2020 ดังนี้   

 
157 ไพฑูรย์ สินลารัตน์, การศึกษา 4.0 เป็นยิ ่งกว่าการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560), 7. 
158 เรื่องเดียวกัน, 22. 
159 พสุ เดชะรินทร์, แนะ 3 ทางรอดธุรกิจยุคไทยแลนด์ 4.0, เข้าถึงเมื่อ 18 มกราคม 

2562, เข้าถึงไดจ้าก http://www.naewna.com/business/276350. 
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1. ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ทับซ้อน  
2. การคิดวิเคราะห์  
3. ความคิดสร้างสรรค์  
4. การจัดการบุคคล  
5. การทำงานร่วมกัน    
6. ความฉลาดทางอารมณ์  
7. รู้จักประเมินและการตัดสินใจ  
8. มีใจรักบริการ  
9. การเจรจาต่อรอง  
10. ความยืดหยุ่นทางความคิด160 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที ่ได้ผ่านมติ ครม. วันที ่ 2 ตุลาคม 2561  
เห็นชอบมติเรื ่อง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE  
Thailand) หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้อง ธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคน
ดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน  
โดยเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำดังต่อไปนี้ 1)มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
ผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและ 
โลกในอนาคตและมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ 
รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพื ่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพบนพื้นฐานของ  
ความพอเพียง ความมั่นคงในชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 2) ผู้ร่วม 
สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (digital  
intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการเพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
หรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับตนเองและสังคม 3) พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีความรักชาติ  
รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาชาติบนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาค เพื่อการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมที ่ยั ่งยืนและการอยู ่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก  

 
160 ไกรยส ภัทราวาท, ขับเคลื่อนการศึกษาไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0, เข้าถึงเมื่อ 12 มกราคม 

2562, เข้าถึงไดจ้าก http://www.thaihealth.or.th/Content/.html. 
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อย่างสันติ โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ที่เหมาะสมตามช่วงวัย มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงและ
สะสมตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา161 

ดังนั้น คุณลักษณะของคนไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 คือ มีความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม 
สมรรถนะ ศักยภาพ ทักษะ ด้านทั่วไปและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จิตสาธารณะ เข้าใจความเป็นคนไทย
อย่างลึกซึ้งและความเป็นสากลที่ชัดเจน มีความพร้อมในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ไม่มีความชัดเจนแน่นอน 
 
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจทิลั  

ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารและ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์(ICT) และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือการใช้ ICT  
ให้เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างคุ้มค่าแท้จริง เอกชัย กี่สุขพันธ์ กล่าวว่า คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลข้างต้นนี้มีผลต่อการใช้ภาวะผู้นำ ICT (ICT Leadership) ของผู้บริหาร 
สถานศึกษาเป็นอย่างมากเพราะภาวะผู้นำ ICT นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดหมายถึง  
ความสามารถของผู้บริหารในการเรียนรู้ เข้าใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT และประโยชน์สูงสุด
ต่อสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลนั้นอาจจะเกิดปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ง
ความรู้ความสามารถของผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลจึงควรเป็น 
ดังนี้  

1. กำหนดวิสัยทัศน์ด้าน ICT ของสถานศึกษาให้ชัดเจนว่าต้องการไปในทิศทางใด และจะ
นำมาใช้กับการบริหารสถานศึกษา  

2. การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้แก่  
hardware, software, network และเครือข่ายไร้สายต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ครู อาจารย ์บุคลากร
และนักเรียนทุกคนสามารถใช้และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว  สะดวกต่อการใช้งาน พร้อมทั้งจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนอย่างเพียงพอ  

3. การสร ้างว ัฒนธรรมการทำงานและบรรยากาศ สถานศ ึกษาให ้ม ีการใช้  ICT  
อย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนของคร ูการบริหารงานสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ  

4. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้าน ICT 
อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 
161 มติครม, มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561, ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561, เข้าถึง

เมื ่อ 20 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php? 
NewsID=53077&Key=news6. 

https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php
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5. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีสามารถใช้  ICT ในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างเหมาะสม  

6. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจครูอาจารย์บุคลากรทุคนของสถานศึกษาให้นำความรู้
ความสามารถด้าน ICT และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดให้มาสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการ
จัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน  

7.จัดให้ม ีระบบการกำกับติดตามและการให้คำปรึกษาเกี ่ยวกับการใช้  ICT ของ
สถานศึกษาทั้งครู อาจารย์ บุคลากรทุกคนและนักเรียนว่าสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามนโยบายอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม1่62  

สรุปได้ว่าการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลนี้ ผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถที่จะเลือกใช้กับการบริหาร
สถานศึกษาให้ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่าและเพียงพอต่อการใช้งาน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดง 
ศักยภาพทางด้านการบริหารและจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้มีความทันสมัยเหมาะสม 
กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ในชุมชนแล้วยังจะทำให้สถานศึกษาเป็นที่ไว้วางใจของชุมชนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่าง  
ยั่งยืน 

 
คุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศึกษายุคใหม่ 

สมชัย จิตสุชน กล่าวในวงเสวนาวิเคราะห์ อุปสรรคดันไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 23 ตุลาคม  
2016วงเสวนาร่วมวิเคราะห์หลายอุปสรรคทำไทยแลนด์ 4.0 เกิดยาก ห่วงภาคเอกชนลงทุนฝืด  
จากนโยบายรัฐที่ผ่านมา การจัดสัมมนาเดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในงาน Thailand’s Economic  
Outlook 2017 Towards Sustainability โดยนายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนา
อย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวในหัวข้อ “Transforming 
Thailand in to a Sustainable Economy”ในงานสัมมนา Thailand’s Economic Outlook 2017  
Towards Sustainability ว่า การพัฒนาประเทศไทยไปสู ่ไทยแลนด์ 4.0 และคนไทย 4.0 นั้น  
ยังไม่เห็นว่าจะมีรัฐบาลใดตระหนักถึงกลุ่มคนที่อยู่ในวัยกลางคน รวมถึงคนอายุมาก ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ 
มีจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ทำงาน มีระดับการศึกษาไม่สูงจึงอาจไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
หรือจะถ่วงให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาตามเป้าหมายหรือไม่ทั้งนี้ มองว่าทางออกของปัญหานี้คือ  
ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้คนเหล่านี้ดูแลตัวเองได้ โดยที่ลูกหลานไม่ต้อง

 
162 เอกชัย กี่สุขพันธ์, คุณลักษณะยุคดิจิทัล, เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://www.trueplookpanya.com//knowledge. 

https://tdri.or.th/tag/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%99/
https://tdri.or.th/2016/10/2016-10-22/
https://tdri.or.th/2016/10/2016-10-22/
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กังวลถึงการดูแล นอกจากนี้ ในส่วนของรัฐบาลยังพบว่ามีปัญหาเรื่องการสนับสนุนภาคธุรกิจ ที่ ยังไม่ 
ตอบโจทย์มากนักโดยเฉพาะประเด็นการอบรมพนักงานให้ทันต่อเทคโนโลยี พบว่ามีเพียงบริษัทขนาด
ใหญ่เท่านั ้น ขณะที่บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กไม่กล้าจัด เนื ่องจากมีต้นทุนสูง นอกจากนี้  
ยังมองว่าประเทศไทยยังมีอุปสรรคในการเปลี่ยนประเทศไปเป็น 4.0 อีกหลายประการ เช่น โครงสร้าง 
พื้นฐาน“ล่าสุดคือดิจิทัลอีโคโนมี ดูโครงสร้างภายในยังไม่ใช่ เป็นเรื่องการจัดกรอบงบประมาณ  
ยังไม่ได้ปฏิรูปคน เราต้องเปิดช่องนำเข้าแรงงานมีฝีมือต่างประเทศเข้ามา สถาปนิก แพทย์ ใน 10 ปี 
ข้างหน้าต้องทำหากไม่ทำไทยแลนด์ 4.0 คงไม่เห็น”163 การศึกษาจะไปทางไหนในยุคไทยแลนด์ 4.0 
การเปลี่ยนแปลงคนไทยไปสู่ Thailand 4. 0 ต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทัศนคติอย่างเร่งด่วน
โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาโดยสิ่งแรกที่ต้องทำคือการทำให้ครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษายอมรับ  
การเปลี่ยนแปลงและออกมาจาก comfort zone เสียก่อนซึ่งทุกภาคส่วนมีความเห็นตรงกันว่า
ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนให้ประเทศไทยเป็นประเทศ 
ที่พัฒนาแล้วหรือประเทศในโลกที่ 1 ในอดีตที่ผ่านมาในการพัฒนาหลาย ๆ เรื่องต้องยอมรับว่าทั้ง ๆ  
ที่คนไทยและครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษารู้ทั ้ง ๆ ที่ยอมรับความจำเป็นในการเปลี่ยนแปล  
งแต่ก็ไม่สามารถผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ในหลายเรื ่องซึ ่งมีอุปสรรคสำคัญคืออุปนิสัย 
ความรักสบายของคนไทยนั่นคือต้องทำให้คนไทยออกจาก comfort zone ให้ใต้ comfort zone คือ
พฤติกรรมของเราที่ทำให้เรามีความกังวลน้อยรู้สึกคุ้นเคยในสิ่งที่ทำเป็นประจำทุกวันไม่กังวลที่จะทำ
และรู้สึกสบายใจที่จะทำแต่หากต้องกระทำในสิ่งที่แปลกใหม่ไม่คุ้นชินจะเกิดความไม่สบายใจอึดอัด  
ดังนั้นจึงไม่ประสงค์ที่จะศิตหรือทำอะไรใหม่ ๆ จึงไม่เกิดการพัฒนา Comfort Zone จึงเป็นอุปสรรค 
ที่ทำให้ไม่ประสบผลสำเร็จไม่มีการพัฒนาทำให้คนขี้เกียจเพราะคิดว่าสิ่งที่ดำเนินการอยู่หรือทำสบาย
อยู่แล้วดีอยู ่แล้วแล้วจะไปขวนขวายให้ตัวเองลำบากทำไมเมื่อออกจาก comfort zone ได้แล้ว 
จึงไม่ยากที่จะเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเป้าหมายมุ่งมั่นพร้อมเพรียงเพื่อ  
ประโยชน์ส่วนรวมซึ่งจะทำให้เกิดพลังที่จะผลักดันไปสู่ความสำเร็จ164 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ จากการสังเคราะห์ แนวคิดเกี่ยวกับผู้บริหาร 
สถานศึกษายุคใหม่ของแมซิน (Maxine) เจอรัล (Gerald Aungus) และ จอร์ด คัวรัส (George Couros)  
ได้เขียนบทความเรื่อง Top 10 Characteristics of Successful 21st Century School Leaders:  
21st Century Administrators: New Roles, New Responsibilities และ The 21st Century Principal  

 
163 สมชัย จิตสุชน, วงเสวนาวิเคราะห์ อุปสรรคดันไทยแลนด์ 4.0 ทีดีอาร์ไอชวนอ่าน

(กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ, 2561), 12. 
164 วิสันติ สระศรีดา, “การศึกษาจะไปทางไหนในยุคไทยแลนด์ 4.0” นิตยสารยุทธโกษ 

125, 3 (เมษายน 2560): 22-29. 

https://tdri.or.th/tag/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%99/
https://tdri.or.th/category/read-with-tdri/
https://tdri.or.th/category/read-with-tdri/
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ตามลำดับ สามารถสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 ควรมี คุณลักษณะ  
ดังนี้ 1) นักสร้างสรรค์ (ceative) ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการผลักดันให้บุคลากรในโรงเรียน  
ที่มีความสามารถสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น ต้องผลักดันเพื่อประโยชน์ของ
นักเรียนและจะต้องหาวิธีจัดการอย่างต่อเนื่อง 2) นักการสื่อสาร (communicator) ผู้บริหารที่มี 
ประสิทธิภาพไม่เพียงแต่การสื่อสารโดยการ แบ่งปันข้อมูลผ่านหลายสื่อเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ฟังที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่กลุ่มผู้บริหารต้องเป็น ผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งหมด 3) นักคิดวิเคราะห์ (critical thinker) ผู้บริหารจึงต้องให้ความสนใจในความคิดที่ครูหรือ 
บุคลากรแสดงออกเป็นสิ ่งที ่สำคัญยิ ่ง โดยเฉพาะด้านผลกระทบที ่มีต่อโรงเรียนและนักเรียน  
ในระยะยาว และจะได้รับประโยชน์เหล่านั้นมากที่สุด ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหาร ที่จะต้อง  
นำเอาข้อมูลและความคิดต่าง ๆ มาใช้ในการตัดสินใจทั้งหมด 4) สร้างชุมชน (builds community) 
ในที่นี้ หมายถึงการประสานเชื่อมโยงต่อกลุ่มคนที่เหมาะสมตัวอย่างเช่น วิธีที่จะสร้างโอกาสให้กับ
บุคลากรเพ่ือเช่ือมโยงต่อกับคนอื่น ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้มาก ขึ้นมันเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่เพียงแต่ 
พัฒนาผู้นำในโรงเรียนเท่านั้นแต่เป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นเห็นความเป็นผู้นำด้วย 5) การมีวิสัยทัศน์ 
(visionary) ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลต้องมีวิสัยทัศน์ในการที่จะทำให้โรงเรียนเตรียมพร้อม  
ที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนไปสู่อนาคตที่ต้องการและสามารถแบ่งปันวิสัยทัศน์ไปพัฒนาชุมชน ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพร่วมกันได้ด้วย 6) การสร้างความร่วมมือและการติดต่อ (collaboration and connection)  
ผู้บริหารต้องแสวงหาแบ่งปันข้อมูลและความรู้อย่างเปิดเผยชัดเจนมีการค้นหาความเข้าใจและปฏิบัติ
อย่างเข้าใจกับคนอื่น มีการติดต่อกับโลกภายนอกผ่านทางบล็อกและสื่ อทางสังคมและต้องสร้าง 
การร่วมมือกับผู้อื่น 7) สร้างพลังเชิงบวก (Positive Energy) ผู้บริหารต้องสร้างหลักการทั้งเชิงบวก  
เชิงรุกและวิธีการ ดูแลเอาใจใส่ต้องให้เวลา ให้ความสำคัญ การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี นอกจากนี้  
ผู ้บริหารต้องสร้างสุขภาพตนเอง สวัสดิการและระดับพลังงานให้พร้อมเสมอ  8) ความเชื ่อมั่น  
(confidence) ผู้บริหารต้องมีลักษณะความมั ่นใจ (confidence) เข้าถึงได้ง่าย (approachable)  
มีความโดดเด่น (be visible) ในฐานะที่เป็นผู ้นำต้องมีความกล้าที ่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ 
ที่ยากลำบาก ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้มักจะอยู่ในความสงบเสมอ และมีความมั่นใจในการรักษาขวัญ
กำลังใจและความเชื่อมั่นในชุมชนโรงเรียน 9) ความมุ่งมั่นและความพากเพียร (commitment and  
persistence) ผู้บริหารต้องแสดงความมุ่งมั่นและความทุ่มเท (dedication) อย่างจริงจังเพื่อผลักดัน
ให้กับครูและนักเรียนเกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในงานและอย่ายอมแพ้ (never give up) เพื่อให้บรรลุผล
สำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ 10) ความเต็มใจที่จะเรียนรู้ (willingness to learn)  
ผู้บริหารต้องเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เพราะการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป็นที่น่าตื่นเต้นและ
นำมาใช้เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารและสังคมโรงเรียน  ผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต  
11) ต้องเป็นนักประกอบการ คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (entrepreneurial, creative and innovative)  
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ความสามารถในการคิดนอกกรอบเป็นพลังที่มีอำนาจของผู้บริหาร การคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
เป็น วิธีที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการกับความซับซ้อนทางสังคมในศตวรรษที่ 21 และต้องพัฒนา 
โรงเรียนเป็นองค์การประกอบการ (entrepreneurial organization) ได้ด้วย 12) นักริเริ่มงาน (intuitive)  
ผู้บริหารต้องเรียนรู้ถึงความเชื่อมั่นในสัญชาตญาณ ( instincts) ของตนเอง ความสามารถการเป็นนัก
คิด นักริเริ่มสร้างสรรค์ผู้บริหารสามารถการแก้ปัญหาให้สำเร็จอย่างไม่คาดฝันหรือจากการสังหรณ์ใจ  
(intuitively) ซึ่งเป็นการเกิดขึ้นจากความชาญฉลาดที่ดี 13) ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ 
(ability to inspire) ผู ้บร ิหารควรสร้างความ  กระตือรือร้นและความคิดเชิงบวกต่อบุคลากร 
ในการร่วมกันกำหนดทิศทางในอนาคต สิ่งทั้งหมดนี้ต้องเน้นให้เกิดขึ้นใน  ขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง 
ผู้บริหาร 14) การเจียมเนื้อเจียมตัว (be humble) ผู้บริหารมีความสำคัญต่อการทำหน้าที่ในโรงเรียน 
ซึ่งงาน ผู้บริหารไม่ใช่เป็นรูปปั้นแต่เป็นงานที่เอื้อต่อทุกคนในโรงเรียนนั่นคือ ต้องมีสัมมาคารวะ  
การรู้จักบุคคลในชุมชน การเปิดโอกาสกับครูและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 15) ตัวแบบที่ดี (good model)  
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ต้องรู้และฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน ฝึกการสื่อสาร 
ที่ดีและคิดวิเคราะห์เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและการปลูกฝังสร้างสรรค์นวัตกรรม  
จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้และขจัดความเสี่ยง165 

สรุปว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์  
ความสามารถทางวิชาการ การสื่อสาร และเทคโนโลยีการเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์และประกอบการ  
นักสร้างพลังและแรงบันดาลใจเชิงบวก ตัวแบบที่ดีและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้
 
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 

ผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องทำงานเพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าตนเองทำหน้าที่เป็นผู้นำ  
เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะการเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดการใช้ภาวะผู้นำ โดยภาวะผู้นำ
สถานศึกษาที่หมายถึงแต่ละบุคคลต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาเชิงวิชาการ การประเมินผล และเทคนิค 
การสอน เสริมสร้างทักษะร่วมกับครู การรวบรวม วิเคราะห์และใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
ผู้บริหารจะถูกคาดหวังให้ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างมั่นใจว่านักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ซึ่งจะทำให้
ผู้เรียนและครูในโรงเรียนทุกคนมีภาวะผู้นำ ไม่ใช่แค่ตัวผู้บริหารมีการสร้างวัฒนธรรมภาวะผู้นำร่วม  
เพื่อให้แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำมาจากสมาชิกทุกร่วมกับ ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ตั้งแต่การระบุปัญหา การสร้างทางเลือกและการนำไปปฏิบัติ ผู้บริหารต้องสร้างแรงบันดาลใจ 

 
165 ชัยยนต์ เพาพาน, “ผู ้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21” (การประชุม

วิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน : 
ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2557), 304-306. 
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สถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารต้องมีการปรับเปลี่ยนพัฒนา 
กระบวนทัศน์ มุมมองและทัศนคติ ดังนี้ 1) ทันสมัย มองอนาคตอย่างมีวิสัยทัศน์ 2) มีสัมพันธภาพ 
สร้างมิตรภาพที่เข้มแข็งและยั่งยืน 3) การปรับตัวตอบสนองความไม่แน่นอนได้รวดเร็ว 4) มุ่งมั่นและ 
จัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ 5) สร้างแรงบันดาลใจใช้การจูงใจ 6) ทะเยอทะยาน มุ่งสร้าง 
ความสำเร็จ 7) โปร่งใสสร้างความไว้วางใจ 8) เป็นพี่เลี้ยงมากกว่าการสอน 9) ซื่อสัตย์ 10) มีความ 
รับผิดชอบ166 
 
ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทักษะยุคใหม่เป็นคุณลักษณะที่สำคัญ 
ของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้นำของสถานศึกษา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ 
ต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและสำคัญต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการบริหารตนเอง 
อย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ มีนักวิชาการให้ทัศนะด้านทักษะสำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ ดังนี้ จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับทักษะยุคใหม่ของผู้บริหารโรงเรียน 
ที่มีประสิทธิภาพของ Weigel ได้เขียนบทความเรื่อง Management Skills for the 21st Century :  
Avis Gaze เข ี ยนงานเร ื ่ อ ง  Preparing School Leaders: 21st Century Skills และ National  
Association of Secondary School Principals (NASSP) เขียนหนังสือเรื่อง 10 Skills for Successful  
School Leaders สามารถสังเคราะห์ แนวคิดเกี่ยวกับทักษะยุคใหม่ของผู้บริหารโรงเรียนในศตวรรษ 
ที ่ 21 ที ่สอดคล้องกัน ได้ดังนี้ 1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ (critical and  
creative thinking skill) 2) ทักษะการแก้ปัญหา (problem solving skills) 3) ทักษะการสื่อสาร  
(communication skill) 4) ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิตอล (technological and digital  
literacy skills) 5) ทักษะด้านการบริหารองค์การ (organizational management skills) 6) ทักษะ 
การบริหารงานบุคคล (personal management skills) 7) ทักษะทำงานเป็นทีม (teamwork skills) 
8) ทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้(learning innovation skill) 9) ทักษะการกำหนดทิศทาง 
องค์กร (setting instructional direction skill) 10) ทักษะการรับรู้ไว (sensitivity skill) 11) ทักษะ 
การตัดสิน (adjustment skill) 12) ทักษะมุ ่งผลสัมฤทธิ ์ (results orientation skill) 13) ทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( interpersonal skill) 14) ทักษะคุณธรรมจริยธรรม (ethical-moral  
skills) สรุปได้ว่า ทักษะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ดังนี้ 
การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาการสื่อสารการทำงานเป็นทีมเทคโนโลยีและ

 
166 วิโรจน์ สารรัตนะ, นวัตกรรมกับกระบวนทัศน์การศึกษาศตวรรษที่ 21 (ขอนแก่น:  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559), 8. 
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ดิจิตอล การตัดสินมุ่งผลสัมฤทธิ์มนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมจริยธรรมบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21บทบาทเป็นแบบแผนพฤติกรรมที่แสดงออกตามตำแหน่งหน้าที ่ซึ ่งเป็นไปตาม 
ความคาดหวังของสังคม บทบาทของบุคคลจึงมีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม สำหรับบทบาท  
ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหน้าที่ในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามตำแหน่งที่ดำรงอยู่ 
มีนักวิชาการให้ทัศนะด้านบทบาทยุคใหม่ที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรนำไปใช้ประโยชน์ มีรายละเอียด  
ดังนี้167 

ชาญชาติ ถนอมตน มีแนวคิดว่า ผู ้นำควรมีทักษะพื้นฐานด้านการวิเคราะห์คน คือ  
1. willing able (ผู้มีความสุขและเต็มที่ในการทำงาน และมีความสามารถ เป็นผู้นำเพื่อนร่วมงาน 
และสอนงานเพื่อนร่วมงานได้) 2. willing unable (ผู้มีความสุขและเต็มที่ในการทำงาน แต่ไม่มี
ความสามารถ เป็นบุคลากรที่สนับสนุนให้เกิดทักษะได้ โดยจากเพื่อนและผู้นำเอง) 3. unwilling  
able (ผู้ไม่มีความสุขและไม่เต็มที่ในการทำงาน แต่มีความสามารถ การที่ผู ้นำเสริมแรงก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ โดยให้เวทีในการนำความสามารถที่มีอยู่ส่งต่อเพื่อนร่วมงาน แต่ถ้าถึงที่สุดก็แก้ไขไม่ได้ 
ควรป้องกันแนวร่วมที่จะรับการหลบงาน รักสบาย ไม่ใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์กับองค์การ 
ด้วยความเต็มใจ) 4. unwilling unable (ผู ้ไม ่ม ีความสุขและไม่เต ็มที ่ในการทำงานและไม่มี  
ความสามารถ สาเหตุของบุคลากรดังกล่าวควรให้ความใกล้ชิด และแนะนำมาก ๆ ก็จะสามารถปรับ
เป็นคนทำงานที่มีความสามารถเต็มที่กับงานได้) โดยการสร้างบรรยากาศในการทำงานแบบเรียนรู้กัน 
และปรับเปลี่ยนกัน ขอเพียงผู้นำมีความรับรู้ความสามารถของตน (self efficacy) ด้วยการทำงานเชิงรุก  
(Proactive) ลดระดับการทำงานแบบเชิงรับ (reactive) ด้วยเทคนิค Unfreezing ด้วยการแนะนำ  
ทำให้ดูและเสริมแรงบวก เป็นขั้นตอนที่ใช้เงื่อนไขปรับสภาพแวดล้อมและสถานภาพเดิมที่องค์การ
เป็นอยู่ขณะนั้น ที่เกิดปัญหาต่อการเปลี่ยนแปลงห้อมล้อมทำให้ดำเนินกิจการไม่เป็นที่น่าพอใจ  
ซึ่งอาจเกิดจากการมีโครงสร้าง การจัดรูปแบบงาน หรือเทคโนโลยีที่ขาดประสิทธิผล หรือการที่ 
บุคลากรขาดทักษะและเจตคติที่เหมาะสม การเกิดวิกฤตการณ์ที่ขณะนี้สถิติการศึกษาของไทยด้อย
คุณภาพเป็นตัวเร่งให้การตอบรับนโยบาย Education 4.0 นำมาสู่การปฏิบัติ ให้บุคลากรต่าง ๆ  
ยอมรับและเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง การยอมรับถึงความจำเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ไม่จำเป็นต้องมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นก็ได้ แต่อาจจะมาจากการได้ข้อมูลจากแหล่งอื่น  
เช่น การสำรวจทัศนะของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือชุมชน เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้ในการคาด  
เหตุการณ์ล่วงหน้า เพื ่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเกิดภาวะวิกฤตได้ Changing การนำ

 
167 Avis Gaze, Preparing School Leaders: 21st Century Skills, เ ข ้ า ถ ึ ง เ มื่ อ  

16 พฤษภาคม 2561, เข ้ าถ ึ งได ้จาก http://www.principals.ca/documents/International 
Symposium White Paper - OPC. 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/self%20efficacy
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แผนงานวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป สู่สภาพที่ต้องการ  
อย่างไรก็ดีการเปลี ่ยนแปลงบางอย่างสามารถทำได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องมีแผนงานก็ได้ เช่น  
การอบรมทักษะการจัดการเรียนการสอน การปรับบุคลากรทำงานเหมาะสมกับความสามารถ เป็นต้น 
แต่ควรดำเนินการอย่างรอบคอบและ Refreezing เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น พร้อมทั้งได้มีการ 
พัฒนาด้านพฤติกรรม และเจตคติของบุคลากร หรือปรับโครงสร้างใหม่แล้ว ควรดำเนินการทำให้การ
เปลี่ยนแปลงใหม่ในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นคงอยู่และกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ โดยตั้งคำถามว่า 
การเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดขึ้นมีประสิทธิผลหรือไม่ และขั้นตอนต่อเนื่องที่จะต้องเปลี่ยนแปลงต่อไป  
เป็นอย่างไร แนวคิดในการบริหารปัจจุบันจึงให้ความสำคัญต่อการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Learning organization) เพื่อกระตุ้นทุกคนในองค์การให้มีนิสัย การเรียนรู้ตลอดเวลาและพร้อมต่อ 
การเปลี่ยนแปลงเสมอ (Kurt Lewin. 1958) ซึ่งการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ที่การสร้างวินัย  
5 ประการ ให้เกิดผลจริงจังในรูปแบบการนำไปปฏิบัติ แก่บุคคล ทีมและองค์การอย่างต่อเนื่องและทุก
ระดับ "เป็นองค์การที่ผู้คนต่างขยายขีดความสามารถเพื่อสร้างผลงาน เพื่อสร้างอนาคต อย่างมีวินัย  
(Disciplines) ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการที่ต้องใคร่รู ้ใคร่ศึกษาอยู่เสมอแล้วนำมาปฏิบัติ เป็นแนวทาง  
การพัฒนา เพื่อแสวงหาการสร้างทักษะหรือสมรรถนะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผ่านการปฏิบัติ  
เพื่อความคิดสร้างสรรค์เพื่อสิ่งใหม่ ๆ โดยองค์การมีองค์ประกอบ คือ วินัยของผู้นำ (Leader Discipline)  
วินัยของการเรียนรู้ (Learning Discipline) วินัยระดับบุคคล (Individual Discipline): คิดอย่างเป็น 
ระบบ (Systematic Thinking) ความรอบรู้แห่งตน (Personal mastery) แบบแผนความคิดอ่าน  
(Mental Models) วินัยระดับทีม (Team Discipline): วิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) การเรียนรู้ 
ของทีม (Team Learning) และวิน ัยระดับองค์การ (Organization Discipline): องค์การแห่ง 
การเรียนรู้ (Learning Organizations)168 

กรอสแมน (Grossman) อ้างถึงใน ชัยยนต์ เพาพาน กล่าวว่า เพื่อเป็นการตอบสนองต่อ 
ความรับผิดชอบใหม่เหล่านี ้ สมาคม โรงเรียนภาวะผู ้นำระหว่างรัฐ ( ISLLC) สร้างชุดมาตรฐาน 
การพัฒนาสำหรับผู้บริหารโดยกลุ่มองค์กรที่เป็นผู้นำ  การศึกษาแห่งชาติได้แก่ สมาคมผู้บริหาร 
โรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติสมาคมผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งชาติ  และสภาหัวหน้า
เจ้าหน้าที่โรงเรียนของรัฐ ได้พัฒนาชุดมาตรฐานการพัฒนาผู้บริหารซึ่งได้นำมาใช้ในการพัฒนา  
ในปี 2008 มีแนวทางที่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบตามบทบาท ดังนี้ 1) บทบาทในการจัดการเรียนการสอน 
ที่มีประสิทธิภาพ2) บทบาทในการออกแบบหลักสูตร การใช้หลักสูตร การวัดผลและการประเมินผล   

 
168 ชาญชาติ ถนอมตน, Thailand 4.0 สำเร็จได้ด้วย Education 4.0 ผ่านสถานศกึษา

ที ่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ , เข้าถึงเมื ่อ 25 เมษายน 2562 , เข้าถึงได้จาก https://www. 
gotoknow.org/posts/628643. 
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3) หลักความสัมพันธ์กับการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์  4) บทบาทในการบริหารสารสนเทศ  
การรวบรวมข้อมูล และกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูล 5) วิธีสร้างแรงบันดาลใจบุคคลด้วยวิสัยทัศน์ 
ที่ให้ผู ้เรียนสามารถเรียนรู ้ในระดับสูงขึ ้น โดเด (DoDEA) ได้นำเสนอเครื ่องมือการประเมินเรื ่อง  
Instructional Leadership: Self Assessment and Reflection Continuum เป็นเครื ่องมือประเมิน 
ความเป็นผู ้นำทางการศึกษาของผู ้บริหาร  สถานศึกษาในศตวรรษที ่ 21 การกำหนดตัวชี ้วัด 
ด้านสมรรถนะและความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 มีบทบาท 4 ด้านหลักดังนี้ 1) ผู้นำ 
โรงเรียนในศตวรรษที ่ 21 กำหนดให้มีการกำกับดูแลด้านการบูรณาการการเรียนการสอนต่อ 
การประยุกต์นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้และการประเมินผลได้แก่ การให้คำแนะนำแนวคิดใหม่ ๆ สำหรับ 
ครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้ห้องเรียนที่มีประสิทธิผลการสนับสนุนให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับ
ปัจจัยภายในและภายนอกโรงเรียน 2) มีการนำรูปแบบทางดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนการสอนของ
ครูเพื ่อการเรียนรู ้ของผู ้เรียน ได้แก่ นำไปใช้ในห้องเรียน ส่งเสริมให้ ครู นักเรียนใช้เครื ่องมือ  
ทางดิจิตอลอย่างมีประสิทธิผลและใช้อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการประเมินประเมินความพร้อมของ 
โรงเรียนที่จะนำทักษะทางดิจิทัลมาใช้ 3) ให้โอกาสแก่ครูได้พิจารณาไตร่ตรอง กำหนดจุดมุ่งหมาย 
และการร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงแล้วสามารถ
นำมาเป็นโอกาส ได้แก่ ให้ครูกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน  
ด้านการประเมินผล และให้นำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์รวมทั้งเปิด  โอกาสให้ครูได้เรียนรู้อย่าง 
มืออาชีพได้อย่างแท้จริง 4) ต้องจัดสภาพแวดล้อมบนพื้นฐานยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีต่อของชุมชน ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
เพื่อสนับสนุนการสอน และการเรียนรู้ด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 กำหนดให้จัดสภาพแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือยืดหยุ่นภายในโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ควรเพิ่ม  
โอกาสการเรียนรู้ด้านโลกมากขึ้นและออกแบบทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มโอกาส  การพัฒนาทักษะการคิด 
ทักษะชีวิตและทักษะทางอาชีพและเตรียมผู้เรียนสำหรับการทำงานในอนาคต  สรุปได้ว่า บทบาท 
หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ ประกอบด้วย บทบาทในฐานะผู้นำทาง  วิชาการบทบาท 
ในฐานะผู้รักษาระเบียบวินัย บทบาทในฐานะผู้ประเมิน บทบาทในการทบทวนนโยบาย บทบาท  
ในการบริหารหลักสูตรและการสอน บทบาทในการกำหนดตารางการปฏิบัติงาน บทบาทในการสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร บทบาท  
ในการประชาสัมพันธ์ บาทบาทในการประสานสัมพันธ์กับชุมชนและบทบาทในการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ด1ี69 

 
169 ชัยยนต์ เพาพาน, “ผู ้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21” (การประชุม

วิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน : 
ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2557), 308. 
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มูลนิธิวอลแลค (The Wallace Foundation) เป็นมูลนิธิให้ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริม 
ความเป็นผู้นำ การศึกษาใน 24 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอแนวทางสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่มีประสิทธิผลควรนำไปใช้มี 5 ประการ ดังนี้ 1) การสร้างวิสัยทัศน์เพื่อความสำเร็จทางวิชาการ
สำหรับนักเรียน (Shaping a vision of academic success for all students) การนำวิสัยทัศน์ 
สู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีส่วนร่วมของ บุคลากรในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 2) สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อการศึกษา (Creating a climate  
hospitable to education) ผู้บริหารต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับผู้เรียน และบุคคลภายนอก 
เพราะโรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางการเรียน และกิจกรรม บรรยากาศมีความสำคัญที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) การปลูกฝังภาวะผู้นำให้กับบุคคลอื่น (Cultivating leadership  
in others) ทั้งครูในโรงเรียนถือ ว่าทรัพยากรสำคัญในการบริหาร การสร้างให้ครูเป็นผู้นำทางวิชาการ
จะส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาไปสู่คุณภาพ และมีมาตรฐานทางการศึกษา 4) การปรับปรุงการเรียน 
การสอน ( Improving instruction) ผู ้บริหารที ่ม ีประสิทธิผลจะมุ ่งทำงาน  ด้วยความเอาใจใส่ 
ในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมุ่งถึงคุณภาพการสอนและให้บรรลุผลสำเร็จตามความ   
คาดหวังของผู้เรียนและผู้ปกครอง 5) การบริหารจัดการกับคน ข้อมูลและกระบวนการ (managing  
people, data and processes) ผู ้บริหารที ่มีประสิทธิผลต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรทั ้งครู
บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งการนำข้อมูลมา ใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
กระบวนการการบริหาร170 

เดริคเมียโด (DerickMeado) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน ได้เขียนบทความเรื่อง The Role  
of the Principal in Schools ได้สรุปบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่  
ที่สำคัญ 9 บทบาท ดังนี้ 1) บทบาทในฐานะผู้นำ (role as school leader) ประกอบด้วย การเป็น
ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ (being an effective leader) โครงการจัดหาทุนอุปถัมภ์โรงเรียนการพัฒนา 
การประเมินผลครูผู้สอน และนโยบาย การพัฒนาโรงเรียน เป็นต้น 2) บทบาทในฐานะผู้รักษาระเบียบ
วินัยของผู้เรียน (role in student discipline) งานส่วนใหญ่ของผู้บริหารการรักษาระเบียบวินัยของ 
นักเรียนทีผู่บ้ริหารต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ครูทุกคนและต้องเป้าหมายของการนำไปใช้กับผู้เรียนจะ
ทำให้งานง่ายขึ้น 3) บทบาทในฐานะผู้ประเมิน (Role as a Teacher Evaluator) ผู้บริหารส่วนใหญ่ 

 
170  The Wallace Foundation,  The school principal as leader: Guiding 

schools to better teaching and learning, เข้าถึงเมื ่อ 16 พฤษภาคม 2561, เข้าถึงได้จาก
http:/ / www.wallacefoundation.org/knowledge-center/school-leadership/effective-
principal-leadership/Pages/The-SchoolPrincipal-as-Leader-Guiding-Schools-to-Better-
Teaching-and-Learning.aspx. 
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ต้องมีความรับผิดชอบในการประเมินผลงานของครูโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีครูผู้สอนที่มี  
ประสิทธิภาพผู้บริหารต้องจัดให้มีการประเมินตามกระบวนการด้านคุณภาพครูอย่างมีความเป็นธรรม 
และต้องชี ้ให้เห็นทั ้งจุดแข็งและจุดอ่อนของการปฏิบัติหน้าที ่ของครู  4) บทบาทในการพัฒนา 
การดำเนินงานและการประเมินโครงการ (Role in Developing, Implementing, and Evaluating 
Programs) เป็นหนึ่งบทบาทที่ผู ้บริหารโรงเรียนจะต้องหาวิธีการพัฒนาประสบการณ์ของผู้เรียน
เพิ่มขึ้น โครงการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพต้องครอบคลุมพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันและต้องมี  
การประเมินทุกปีและพัฒนาเสมอถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น 5) บทบาทในการทบทวนนโยบายและกระบวนการ 
ภายใน (role in Reviewing Policies and Procedures) เอกสารสำคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร  
(governing) โรงเรียน คือ คู่มือนักเรียน (Student Handbook) ถือเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถทำให้งานของผู้บริหารง่ายขึ้น  
ให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองได้รู้นโยบายและขั้นตอนการทำงานประสบผลสำเร็จได้  6) บทบาท 
ในการกำหนดตาราง (Role in Schedule Setting) การสร้างตารางต้องทำทุก ๆ ปีซึ่งจะเป็นภาระงาน 
ที่ผู้บริหารต้องการสร้างขึ้นมาเอง ได้แก่ ตารางการตีระฆังการเข้าเรียน ตารางการปฏิบัติงาน ตาราง 
การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตารางการใช้ห้องสมุด ฯลฯ ตรงข้ามผู้บริหารต้องตรวจสอบแต่ละ
ตารางเหล่านั้นว่า ไม่ทำให้บุคลากรแต่ละคนต้องมีตารางมากเกินในแต่ละปี  7) บทบาทในการจ้าง 
ครูใหม่ (Role in Hiring New Teachers) เป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารโรงเรียนต้องจ้างหรือรับครู 
และเจ้าหน้าที่เข้ามาใหม่ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง ด้วยกระบวนการสัมภาษณ์หรืออบรมจึงเป็นสิ่ง
สำคัญอย่างยิ่ง 8) บทบาทในการปกครองและชุมชนสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่และสมาชิก
ในชุมชน สามารถเป็นประโยชน์กับคุณในความหลากหลายของพื้นที่ การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล
และธุรกิจในชุมชน สามารถช่วยให้โรงเรียนอย่างมาก รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับบริจาคเวลาส่วนตัวและ
การสนับสนุนในเชิงบวกโดยรวม 9) บทบาทในการมอบหมายงาน (Delegating) ผู้นำหลายคนโดย 
ธรรมชาติมีงานหนักอยู่ในมือที่ ต้องสั่งการลงไป ผู้บริหารต้องมีการมอบหมายงานบางอย่างซึ่งเป็น
สิ่งจำเป็น โดยมอบหมายให้กับบุคคลที่มีความรู้  และไว้วางใจผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
ไม่มีเวลามากพอที่จะทำทุกอย่างที่ต้องการทำด้วยตัวเอง จึงต้องพึ่งพา  คนอื่น ๆ มาช่วยทำ เพื่อให้
ผลงานบรรลุผลสำเร็จ171  

 
171 Derick Meado, The Role of the Principal in Schools, เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม  

2561, เข้าถึงได้จาก http://teaching.about.com/od/admin/tp/Role-Of-The-Principal.htm. 
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บทบาทของผู้บริหารไทยแลนด์ 4.0 
ผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด์ 4.0 สิ่งที่ท้าทายความสามารถ คือความสามารถ 

นำพาองค์กรของตนให้อยู่ในฐานะผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ผู้บริหารนำการเปลี่ยนแปลงจะ
มองเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นโอกาส การทราบวิธีการค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง และทราบวิธี 
ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร  ได้แก่ ด้านนโยบาย
การสร้างอนาคต ด้านวิธีการอย่างเป็นระบบในการมองหาและคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลง ด้านวิธีที่ 
ถูกต้องในการสร้างความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้านนโยบายใน
การสร้างสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงกับความต่อเนื่อง  เพราะนโยบายการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ 
อย่างเป็นระบบ สามารถสร้างจิตสำนึกให้องค์กรในฐานะที่เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง  อีกทั้ง 
ยังทำให้องค์กรมองเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นคือโอกาสที่เกิดขึ้นมาใหม่ภายใต้บทบาทสำคัญ ได้แก่  
1) การทำความรู้จักกับการเปลี่ยนแปลง (change) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาจากการแข่งขัน 
ที่ไร้พรมแดน โลกกำลัง อยู ่ในยุคของเทคโนโลยีและข่าวสาร ความรู ้เป็นสิ ่งสำคัญที ่ทำให้เกิด 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้นเมื่อผู้นำเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะสามารถจัดการกับ  
การเปลี่ยนแปลงได้โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  มีผลกระทบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ 
องค์กร 2) ผู้นำต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง (change intervention) ของแผนปฏิบัติการในการปรับแต่ง 
สิ่งต่าง ๆ ให้แตกต่างจากเดิม โดยอาจจะกระทำอย่างรวดเร็วหรือกระทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป  
การบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วจึงกำหนดเป้าหมายและ
เลือกวิธีที่จะนำมาใช้ในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องอาศัยการวางแผนการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์แล้วจึงนำไปปฏิบัติตามแผนที่ต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร   
มีการเสริมแรงให้กับความเปลี่ยนแปลงโดยการชี้แจงให้บุคลากรในองค์กรทราบถึงความเปลี่ยนแปลง
หรือการปรับปรุงที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแสดงความขอบคุณต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีส่วนช่วยให้เกิด 
ความเปลี่ยนแปลงแล้วจึงทำการประเมินผลต่อไป 3) การเป็นตัวแทนความเปลี่ยนแปลง การเป็น
ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงหรือมีหน้าที่ในการจัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพื่อพัฒนา  
เน้นผลการปฏิบัติงานโดยส่วนรวมมากกว่าการเน้นไปที่ผลงานของแต่ละคนในองค์ กร ให้บุคลากร 
ในองค์กรรับรู้ถึงผลการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และวิกฤตการณ์ต่าง ๆ  
ที่องค์กรเผชิญอยู่ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 4) การเป็นนักคิด นักพัฒนาที่ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของโลก มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และไม่ยึดติดต่อ 
สิ่งใด 5) การบริหารงานแบบประชาธิปไตยรับความคิดเห็นของผู้อื่น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหากับ
บุคลากรในองค์กร 6) การเป็นผู้ประสานงานในองค์กรให้เกิดการทำงานที่ราบรื่น มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการทำงาน และประสานงานนอกองค์กรให้เก ิดภาคีเครือข่ายร่วมคิด  ร่วมจัดการศึกษา  
7) การประนีประนอม ผู ้บริหารต้องพยายามไม่ให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาเกิดความขัดแย้งในองค์กร  
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เป็นผู้ประนีประนอมเมื่อเกิดปัญหา 8) การประชาสัมพันธ์ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้ทุกคนทำรายงาน 
ผลการดำเนินงาน  และนำรายงานมาประชาส ัมพันธ ์ให ้ผ ู ้ เก ี ่ยวข ้องและสาธารณชนทราบ  
9) การประชาสงเคราะห์ ผู ้บริหารจะต้องให้ความช่วยเหลือผู ้ร ่วมงานทุกเรื ่องเป็นห่วงเป็นใย 
ตลอดเวลา จะประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน การพัฒนาบุคลากรจะ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทุกคนมีความก้าวหน้าในอาชีพ มีการให้อภัยเพื่อนร่วมงานไม่มีการตักเตือน
อย่างรุนแรง ผู้ร่วมงานจะมีความสุขมากในการทำงานเป็นกัลยาณมิตรกับทุกส่วนฝ่ายและทุกคน 

 
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  

ผู ้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องนำสถานศึกษาของตนเองเข้าสู ่ศตวรรษที ่ 21 และ 
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ปรับปรุงผลลัพธ์ของ
นักเรียนทุกคน 2) ริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล 3) สำรวจและสนับสนุนการใช้ ICT  
และ e - learning 4) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ 5) สร้างเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
และความสำเร็จ และ 6) พัฒนาคนอื่นให้เป็นผู้นำซึ่งมีองค์ประกอบของภาวะผู้นำทางการศึกษา ได้แก่  
ความสัมพันธ ์ ( relationship) ซึ ่งอย ู ่แกนกลาง และมีพ ื ้นท ี ่การปฏิบ ัต ิ (areas of practice)  
ประกอบด้วย วัฒนธรรม (culture) ศาสตร์การสอน (pedagogy) ระบบ(system) ความเป็น หุ้นส่วน 
และเครือข่าย (partnership and net works) รวมทั้งกิจกรรมภาวะผู้นำที่ประกอบด้วย การนำ 
การเปลี ่ยนแปลง (leading change) และการแก้ปัญหา (problem solving) และวงนอกที ่เป็น 
องค์ประกอบของคุณภาพของผู ้นำที ่ม ีประสิทธิผล (qualities of effective leadership) ดังนี้    
1) ความสัมพันธ์ (relationship) ลักษณะของความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา โดยลักษณะของความสัมพันธ์นี ้จะต้องตั ้งอยู ่บนพื ้นฐานของไว้วางใจที ่ผู ้บริหาร  
สถานศึกษาจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในองค์กร เช่น แสดงความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจ  ให้เกิดกับ
บุคลากร กระตุ้นให้พวกเขาแสดงบทบาทใหม่ ๆ และสร้างโอกาสให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริม
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ  การเรียนรู้  
สร้างระบบการประเมินผลงานที่เปิดเผยและโปร่งใส มีการนิเทศชั้นเรียนที่กระตุ้น  บรรยากาศ 
การเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและกระตุ้นให้มีการผลิต  
นวัตกรรมเพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้ของนักเรียน  2) วัฒนธรรม (culture) ผู ้บริหารควรมีบทบาท 
ในการสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ วัฒนธรรมในทางบวก และสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนโดยรวมให้เอื้อ
ต่อการเรียนการสอน เช่น สร้าง ความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพเชื่อถือได้ 
จัดสภาพแวดล้อมให้ เหมาะสม ความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุน 
ความสำเร็จใน การเรียนรู้ สร้างตัวแบบการปฏิบัติงานที่ดี มีการชื่นชมในความสำเร็จและก้าวหน้าของ
นักเรียนและบุคลากร 3) ศาสตร์การสอน (pedagogy) เป็นเรื ่องของความรู้และการปฏิบัติเพื่อ 
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ส่งเสริมการเรียนรู ้ของผู ้เรียน ซึ ่งผู ้บริหารควรสร้างต้นแบบการปฏิบัติการเรียนการสอนที ่มี  
ประสิทธิผลสำหรับผู ้เรียน แสดงบทบาทในการเป็นผู ้นำในด้านวิชาการและควรแสดงบทบาท  
ในการเป็นผู้นำด้านการวางแผน การพัฒนาและประเมินหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ครู  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง  4) ระบบ (system) 
ผู้บริหารควรสร้างสรรค์ระบบและเงื่อนไขการทำงานที่จะช่วยให้  บุคลากรสามารถทำงานและผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนงาน การบริหารจัดการทรัพยากร การดำเนินการ 
ตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษาการติดตามผลการเรียนของนักเรียน การประเมินผล การรวบรวม 
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเอาใจใส่ต่อนักเรียน  5) ความเป็นหุ ้นส่วนและเครือข่าย  
(partnership and networks) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควร
ต้องมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก กรณีเครือข่ายภายใน เช่น สร้างความ  
เชื่อมโยงระหว่างวิชา และระหว่างชั้นเรียน สร้างความสัมพันธ์และการปฏิบัติที่สนับสนุนต่อการสอน
ของครูและการเรียนรู ้ของนักเรียน กรณีเครือข่ายภายนอก เช่น การเข้าร่วมสัมมนา การร่วม  
ในสมาคม เครือข่ายระหว่างโรงเรียน การทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ปัจจุบันผู้บริหารจำเป็นต้องบริหาร
บุคลากรเสมือนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัทและโดยนิยามของหุ้นส่วน แล้วหุ้นส่วนทุกคนจะต้องมี  
ความเท่าเทียมกันและไม่มีใครสามารถสั่งงานหุ้นส่วนได้ หากแต่ผู้บริหารจะต้องมีวิธีการชักจูงหุ้นส่วน
ให้ดำเนินกิจกรรมในสิ่งที่ต้องการด้วย การบริหารงานบุคคล อาจจะต้องเป็นการบริหารเพื่อผลการ
ปฏิบัติงาน การนำการเปลี่ยนแปลง (leading change) ผู้บริหารต้องมีทักษะและความสามารถ 
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั ้นผู ้บริหารจึงมีการใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิ บัติ ตระหนักถึง
ศักยภาพของสถานศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงการแก้ปัญหา (problem solving) ผู้บริหารต้องนำ 
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและเหตุการณ์มาใช้เป็นฐานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในองค์กร ผู้บริหารควร
มีการศึกษาในรายละเอียดของเหตุการณ์มีการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์มีการแก้ไขปัญหา 
ด้วยนวัตกรรมใหม่ โดยคำนึงถึงการบรรลุผลในวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเป็นหลัก  
ด้านคุณภาพของผู้นำที่มีประสิทธิผล ที่สนับสนุนต่อการพัฒนาการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้  
ในโรงเรียน คือผู้นำต้องนำโดยยึดหลักคุณธรรมในการบริหาร มีความเชื่อมั่นในตนเอง  เป็นผู้เรียนรู้
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งต้องเป็นผู้นำทางและเป็นผู้สนับสนุน 172 การบริหารจัดการของ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องมีความอิสระ 3 ส่วน คือ 1) อิสระในการออกแบบหลักสูตร เพื่อเป็น
ต้นแบบที่จะสร้างอนาคต สร้างอาชีพให้กับนักเรียน 2) อิสระในการออกแบบจัดการเรียนการสอน  

 
172 สมหมาย อ่ำดอนกลอย, “บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21” วารสาร

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 7, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556): 1. 
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มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ ใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เรียนรู้ของจริงในสถานที่
จริง หรือสถานประกอบการ หรือชุมชน และ 3) อิสระในการบริหารจัดการ ดึงศักยภาพจากผู้แทน  
4) ฝ่ายเข้ามาช่วยบริหารจัดการ คือ ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยในพื้นที่
เป็นพี่เลี้ยง ทั้งนี้ มุ่งเน้นความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาต่อยอดการยกระดับคุณภาพ  
การศึกษา เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อสร้างคนไทย 4.0 รองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
และสังคมโลกในอนาคต ด้วยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
เพื่อสร้างคนคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คุณภาพการศึกษาที่ดียิ ่งขึ ้น เพื่อพัฒนา
ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว173 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต 

 
อนาคตศึกษาและการวิจัยอนาคต 

แนวคิดและวธิีการศึกษาอนาคต 
นักอนาคตศึกษาให้ความสนใจกับการศึกษาแนวโน้มต่าง ๆ ทั้งนี้ด้วยความเชื่อว่า มนุษย์  

มีระเบียบวิธีในการศึกษาแนวโน้มในอนาคตอย่างเป็นระบบ ซึ่งอยู ่ในรูปของการวิจัยในอนาคต  
(future research) ความเชื่อของมนุษย์เกี่ยวกับอนาคตย่อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ 
และเชื่อว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง174 การเปิดมุมมองเกี่ยวกับแนวคิดการศึกษา 
อนาคต หรือที่เรียกอีกนัยว่าอนาคตศึกษา (Futures Studies) รวมถึงการกล่าวถึงเทคนิควิธีการศึกษา
อนาคตที่ปัจจุบันถูกนำมาใช้ในการศึกษาวิจัยในหลากหลายสาขา เพื่อสร้างเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
ในเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้สนใจงานด้านการศึกษาอนาคตที่จะสามารถจะไปศึกษาค้นคว้า  
ในศาสตร์อนาคตศึกษาเชิงลึกต่อไป  

 
173 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, “รวมพลังร ่วมจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนา 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” การประชุมสัมมนา, เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2562,  
เข้าถึงได้จาก http://www.onec.go.th/index.php/page/view/Newssecgen/3323. 

174 จุมพล พูลภัทรชีวิน, “อนาคตศึกษา” โครงการจิตวิวัฒน์ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 
2560, เข้าถึงไดจ้าก http://semsikkha.org/article/article/article171.doc. 

http://semsikkha/
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เทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EDFR  
การวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เทคนิคการวิจัย

แบบ EDFR เป็นเทคนิคการวิจัยที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายและความเชื่อ  พื้นฐานของการวิจัยอนาคต 
มากที่สุดวิธีหนึ่งในปัจจุบันพัฒนาโดยจุมพล พูลภัทรชีวิน เป็นเทคนิคการวิจัยที่รวมเอาจุดเด่นหรือ
ข้อดีของเทคนิค EFR และ Delphi เข้าด้วยกัน การรวมข้อดีของทั้งสองเทคนิคช่วยแก้จุดอ่อนของ 
แต่ละเทคนิคได้เป็นอย่างดี โดยหลักการแล้วเทคนิค EDFR เป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิค EFR  
และ Delphi เพียงแต่มีการปรับปรุงวิธีให้มีความยืดหยุ่นและ เหมาะสมมากขึ้น โดยในรอบแรกของ
การวิจัยจะใช้การสัมภาษณ์แบบ EFR ที่ปรับปรุงแล้ว หลังจาก สัมภาษณ์ในรอบแรก ผู้วิจัยจะนำ 
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วสร้างเป็นเครื่องมือ ซึ่ง  มักจะมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม 
แล้วส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบตามรูปแบบของเดลฟาย เพื่อที่จะทำการกรองความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อหาฉันทามติ ซึ่งมักจะกระทำประมาณ 2 - 3 รอบ หลังจากนั้นจะนำข้อมูลวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้ม 
ที่มีความเป็นไปได้มากและมีความสอดคล้องทางความคิดเห็น ระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสรุปเขียน
เป็นอนาคตภาพ ขั้นตอนของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR มีดังน้ี 

1. กำหนดและเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ขั้นนี้นับว่าสำคัญและจำเป็นมาก เชื่อว่าหากได้   
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ จะทำให้ผลการวิจัยน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้น ส่วนการเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
ก็ยิ่งมีความจำเป็น เพราะผู้เชี่ยวชาญอาจมองไม่เห็นความสำคัญของการวิจัยลักษณะนี้ หรืออาจไม่มี  
เวลาให้ผู้วิจัยได้เต็มที่ ผู้วิจัยจึงจำเป็นต้องติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัว อธิบายถึงจุดมุ่งหมาย   
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยเวลาที่ต้องใช้โดยประมาณ และประโยชน์ของการวิจัย ย้ำถึงความจำเป็น   
และความสำคัญของการใช้ผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงขอความร่วมมือ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือก็จำเป็นต้องไป  
หาผู ้เชี ่ยวชาญท่านอื ่น ถ้าได้รับความร่วมมือก็ขอนัดวันและเวลาสำหรับสัมภาษณ์ การเตรียม   
ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว นอกจากจะทำให้มั่นใจได้ว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว ยังเป็นการเปิด  
โอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้มีเวลาเตรียมตัว เตรียมข้อมูล จัดระบบข้อมูลและความคิดล่วงหน้า ช่วยให้   
ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพ่ิมขึ้น 

2. สัมภาษณ์ (EDFR รอบที่ 1) การสัมภาษณ์ มีลักษณะและขั้นตอนคล้ายกับ EFR แต่  
EDFR มีความยืดหยุ่นมากกว่า กล่าวคือ ผู้วิจัยสามารถที่จะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์ ที่จะตอบสนอง  
ต่อจุดมุ่งหมาย เวลา งบประมาณ และสถานการณ์ของการวิจัยได้ คือ อาจยึดรูปแบบของ EFR โดย  
เริ ่มจาก Optimistic Realistic Scenario, Pessimistic Realistic Scenario และ Most Probable  
Scenario ตามลำดับ หรืออาจเลือกสัมภาษณ์ เฉพาะแนวโน้มที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะเป็นไปได้ และ   
น่าจะเป็น โดยไม่คำนึงถึงว่า แนวโน้มเหล่านั้นจะเป็นไปในทางดีหรือทางร้าย เพราะในการทำ EDFR 
รอบที่ 2 และ 3 ถ้าหากผู้วิจัยสนใจจะแยกศึกษาอนาคตภาพทั้ง 3 ภาพ ตามแบบ EFR ผู้วิจัยก็  
สามารถทำได้ โดยการออกแบบสอบถามที่จะช่วยให้ได้อนาคตภาพทั้ง 3 ภาพ อย่างเป็นระบบได ้
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3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ในรอบที่ 1 ของ  
EDFR สังเคราะห์และวิเคราะห์อย่างละเอียด และระมัดระวัง แล้วนำข้อมูลที่สังเคราะห์และ วิเคราะห์ 
แล้วสร้างเป็นเครื่องมือสำหรับทำเดลฟายต่อไป 

4. สร้างเครื่องมือ นำประเด็นหรือแนวโน้มที่สังเคราะห์แล้ว มาสร้างเป็นแบบสอบถาม   
โดยควรจะใช้ภาษาที่สั้น กะทัดรัด ชัดเจน โดยพยายามคงความหมายเดิมของผู้เชี่ยวชาญไว้ให้มาก   
ที่สุดเท่าที่จะมากได้ คือ ถ้าผู้เชี่ยวชาญได้ภาษาที่ชัดเจนดีแล้ว ก็ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข แต่ถ้าไม่ค่อย   
ชัดเจนและไม่รู้ว่าในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหมายถึงอะไร ก็ต้องแก้ไขคำพูดนั้นให้ตรงประเด็น  
มากที่สุด และต้องเขียนประเด็นแนวโน้มที่มีประเด็นแนวโน้มเดียวต่อ 1 ข้อ อย่าให้มีแนวโน้มย่อย ๆ  
เล็ก ๆ ในแนวโน้มใหญ่ พยายามหลีกเลี่ยงถ้อยคำที่คลุมเครือ เช่น ดีขึ้น เลวลง เพิ่มขึ้น ควรใช้ภาษาที่  
แสดงความเป็นกลางมากที ่สุด เท่าที ่จะมากได้ พยายามหลีกเลี ่ยงภาษาที ่ส่อถึงทัศนคติ หรือ  
ความลำเอียงของผู้วิจัย 

5. ใช ้ว ิธ ีการของเดลฟาย (EDFR รอบที ่  2 และ 3) ในขั ้นน ี ้ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญจะได ้รับ 
แบบสอบถามที่สมบูรณ์และพิจารณาข้อความแนวโน้มต่าง ๆ เหล่านั้น โดยผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณา
และเลือกว่าถ้าข้อความแนวโน้มนั้นเกิดขึ้นจริง ๆ จะเป็นอนาคตที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ และ 
โอกาสที่ข้อความเหล่านั้นจะเป็นไปได้ในเวลาที่กำหนด สำหรับจำนวนรอบที่ เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลา และกำลังคนของการวิจัย โดยที่การจะหยุดที่รอบหนึ่งรอบใดนั้น  
ควรจะพิจารณาดู คำตอบที่ได้ในรอบต่าง ๆ ว่ามีความเป็นเอกภาพ (Homogeneity) แล้วหรือยัง  
หรือมีความสอดคล้องกัน (Concensus) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมเรื่องที่ต้องการศึกษามากพอ 
หรือไม่ ถ้ามีมากพอ อาจจะหยุดในรอบที่ 2 หรือรอบที่ 3 ก็ได้ เรื่องจำนวนรอบนี้มีนักวิจัยศึกษาไว้ 
โดยพบว่าการทำจำนวนรอบ 3 รอบ เป็นจำนวนรอบที่พอดี นั่นคือความคลาดเคลื่อนจะมีไม่มาก
ตั้งแต่รอบที่ 3 ขึ้นไป ความแตกต่างของผลที่ได้ ไม่มีนัยสำคัญ 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลของเทคนิค  
การวิจัยแบบ EDFR จะใช้วิธีการเช่นเดียวกับเทคนิคเดลฟาย ส่วนการนำเสนอผลการวิจัยนั้น ผู้วิจัย 
อาจจะเขียนบรรยายทั้ง 3 ภาพ คือทางบวก ทางลบ และภาพที่เป็นไปได้มากที่สุด หรืออาจจะเขียน   
ภาพสุดท้ายภาพเดียวก็ได้ แต่ทั้งนี้ควรจะระบุด้วยว่า เป็นภาพที่เป็นไปได้มากที่สุด และถ้าสามารถ   
เขียนโยงข้อมูลต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กันเป็นระบบได้ก็จะยิ่ งดี เพราะจะทำให้มองเห็นภาพชัดเจนมาก  
ยิ่งขึ้น หรืออาจจะเขียนแยกเป็นข้อ ๆ ก็ได้แต่แนวทางที่นำมาเขียนอนาคตภาพนั้น ควรมีความ   
สอดคล้องกันในระดับหนึ่ง ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยตั้งไว ้

7. ความเที่ยง (Reliability) และความตรง (Validity) ของเทคนิค EDFR ความเที่ยงของ  
เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR จะอยู่ที่การให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามหลาย ๆ รอบ เพื่อตรวจสอบ  
ความเที่ยงในแต่ละรอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าคำตอบของผู้เชี่ยวชาญคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง   
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ก็แสดงว่ามีความเที่ยงมาก ส่วนความตรงของเครื ่องมือนั ้นการวิจัยโดยทั่วไปก็จะใช้วิ ธีการนำ  
แบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโดยตรง แต่เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต ทำกับผู้เชี่ยวชาญ   
อยู่แล้ว อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องของการใช้ภาษาเท่านั้น นอกจากนี้การวิจัยอนาคต ทั้งเทคนิค   
EFR เทคนิคเดลฟาย และเทคนิค EDFR ยังใช้วิธีการที่ทำให้เกิดความตรงของข้อมูลที่ตรงกับความรู้สึก  
การรับรู้ และการมีประสบการณ์โดยปราศจากอคติของผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญมีโอกาส  
ตรวจสอบคำตอบของตนเองหลายรอบ และมีการใช้ “Comulative Summarization Technique”  
ในการสัมภาษณ์ที ่การสัมภาษณ์ทั่วไปไม่มี การวิจัยอนาคต เกี ่ยวข้องโดยตรงกับบุคคล ดังนั้น 
ความเที่ยงและความตรงของข้อมูลที่ได้รับ จึงขึ้นอยู่กับการเลือกผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เกณฑ์ที่เหมาะสม 
และการให้ความสำคัญกับธรรมชาติของบุคคลด้วย เช่น จัดแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตัดสินใจ  
อย่างเป็นหมวดหมู่เป็นระบบ ติดต่อในเวลาที่เหมาะสม ไม่เร่งรีบ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ที่จะทำวิจัย  
อนาคตรู้ และตระหนักให้มาก เพื่อหาวิธีป้องกันอันจะทำให้ผลการวิจัยที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

8. การประยุกต์ EDFR ถึงแม้ว่า EDFR จะเป็นเทคนิคการวิจัยที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการวิจัย  
อนาคต แต่เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR รวมไปถึง Delphi และ EFR ก็สามารถนำไปใช้วิจัยในทำนอง 
เดียวกันกับการวิจัยรูปแบบอื่น ๆ ที่มีอยู่ได้ เช่น การวิจัยเพื่อสำรวจความคิดเห็น สำรวจปัญหา วิจัย   
เพื่อหารูปแบบ เพื่อกำหนดนโยบาย เพื่อกำหนดมาตรฐาน เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและเพื่อการตัดสินใจ  
เป็นต้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน ได้มีการนำเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบต่าง ๆ ไปใช้ในวงการและ  
องค์การต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้เพื่อการวางแผนในอนาคต วิเคราะห์และแก้ปัญหาในปัจจุบัน ตลอดจน   
การวิเคราะห์อดีต เพราะเทคนิคการวิจัยอนาคต โดยเฉพาะ Delphi และ EDFR นั้น ช่วยให้ผู้วิจัย 
ได้ข้อมูลที่เป็นระบบและน่าเชื่อถือมากขึ้น175  

 
175 ประสงค์ กลิ่นบรม, “การมัธยมศึกษาตามความต้องการของประชาชน: กรณีศึกษา 

โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 86-88. 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยในประเทศ 
จักรพรรดิ วะทา ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะประจำตัวที่ผู้บริหารจะต้องมี คือ 1) เป็นผู้มี 

ความสามารถ ประกอบด้วย ความมีไหวพริบ การตื่นตัวทันต่อเหตุการณ์ การใช้เวลาและภาษาพูด 
ความเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ตัดสินปัญหาดี 2) ความเป็นผู้มีความสำเร็จ ประกอบด้วย 
ความสำเร็จทางด้านวิชาการ และแสวงหาความรู้ 3) ความเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ได้แก การเป็นที่พึ่ง 
ของคนอื่นได้มีความสม่ำเสมอมั่นคงอดทนกล้าพูดกล้าทำ เชื่อมั่นในตนเองและมีความทะเยอทะยาน 
4) ความเป็นผู้เข้าไปมีส่วนร่วม ในด้านกิจกรรมทางด้านสังคมให้ความร่วมมือ รู้จักปรับตัวและ  
มีอารมณ์ขัน 5) ความเป็นผู้มีฐานะทางสังคม มีตำแหนง ฐานะทางสังคมเป็นที่รู้จัก176 

สมถวิล ชูทรัพย์ ได้ศึกษาคุณลักษณะซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ จำนวน 17 คุณลักษณะ ดังนี้ คุณลักษณะที่ 1 คุณลักษณะทางกาย ประกอบด้วย  
1) เป็นบุคคลที่มีร่างกายสมประกอบ 2) มีลักษณะสง่างาม 3) มีรูปร่างหน้าตาดี ส่วนสูง และน้ำหนัก
เหมาะสม 4) มีน้ำเสียงในการพูดเป็นธรรมชาติ น่าฟัง 5) มีการพูดที่สื่อความหมายได้ชัดเจน เข้าใจ  
ง่ายและ 6) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง คุณลักษณะที่ 2 คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ประกอบด้วย  
1) มีการวางตนเหมาะสมกับกาลเทศะ 2) เป็นกันเองไม่ถือตัว 3) มีความทะเยอทะยานที่จะนำพา 
องค์การไปสู่ความสำเร็จ 4) มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะทำงานให้สำเร็จ 5) มีความสุขุม เยือกเย็น  
6) มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและรู้จักการประนีประนอม 7) มีความกระตือรือร้น และตื่นตัวที่จะทำงาน
อยู่เสมอ 8) มีความคล่องตวั ทำงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว 9) มีความขยันและความมานะ 10) มีอารมณ์ดี
มีชีวิตชีวาร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส 11) รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง 12) มีความอดทนอดกลั้นต่อภาวะ  
กดดัน 13) มีบุคลิกลักษณะดี สุภาพเรียบร้อย น่าเคารพ เชื่อถือและศรัทธา 14) แต่งกายสุภาพ 
เรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ 15) มีวาจาสุภาพเรียบร้อยและ 16) มีวาทศิลป์ในการพูด  
คุณลักษณะที่ 3 คุณลักษณะทางสังคม ประกอบด้วย 1) มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 2) เป็นกัลยาณมิตร
กับทุกคน 3) เป็นผู้อำนวยความสะดวกที่เชี่ยวชาญ 4) เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของผู้ร่วมงาน นักเรียน  
ผู้ปกครองและชุมชน 5) มีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร 6) บริการให้ความช่วยเหลือสังคมและ
ชุมชนอยู่เสมอ 7) เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและ 8) มีใจกว้างมีอัธยาศัยดีและมีน้ำใจ 
คุณลักษณะที่ 4 คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1) มีสติปัญญาเฉียบแหลม 2) มีไหวพริบ 

 
176 จักรพรรดิ วะทา, “คุณลักษณะที่พึงประสงคของศึกษาธิการจังหวัดในทศวรรษหน้า 

(ค.ศ.1995-2005)” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2538), 23. 
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ปฏิภาณดี 3) มีวิจารณญาณในการวินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ 4) มีความรอบรู้ 5) มีความสามารถในการพูด   
6) มีความสามารถในการทำงาน 7) มีความจริงใจ 8) มีความเป็นมิตร 9) มีความเสมอต้นเสมอปลาย  
10) มีอารมณ์ขัน 11) มีสุขภาพจิตดี และ 12) มีการดูแลเอาใจใสสุขภาพ คุณลักษณะที่ 5 คุณลักษณะ
ด้านความรู้ ประกอบด้วย 1) มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ 2) มีความรู้ทางด้านวิชาชีพและด้านความรู้ 
ทั่ว ๆ ไปเป็นอย่างดี 3) มีความรู ้ทางด้านการบริหารการศึกษาทั ้งในแง่ทฤษฎีแล ะการปฏิบัติ  
4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลการรวบรวมข้อมูล และยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ ข้อมูล  
5) มีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการออกแบบการใช้ การประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร  
6) มีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการวัดผล การประเมินผล และยุทธศาสตร์ ในการประเมินผล  
7) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการบริหารจัดการในโรงเรียน 8) มีความรู้  
เรื่องการปฏิรูปการศึกษา การประเมินภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา 9) มีความรู้เกี่ยวกับ
กรอบภารกิจของสถานศึกษาและการบริหารงานในสถานศึกษา 10) มีความรู ้ค วามเข้าใจด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการใหม่ ๆ และ 11) เป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้อยู่
เสมอ คุณลักษณะที่ 6 คุณลักษณะด้านความสามารถในการปฏิบัติงานประกอบด้วย 1) รู้บทบาทของ 
ตนเอง 2) เป็นคนตรงต่อเวลา 3) มีความกล้าหาญ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ และ กล้าตัดสินใจ  
4) มีความรับผิดชอบ 5) มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 6) มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
ปัญหาในการทำงาน 7) มีความสามารถในการตัดสินใจ 8)มีความสามารถในการประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน 9) มีความสามารถในการจูงใจคน 10) มีความสามารถในการบังคับ 
ตนเองได้ 11) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ 12) มีความเด็ดขาดและมีความยืดหยุ น ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ คุณลักษณะที่ 7 คุณลักษณะด้านวิชาชีพ ประกอบด้วย 1) มีความรู้ความเข้าใจในสาขา
วิชาชีพอย่างดีและชัดเจน 2) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ 3) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 4) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา  
5) มีประสบการณ์ก่อนที่จะรับตำแหนงอย่างเพียงพอ 6) มีพื้นฐานการศึกษาที่สูงพอ 7) มีบทบาท 
ในการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 8) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ 
การบริหารการศึกษา และ 9) เป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา คุณลักษณะที่ 8  
คุณลักษณะทางแรงจูงใจ ประกอบด้วย 1) มีแรงขับในการปฏิบัติงาน 2) มีแรงกระตุ้นในการสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3) มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ 4) มีความต้องการในอำนาจด้วย
วิธีการที่ถูกต้องและใช้อย่างมีเหตุผล 5) ยอมรับและชื่นชมความสำเร็จของนักเรียนและบุคลากร 
ทุกคน 6) ปฏิบัติอย่างยุติธรรม และให้เกียรติแกบุคลากรทุกคน 7) สนับสนุนให้บุคลากรประสบ 
ผลสำเร็จในงาน 8) พัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มขีดความสามารถของแต่ละคน  
9) ชื่นชมและเผยแพรผลสำเร็จของงานของผู้ร่วมงานต่อสาธารณะ เป็นประจำ และ 10) มีการ  
เสริมแรงทางบวกแกผู้ที่ปฏิบัติงานดี คุณลักษณะที่ 9 คุณลักษณะทางทักษะ ประกอบด้วย 1) มทีักษะ
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ทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน 2) มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 3) มีทักษะทางความคิดรวบยอด  
4) มีทักษะทางการบริหารงาน 5) มีทักษะในการประสานงานและการจูงใจ 6) มีทักษะในการแก้ปัญหา
และขจัดความขัดแย้ง 7) มีทักษะในการสั่งการ 8) มีทักษะในการติดตาม กำกับ และประเมินผล  
9) มีทักษะในการดำเนินการประชุม 10) มีทักษะในการพูดและใช้ภาษาในการสื ่อสารอย่างมี  
ประสิทธิภาพ 11) มีทักษะ ในเชิงคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุง  
องค์กรและ 12) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) เพื่อการบริหารจัดการ คุณลักษณะ 
ที่ 10 คุณลักษณะด้านการบริหาร ประกอบด้วย 1) เป็นผู้จัดการที่มีหลักการ และมีเหตุผล 2) มีความ 
รอบรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองค์กร 3) มีประสบการณ์ในการบริหาร 4) พัฒนาและใช้
นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น เป็นลำดับ 5) มีความสามารถในการคัดเลือก
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 6) มีความสามารถที่จะมอบหมายงานให้ผู้อื่นทำตาม 
ความถนัด และความสามารถ 7) มีความสามารถในการวางแผนและจัดระเบียบงาน 8) สามารถนำ 
ความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกต ใช้ในการบริหาร 
สถานศึกษา 9) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
10) สามารถกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา 11) สามารถจัดองค์กร โครงสร้าง 
การบริหาร และกำหนดภารกิจ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เหมาะสม คุณลักษณะที่ 11  
คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย 1) เป็น ผู้นำเชิงคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี 2) เวลาให้กับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 3) มีความซื่อสัตย์สุจริต 4) มีความ 
โปร่งใส 5) มีความเมตตากรุณาเอื้ออาทรต่อผู้อื่น 6) มีความอดทนต่อความยากลำบาก 7) มีใจเป็น
ธรรม และมีความยุติธรรม 8) มีความหนักแน่น และมีสัจจะ 9) มีวินัยในตนเอง 10) ยึดมั่นในสถาบัน 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 11) นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาประยุกตใช้ในการบริหารและ 
12) ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงาน คุณลักษณะที่ 12 คุณลักษณะด้านภาวะผู้นำ ประกอบด้วย 
1) เป็นผู้มีบารมี 2) เป็นผู้นำและสร้างผู ้นำ 3) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ร่วมงานทุกคน 4) มีวิสัยทัศน์และมองการณ์ไกล 5) มีความสามารถในการแก้ปัญหาในแต่ละ  
สถานการณ์อย่างเหมาะสม 6) มีความสามารถในการกระจายอำนาจการบริหารและความรับผิดชอบ
ที่เหมาะสมกับบุคลากร 7) มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 8)มีความสามารถในการแสดง
บทบาทผู้นำตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและ 9) มีความสามารถในการชี้นำและแนะแนวทาง 
ในการดำเนินงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา คุณลักษณะที่ 13 คุณลักษณะด้านความสามารถที่จะทำงาน 
ร่วมกับผู้อื่นประกอบด้วย 1) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 2) มีความสามารถ
ในการบริหารความขัดแย้ง 3) มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม สร้างและพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง  
4) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 5) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้เตม็ศักยภาพ 6) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 7) สร้างโอกาสในการพัฒนา
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ได้ทุกสถานการณ์ 8) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้ดี  
ยิ่งขึ้น 9) ปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร และ 10) มีความสามารถในการรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ คุณลักษณะที ่ 14 คุณลักษณะด้านความสามารถ 
ในการวางแผนการทำงานประกอบด้วย 1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน กลยุทธ์ และ 
การนำแผนไปสู ่การปฏิบัติ 2) มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  
3) มีการพัฒนาแผนงานขององค์การให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 4) มีการกระตุ้น ส่งเสริมให้  
ผู้ร่วมงานปฏิบัติตามแผนด้วยความเต็มใจ 5) มีการระดมและจัดสรรทรัพยากรทุกด้าน เพื่อประโยชน์
ในการดำเนินงานตามที่วางแผนไว้ให้บรรลุตาม เป้าหมายและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานการจัด 
การศึกษา 6) มีการเก็บหลักฐานการทำงาน อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ เพื่อใช้ในการประเมินผล
การพัฒนาโรงเรียน 7) สามารถวิเคราะข้อมูลเพื ่อจัดทำนโยบายการศึกษาระดับสถานศึกษา  
8) สามารถกำหนดนโยบายวางแผนการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 9) จัดทำ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดีคุ้มค่าต่อการศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม 10) สามารถ
นำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติและ 11) สามารถติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ  
ดำเนินงาน คุณลักษณะที่ 15 คุณลักษณะด้านความสามารถในการทำงานร่วมกับชุมชนประกอบด้วย 
1) มีการติดต่อสื่อสารกับผู้แทนของแต่ละกลุมในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 2) ส่งเสริมความสัมพันธ์กับ 
ผู้นำชุมชน และสร้างความยอมรับเชื่อถือของชุมชน 3) สร้างพันธมิตรกับองค์กรภายนอกทั้งระดับ
บุคคล และระดับกลุ่ม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน 4) ขอความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ  
ทั้งจากชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนของ
โรงเรียน 5) เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
โรงเรียน 6) ศึกษาพื้นฐานความเป็นอยู่ของชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้อ งกับ
ความต้องการของชุมชน 7) สามารถสร้างกิจกรรมความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ ์
อันดีกับชุมชน โดยมีเป้าหมายในการเข้าไปช่วยเหลือชุมชน  8) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดย 
คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียนและชุมชน 9) สามารถระดมทรัพยากรและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาและ 10) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่าง 
สร้างสรรค์คุณลักษณะที่ 16 คุณลักษณะด้านความสามารถในฐานะผู้นำด้านศาสนา วัฒนธรรมและ
จริยธรรม ประกอบด้วย 1) สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการพัฒนาองค์การด้านศาสนา
วัฒนธรรมและจริยธรรม 2) ดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่สอดรับกับความเชื่อและประเพณีปฏิบัติ  
ในสังคมอย่างต่อเนื่อง 3) ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 4) มีการส่งเสริมจรรยาบรรณที่ดีเกี่ยวกับ  
วิชาชีพ 5) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของสังคมในภาพรวมเพื ่อนำ
วัฒนธรรมมาประกอบในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น 6) สามารถเป็นตัวอย่างและเป็นผู้นำ  
ในงานด้านศาสนาวัฒนธรรมและจริยธรรม 7) ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา 
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วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 8) ฝึกฝนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นรูปธรรม 9) มีการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้ส่งเสริมกิจกรรม 
ทางด้านศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม 10) สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนประเพณี
ต่าง ๆ ในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 11) นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และ
จริยธรรม และ 12) คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวด ลอมด้านศาสนาวัฒนธรรม และจริยธรรม คุณลักษณะ 
ที่ 17 คุณลักษณะด้านทัศนคติ ประกอบด้วย 1) มีทัศนคติว่ามนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา 
ได้ตามศักยภาพของตนเอง 2) มีทัศนคติว่าให้เด็ก เก่ง ดี มีสุขโดยการบูรณาการทั ้งโรงเรียน  
3) มีทัศนคติว่าการพัฒนาโรงเรียนเป็นกระบวนการที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื ่อง 4) มีทัศนคติว่า
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นวิสัยทัศน์ที่มีมาตรฐานสูงและปฏิบัติได้จริง 5) มีทัศนคติว่าการเรียนรู้ของ 
นักเรียน เป็นเป้าประสงค์พื้นฐานของการจัดการศึกษา 6) มีทัศนคติ ว่านักเรียนต้องมีความรู้ ทักษะ 
และค่านิยมที่จำเป็น เพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 7) มีทัศนคติว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่ 
จำเป็นสำหรับตนเอง และผู้อื่น 8) มีทัศนคติว่าความแตกต่างของบุคคลเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  
9) มีทัศนคติว่าโรงเรียนต้องมีสิ ่งแวดล้อมทางการเรียนที ่หลากหลายปลอดภัย และน่าเรียน  
10) มีทัศนคติว่าการมีใจรักในงานและการมีความรู้ ทำให้ทุกอย่างสามารถแก้ปัญหาได้ 11) มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพของตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อสังคม และต่อชุมชนแวดลอมโรงเรียนและ 12) มีทัศนคติ
ที่ดีต่อโลก177 

นิคม นาคอ้าย ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบคุณลักษณะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์และปัจจัย  
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลภาวะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า 
การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาและตรวจสอบแบบจำลองเชิงทฤษฎีขององค์ประกอบ  
คุณลักษณะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์(คุณลักษณะของผู้นำในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์  เพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของ
องค์ประกอบคุณลักษณะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างลักษณะของสถานศึกษาและเพื่อศึกษา  
อิทธิพลของตัวแปรต่างระดับ ทั้งในระดับนักเรียน ระดับห้องเรียน และสถานศึกษาที่มีต่อประสิทธิผล
ภาวะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์โดยองค์ประกอบคุณลักษณะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์มี 6 ด้านประกอบด้วย  
1) คุณลักษณะด้านความเป็นผู ้นำและวิสัยทัศน์  2) คุณลักษณะด้านการเรียนรู ้และการสอน  
3) คุณลักษณะด้านความสามารถเชิงผลิตภาพและความชำนาญเชิงวิชาชีพ  4) คุณลักษณะด้านการ 
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการและการปฏิบัต ิ5) คุณลักษณะด้านการวัดและประเมินผล 6) คุณลักษณะ

 
177 สมถวิล ชูทรัพย์, “การพัฒนาเครื่องมือและตัวบ่งชี้คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา  

ที่มีประสิทธิภาพ” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 218-223. 
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ด้านสังคมกฎหมายและจริยธรรม ปัจจัยระดับนักเรียนมี 3ตัวแปร ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนของ 
ผู้ปกครองในการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2)รายได้ของผู้ปกครองและ 3) การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้ ปัจจัยระดับห้องเรียนมี 3 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) การพัฒนาวิชาชีพครู  
2) ภูมิหลังทางเทคโนโลยีของครู และ 3) การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน ปัจจัยระดับสถานศึกษามี 4 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะผู้นำ 
เชิงอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหารสถานศึกษา 2) การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ  4)การสนับสนุนของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาและชุมชนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนตามโครงการหนึ่งอำเภอ
หนึ่งโรงเรียนในฝัน 35 คน ผู้บริหารโรงเรียนปกต(ิขนาดใหญ่) 35 คน ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 จำนวน
170 คน นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1,700 คน รวมกลุ ่มตัวอย่างทั ้งสิ ้น  1,940 คน  
กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 3 ฉบับ คือ 
ฉบับนักเรียน ฉบับครู และฉบับผู้บริหารสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับขั้นตอนที่หนึ่งและอันดับขั้นตอนที่สอง การวิเคราะห์กลุ่มพหุ โดยใช้โปรแกรม LISREL 8.72  
และการวิเคราะห์พหุระดับ 3 ระดับ ด้วยโปรแกรม HLM 6.02 Student Version ผลการวิจัยปรากฏ
ดังนี้ 1)ผลการพัฒนาแบบจำลองเชิงทฤษฎี พบว่าองค์ประกอบคุณลักษณะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์  
(คุณลักษณะของผู ้นำในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ) สำหรับผู ้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เป็นคุณลักษณะรวมที่วัดจากคุณลักษณะหลัก 6 ด้าน และคุณลักษณะย่อย 31 ตัวแปร  
ในรูปของแบบจำลองการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับขั้นตอนที่สอง 2) ผลการวิเคราะห์
แบบจำลองประกอบคุณลักษณะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (คุณลักษณะของผู้นำในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน พบว่ามีความกลมกลืนกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย โดยน้ำหนักองค์ประกอบของคุณลักษณะหลักทั้ง  
6 คุณลักษณะมีค่าเป็นบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01ทั้งนี้ คุณลักษณะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์  
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะรวม ให้ความสำคัญกับความสามารถ 
เชิงผลิตภาพและความชำนาญเชิงวิชาชีพเป็นลำดับแรก รองลงมาคือคุณลักษณะด้านการเรียนรู้และ 
การสอน ส่วนคุณลักษณะที่มีความสำคัญลำดับสุดท้ายคือ  คุณลักษณะทางสังคม กฎหมายและ
จริยธรรม 3)ผลการวิเคราะห์กลุ่มพหุ พบว่าแบบจำลองคุณลักษณะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์(คุณลักษณะ 
ของผู้นำในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่าง 
ผู้บริหารโรงเรียนในฝัน กับผู้บริหารโรงเรียนปกติ(ขนาดใหญ่) สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
และมีรูปแบบไม่แปรเปลี่ยนระหว่างลักษณะของสถานศึกษา  และเมื่อนำมาวิเคราะห์ค่าน้ำหนัก 
องค์ประกอบของคุณลักษณะหลัก 6 ด้าน โดยเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนในฝันและโรงเรียนปกติ 
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พบว่า น้ำหนักองค์ประกอบมีความแตกต่างกันระหว่างลักษณะสถานศึกษาทั ้งในประเด็นของ  
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ และลำดับความสำคัญขององค์ประกอบ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
4) ผลการวิเคราะห์พหุระดับทั้ง 3 ระดับเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย โดยในระดับที่ 1 หรือ 
ระดับนักเรียน พบว่า การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ของนักเรียน  และการสนับสนุน
ของผู้ปกครองในการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลภาวะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ 
ของผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของรายได้ผู้ปกครอง 
ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 5) ผลการวิเคราะห์พหุระดับ ในระดับที่ 2 หรือระดับห้องเรียน พบว่า  
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของครู  และการพัฒนา
วิชาชีพคร ูมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลภาวะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 และ .01 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของภูมิหลังทางเทคโนโลยีของครูไม่มีนัยสำคัญ
ทางสถิติ นอกจากนั้นยังพบว่าการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ของครู ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ของนักเรียน 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ระดับที่ 1 ด้วย 6) ผลการวิเคราะห์พหุระดับ ในระดับที่ 3หรือระดับโรงเรียน  
พบว่า คุณลักษณะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (คุณลักษณะของผู้นำในการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) ของผู้บริหารและการสนับสนุนของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน  มีอิทธิพลต่อ 
ประสิทธิผลภาวะผู ้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของผู ้บริหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ  .05  
ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของกลยุทธ์และการกำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีนัยสำคัญ 
ทางสถิตินอกจากนี้ยังพบว่า คุณลักษณะผู้นำเชิงอิเล็ก-ทรอนิกส์ (คุณลักษณะของผู้นำในการบริหาร 
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) ของผู้บริหาร ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการบูรณาการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของครู และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของการพัฒนาวิชาชีพครู ที่ได้จากการวิเคราะห์ระดับที ่2178 

กฤษฎาภรณ์ รุจีสำรงกุล ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือชั ้นกับการจัดการ 
สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน ในศตวรรษที่ 21 การวิจัยครั ้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัจจัย 
องค์ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือชั้นจัดการสถาบันอุดมศึกษากาศ เอกชนและอิทธิพลของภาวะผู้นำ  
เชิงวิสัยทัศน์เหนือชั้นที่มีต่อการจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงเสนอรูปแบบ ภาวะผู้นำ  
เชิงวิสัยทัศน์เหนือชั้นจัดการสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนในศตวรรษที่ 21กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหาร 
การศึกษา เชิงนโยบาย ผู้บริหารองค์การและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง  

 
178 นิคม นาคอ้าย, “องค์ประกอบคุณลักษณะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์และปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อประสิทธิผลภาวะผู ้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู ้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน”  วารสาร
ศึกษาศาสตร์ 18, 2 (พฤศจิกายน 2549 - มีนาคม 2550): 99-133. 
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จำนวน 1,382 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวินัย มีค่าความเชื่อถือครอนบาคอัลฟา 0.25  
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติยศ
ถอยเชิงพหุคูณแบบมีขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยองค์ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือชั้นที่ใช้จัดการ 
องค์การและหน่วยงานของสถาบัน อุดมศึกษาภาคเอกชนให้บรรลุเป้าหมายโดยรวม ตามลำดับ  
ความสำคัญของการใช้จากมากไปหาน้อยคือ เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ  
เชิงวิสัยทัศน์ พฤติกรรมเชิงวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมเชิงวิสัยทัศน์ และสมรรถนะเซ็งวิสัยทัศน์ เหนือชั้ น  
ส่วนภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือชั้น มีอิทธิพลเชิงบวกทำให้องค์กรและหน่วยงานบรรลุเป้าหมายสูง
มากถึงร้อยละ 64 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.64, Sig 2000) คือเศรษฐกิจพอเพียงกับสมรรถนะ 
เซิงวิสัยทัศน์เหนือชั้น ประการ สุดท้ายยังมีรูปแบบภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือชั้นจัดการในศตวรรษ 
ที่ 21 ยุคที่ใช้ระบบดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นหาข้อมูลคือ ผู้บริหารและผู้นำที่เกี่ยวข้อง
ในทุกระดับต้องสมนำภาวะผู้นำให้สอดคล้องกับบริบทขององค์การและ หน่วยงานของตนในทิศทาง  
เดียวกัน และกำหนดเป้าหมายที่คาดหวังในศตวรรษที่ 21เป็นพลังกระตุ้นจูงใจการทำงานร่วมกันสู่ 
ความสำเร็จแบบสมดุลของเศรษฐกิจพอเพียงกับสมรรถนะเหนือชั้นเชิงวิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำอื่น ๆ 
เชื่อมโยง เวลา สถานที่ สถานการณ์ขับเคลื่อนองค์การให้อยู่รอดสู่การเติบโตที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน179 

ทรงสวัสดิ์ แสงมณี ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความต้องการ 
ของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน กล่าวว่าการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความต้องการของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 
เขตบางขุนเทียน ในภาพรวม และจำแนกตามเพศ ระดับการศึกษาประสบการณ์การทำงาน  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนจำนวน 340 คน  
โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ 
ค่าที ผลการวิจัย1) พบว่าคุณลักษณะของผู ้บริหารสถานศึกษาตามความต้องการของครูสังกัด 
กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านคุณธรรม 
อยู ่ในระดับมากที่สุด 2) พบว่าคุณลักษณะของผู ้บริหารสถานศึกษา ตามความต้องการของครู 
สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ 
การทำงาน ไม่แตกต่างกัน180 

 
179 กฤษฎาภรณ์ ร ุจ ีสำรงกุล, “ภาวะผู ้นำเชิงว ิส ัยทัศน์เหนือช ั ้นก ับการจ ัดการ

สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนในศตวรรษที่ 21” วารสารสมาคมนักวิจัย 27, 2 (กันยายน - ธันวาคม 
2550). 

180 ทรงสวัสดิ์ แสงมณี, “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความต้องการของครู
สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน” วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 4, 1 (มีนาคม 
2553): 59-70. 
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สำเนา หมื่นแจ่ม ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบภาวะผู ้นำการเปลี ่ยนแปลงของผู้บริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูง กล่าวว่า การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูง การดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนแรกเป็นการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดำเนินการโดยวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องขั้นตอนที่ 2 เป็นการพัฒนาทฤษฎีฐานวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) การส ั ง เ กตแบบไม ่ ม ี โ ค ร งสร ้ า ง  (Unstructured Observation) และ 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยคร ูนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  
และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยวิธีการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ขั ้นตอนที่ 3 เป็นการตรวจสอบทฤษฎีฐานราก  
ใช้วิธีการสอบถามเครื ่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม  (Questionnaire)  
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 9 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่า 0.93 ผู้ให้ข้อมูล
ทั้งหมด 668 คน คือผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูงที่บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมี  
คุณภาพ ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) ด้วยสูตรของทาโร ยามาเน ่(Yamane,  
1970) ได้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูงจำนวน  490 คนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ 
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันผลจากการพัฒนาทฤษฎีฐานรากได้องค์ประกอบภาวะผู ้นำ  
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูง  5 ประการ ได้แก่ การมีอุดมการณ์ 
(Ideology) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การเป็นแบบอย่างที ่ดี (Role Modeling) 
การสร ้างแรงบ ันดาลใจ  (Inspiration) และการสร ้างว ัฒนธรรมการทำงานแบบมีส ่วนร ่วม  
(Participatory working culture) และผลการตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่ามีความสอดคล้อง 
ก ับข ้อม ูลเช ิงประจ ักษ์  C)C=111.25, p-value = 0.108, df = 94, RMSEA = 0.019, GFI=0.97,  
AGFI = 0.96 และ RMR=0.029) องค์ประกอบที ่ม ีความสำคัญที ่ส ุดคือการสร้างแรงบันดาลใจ 
มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.83 รองลงมาคือองค์ประกอบด้าน การสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมมี
ค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.82181 

ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ศึกษาเรื่อง ครูและนักเรียนในยุคการศึกษาไทย 4.0 วัตถุประสงค์  
1) การจัดการศึกษา 4.0 2) คุณลักษณะครู 4.0 3) คุณลักษณะนักเรียน 4.0 พบว่า การศึกษาไทย 
ยุค 4.0 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอนให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที ่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง  
บนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของ  
สังคม คุณลักษณะครูต้องมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการพัฒนานักเรียนให้มี คุณลักษณะ

 
181 สำเนา หมื่นแจ่ม, “องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูง” วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ (2 เมษายน-กันยายน 2555): 54-69. 
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เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ ครูมีคุณลักษณะสามารถสอนให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง คิดมีเหตุผล ครูความสามารถตรวจสอบประเมินผลข้อมูล  
ครูสามารถสร้างสรรค์คิดนอกกรอบ ความคิดริเริ่ม คิดแบบผลิตภาพ คิดแบบรับผิดชอบ ครูทำให้  
นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 3R8C ส่วนคุณลักษณะนักเรียนเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพนักเรียน 
ในยุคการศึกษา 4.0 จะเป็นบุคลากรของประเทศที ่มีศักยภาพเพียงพอในการสร้างนวัตกรรม 
จนได้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพส่งขายไปยังต่างประเทศ เพื่อเอาเงินตราเข้าประเทศและสร้างรายได้ให้กับ 
ประเทศอย่างมี รายได้สูงได้ ผู้เรียนหรือนักเรียนจะมีความสามารถเช่นนั้นได้ต้องมีความสามารถ  
หลายอย่างอยู ่ในตัวโดยเฉพาะอย่างยิ ่งเป็นความสามารถด้านการคิด ได้แก่ การคิด วิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) เป็นการคิดในการแยกแยะข้อมูลทั ้งที ่เป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
ออกเป็นส่วนย่อย ๆ และมีการเช่ือมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของข้อมูลเหล่านั้น เพื่อใช้เป็นพื้นฐาน 
ในการคิดระดับอื่น ๆ หรือทำให้เกิดความเข้าใจเหตุการณ์ในแง่มุมต่าง ๆ ได้ ชัดเจนขึ้น การคิดอย่างมี 
วิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นการคิดที่ให้ระบุประเด็นปัญหา ประมวลข้อมูลที่ เกี่ยวข้องจาก
การคิดทางกว้าง คิดทางลึกซึ้ง คิดอย่างละเอียดและคิดในระยะไกล วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาทางเลือก 
โดยพิจารณาข้อมูลโดยใช้หลักเหตุผลและระบุทางเลือกที่หลากหลาย สิงความเห็น ตัดสินใจ ทำนาย 
อนาคต โดยประเมินทางเลือกและใช้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นการคิดที่มี
องค์ประกอบสำคัญตาม แนวคิดของ พอล ทอร์แรนซ์ (Paul Torrance) คือ การคิดคล่อง (Fluency)  
การคิดยืดหยุ่น (Flexibility) การคิด สะเอียดลออ (Elaboration) และการคิดต้นแบบ (Originality) 
การคิดผลิตภาพ (Productive Thinking) ความสามารถ ทางสมองของบุคคลในการทำภาพที่เกิดขึ้น 
ให้ออกมาเป็นสิ่งที่เป็นผลิตภาพที่เป็นรูปธรรม ที่สามารถนำไปใช้ แก้ปัญหาหรือไปทำประโยชน์ในงาน
ต่าง ๆ ได้ โดยการสร้างผลงาน แนวทางดังกล่าวนี ้จะต้องเน้นให้มีผลงาน เกิดขึ ้นจากผู ้เรียน  
ไม่ว่าผลงานนั้นจะเป็นผลงานวิชาการ ผลงานการประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ดังนั้นไม่ว่า  
จะเป็นการสอนภาษา ก็ต้องมีผลงานทางภาษา ถ้าสอนวิทยาศาสตร์ต้องให้มีผลงานทางวิทยาศาสตร์  
ถ้าสอนศิลปะ ต้องมีงานศิลปะออกมา ถ้าเป็นงานทางเกษตร ต้องมีผลงานเกษตรที่ชัดเจน ไม่ว่าจะ
เป็นการเรียนวิชาใดเรื่องใด เป้าหมายจะต้องมีผลผลิตออกมาอย่างชัดเจน นอกจากนั้น ผลผลิตที่  
ออกมาจะต้องเป็น ผลผลิตที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ด้วยพร้อมกันไป ไม่ใช่เพียงแต่ลอกเลียนคนอื่นมา
เท่านั้น ในขณะที่รู้จักคิดสร้างสรรค์ สำหรับการคิดนวัตกรรม (Innovation Thinking) เป็นการคิดที่
สร ้างผลผลิตที ่ม ีความใหม่ ไม่ซ ้ำแบบใครและมีความเป็นเชิงบวก และการคิด ร ับผิดชอบ  
(Responsible Thinking) ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำในทุกขั้นตอน ตลอดจนรับผิดชอบต่อผลผลิต
ที่ สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วย 3R: ประกอบด้วย ทักษะการรู้หนังสือ  
ได้แก่ 1. Reading ทักษะการอ่าน อ่านออก 2. Writing ทักษะการ เขียน เขียนได้ 3. Arithmetic 
ทักษะเลขคณิต คิดเลขเป็น 7C; ประกอบด้วย ทักษะ 7 ด้าน คือ 1. ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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และการแก้ป ัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) เป ็นการคิดอย่างผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ  
2. ด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media  
Literacy) เป็นการสื่อสารอย่างซับซ้อนและการประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อต่าง ๆ 3. ด้านความ 
ร ่วมม ือการทำงานเป ็นท ีมและภาวะผ ู ้นำ ( Collaboration, Teamwork and Leadership)  
เป็นความสามารถในการนำผู้อื่นและความรับผิดชอบแบบกระจายบทบาท 4. ด้านการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creativity and Innovation) เป็นการใช้จินตนาการ การประยุกต์ และการประดิษฐ์  
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เรื่อง ใหม่ 5. ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(computing and ICT Literacy) มีความรู ้ แหล่งสารสนเทศและสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว  
สามารถประเมินความน่าเชื ่อถือของสารสนเทศและสามารถใช้ คอมพิวเตอ ร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 6. ด้านการทำงาน การเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง (Career and Learning 
Self-Reliance) มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี มีความสามารถในการจัดการ ทำงานและเรียนรู้  
อย่างอิสระ 7. ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-Cultural Understanding)  
มีปฏิสัมพันธ์ทำงาน ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำงานกับทีมงานที่มีความ
แตกต่างหลากหลายได้ดี ทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของการจัดการศึกษาและ 
การเรียนรู้ที่ช่วยผู้เรียนให้มีคุณภาพเพื่อเตรียมพร้อมที่ จะมีชี วิตในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะ 
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างความสามารถของ ผู้เรียนในยุคการศึกษา 4.0  
ให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศได้ต่อไป 3. ครูในยุคการศึกษา 4.0 ครูในยุคการศึกษา 4.0  
ต้องเป็นครูมืออาชีพ หมายถึง ครูที่มีความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี โดยมีความรู้ใน ส่วนที่เป็นศาสตร์
ด้านเนื้อหาความรู้ที ่สอน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา  
ศิลปศึกษา หรือพละศึกษา และมีความรู้ในส่วนที่เป็นศาสตร์ด้านการสอน มีความสามารถในการปฏิบัติ 
การสอน หรือมีศิลปในการสอน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้ดี มีความสามารถในด้าน ICT เป็นผู้ที่ 
มีคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นครู สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นผู้ที่พัฒนาความรู้ตนเอง
อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ รายละเอียดของ คุณลักษณะด้านต่าง ๆ มีดังนี้ 3.1 IPCK; TPACK เป็นความรู้ 
เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี (TPCK: Technological Pedagogical Content Knowledge) 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2558) เป็นความสามารถบูรณาการระหว่างเนื้อหาวิชากับ ศาสตร์การสอนได้  
เหมาะสม สามารถผสานความรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านเนื้อหา ความรู้ด้านการสอน และความรู้ 
ด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้การสอนโดยใช้เทคโนโลยีเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ 
เรียนรู้ได้ดี และรวดเร็วขึ้นความรู้ด้านเนื้อหาหรือซีเค (Content Knowledge-CK)หมายถึง ความรู้
ความเข้าใจของครูผู้สอนในวิชาหรือเนื้อหาที่สอนลักษณะและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของเนื้อหา  
มโนทัศน์สำคัญ หลักการ ทฤษฎี โครงสร้างและกรอบความคิดของเนื้อหาที่สอน รวมถึง ข้อมูล 
หลักฐาน กระบวนการสืบสวนและพัฒนาความรู ้ในเนื ้อหาสาระความรู้ด้านการสอนหรือพิเศษ  
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(Pedagogical Knowledge-PK) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ผู้เรียน วัตถุประสงค์ กลยุทธ์  
วิธีการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการชั้นเรียน การจัดประสบการณ์ เสริมการ  
เรียนรู ้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ความรู ้ด้านเทคโนโลยีหรือทีเค (Technological 
Knowledge-TK) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีแบบต่าง ๆ ทั้งในระบบแอนะล็อก (Analog  
System) และระบบดิจ ิท ัล (Digital System) รวมถึงการใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที  
(Information Technology-IT) เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ แต่เนื่องจากความรู้ด้าน เทคโนโลยีกำลัง 
อยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความรู้ทั้งหลายจึงอาจล้าสมัยได้ในเวลา 
อันรวดเร็ว ดังนั้นกรอบความคิดของการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีในที่พิซีเคจึงไม่ได้หมายถึงความรู้  
ทั่วไปด้าน เทคโนโลยี (Computer Literacy) เท่านั้น แต่หมายรวมถึงความยืดหยุ่นและความคล่องตัว 
ของการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศหรือฟิตเนส (Fluency of Information Technology-FIIness) 
กล่าวคือ ผู ้สอนจำเป็นต้องมีความเข้าใจ เทคโนโลยีในระดับที ่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน 
ในชีวิตประจำวันได้ Technological Pedagogical Content Knowledge (IPCK) หรือที่นิยมเรียกว่า  
ทีแพ็ก (TPACK) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนเนื้อหาสาระด้วยวิธีการ 
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ วัตถุประสงค์และผู้เรียน โดยสามารถปรับหรือประยุกต์เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้
สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับ บริบทและวัตถุประสงค์ที่ต้องการครูในยุคการศึกษา 4.0 ต้องเป็น 
ครูที่มี IFCK คือมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสามารถนำเนื้อหาสาระที่เตรียมไว้ ผนวกกับความรู้ที่ค้นคว้า
ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศดังกล่าว ซึ่งมีผู้อื่นจัดทำไว้ในรูป สถิติ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
ที่มีสีสรรค์สวยงาม มีเสียงประกอบมาสร้างเป็นบทเรียน หรือสอดแทรกในบทเรียน ทำให้บทเรียน 
และการสอนแต่ละครั้งมีความน่าสนใจ และสามารถสื่อความหมายของผู้สอนได้ดียิ่งขึ้น นอกจาก  
ความรู้ด้าน เทคโนโลยีจะช่วยกระบวนการสอนตามเนื้อหาที่เตรียมไว้น่ าสนใจยิ่งขึ้นแล้ว ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีแสวงหาข้อมูล และเรื่องที่เป็นประโยชน์ผ่านเครือข่ายที่มีความเร็วสูง จะประหยัดเวลาใน
การเตรียมบทเรียนเป็นอย่างมาก รวมทั้ง การใช้เทคโนโลยีช่วยเตรียมบทเรียนจะช่วยให้สามารถ
นำเสนอบทเรียนได้อีกหลายครั้ง และสามารถแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เนื้อหาสาระมีความทันสมัย 
เหมาะสมยิ่งขึ้นได้โดยง่าย ตลอดจนเข้าใจถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มี ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การสอน 
ที่เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู ้เรียนสร้างสรรค์ผลงานต่อไป การพัฒนาความคิด 
สร้างสรรค์มีเทคนิคหลายอย่าง จากการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ สามารถปลูกฝังและส่งเสริม  
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นได้ ด้วยการถามคำถาม และให้โอกาสได้คิดคำตอบในสภาพแวดล้อม 
ที่ปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของผู้อื ่น สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้ แม้ บุคคลที่มี 
ความคิดว่าตนเองไม่มีความคิด สร้างสรรค์ก็สามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นด้วยการฝกึฝน 
เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีดังนี้ 1. เทคนิคการสร้างความคิดใหม่ โดยการให้บุคคลแจก
แจงแนวทางที่สามารถใช้ใน การแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งมา 10 แนวทาง 2. เทคนิคการระดมพลังสมอง  
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เป็นเทคนิควิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาของ ออสบอร์น (Alex Osborn) จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้บุคคล 
มีความคิดหลายทาง คิดได้คล่องในช่วงเวลาจํากัด โดย การให้บุคคลเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้  
จดรายการความคิดต่าง ๆ ที่คิดได้โดย ๆ แล้วค่อยประเมินเลือกเอาความคิด ที่ดีที่สุดมาใช้ 3. เทคนิค
อุปมาอุปไมย เป็นการคิดจากสิ่งที่คุ้นเคยไปสู่สิ่งแปลกใหม่ และคิดจากสิ่งแปลกใหม่ไปสู่ สิ่งคุ้นเคย  
ทำได้โดยใช้การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย จากรูปลักษณะหรือหน้าที่ของสิ่งที่คิด 4. เทคนิคการคิด
อย่างเทคนิคการคิดสร้างสรรค์แบบต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เรียนคิดสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง จึงมี  
ผลมากต่อ ผลงานเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้ง่าย 3.2 มีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู การเป็นผู้นำ
ทางด้านจิตใจเป็นคุณลักษณะที่สำคัญยิ ่งอีกประการ หนึ ่งของครูมืออาชีพ ซึ ่งมีความสามารถ 
ในการพัฒนาตนและบุคคลอื่นให้เป็นคนที่มีจิตใจดี การมีจิตใจที่เป็น เกณฑ์หลักในการตัดสินการเป็น 
คนดี ทั้งเกณฑ์ทางวิชาชีพและเกณฑ์ทางสังคม ทั้งเกณฑ์ทางทางตะวันตกและ ตะวันออก ครูทุกคน 
จึงต้องเป็นผู้นำทางจิตใจ องค์ประกอบด้านคุณลักษณะทางคุณธรรมจริยธรรมของครูมือ อาชีพ  
ได้แก่ 1) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 2) มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3) มีเจตคติที่ดีต่อ 
ศิลปวัฒนธรรมไทย 4) มีความเป็นผู้นำ และ5) มีคุณธรรม จริยธรรม ใจกว้าง มีเหตุผล รักความยุติธรรม  
รักความสามัคคี ครูที ่มีคุณธรรมจริยธรรม จะได้รับการเคารพจากศิษย์ ได้รับการยอมรับจาก
ผู้ปกครอง ได้รับการสนับสนุน จากเพื่อนและผู้บังคับบัญชา ทำให้มีความก้าวหน้าในการทำงานและ 
การประกอบอาชีพ ซึ่งอาจได้รับการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณให้เป็นตัวอย่างที่ดีของบุคลากร  
ในวิชาชีพ ในด้านภาระงานการเป็นผู้นำของสังคม ครูมืออาชีพ ควรเป็นผู้นำในด้านการใช้เหตุผล  
ได้อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมหรือชุมชน ไม่ปล่อยให้สังคม เกิดความงมงายต่อ
ความเชื่อผิด ๆ ที่ขาดหลักการทางวิทยาศาสตร์ ครูจึงเป็นตัวแบบที่ดีของสังคม สามารถทำให้สังคม 
มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และได้รับการยกย่องให้เป็นผู ้นำที ่ดีของสังคม 3.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
ครูมืออาชีพสามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้ดี สามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์กับ บุคลากรภายใน  
สถานศึกษา ทั้งเพื่อนครู นักเรียน ผู้บริหาร และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลภายนอกด้วย ได้แก่  
ผู้ปกครองและคนในชุมชน 1) ครูมืออาชีพมีแนวทางในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู ้เรียน ดังนี้  
รักนักเรียนและตั้งใจสอนนักเรียน รับฟังปัญหาของนักเรียน ให้ความสนับสนุนกับนักเรียน ให้กำลังใจ
นักเรียน ขยันอบรมจริยธรรมให้นักเรียน ขยันดูแลเอาใจใส่นักเรียน ทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของ
นักเรียน ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความรู้กว้างขวาง เป็นผู้มีความเพียร อดทนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำ 
ร่วมกับผู้เรียน ใช้หลักประชาธิปไตยใน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้เรียน 2) ครูมืออาชีพมีแนวทาง
ในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ดังนี้ ทักทายและพบปะกันในโอกาสอันควร จริงใจต่อกัน  
เลี่ยงการนินทา ไม่ซัดทอดความผิดให้คนอื่นเมื่อเป็น ความผิดของตน ยกย่องตามโอกาสอันควร  
ด้วยความจริงใจ ใจกว้าง เอื้อเฟื้อ และให้ความร่วมมือกับเพื่อนด้วย ความเต็มใจ รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย และไม่ทำตัวเหนือเพื่อน เห็นใจและช่วยเหลือ เพื่อนในยามทุกข์  
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ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานทุกระดับ 3) ครูมืออาชีพมีแนวทางในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  
ดังนี้ เข้าใจความคิดของผู้บังคับบัญชา พยายามหาทางให้ความคิดของผู้บังคับบัญชาให้เป็นความจริง
และเกิดผลดี เรียนรู้นิสัยการทำงานของผู้บังคับบัญชา ทำงานให้ดีและเต็มความสามารถ พยายาม  
ทำความคิดของผู้บังคับบัญชา ให้เป็นความจริงและเกิดผลดี เลี่ยงการประจบ ยกย่องและสรรเสริญ
ผู้บังคับบัญชาตามโอกาสอันควร เข้าพบและ ปรึกษาผู้บังคับบัญชาในโอกาสและเวลาที่เหมาะสม 
ทำงานโดยใช้เหตุผลเป็นสำคัญ ไม่นินทาผู้บังคับบัญชา และ ไม่รบกวนในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ตลอดจน 
ไม่กล่าวถึงความยากลำบากในการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา ประเมิน การทำงานของตนเป็นระยะ ๆ  
4) ครูมืออาชีพมีแนวทางในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ดังนี้ เข้าใจความต้องการ 
ของชุมชนและสังคม พยายามศึกษาความเปลี่ยนแปลงของชุมชนอยู่เสมอ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
ที่สถานศึกษาจัดให้ชุมชนรับทราบ และช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนด้วย พยายามใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และให้ชุมชนมีโอกาสมาใช้ 
ประโยชน์จากทรัพยากรในสถานศึกษาด้วย รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนอยู่เสมอ  
มีความตื่นตัวใน การพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิ่นอยู่เสมอ 3.4 พัฒนาความรู้ตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่
เสมอ ครูมืออาชีพเป็นผู้นำในวิชาชีพเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองอย่าง สม่ำเสมอ โดยพัฒนาทั้งด้านปัญญา  
ด้านศาสตร์ทางเนื้อหา ด้านจิตใจ และคุณลักษณะในวิชาชีพครู เป็นการพัฒนา ตนอย่างรอบด้าน  
การพัฒนาตนเองมีได้หลายแบบ เช่น โดยการอ่าน จะต้องพัฒนาการอ่านทางวิชาการทั้งด้าน เทคนิค 
การอ่านและขอบข่ายของการอ่าน โดยการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และโดยการศึกษาอบรมโดย
ระบบ ทางใกล้และระบบทางไกล การศึกษาอบรมโดยระบบทางใกล้เป็นการศึกษาอบรมที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับ การศึกษาต่อ หรือการเข้ารับการอบรมในหน่วยงาน เป็นวิธีที่ปฏิบัติกันมากทั้งในอดีต  
และปัจจุบัน การศึกษาอบรม ทางไกลเป็นการศึกษาที่ผู้ให้และผู้รับความรู้มีการพบปะกันโดยตรงน้อย
กว่าการศึกษาอบรมทางใกล้ ปัจจุบันมี การศึกษาอบรมทางไกลได้หลายรูปแบบ และสามารถหา
ความรู้จากเว็ปในระบบต่าง ๆ ได้เช่น MOOC (Massive Open Online Course) เป็นต้น ครูในยุค 
การศึกษา 4.0 ต้องจัดให้มีบรรยากาศชั้นเรียนในรูปแบบการสอนที่มีเป้าหมายหลักต้องการ ให้สร้าง
ผลผลิตให้มากที่สุด ให้ความสำคัญกับผู้เรียนได้ลงมือทำและพัฒนาเป็นผลงานที่มีคุณภาพโดยเฉพาะ 
ผลงานของตนเองในเชิงสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อผลงานที่พัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นคุณลักษณะคนรุ่นใหม่ 
ของสังคมไทยในการพัฒนาประเทศ รูปแบบการสอนแบบซิซีพีอาร์ (CCPR) เป็นรูปแบบที่เน้น 
เป้าหมายนี้ บรรยากาศ ชั้นเรียนในรูปแบบการสอนนี้มีลักษณะเฉพาะที่สำคัญ 4 อย่างคือ 1) ส่งเสริม 
การคิดเชิงนวัตกรรมเป็นกระบวนการ ที่ช่วยให้เกิดการคิดอย่างสร้างสรรค์มีแนวคิดใหม่ ๆ มีการ 
เสนอแนะ มีการพัฒนา มีการจัดระบบขึ้นมา เพื่อให้ กระบวนการนวัตกรรมเกิดขึ้น เน้นการสร้าง
ผลผลิต และเน้นกระบวนการที่เป็นลำดับ 2)พัฒนาบนฐานคุณภาพ เน้นการให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญ
ของคุณภาพซึ่งสำคัญมาก หากผลผลิตที่พัฒนาขึ้นมาไม่มีคุณภาพพอก็ไม่ สามารถจะพัฒนาต่อยอด 
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ในอนาคตได้ ดังนั ้นทุกชิ ้นงานจึงต้องตอบโจทย์ในเชิงคุณภาพ ทั ้งในด้านผลผลิตและ วิธีการ  
3) ทำกิจกรรมเน้นความร่วมมือ เป็นความร่วมมือระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน  
ใช้การ วิเคราะห์วิจารณ์และการพัฒนาความสามารถของบุคคลในแต่ละกลุ่ม 4) สัมพันธ์กับสังคม  
โดยเน้นการปลูกฝัง จิตสำนึกทางสังคมให้กับผู้เรียน เป็นการทำผลงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและ
ตระหนักถึงความจำเป็นของสังคม ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขให้ดีขึ้นนอกจากนี้ครูในยุค 4.0 น้ี 
ต้องติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงห้องเรียนในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้บางอย่าง  
ได้เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนปกติแล้ว182 

ภาคภูมิ งอกงาม ศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของ  
ผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนในฝันจังหวัดอ่างทอง การวิจัยครั ้ง  นี้มีจุดมุ ่งหมายเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนในฝันจังหวัด  
อ่างทอง จำแนกตามตำแหน่งและประสบการณ์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลาง จำนวน  
168 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู ้บริหารระดับกลางโรงเรียนในฝันจังหวัดอ่างทอง  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) 5 ระดับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารระดับกลางโรงเรียน 
ในฝันจังหวัดอ่างทอง มีคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยให้ความสำคัญด้านความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์เป็นลำดับแรก  และด้านการวัดและประเมินผล 
เป็นลำดับสุดท้าย 2) ผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนในฝันจังหวัดอ่างทองที่มีตำแหน่งและประสบการณ์
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน  
และผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนในฝันจังหวัดอ่างทองที่มีประสบการณ์น้อยกว่า  5 ปีมีคุณลักษณะ
ภาวะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าประสบการณ ์5-10 ปี และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี183 

สนั ่น ประจงจิตร ศึกษาเรื ่อง ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู ้บริหาร  ลักษณะงานของครู 
และแรงจูงใจในการทำงานของครูที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน กล่าวว่า  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะผู้บริหาร  ลักษณะงานของครูและ 

 
182 ทวีศ ักดิ ์ จ ินดานุร ักษ์ , ครูและนักเร ียนในยุคการศึกษาไทย 4.0 (กรุงเทพฯ:  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555). 
183 ภาคภูมิ งอกงาม, “การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหาร

ระดับกลางโรงเรียนในฝันจังหวัดอ่างทอง” (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ โครงการบริหาร
การศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 35 “การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21” 19 – 20 
เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 20. 
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แรงจูงใจในการทำงานของครู ที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน และเพื่อเสนอ 
ความสัมพันธ์ของปัจจัยคุณลักษณะผู้บริหาร ลักษณะงานของครูและแรงจูงใจในการทำงานของครู 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น  
ตัวอย่างเป็นครูปฏิบัติการสอนจำนวน 588 คน จากโรงเรียนเอกชน 115 โรง ในสังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนา 
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ วิเคราะห์องค์ประกอบ และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า 
1) วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ภาวะผู้นำของผู้บริหาร ลักษณะงานของครู และแรงจูงใจในการทำงานของ 
ครูส่งผลทางตรงต่อคุณภาพในการปฏิบัติของครู 2) วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ภาวะผู้นำของผู้บริหาร  
และลักษณะงานของครูมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพในการปฏิบัติของครู ผ่านแรงจูงใจในการทำงาน 
โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนผลการปฏิบัติงานของคุณภาพ ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน 
เอกชนได้ร้อยละ 68 (R2 = 0.68)184 

สมหมาย อ่ำดอนกลอย ศึกษาเรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กล่าวว่า 
คุณลักษณะที่ผู ้บริหารประกอบด้วย 1) ความสัมพันธ์ (Relationship) ลักษณะของความสัมพันธ์ 
เป็นความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยลักษณะของความสัมพันธ์นี้จะต้องตั้งอยู่บน 
พื้นฐานของไว้วางใจที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในองค์กร เช่น แสดงความสนใจและ
สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับบุคลากร กระตุ้นให้พวกเขาแสดงบทบาทใหม่ ๆ และสร้างโอกาสให้มี 
การพัฒนาวิชาชีพส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อม 
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างระบบการประเมินผลงานที่เปิดเผยและโปร่งใส มีการนิเทศชั้นเรียนที่กระตุ้น 
บรรยากาศการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ และกระตุ้นให้มี
การผลิตนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 2) วัฒนธรรม (Culture) ผู้บริหารควรมีบทบาท 
ในการสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในทางบวก และสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนโดยรวม 
ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน เช่น สร้างความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ 
เชื่อถือได้ จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศ 
ที่สนับสนุนความสำเร็จในการเรียนรู้ สร้างตัวแบบการปฏิบัติงานที่ดี มีการชื่นชมในความสำเร็จ 
และก้าวหน้าของนักเรียนและบุคลากร 3) ศาสตร์การสอน (Pedagogy) เป็นเรื่องของความรู้และ 
การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเรียนรูข้องผู้เรียน ซึ่งผู้บริหารควรสร้างต้นแบบการปฏิบัติการเรียนการสอน 
ที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้เรียน แสดงบทบาทในการเป็นผู้นำในด้านวิชาการและควรแสดงบทบาท 

 
184 สนั่น ประจงจิตร, “ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บริหาร ลักษณะงานของครูและแรงจูงใจ

ในการทำงานของครู ที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน” วารสารปัญญาภิวัฒน์  
5, 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556): 41-42. 
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ในการเป็นผู้นำด้านการวางแผน การพัฒนาและประเมินหลักสูตร เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ครู 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 4) ระบบ (System)  
ผู้บริหารควรสร้างสรรค์ระบบและเงื่อนไขการทำงานที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานและผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากร การดำเนินการ 
ตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา การติดตามผลการเรียนของนักเรียน การประเมินผล การรวบรวม 
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเอาใจใส่ต่อนักเรียน  5) ความเป็นหุ ้นส่วนและเครือข่าย  
(Partnership and net works) เพื ่อสนับสนุนการเรียนรู ้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  ผู้บริหาร 
ควรต้องมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก กรณีเครือข่ายภายใน เช่น สร้างความ 
เชื่อมโยงระหว่างวิชาและระหว่างชั้นเรียน สร้างความสัมพันธ์และการปฏิบัติที่สนับสนุนต่อการสอน
ของครูและการเรียนรู ้ของนักเรียน กรณีเครือข่ายภายนอก เช่น การเข้าร่วมสัมมนา การร่วม 
ในสมาคม เครือข่ายระหว่างโรงเรียน การทำงานร่วมกับผู้ปกครองปัจจุบันผู้บริหารจำเป็นต้องบริหาร
บุคลากรเสมือนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัทและโดยนิยามของ  หุ้นส่วน แล้วหุ้นส่วนทุกคนจะต้องมี 
ความเท่าเทียมกันและไม่มีใครสามารถสั่งงานหุ้นส่วนได้ หากแต่ผู้บริหารจะต้องมีวิธีการชักจูงหุ้นส่วน 
ให้ดำเนินกิจกรรมในสิ่งที่ต้องการด้วยคำถามความต้องการ ความชอบและผลลัพธ์ของกลุ่มเป้าหมาย 
ต้องกำหนดขอบเขตของงานในองค์กร อาจจะต้องเป็นการบริหารเพื่อผลการปฏิบัติงาน  6) การนำ 
การเปลี ่ยนแปลง (Leading change) ผู ้บร ิหารต้องมีทักษะและความสามารถในการบริหาร 
การเปลี ่ยนแปลงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั ้นผู ้บริหารจึงมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ 
เพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  ตระหนักถึงศักยภาพของ 
สถานศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลง 7) การแก้ปัญหา (Problem solving) ผู้บริหารต้องนำยุทธศาสตร์
การมีส่วนร่วมและเหตุการณ์มาใช้เป็นฐานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในองค์กร ผู้บริหารควรมีการศึกษา 
ในรายละเอียดของเหตุการณ์ มีการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ มีการแก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรม
ใหม่โดยคำนึงถึงการบรรลุผลในวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเป็นหลักด้านคุณภาพของผู้นำ  
ที่มีประสิทธิผลที่สนับสนุนต่อการพัฒนา185 

วิภา ศุภจารีรักษ์ และจิตชิน จิตติสุขพงษ์ ศึกษาเรื ่องการพัฒนาตัวชี ้วัดคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 2) ตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3) พัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร 22 คน ครู 276 คน และผู้ปกครอง 
นักเรียน 902 คน รวมทั ้งหมด 1,200 คน ที ่อยู ่ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย  สังกัดสานักงาน

 
185 สมหมาย อ่ำดอนกลอย, “บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21” วารสาร

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 7, 1( มกราคม – มิถุนายน 2556): 1-7. 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาทั่วประเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 120 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.989 และ 
ประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ค่าสถิติโดยแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) และวิเคราะห์เนื ้อหา ผลการศึกษาพบว่า  
1) คุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของผู ้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย  มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่  
1) มีความเป็นธรรมาธิปไตย 2) ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน 3) มีความสามารถในการบริหารจัดการ  
4) มีค่านิยมในวิชาชีพ 5) มีศาสตร์และศิลป์ และ6) มีบุคลิกดี 2)ตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู ้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย รวม 53 ตัวชี ้วัด จาแนกเป็น ด้านมีความเป็นธรรมาธิปไตย  
15 ตัวชี ้วัด ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน 9 ตัวชี ้วัด ด้านมีความสามารถในการบริหารจัดการ  
11 ตัวชี้วัด ด้านมีค่านิยมในวิชาชีพ 9 ตัวชี้วัด ด้านมีศาสตร์และศิลป์ 5 ตัวชี้วัด และด้านมีบุคลิกดี  
4 ตัวชี้วัด 3) การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ  ปฐมวัยทั้ง  
53 ตัวชี ้วัด มีค่าความเชื ่อมั ่นชนิดความคงที ่ภายใน 0.915 องค์ประกอบที่ 1 มี ค่าความเชื ่อมั่น 
ชนิดความคงที่ภายใน 0.955 องค์ประกอบที่ 2 มีค่าความเชื ่อมั ่นชนิดความ คงที่ภายใน 0.936  
องค์ประกอบที่ 3 มีค่าความเชื่อมั่นชนิดความคงที่ภายใน 0.959 องค์ประกอบที่ 4 มีค่าความเชื่อมั่น
ชนิดความคงที่ภายใน 0.880 องค์ประกอบที่ 5 มีค่า ความเชื ่อมั ่นชนิดความคงที่ภายใน 0.869 
องค์ประกอบที่ 6 มีค่าความเชื่อมั่นชนิดความ คงที่ภายใน 0.869186  

ว ิโรจน์ สารร ัตนะ ศึกษาเร ื ่องภาวะผ ู ้นำ (leadership) มีค ุณล ักษณะสำคัญ  คือ  
เป็นนักวิสัยทัศน์ มีทัศนะในระยะยาว ถามถึงอะไรและทำไม มีความสามารถในการสร้างอนาคต  
มองไปข้างหน้า เน้นปัจจัยภายนอก เป็นต้นฉบับ เน้นที่คนส่งเสริมการเรียนรู้ เน้นบริบท เป็นตัวของ 
ตัวเอง มุ่งการเปลี่ยนแปลง ริเริ่ม เน้นภาพความเป็นป่า สภาพในอนาคต มุ่งประสิทธิผล มุ่งทำสิ่งที่ 
ถูกต้อง มีวินัยในตนเอง กระจายแบบแบนราบ ใช้อำนาจเชิงกระจายเชี่ยวชาญในบริบทเชิงยุทธศาสตร์  
กระตุ้น ระดมพลัง มุ่งการพัฒนา แก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม บันดาลใจความไว้วางใจ ความหลากหลาย 
ตัดสินใจร่วม เสริมพลังอำนาจให้คนอื่น187   

 
186 วิภา ศุภจารีรักษ์ และจิตชิน จิตติสุขพงษ์, “การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย” วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 8, 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2557): 217-218. 

187 วิโรจน์ สารรัตนะ, “การบริหารการศึกษาในและสำหรับศตวรรษที่ 21” (เอกสาร
ประกอบการบรรยายในการสัมมนาวิชาการ มมร. วิทยาเขตอีสาน 20 ธันวาคม 2557), 6. 
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ชัยวุฒิ วรพินธุ์ ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะภาวะผู้นำยุคใหม่กับสมรรถนะการบริหารงาน 
แบบมืออาชีพของปลัดเทศบาลในภาคกลาง กล่าวว่า การวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบผสานวิธีทั้งเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ โดยการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 535 คน ตามตารางของเครซีมอร์แกน โดยการสุ่มแบบ 
หลายขั้นตอนประกอบด้วยนายกเทศมนตรี จำนวน 60 คน และพนักงานเทศบาลในเขตจังหวัด 
ภาคกลาง 19 จังหวัด จำนวน 475 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยการ 
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
จำนวน 15 ราย โดยเลือกแบบเจาะจง จากผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า 1). สมรรถนะการบริหารงานแบบมืออาชีพของปลัดเทศบาลโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าคุณลักษณะสูงสุดคือ ด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
รองลงมา ได้แก่ ด้านการผลักดันการเปลี่ยนแปลง ด้านความมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและด้านการบริหาร
แบบ มุ่งผลสัมฤทธิ ์ตามลำดับ 2).ระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะภาวะผู ้นำยุคใหม่กับ 
สมรรถนะการบริหารงานแบบมืออาชีพของปลัดเทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยคุณลักษณะ
ภาวะผู้นำด้านความรับผิดชอบความฉลาดทางอารมณ ์การจัดการความสัมพันธ ์และทักษะการสื่อสาร 
มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการบริหารงานแบบมืออาชีพของปลัดเทศบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที ่ระดับ .01 โดยสามารถอธิบายสมรรถนะการบริหารงานโดยรวม  ได้ร ้อยละ 56.10 3).พบว่า  
ความคิดเห็นของนายกเทศมนตรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 และพนักงาน 
เทศบาลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.69 ตามลำดับ จึงไม่มีความแตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน188 

ขวัญกมล พลเยี ่ยม ศึกษาเรื ่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู ้บริหารสถานศึกษา  
ตามทัศนะของครูผู ้สอนโรงเรียน มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ สังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กล่าวว่าการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร สถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำแนกตาม 
เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูผู ้สอน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
เก ี ่ยวก ับค ุณลักษณะที ่พ ึงประสงค์ของผู ้บร ิหารสถานศึกษา  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) ตัวเลือก 5 ระดับ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์   

 
188 ชัยวุฒิ วรพินธุ์, “คุณลักษณะภาวะผู้นำยุคใหม่กับสมรรถนะการบริหารงานแบบมือ

อาชีพของปลัดเทศบาลในภาคกลาง” วารสารสมาคมนกัวิจัย 19, 1 (มกราคม - เมษายน 2557), 86. 
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(Item-Objective Congruence Index : IOC) 0.67 -1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  
เท ่าก ับ 0.87 สถิต ิท ี ่ ใช ้ในการว ิเคราะห์ข ้อม ูลประกอบด้วย  ร ้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าสถิติในการแจกแจงค่าที (t-test) x ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอนในโรงเรียน มัธยมศึกษา สหวิทยาเขต 
แก่นนครราชพฤกษ์ สังกัด สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดย ภาพรวมและ 
รายด้าน อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
ด้านบุคล ิกภาพ  ด้านความเป็นผู ้นำ  ด้านความร ู ้ทางว ิชาการ  และด้านคุณธรรมจร ิยธรรม  
2) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร  สถานศึกษา
ตามทัศนะของครูผู ้สอน โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ สังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำแนก เพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน 
พบว่าโดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน189 

สมพงค์ จินา ศึกษาเรื่ององค์ประกอบภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหาร   
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้กล่าวว่า 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำและพฤติกรรมการบริหาร 
ตามหล ักธรรมาภิบาลของผ ู ้บร ิหารโรงเร ียนประถมศ ึกษา  ในเขตจ ังหว ัดภาคใต ้ตอนบน  
2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภาวะ
ผู้นำกับพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน  3) เพื่อตรวจสอบทิศทาง 
ของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภาวะผู้นำกับพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตจังหวัด 
ภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1,180 คน ได้มาจากวิธ ีการสุ ่มอย่างง่าย  (Simple  
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น
รวมทั้งฉบับ เท่ากับ 0.972 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน วิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM)  
โดยใช้โปรแกรม AMOSผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหาร ประกอบด้วย 
องค์ประกอบด้านภูมิหลังของผู ้บริหาร สถานการณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับการเป็นผู ้นำของผู ้บริหาร  
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหาร และการใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหาร ส่วนพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  ประกอบด้วย พฤติกรรม 

 
189 ขวัญกมล พลเยี่ยม, “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  ตามทัศนะ

ของครูผู ้สอนโรงเรียน มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2557), 122. 
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การบริหารตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความ 
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 2) โมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภาวะ
ผู้นำกับพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ในเขตจังหวัด 
ภาคใต้ตอนบน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) ภูมิหลังของผู้บริหารไม่มีอิทธิพลทางตรง
ต่อคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหาร การใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหาร และต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 4) สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
กับการเป็นผู้นำของผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร  อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001ต่อพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ต่อการใช้
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และต่อพฤติกรรม 
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0015) คุณลักษณะ
ผู้นำของผู้บริหาร มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.001 ต่อการใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 และ
ต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  
6) พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร   
และต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 7) การใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001190 

เจริญ ภูวิจิตร์ ศึกษาเรื่องผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียนแห่งศตวรรษที่ 21 นั้น  
ควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1) มีบุคลิกลักษณะที่เป็นตัวของตัวเอง แสดงออกชัดเจนเปิดเผย และ 
มีความเป็นอิสระในการบริหาร จัดการสถานศึกษา 2) มีความเป็นผู้นำ กล้าหาญในเชิงคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อการเปลี ่ยนแปลง 3) มีความซื่อสัตย์และคุณธรรมสูง รักและเอาใจใส่ต่อนักเรียน 
อย่างแท้จริง 4) มีความสามารถในการสื่อสาร คล่องแคล่วในทักษะการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ  
5) สามารถบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ สร้างความรับผิดชอบในการทำงานด้วยความยุติธรรม  
6) มีความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการและด้านสังคม 7) มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา 
ทางการศึกษา 8) มีความสามารถในการกำหนดระบบการบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 9) สามารถเข้าถึงความต้องการของครูผู้สอนเพื่อช่วยให้นักเรียน
ประสบความสำเร็จในการเรียน 10) มีความเป็นผู้นำมุ่งมั ่นสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมของครู   

 
190 สมพงค์ จินา, “องค์ประกอบภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลัก  

ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน” สารอาศรมวัฒนธรรม
วลัยลักษณ์ (นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2558), 115-133. 
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บุคลากร นักเรียน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและพันธมิตรของสถานศึกษา ได้อย่างกลมเกลียว 
เป็นหนึ่งเดียว เพื ่อนำไปสู ่การตัดสินใจในการดาเนินงานของสถานศึกษา  11) มีความเป็นผู ้นำ 
ในการให้ความรู้ ต้องรู้ว่าอะไรดีและส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน และสร้าง กิจกรรมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และการนิเทศในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 12) มีศักยภาพในการจัดตั้งเครือข่ายและ 
การวางแผนพัฒนาครูอย่างเป็นระบบภายใต้โครงข่าย191 

ศศิรดา แพงไทย ศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21 บทบาท 
ของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีหลายบทบาทขึ้นอยู่กับภารกิจและ 
กิจกรรมการบริหารซึ่งการบริหารให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยหลายปัจจัยเข้ามาเกี ่ยวข้อง  
การบริหารงานการศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะ 
สังคมแห่งการเรียนรู ้ในยุคของเทคโนโลยีในการเชื ่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลก 
เข้าด้วยกัน ผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทอย่างเต็มที่และใช้กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารระดับสูง  
จึงจะสามารถนำพาองค์กรสู ่ความสำเร็จ สมชาย  เทพแสง (2547) กล่าวว่าผู ้นำการศึกษาในยุค 
เทคโนโลยี หรือ E – Leadership ควรมีลักษณะ 10E ดังนี้ 1) Envision ผู ้นำต้องสร้างวิสัยทัศน์ 
อย่างชัดเจนโดยเฉพาะมีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการที่กว้างไกลเน้นการบูรณาการเทคโนโลยี 
ในการบริหารและการจัดการรวมทั้งการเรียนการสอน 2) Enable ผู้นำการศึกษาต้องมีความสามารถ 
ในการบริหารและการจัดการ โดยบูรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตรโรงเรียน  ระบบการบริหาร  
การปฏิบัติงาน ในโรงเรียน 3) Empowerment ผู้นำการศึกษาต้องเข้าใจและหยั่งรู้ความสามารถ 
ของบุคลากรในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถกระจายอำนาจให้บุคลากรได้อย่างเหมาะสม  
4) Energize ผู้นำการศึกษาต้องหมั่นจุดพลังและประกายไฟอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดพลังในการ
ทำงาน เกิดความกระตือรือร้นขวนขวายตลอดเวลา 5) Engage ผู้นำการศึกษาต้องตั้งใจและจดจ่อต่อ
การทำงาน โดยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ และต้องตั้งความหวังให้สูง  
และค่อย ๆ นำองค์กรไปสู ่ เป ้าหมายที ่วางไว้  6) Enhance ผู ้นำการศึกษา จะต้องยกระดับ 
ผลการปฏิบ ัต ิงานให้เก ิดความเจร ิญก้าวหน้าอย่างต ่อเน ื ่อง  โดยมีมาตรฐานเปร ียบเท ียบ  
(Bench Marking) ไว้อย่างชัดเจน 7) Encourage ผู ้นำในยุคโลกาภิวัตน์ จำเป็นอย่างยิ ่งที ่จะใช้ 
แรงจูงใจต่อบุคลากรให้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที ่อย่างมีความสุข  การสร้างสภาพแวดล้อม 
และบรรยากาศที่เป็นมิตรจะสนับสนุนงาน ให้ประสบผลสำเร็จ 8) Emotion ผู้นำต้องมีคุณภาพ 
ทางอารมณ์ มีความสามารถหยั่งรู้จิตใจของบุคลากร และอ่านใจคนอื่นได้ รวมทั้งเน้นการทำงาน 
ที ่เกิดจากความพึงพอใจทั ้งสองฝ่ายทั ้งตนเองและบุคลากรที ่ร ่วมงาน  สร้างทัศนคติทางบวก  

 
191 เจริญ ภูวิจิตร์, คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเซียน (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 

2558), 26. 
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มีอารมณ์ขัน สุขุมรอบคอบ 9) Embody ผู ้นำการศึกษา จะต้องเน้นการทำงานที ่เป็นรูปธรรม  
เน้นเป้าหมายหรือผลงานที่สัมผัสได้ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การปฏิบัติงาน การสื่อสาร การติดตาม 
และการประเมินผล ควรใช้วิธีการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและ 10) Eagle ผู้นำการศึกษาเปรียบประดุจ
นกอินทรีที่มองไกลและเน้นในภาพรวมกว่าการมองรายละเอียด ผู้นำควรมองเป้าหมายและผลงาน
เป็นหลัก ส่วนรายละเอียดเป็นหน้าที่ของเจ้าของงานที่จะทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ  
E –Leadership หรือผู้นำ ในยุคโลกาภิวัตน1์92 

มิเชล (Michael Poh) กล่าวถึง เทคโนโลยี 8 อย่างที ่ เปลี ่ยนห้องเร ียนในอนาคต  
( 8 Technologie. That Will Stape Fittip Cluszoom) Man: Ittp://www.bongka toom blog  
fire-classroom technologies 1) ความเป็นจริงเสมือน (Augmented Reality, AR) เป็นเทคโนโลยี
ที ่ผสานโลกของความจริง (real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) ซึ ่งจะทำให้ภาพที ่เห็นในจอภาพ 
กลายเป็นวัตถุสามมิติลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง โดย ใช้วิธีซ้อนภาพสามมิติที่อยู่ในโลกเสมื อนไปอยู่บน
ภาพที่เห็นจริง ๆ ในโลกของความเป็นจริง ผ่านกล้องดิจิตอลของ แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน หรืออุปกรณ์  
อื่น ๆ และให้ผลการแสดงภาพ ณ เวลาจริง (Real time) การใช้เทคโนโลยี AR ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เห็นภาพสามมิติของระบบสุริยะ เห็นดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบและดาวเคราะห์ดวงต่าง ๆ  
กำงโคจรรอบดวงอาทิตย์ หรือทางชีววิทยาภาพ เทคโนโลยี AR ช่วยให้เห็น อวัยวะภายในร่างกาย  
โครงสร้างของหัวใจ โครงสร้างของกระดูกโดยเห็นเป็นภาพสามมิติ  2) เครื ่องพิมพ์สามมิติ  
(3D Printing) เป็นเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์วัตถุสามมิติให้มีรูปร่างเหมือนของ จริงจากรูปแบบดิจิตอลการ
พิมพ์ภาพ 3D จากคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้นักประดิษฐ์สร้างชิ้นงาน หรือชิ้นส่วน 
ที่ไม่สามารถทำได้ด้วยขั้นตอนการสร้างแบบปกติ โดยไม่ต้องพึ่งการใช้เครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
ขนาดใหญ่ เครื่องพิมพ์แบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม เมื่อได้ออกแบบ
ชิ้นงานที่ต้องการจะทำแล้วนำแบบที่สร้างขึ้งมาพิมพ์เป็นวัตถุตามผลงานออกมา 3) การประมวลผล 
แบบคลาวด์หรือกลุ่มเมม (Cloud Computing) เป็นรูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้งาน
บนอินเทอร์เน็ตที่เน้นการขยายตัวได้อย่างยืดหยุ่น สามารถที่จะปรับขนาดได้ตามความต้องการของ  
ผู้ใช้และมีการจัดสรรทรัพยากรโดยเน้นการทำงานระยะไกลอย่างง่ายที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานการประมวลผลแบบคลาวค์หรือกลุ่มเมฆนี้ทำให้ไม่ต้องนำตำราเรียนจำนวนมากติดตัวไป 
แต่ต้องมีการเข้าถึงข้อมูลอย่างต่อเนื่องกับอุปกรณ์การอ่านที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  4) เครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Online Social Networking) เป็นสังคมที่มีการเชื ่อมโยงกันเพื ่อสร้างเครือข่าย 
ด้วยระบบออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มทางสังคม หรือความสัมพันธ์ทางสังคม  

 
192 ศศิรดา แพงไทย, “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 บทบาทของ

ผู้บริหารในศตวรรษที่ 21” วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 6, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559), 7-11. 
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ในกลุ่ม คนที่มีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกัน บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จะให้บริการผ่าน  
หน้าเว็บ และให้มีการตอบโต้กันระหว่างผู ้ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต มีจุดเด่นหลัก คือ ช่วยเรื ่อง  
การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ สื่อสารได้ใน วงกว้าง ได้หลายรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ  
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและเป็นช่องทางการสื่อสารได้ตลอดเวลา ในด้านการศึกษาได้นำมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ให้ผู ้เรียนได้เรียนร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันผ่านทาง 
อินเทอร์เนต การออกแบบการสอนที่ดีทำให้ช่วยเสริมพลังในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน ด้วยกันและ
ผู้เรียนกับผู้สอนด้วย 5) อุปกรณ์แสดงผลยืดหยุ่น (Flexible Displays) เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่โคงงอ 
ได้ไม่แตกหักง่าย โครงสร้างของอุปกรณ์แสดงผลแบบโค้งงอได้นี้ เป็นหน้าจอที่มีพื้นฐานอิงบนหน้าจอ
แบบ OLED ซึ่งไม่ต้องใช้แผง backlight ด้านหลังแบบจอ LCD เดิม และหน้าจอแบบนี้สามารถ 
แสดงผลบนวัสดุที่ทำมาจาก “พลาสติก” ได้ แทนที่จะเป็นกระจกแบบหน้าจอแบบเดิม ๆ การพัฒนา
อุปกรณ์แสดงผลยืดหยุ ่นทำให้ได้กระดาษ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic paper) 6) ไบโอเมตริก  
การเคลื่อนไหวของสายตา (Biometrics: Eye Tracking เป็น เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นการผสมผสาน
กันระหว่างเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพและทางการแพทย์ กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน  
โดยการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) และลักษณะทางพฤติกรรม 
(Behaviors) ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใช้ในการระบุตัวบุคคลนั้น ๆ ในโรงเรียนบางแห่ง  
นำข้อมูลด้านไป โอเมตริกมาใช้ เช่นใช้สแกนลายนิ้วมือในการยืมหนังสือ ในการเข้าใช้ห้องสื่อการศึกษา  
ในอนาคตคิดนำมาใช้ ประกอบการพิจารณาผู้เรียนที่แสดงออกถึงความเข้าใจหรือมีความสงสัย 
ในเนื้อหาที่สอน โดยดูจากดวงตาหรือ ใบหน้าได้ เพื่อที่ครู ได้นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป หรือใช้ตรวจสอบกับการเรียนทาง e-Learning โดยพิจารณาจากกระบวนการ
เคลื่อนไหวของดวงตา การใช้เวลาในการจ้องมองในตำแหน่งต่าง ๆ ของหน้าจอภาพ เพื่อจัดส่งเนื้อหา 
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 7) มัลติทัช LCD สกรีน (AMulti-Touch LCD Screens) เป็นหน้าจอสัมผัส 
ที่สามารถรับคำสั่งได้ที่ สะหลายจุดหลายคําสั่งพร้อมกัน เป็นการต่อยอดมาจากหน้าจอสัมผัสทั่วไป  
ซึ่งโดยปรกติถ้าเป็นทัชสกรีนธรรมดาจะเป็นการรับคำสั่งได้ทีละจุดทีละคำสั่ง ทำให้เกิดรูปแบบ 
การสั่งงานที่คล่องตัวมากขึ้น และสามารถใช้อุปกรณ์ หน้าสัมผัสที่หลากหลาย อาจจะเป็นพื้นโต๊ะ  
ผนังกำแพง แผ่นกระจกก็ได ้5) การสอนโดยใช้เกม (Game-Based Learning, CBL) เป็นสื่อในการเรียนรู ้
แบบหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการได้รับความรู้ โดยสอดแทรก
เนื้อหาในหลักสูตรเอาไว้ในเกมและให้ผู้เรียนเล่นเกมโดยที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ต่าง ๆ ในเนื้อหานั้น  
ผ่านการเล่นเกมนั้นด้วย ในขณะที่ลงมือเล่นผู้เรียนจะได้รับทักษะ การเรียนแบบนี้ทำให้ผู้เรียนมี 
ส่วนร่วมในการเรียนรู้เกมการศึกษา เป็นเกมที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  
ที่กำหนดไว้ มิใช่เล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเข้ามามีผลต่อทางโรงเรี ยน  
ครูต้องติดตามทันกับความก้าวหน้าและสามารถวางแผน เลือกและนำมาใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างผลผลิต 
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ให้กับทางโรงเรียนและได้พัฒนาผู้เรียนได้เต็มประสิทธิภาพครูในยุคการศึกษาไทย 4.0 ต้องเป็นครูมือ
ที่มี IPCK โดยมีความรู้ทั้งในศาสตร์ที่เป็นตัวเนื้อหาความรู้ในวิชาที่สอนและศาสตร์ด้านการสอน  
มีความสามารถในการปฏิบัติการสอน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้ดี มี หลักจิตวิทยาในการถ่ายทอด 
ความรู้ หรือจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักจิตวิ ทยา 
ในการถ่ายทอดความรู้ หรือจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ  
การเรียนรู้ได้มากที่สุด มีความสามารถในด้าน ICT สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
ติดตาม ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ส่วนที่ขาดไม่ได้คือเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
จริยธรรมความเป็นครู สามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ และเป็นผู้ที่พัฒนาความรู้ของตนเองอย่าง  
ต่อเนื่องอยู่เสมอจึงจะสามารถพัฒนา ผู้เรียนในยุคการศึกษา 4.0 ให้มีคุณลักษณะเป็นนักเรียน 4.0 
โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้เรียนสามารถสร้างผลผลิตที่ เป็นนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมตามวัย  
โดยได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดผลิตภาพพและต้องรู้คิดรับผิดชอบในการทำงานทุกขั้นตอน และ
รับผิดชอบต่อผลงานที่สร้างขึ้น โดยคำนึงถึงความยั่งยืนในการอยู่ร่วมกันของพลโลก ไม่คิดที่จะเอา
เปรียบคนอื่นเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุข จึงนับว่าครูและนักเรียนในยุค 4.0 มีความสำคัญ
อย่างยิ่งต่อการ พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป193 

ทิบดี ทัฬหกรณ์ ศึกษาเรื่องการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โลกของ 
ธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่สูงในปัจจุบัน อุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งมักอยู่ในรูปแบบ  
การผลิตสินค้าแบบเน้นปริมาณ (Mass production) ไม่สามารถขับเคลื ่อนพัฒนาต่อยอด หรือ 
ทัดเทียมกับนานาประเทศที่พัฒนาแล้วได้ กล่าวคือ อุตสาหกรรมของประเทศไทยไม่ได้เป็นทั้ง  
อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าต้นทุนต่ำหรืออยู่ในกรอบเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิด สร้างสรรค์เท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อการเสริมสร้างอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในประเทศให้
แข็งแกร่งขึ้น แนวคิด ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงถูกสร้างขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Mrsdium-sized Enterprises: SMEs) ที่เป็น 
เสาหลักคำขุนเศรษฐกิจภายในประเทศ ผู้ประกอบการในภาคส่วนนี้จำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้ 
เสริมสร้างทักษะการจัดการบริหาร การวางแผนหรือ การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ โดยมี  
ภาครัฐทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานความช่วยเหลือ สนับสนุน ผู้ประกอบการในด้านการจัดหา
เงินทุน การยืดหยุ่นกฎหมายหรือเอื้อเฟื้อสิทธิประโยชน์ด้านธุรกิจ การหา ช่องทางทางการตลาด  
การจัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้า ด้วยกันเป็น

 
193 Michael Poh, “แนวโน้มของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษ

ที่ 21” วารสารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 7, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560). 
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เครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ซึ่งแบบจำลองขั้นตอนการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคไทยแลนด์ 
4.0 มีดังต่อไปนี้ 1) ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 2) ผู้ประกอบการ  
รุ่นใหม่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการตั้งต้นและการทำแผนธุรกิจ 3) ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้รับ
การส่งเสริม ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้าและการทำการตลาดอย่างสร้างสรรค์  
4) ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้รับการส่งเสริมด้านช่องทางการตลาดในประเทศ และ 5) ผู้ประกอบการ 
รุ่นใหม่ได้รับการผลักดันในการส่งผลิตภัณฑ์สู่ตลาดต่างประเทศ194 

สมาน อัศวภูมิ ศึกษาเรื่องการศึกษาไทย 4.0 : แนวคิดและทิศทางใหม่ในการจัดการศึกษา 
ไทย พบว่าพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมอาจจะผ่านมาแล้ว 3 ยุค ดังที่ Alvin Toffler (1980) 
เสนอไว้ในหนังสือ The Third Wave และตอนนี้โลกกำลังก้าวไปสู ่อีกยุคใหม่ ซึ ่งจะเรียกว่ายุค  
นวัตกรรม หรือยุคที่ 4 หรือ 4.0 หรือโลก 4.0 หลักคิดและพัฒนาการของแต่ละกลุ่มนักวิชาการ สังคม 
หรือแต่ละประเทศ บางแนวคิดอาจจะใช้ “4.0” เป็นจุดขายแต่บางแนวคิดก็จะใช้หลักการที่เป็นฐาน 
คิดของทางเลือก เช่น “Value-based หรือ ฐานคุณค่า”เป็นต้น โลกในอนาคตควรเป็นโลกสำหรับ 
ทุกคนและสรรพสิ่งทุกสิ่งควรได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกัน ในฐานะผู้อยู่อาศัย 
ในโลกใบนี้ร่วมกัน จุดหมายของกิจกรรมที่ดำเนินการนั้นควรเน้นคุณค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น  
เพื่อส่วนรวม หลักและแนวทางในการจัดการศึกษาสำหรับโลกยุค 4.0 นั้นแม้ว่าโลกยุคนี้ให้ความสำคัญ 
กับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมแต่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมควรเป็นเครื ่องมือ  
ในการดำรงชีวิต ความอยู่ดีกินดีและการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติและสรรพสิ่งไม่ทำให้เกิดความแปลก 
แยกและความเหลื่อมล้ำในด้านต่าง ๆ ของคนในสังคมโลก แต่ถ้านวัตกรรมที่สร้างขึ้นจะถูกนำมาใช้
แทนแรงงานของคนเพราะคนขาดรายได้และมีแหล่งได้มาซึ่งทรัพยากรในการดำรงชีวิต การเดินทาง 
ที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนจุดหมาย หมายความว่าแม้ว่าโลกยุค 4.0 เป็นสิ่งที่เกือบทุกประเทศทั่วโลก
ถือเป็นวาระแห่งชาติ แต่การที่จะพยายามทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนอาจจะนำไปสู่ ปัญหาที่ยุ่งยากและ 
เป็นปัญหามากกว่าเดิมก็ได้ ยิ่งไปกว่านั้นการเปลี่ยนวิธีคิดอาจจะทำให้เปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนไป 
เพียงแต่เราต้องรู้อย่างแท้จริงว่าเราต้องการอะไร195  

 
194 ทิบดี ทัฬหกรณ์, “การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0” RMUTT 

Global Business and Economic Review 12, 2 (ธันวาคม 2560). 
195 สมาน อัศวภูมิ, “การศึกษาไทย 4.0 : แนวคิดและทิศทางใหม่ในการจัดการศึกษาไทย” 

Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences 1, 1 (April - June 2017). 
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สาริศา เจนเขว้าและเสวียน เจนเขว้า ศึกษาเรื่องการเป็นนักการบริหารมืออาชีพในยุค  
ไทยแลนด์ 4.0 วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อทราบคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0  
1) ด้านบุคลิกภาพ นักบริหารต้องมีน้ำเสียง การพูดที่น่าฟัง มีอารมณ์และจิตใจมั่นคง มีกิริยามารยาท
ดี เป็นที่ยอมรับในสังคม การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ อาจกล่าวได้ว่าบุคลิกภาพดีจะช่วยสร้าง 
ความเช่ือถือศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและสาธารณชน 2) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล นักบริหารต้อง
มีความมั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น กล้าคิด กล้าพูด กล้าตัดสินใจ กล้าเผชิญ 
ปัญหาและความรับผิดชอบ รักษาคำพูด กล้า ทำด้วยความมุ่งมั่นเด็ดขาด มีคุณธรรม เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม มีความถ่อมตนและตรงต่อเวลา 3) ด้านความรู้และทักษะการคิด นักบริหารต้องมีความรู้ 
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความ ฉลาดเฉลียว มีไหวพริบปฏิภาณเฉียบแหลม สุขุม มีความรู้รอบตัวสูง  
คิดนอกกรอบ และมีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ มีพื้นฐานทางการค้นคว้าและวิจัย 4) ด้านการปฏิสัมพันธ์ 
กับบุคคลอื่น นักบริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เปิดเผย โปร่งใส ยุติธรรม มีความสามารถในการใช้ 
ภาษา สามารถสื่อสารได้ทุกทศิทาง สร้างและประสานเครือข่ายเพื่อ ความร่วมมือได้ รวมถึงความสามารถ 
ในการบริหารความขัดแย้ง 5) ด้านความสามารถทางการบริหาร นักบริหารมีวิสัยทัศน์ในเป้าหมาย
ความสำเร็จ มีการ บริหารงานเชิงรุก มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาด ฉับพลัน  
มีวิธีการถ่ายทอด และสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา บริหารงานด้วยเหตุผลและความชอบธรรม  
และมีผลงานที่เกิด จากการบริหารจัดการ 6) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
นักบริหารสามารถนำนวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ  
การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การสร้าง เครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน  
ตลอดทั้งสามารถนำไปใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน196 

วิทวัส ดวงภูมเมศ และวารีรัตน์ แก้วอุไรศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0  
ด้วยการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นพบว่าการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการเรียนรู้อย่าง 
กระตือรือร้น ซึ่งมีลักษณะของการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนและปัญหาเป็นสำคัญ เพื่อสร้าง
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง มีทักษะของการทำงานแบบร่วมเรียนรู้และ  
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตน ใช้ความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียน 
อภิปรายโต้แย้ง ให้เหตุผล แสดงความคิดเห็นและสามารถแสดงทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ในแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาอย่างหลากหลาย จนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่ตอบสนอง  
ความต้องการของชุมชนและสังคม บทบาทของผู้สอน ต้องแสดงออกถึงพฤติกรรมดังนี้ 1) เป็นผู้กระตุ้น 

 
196 สาริศา เจนเขว้าและเสวียน เจนเขว้า, “การเป็นนักการบริหารมีอาชีพในยุคไทยแลนด์ 

4.0” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
11, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560). 



 168 

 

ให้เกิดการเป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย อยากเรียนอยากรู ้ อยากหาคำตอบ "Community of  
Inquiry" ต้องสอนน้อยแต่ให้ผู้เรียนเรียนรู้มาก 2) ส่งเสริมกระบวนการวิจัยให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 3) กระตุ้น กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดสร้างสรรค์  
(Creative Learning) ให้นำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกที่มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างและพัฒนา
นำไปสู่การผลิตนวัตกรรม (Innovation) ขึ้นมาตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศ 
4) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการทำงานร่วมกัน (Sharing Incentive) 5) กระตุ้นให้ใช้ กระบวนการคิด  
วิเคราะห์ปัญหารายบุคคลแล้ว แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 6) เปลี่ยนจากผู้ถ่ายทอด (Transmitting)  
เป็นผู้ชี้แนะ (Mentoring) 7) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการการพัฒนาทักษะทางสังคม คุณธรรม 
จริยธรรม คารวะธรรม การสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก  
8)กระตุ้นให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Mindful People) 3.บทบาทของ
ผู้สอนและบทบาทของผู้เรียน 3.1 บทบาทของผู้สอน จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์สาระสำคัญของ
บทบาทผู้สอนในการ จัดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นจากนักการศึกษา สามารถจำแนกบทบาทของ 
ผู้สอนออกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 1) กระตุ้นให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี 
ชีวิตชีวา 2) กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบด้วยตนเองที่ 3 ความเข้าใจและสร้างมโนทัศน์ที่ได้จาก 
การเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองได้ 3) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรจัดเป็นกลุ่ม 
การเรียนรู้ร่วมกัน 4) สร้างสรรค์กิจกรรมอย่างหลากหลายมีความยืดหยุ่น เพื่อขยาย ประสบการณ์  
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการลงมือปฏิบัติ 5) กระตุ้นให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนโดยใช้  
ทักษะการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6) กิจกรรมการเรียนรู้ยึดปัญหาเป็นสำคัญและกระตุ้นให้ผู้เรียน
เลือกใช้วิธี แก้ปัญหาอย่างหลากหลายเป็นระบบ 7) กระตุ ้นให้ผู ้เรียนเกิดทักษะการคิดขั ้นสูง 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นในชั้นเรียนเป็นกิจกรรมที่ยึดผู้เรียนและปัญหา  
เป็นสำคัญ การเลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหา  
เวลาและจำนวนของผู้เรียน ในยุคการศึกษาไทย 4.0 มีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ 
ได้ด้วยตนเองและนำความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรม สู่สังคม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องมี
องค์ประกอบที่สำคัญ กล่าวคือ 1) การสร้างสภาพแวดล้อมและกระตุ้นความกระหายใคร่รู้ในปัญหา 
2) ให้ผู ้เรียนลงมือสร้างความเข้าใจและ วางแผนในการเรียนรู ้ 3) ลงข้อสรุปผลการเรียนรู ้และ 
สร้างองค์ความรู้ 4) นำผลการเรียนรู้เข้าสู่กระบวนการ ขยายและแปลงความรู้ลงสู่นวัตกรรมและ  
5) ประเมินผลการเรียนรู ้ ดังนั ้นการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 จะต้องเป็นการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้ที ่ให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำองค์ความรู ้หลาย ๆ แขนงมา บูรณาการ 
แบบสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม ในการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ในส่วนของประเด็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เน้นภาคปฏิบัติ กิจกรรมการเรี ยนรู้ 
ควรมีลักษณะ ยืดหยุ่นและหลากหลาย ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกที่จะเรียนรู้ มีส่วนร่วมคิดออกแบบ  



 169 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้ เปิด โอกาสให้ผู ้เร ียนแสดงผลของการเรียนรู ้ตลอดจนสามารถแสดงถึง  
การประยุกต์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ รังสรรค์ชิ้นงานขึ้นมาใหม่ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
สมควรเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่ ผู้เรียนแสดงออกในขณะการปฏิบัติกิจกรรมและ
หลังทำกิจกรรมกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งจะสามารถ สะท้อนถึงความรู้ ทักษะกระบวนการคิด  
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา นอกจากครูและนักเรียนแล้วผู้บริหารก็ควรมีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ส่งเสริมผู้เรียน ซึ่งจะเป็นการแสดงว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนั้น จะสามารถให้  
ผลตอบสนองกับความต้องการ ของสังคมสามารถส่งผลให้ผู้เรียนเกิดหรือมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 และเป็นไปตามเป้าหมายของการ จัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างแท้จริง197 

กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน เขียนบทความทางวิชาการเรื่องการศึกษาไทย 4.0 ในบริบทการจัด 
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า ไทยแลนด์ 4.0 เป็นสิ่งที่ดี ถ้าเป็นไปตามโมเดลนี้ ประเทศ
จะต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเองอย่างแน่นนอน ฉะนั้น การศึกษา 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของไทยแลนด์  
4.0 ที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ จึงต้องอาศัยทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะครูต้องปรับ  
การเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) และ Active Learning นำมาใช้ในการเรียน 
การสอนอย่างจริงจัง ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ การปฏิรูปการศึกษาต้องเน้นที่ห้องเรียน  
ติดตามพฤติกรรมการ สอนของครูโดยสร้างตัวชีวัดผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนทุกโรงเรียนต้องมี  
มาตรฐานเดียวกัน ภายใน 10 ปี ประเทศไทยต้องมี นวัตกรรมเป็นของตนเองแน่นอน ซึ่งเป็นหัวใจ
สำคัญของประเทศไทยในยุค 4.0คือ การปรับเปลี ่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  “Value Based  
Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมและ เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าภาคบริการมากขึ้น198 

สุดารัตน์ วังทันและชนิสรา แก้วสวรรค์ ศึกษาเรื ่องการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่  
ประเทศไทย 4.0 ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา (ศูนย์บางแสน) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาในการเข้าสู่ประเทศไทย  
4.0 จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจาก
การเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ของนิสิต มหาวิทยาลัย 
บูรพา 3. เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ของนิสิตมหาวิทยาลัย 

 
197 วิทวัส ดวงภูมเมศ และวารีร ัตน์ แก้วอุไร , “Humanities and Social Sciences 

Journal of Graduate School”  Pibulsongkram Rajabhat University 11, 2 (July - December 
2017). 

198 กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน, “การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน” วารสารบริหารการศึกษา มศว. 14, 26 (มกราคม - มิถุนายน 2560). 
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บูรพา กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา (ศูนย์บางแสน) จำนวน 400 คน และสัมภาษณ์
คณบดีจำนวน 5 คน โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale)  
ที่ผ่านการหาคุณภาพด้านความตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) และวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้วยสถิติการแจงนับความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) ทดสอบความแตกต่าง ของตัวแปร (One-Way Anova F-test)  
และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ( Multiple Linear Regression) ผลการวิจัย การเตรียม 
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (ศูนย์บางแสน) สรุปได้ดังนี้  
1) นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา (ศูนย์บางแสน) มีการเตรียมความพร้อมเพื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 4.0  
ในภาพรวมและในรายด้านทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาตนเองด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ICT) การพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษา การพัฒนาตนเองด้านกระบวนการความคิด 
อย่างเป็นระบบ และการเรียนรู้นอกห้องเรียน อยู่ในระดับ ค่อนข้างมาก  2) นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
(ศูนย์บางแสน) มีการรับรู้ผลกระทบที่เกิดจากการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ในภาพรวมและรายด้าน 
ทั ้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรับรู ้ Thailand 4.0 ด้านผลกระทบต่อตนเอง (การจ้างงาน)  
ด้านผลกระทบต่อตนเอง (วิธีการทำงานในอนาคตที่เปลี่ยนไป) ด้านผลกระทบต่อตนเอง (การดำเนิน 
ชีวิตที่เปลี่ยนไป) และด้านผลกระทบ ต่อต่อประเทศ (การแข่งขันระหว่างประเทศ) อยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก 3) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า เพศแตกต่างกันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู ่ประเทศไทย 4.0 ด้านการเรียนรู ้นอกห้องเรียนแตกต่างกัน อายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อ 
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้านการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ICT) ด้านการเรียนรู้นอกห้องเรียน และด้านการพัฒนา ตนเองด้านกระบวนการความคิด
อย่างเป็นระบบ แตกต่างกัน ระดับชั้นปีที่กำลังศึกษาแตกต่างกันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม  
เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้านการเรียนรู้นอกห้องเรียน แตกต่างกัน คณะที่กำลังศึกษาแตกต่างกัน  
ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู ่ประเทศไทย 4.0 ด้านการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ด้านการ พัฒนาตนเองด้านทักษะภาษา ด้านกระบวนการความคิด 
อย่างเป็นระบบ และด้านการเรียนรู้นอกห้องเรียน แตกต่างกัน  4) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2  
พบว่า การรับรู ้ผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการเข้าสู ่ประเทศไทย 4.0 มีความสัมพันธ์กับการเตรียม 
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ของนิสิต ด้านการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ICT) ร้อยละ 50.2 ด้านการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษา ร้อยละ 39.2 ด้านกระบวนการ
ความคิด อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 46.8 ด้านการเรียนรูน้อกห้องเรียน ร้อยละ 44.4199 

 
199 สุดารัตน์ วังทัน และชนิสรา แก้วสวรรค์, การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประเทศ

ไทย 4.0 ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา (ศูนย์บางแสน), เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก 
http://www.ex-mba.buu.ac.th/ACADEMIC/Poster2015/poster015.pdf. 
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ทศพร ศิริสัมพันธ์ ศึกษาเรื่อง ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0 วัถุประสงค์ 
การวิจัย 1) การวางระบบและวิธีการทำงานใหม่ 2) การปรับเปลี ่ยนวัฒนธรรมการทำงานใหม่  
3) การจัดระเบียบโครงสร้างใหม่ จากการวิจัยพบว่า 1) ภาครัฐที ่เปิดกว้างและเชื ่อมโยง คือ 
การวางระบบและวิธีการทำงานใหม่ มี 3 องค์ประกอบ ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ 1.1) คุณลักษณะ 
ที่เปิดกว้างและเชื่อมโยง 1.2) คุณลักษณะการทำงานต้องเปิดเผยและโปร่งใส 1.3) คุณลักษณะ 
การทำงานให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 1.4) คุณลักษณะการทำงานแบบเครือข่ายมากกว่าการบังคับบัญชา  
1.5) คุณลักษณะการทำงานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนมีเอกภาพและสอดประสานกัน 2) ภาครัฐที่ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางคือยึดการทำงานเพื ่อประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการและเข้าถึง  
ความต้องการในระดับปัจเจก 2.1) คุณลักษณะการทำงานในเชิงรุก 2.2) คุณลักษณะการทำงาน 
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้ประชาชน 2.3) คุณลักษณะการทำงานให้บริการรุกตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน 2.4) คุณลักษณะการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการทำงานให้ตรงความต้องการ  
2.5) คุณลักษณะใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการประชาชน 3) ภาครัฐ 
อัจฉริยะคือการมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 3.1) คุณลักษณะการทำงานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า 
มีการวิเคราะห์ความเสี ่ยง 3.2) คุณลักษณะสร้างนวัตกรรมหรือมีความคิดริเริ ่มและประยุกต์  
องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา  
3.3) คุณลักษณะการทำงานที ่ทันสมัยให้องค์กรที ่ม ีสมรรถนะสูง 3.4) คุณลักษณะการทำงาน 
มีความผูกพันต่อการปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับบทบาท200  

วิลาสินี วัฒนมงคล ศึกษาเรื่องวิกฤตการศึกษาไทยในยุค 4.0 สาเหตุของปัญหาวิกฤติของ 
การศึกษาไทยที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อพัฒนาคนไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างสมบูรณ์ การศึกษาไทย 
ในยุค 4.0 ที่ต้องเผชิญกับภาวะเกี่ยวเนื่องด้วยโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ระบบการศึกษาไทยจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาคนสู้โลกยุคใหม่ เนื้อหาสาระประกอบด้วย 
ความเป็นมาของการปฏิรูประบบการศึกษาไทย การศึกษาไทยในสมัยต่าง ๆ ตั ้งแต่สมัยโบราณ  
สมัยสุโขทัย จนถึงการปฏิรูปการศึกษาไทยยุคปัจจุบัน จากประวัติความเป็นมาและความเห็นจาก
นักวิชาการวิกฤติการศึกษาไทยพบว่า ด้านนโยบายการศึกษาขาดความต่อเนื่อง ,ทิศทางหรือแนวทาง 
กาดำเนินการยังไม่เป็นรูปธรรมที ่ช ัดเจน , บุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู ้ความเข้าใจ 
ในการระบบการศึกษาทั้งในการศึกษาพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาและกระแสการเปลี่ยนแปลงจาก 
โลกภายนอกการที่จะข้ามพ้นวิกฤตการศึกษายุค 4.0 นั้น คือทุกภาคส่วนควรทำความเข้าใจร่วมกัน
และเห็นพ้องต้องกับ (สัมมาทิฏฐิ) ในแนวนโนบายในการปฏิรูปการศึกษาจึงจะเกิดการดำเนินการ  

 
200 ทศพร ศิริสัมพันธ์, “ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0” (สำนักวิจัยและ

พัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, มีนาคม 2561), 9-11. 
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ไปในทิศทาง เดียวกันซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมและประเทศชาติที่ยั่งยืนต่อไป พบว่ามี 4 วิกฤติการศึกษา 
ไทยที่ต้องแก้ไขโดยด่วนคือประการแรก ปัญหาสังคมผู้สูงอายุเต็มตัว มีโรงเรียน มหาวิทยาลัย คุณภาพ
ต่ำเกินกว่าจำนวนนักเรียนนักศึกษา ทุกวันนี้ประเทศไทยสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวจำนวนการเกิดใหม่ 
ในแต่ละปีของประเทศไทยลดลงและมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อย ๆ จากสาเหตุดังกล่าวผลที่เห็นชัดคือ
โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนลดลง เมื่อเด็กเกิดน้อยลง ท้ายที่สุดต้องมีการลดขนาดกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยต้องปิดโรงเรียนลง เนื่องจากไม่มีนักเรียนเพียงพอที่จะเข้าจุดคุ้มทุน โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมี
ต้นทุนที่สูงมาก สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการต้องทำคือนำผลการฉายภาพประชากร (Demographic  
Projection) ของไทยมาใช้ในการวางแผนการปิดโรงเรียนให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด  
การวางแผนอัตรากำลังพล เช่น จำนวนครู ในแต่ละสาขาและในแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับจำนวนเด็ก 
ที่ต้องได้รับการศึกษาในอนาคตประการที่สอง ความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพ ไม่ใช่ความเหลื่อมล้ำ  
ด้านการเข้าถึง ทุกวันนี้แทบทุกรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเข้าถึง โดยเน้นไปที่ Education for all  
เน้นการให้ทุกคนได้เรียนฟรี อย่างน้อยก็ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในส่วนของอุดมศึกษาก็มีกองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย มีที่ว่างการแข่งขันไม่สูงเหมือนสมัยก่อน แต่ปัญหาที่ น่าห่วงคือค 
วามเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษาไทย ผลสอบ PISA ของไทยในวิชาการอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์พบว่า นักเรียนกไทยเกือบร้อยละ 80 มีคะแนนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยทั่วโลก ในขณะที่ 
สิงคโปร์มีเพียงร้อยละ 20-30 สะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาไทยค่อนข้างต่ำมากเมื่อเทียบกับ
มาตรฐานโลก ประการที่สาม การวางแผนการศึกษาของชาติขาดความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
และการเงินการคลังเพื่อการศึกษาประเทศไทยมีปัญหาค่านิยมบ้ากระดาษและใบปริญญา นักการเมือง 
แห่กันมาเรีย ปริญญาเอก มีปริญญาเอกไร้คุณภาพส่วนใหญ่จบปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ไม่ได้ มี 
ความจำเป็นที่มีมากสุดคือสายสังคมศาสตร์โดยเฉพาะสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและการบริหาร  
รัฐกิจ สาเหตุที่เราผลิตสังคมศาสตร์มากเกินไปเพราะต้นทุนการผลิตต่ำ ไม่ต้องมีห้องทดลองเป็นที่  
นิยมของนักเรียนเพราะจบได้ง่ายกว่าจบได้เร็วกว่าต้นเหตุของปัญหาประการหนึ่งคือการคลังเพื่อการ 
ศึกษาเช่น กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาต้องกำหนดทุนที่ให้กู้ยืมเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ เช่น ควรให้กู้ยืม เฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน และจบมาแล้วมีงานทำแน่นอนและมีรายได้ดี 
การเขียนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ต้องให้สอดคล้องกับ 10-20 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยต้องการกำลังคน
ในสาขาวิชาจำนวนเท่าใด แล้วมาวิเคราะห์ช่องว่างเพื่อวางแผนการศึกษาของชาติให้สอดคล้องกัน  
หากสาขาวิชาใดมีจำนวนมากเกิน ความจำเป็นก็ต้องชะลอการผลิตลงไปและสาขาวิชาใดที่น่าจะขาด
แคลน ในอนาคตก็ควรจะวางแผนการ ศึกษาของชาติให้สอดคล้องกันด้วยประการที่สี่ การศึกษาของ  
ครูไทยขาดคุณภาพและขาด accountability ที่จะรับผิดชอบการพัฒนานักเรียนในยุคสมัยหนึ่งมี
ความจริงที่แสนระคายหูครูไทยก็คือใครที่เรียนอะไรไม่ได้แล้วให้ ไปเรียนครู การได้วัตถุดิบในการผลิต 
ครูคุณภาพแย่นั้นก็นับว่าแย่แล้วแต่ที่แย่กว่าคือหลักสูตรผลิตครู ระดับปริญญาตรี ไปเน้นสอนวิชาครู  
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มากกกว่าวิชาเนื้อหา ถ้าเนื้อหาวิชาไม่แม่นยำ เรียนวิชาครูมากและ สอนได้ดี น่าจะสอนน่าจะสอน 
สิ่งความรู้ผิด ๆ จนนักเรียนจำฝังใจในความรู้ที่ผิดหรือไม่แม่นยำเพราะสอนได้ดีมาก เช่น ครูคณิตศาสตร์ 
แทบทั้งหมด ไม่เคยเรียนวิชาการวิเคราะห์ถดถอยที ่ตรงกับเนื ้อหาความสัมพันธ์เชิงเส้นในชั้น  
มัธยมปลายทำให้ครูหลายคนสอนเนื้อหาเหล่านี้ซึ่งเป็นเนื้อหาบังคับใน คณิตศาสตร์พื้นฐานระดับ  
มัธยมปลายอย่างไม่สะดวกใจเพราะไม่เคยเรียนมาก่อน201การศึกษาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะ
นำพาสู่ความสำเร็จทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะบุคลากรางการศึกษาที่สำคัญยิ่งคือครู ต้องปรับ  
กระบวนทัศน์การเรียนการสอน ปรับบทบาทของตนเองอย่างจริงจัง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นำ
ทางวิชาการคู่คุณธรรมและเป็นผู้มีวิสัยทัศน ์

พาสนา จุลรัตน์ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุค  Thailand 4.0 พบว่า 
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิด 
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปสู่ความ “มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” เน้นภาคการผลิตไปสู่ภาคบริการมาก
ขึ้นและ ประชากรมีรายได้สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยจะต้องมีการสร้างนวัตกรรมเป็นของ  
ตนเอง ดังนั้น การศึกษาจึงต้องเร่งดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อก้าวเข้าสู่ “การศึกษา 
4.0” อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเช่นกันการศึกษาในยุค Thailand4.0 ไม่ใช่เป็นเพียงการให้ความรู้กับคน 
หรือผู้เรียนเท่านั้น แต่เป็นการ เตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ ในการเรียนรู้ใด ๆ ก็ตาม นอกจาก
ความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับแล้ว ผู้เรียนจะต้อง ได้รับการพัฒนาทักษะที่สำคัญในการดำเนินชีวิตไปด้วย  
และการจะก้าวเข้าสู่ยุค Thailand4.0 ในบริบทที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา นอกจากการปรับปรุงเรื่อง 
ของหลักสูตร ตำรา และบทบาทของครูผู้สอนแล้ว เราก็ควร จะต้องส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตให้กับ
ผู ้เรียนด้วย เพราะเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการรับมือต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 
ในอนาคต ซึ่งทักษะที่สำคัญเหล่านี้ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงบริหาร ทักษะการใช้ Internet ทักษะการคิด 
วิเคราะห์ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการแก้ปัญหาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ  
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ และทักษะ 
ด้านจิต สาธารณะ เป็นต้น ในการจัดการเรียนรู ้เพื ่อพัฒนาทักษะดังกล่าว นอกจากกลวิธีและ  
กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้ว ครูผู้สอนควรนำแนวทางของ STEM Education, Active Learning 
และ Problem Based Learning มา ใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน เพื่อหล่อหลอมให้ผู้เรียนเกิด 
“ทักษะ” ด้านต่าง ๆ ที่คงอยู่และมีพัฒนาการ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่สามารถนำไปเป็นฐานในการ
สร้างผลผลิตหรือนวัตกรรม (Innovation) ได้ในอนาคต202 

 
201 วิลาสินี วัฒนมงคล, “วิกฤตการศึกษาไทยในยุค 4.0” วารสาร ศึกษาศาสตร์ มมร 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 6, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561): 430-431. 
202 พาสนา จุลรัตน์ศึกษา, “การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุคThailand 4.0” วารสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 11, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561). 
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สุวัฒนา ตุ ้งสวัสดิ ์ ศึกษาเรื ่ององค์ประกอบภาวะผู ้นำ ตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0  
ในมุมมองของ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา พบว่าการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำ ตามแนวคิด  
ไทยแลนด์ 4.0 ในมุมมองของผู้บริหารองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์การในภาคธุรกิจ  
และอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ถึงโครงสร้าง
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 16 ราย  
และผู้บริหารองค์การในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม จำนวน 10 ราย ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  
การตรวจสอบคุณภาพของ เครื่องมือ และความเชื่อถือของเครื่องมือ ด้วยวิธีการตรวจสอบแบบ  
สามเส้า ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านข้อมูล ด้านผู้วิจัย และ ด้านทฤษฎีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาเชื่อมโยงเนื้อหาแบบแผนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และหาข้อสรุป เพื่อตอบ 
ประเด็นปัญหาการวิจัย จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของภาวะผู้นำองค์กร ตามแนวคิดไทยแลนด์ 
4.0 ประกอบด้วย 1) พฤติกรรมผู้นำ คือ คุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ 
และมีความฉลาดทางอารมณ์ 2) ภาวะผู้นำเชิง สร้างสรรค์ คือ ความสามารถในการประยุกต์ใช้  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารงาน การทำงานเป็นทีม การให้ความสำคัญ กับบุคคลและ  
มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสาร และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา เฉพาะหน้าและ 3) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล คือ การบริหารตามหลักนิติธรรมหลัก  
คุณธรรมหลักความรับผิดชอบหลักการ มีส่วนร่วมของประชาชน หลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้และหลักความคุ้มค่าเป็นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและ เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะนำไปสู่
การสร้างผู้นำที่มีสมรรถนะการบริหารงานแบบมืออาชีพที่สอดคล้องกับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0203 

ณรินทร์ ชำนาญดู ศึกษาเรื ่องการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษา การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ปัจจัยของ 
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทาง การศึกษาของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
2) แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม โอกาสทางการศึกษาของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษาจำนวน 19 เขต สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา จำนวน  
18 เขต สำนักงานศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด จำนวน  
19 จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 19 เขต โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน  

 
203 สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์, “องค์ประกอบภาวะผู้นำตามแนวคิดไทยแลนส์ 4.0 ในมุมมองของ

ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น” (สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2561), 128-129. 
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833 โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษาที่เป็น โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 2 ,609 โรงเรียน โรงเรียน 
มัธยมศึกษาเอกชน จำนวน 514 โรงเรียน และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอ จำนวน 333 อำเภอ เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง  
2) แบบสอบถามความคิดเห็น 3) แบบสอบเพื่อตรวจสอบและยืนยันแนวทางที่เหมาะสมสถิติที่ใช้  
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมาเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิง สำรวจ (Exploratory Factor analysis) ด้วยการทดสอบ (t - test) และ 
ค่าเอฟ (F – test : one way ANOVA) โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัย 
ของการบริหารจัดการศึกษาเพื ่อเพิ ่มโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนกลุ ่มเสี ่ยงในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย 12 ด้าน คือ 1) การบริหารจัดการศึกษา 2) การวัดและประเมินผล  
3) สื่อและแม่ 4) คุณลักษณะของผู้บริหาร 5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 6) หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 7) สถานที่จัดการศึกษา 8) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ 9) วิธีการจัดการศึกษา  
10)ระยะเวลาในการจัดการศึกษา 11) ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 12) งบประมาณ 2. พบแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จำนวน 788 แนวทางและผลการตรวจสอบแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการศึกษา 
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า  
มีความเหมาะสมกับบริบทเป็นไปได้ในการนำไปใช้มีความถูกต้องเชิงทฤษฎี และเป็นประโยชนต่อ  
การนำไปพัฒนาสถานศึกษา204 

ระติกรณ์ นิยมะจันทร์ศึกษาเรื่องปัจจัยของการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็น  
สาเหตุของการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศในสถาบัน  
อุดมศึกษาโดยการศึกษานี้เป็นศึกษาวิจัยเอกสารการทบทวนวรรณกรรมและนำเสนอรายงานแบบ 
พรรณนาเชิงวิเคราะห์ใช้ข้อมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และนำมาสังเคราะห์
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ 
ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพ 
การศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษาการนำองค์กรเป็นตัวแปรต้นของผลการ 
ดำเนินงานตามหมวด 7 ผลลัพธ์ และหมวด 5 ผ่านตัวแปรคันกลาง ซึ่งแตกต่างจากกรอบแนวคิด 

 
204 ณรินทร์ ชำนาญดู, “การบริหารจัดการศึกษาเพื ่อเพิ ่มโอกาสทางการศึกษาของ

นักเรียนกลุ่มเสี ่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษา” (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 156. 
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Excellence โดยระบบการปฏิบัติการ205 

ประทีป ศรีเพชรเจริญ ศึกษาเรื ่องการศึกษาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ่างทองการวิจัยครั้งนี้  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ  
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ่างทอง มีวิธีดำเนินการ
วิจัย 2 ขั้นคือ ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ  
ผู ้บริหารสถานศึกษา และครูหัวหน้ากลุ ่มสาระการเรียนรู ้จำนวน 126 คน เครื ่องมือที ่ใช้ คื อ 
แบบสอบถามและ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวทาง
แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพกลุ่มตัวอย่างคือผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน เครื่องมือ 
ที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูล เชิงเนื้อหาผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียน มาตรฐานสากลในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  
2. ปัญหาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวม 
อยู่ในระดับน้อย และ 3. แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการด้วย ระบบคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็น 
โรงเรียนมาตรฐานสากล คือ 3.1 การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สถานศึกษาศึกษา
ความต้องการและความแตกต่างในการเรียนรู้ของนักเรียนและนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำหลักสูตร และ  
พัฒนาเนื้อหาวิชาให้เหมาะสม 3.2 การนำองค์กร ได้แก่ ผู้บริหารการกำหนดวิสัยทัศน์เป้าประสงค์
ระยะสั้น ระยะยาว ค่านิยม การสื่อสาร การสร้างคุณค่าและการทำให้เกิดความสมดุลของคุณค่า  
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม และ 3.3 การจัดการและกระบวนการ ได้แก่ ผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยน 
กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จทั่วทั้งองค์กรเพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม206 

วาสนา เจริญสอนศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลในประเทศไทย การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับประสิทธิภาพ  
การบริหารจัดการการศึกษาขององค์การ บริหารส่วนตำบล 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหาร  
จัดการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งและ 

 
205 ระติกรณ์ นิยมะจันทร์, “ปัจจัยของการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558). 

206 ประทีป ศรีเพชรเจริญ, “การศึกษาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ่างทอง” วารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2558): 83. 
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ประสบการณ์การทำงาน 3) ปัจจัยที ่ส่งผลต่อการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบล 4) เพื่อนำเสนอแนวการบริหารรัฐกิจที่ส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การ  
บริหารส่วนตำบลในประเทศไทยโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักวิชาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ในประเทศไทย จำนวน 396 องค์การบริหารส่วนตำบล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ผลการศึกษาพบว่า ระดับประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่  
ส่งผลกระทบการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทยในภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การ  
บริหารส่วนตำบล ได้แก่ ระดับการศึกษา ปัจจัยด้านการบริหาร ด้านภาวะผู้นำ ด้านการวางแผน  
กลยุทธ์ ด้านเทคนิคการบริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากร ทางการศึกษา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการศึกษา207 

บรรจง ลาวะลี ศึกษาเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไร้พรมแดน งานวิจัยนี้  
มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไร้พรมแดน เพราะผู้บริหารสถานศึกษา 
เป็นกลไกสำคัญและเป็นตัวแปรสำคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีอิทธิพลสูงสุดต่อ
คุณภาพของผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหาร ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไร้พรมแดน จึงต้องมี  
คุณลักษณะโดดเด่น เหมาะสม มีความรู้เชิงทฤษฎี ทักษะ บทบาทหน้าที่คุณธรรมและประสบการณ์
ทางการบริหารการศึกษาเพื่อนำพาสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ สามารถสนองตอบต่อการแข่งขัน  
และทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก208 

รสสุคนธ์ มกรมณีศึกษาเรื่องผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไร้พรหมแดน ต้องแสดงบทบาท  
ความเป็นผู้นำและนำพาองค์กรไปสู่ ความสำเร็จตามภารกิจของสถานศึกษาในการพัฒนาประชากร 
ให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการดำรงชีวิต ในโลกไร้พรมแดนได้อย่างมีความสุขและมีคุณลักษณะ 
โดดเด่นเหมาะสม มีความรู้เชิงทฤษฎีทักษะ บทบาท หน้าที่คุณธรรมและประสบการณ์ทางการบริหาร
การศึกษายุคใหม่ เพื่อนำพาสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ สามารถสนองตอบต่อการแข่งขันและ 
ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงควรคำนึงถึงบทบาท  ของตนเองในการบริหาร
สถานศึกษายุคไร้พรหมแดน ดังนี้ 1) ผู้บริหารต้องทำความรู้จักกับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง 

 
207 วาสนา เจริญสอน, “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย, 2552). 
208 บรรจง ลาวะลี, “บทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษาในยุคไร้พรมแดน”  วารสาร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 6, 2 (มิถุนายน - ธันวาคม 2560). 
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ที่เกิดขึ้นมาจากการแข่งขันที่ ไร้พรมแดน โลกกำลังอยู่ในยุคของเทคโนโลยีและข่าวสารความรู้เป็นสิ่ง 
สำคัญที่ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้นเมื่อผู้บริหารเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะ
สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและมีผลกระทบ
หรือมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กร 2) ผู้บริหารต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง หมายถึงแผนปฏิบัติการในการ 
ปรับแต่งสิ่งต่าง ๆ ให้แตก ต่างจากเดิม โดยอาจจะกระทำอย่างรวดเร็วหรือกระทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป  
การบริหารความเปลี่ยนแปลง นั้น ผู้บริหารต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วจึงกำหนดเป้าหมาย
และเลือกวิธีที่จะนำมาใช้ในการ จัดการกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องอาศัยการวางแผนการเปลี่ยนแปลง 
เชิงกลยุทธ์แล้วจึงนำไปปฏิบัติตาม แผนที่ต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกคนในองค์การ  
โดยผู้บริหารจะต้องมีการเสริมแรงให้กับ ความเปลี่ยนแปลงโดยการชี้แจงให้บุคลากรในองค์การทราบ 
ถึงความเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ได้เกิด ขึ้นแล้วและแสดงความขอบคุณต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และมีส่วนช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วจึงทำการ ประเมินผลต่อไป 3) ผู้บริหารต้องเป็นตัวแทน 
ความเปลี ่ยนแปลง หมายถึงการเป็นผู ้นำการเปลี ่ยนแปลง หรือมีหน้าที ่ในการจัดกระบวนการ 
เปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพื่อพัฒนา เน้นผลการปฏิบัติงานโดยส่วนรวมมากกว่า การเน้นไปที่ผลงาน
ของแต่ละคนในองค์กร ให้บุคลากรในองค์กรรับรู้ถึงผลการดำเนินงานขององค์กร  เพื่อให้ทราบถึง 
สถานการณ์และวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่องค์กรเผชิญอยู่ เช่น จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสอุปสรรคเป็นต้น  
4) ปฏิรูป เป็นนักคิด นักพัฒนา ต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร  งานที่ 
พร้อมรับกับเปลี ่ยนแปลง ไม่ยึดติดต่อสิ ่งใด  5) ประชาธิปไตย บริหารงานแบบประชาธิปไตย  
รับความความคิดเห็นของผู้อื ่น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหากับบุคลากรในองค์กร 6) ประสาน  
เป็นผู้ประสานงานในองค์กรให้เกิดการทำงานที่ราบรื่น มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพใน  การทำงาน และ 
ประสานงานนอกองค์กรให้เกิดภาคีเครือข่ายร่วมคิด ร่วมจัดการศึกษา  7) ประนีประนอม พยายาม 
ไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความขัดแย้งในองค์กรเป็นผู้ประนีประนอมเมื่อเกิดปัญหา ผ่อนหนักให้เป็น
เบา 8) ประชาสัมพันธ์ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้ทุกคนทำรายงานผลการดำเนินงาน และนำรายงาน   
มาประชาสัมพันธ์ให้ผู ้เกี ่ยวข้อง และสาธารณชนทราบ  9) ประชาสงเคราะห์ผู ้บริหารจะต้องให้  
ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานทุกเรื่อง เป็นห่วงเป็นใยตลอด เวลา จะประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ 
ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน การพัฒนาบุคลากรจะพัฒนาอย่าง  ต่อเนื่องให้ทุกคนมีความก้าวหน้า 
ในอาชีพ และครอบครัวอยู่เสมอ มีการให้อภัยเพื่อนร่วมงาน ไม่มีการตัก เตือนอย่างรุนแรง ผู้ร่วมงาน 
จะมีความสุขมากในกาทำงานเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน209 

 
209 รสสุคนธ์ มกรมณี , บทบาทผู ้บริหารสถานศึกษายุคไร้พรหมแดน , เข้าถึงเมื่อ  

25 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก http://www.rdi.ssru.ac.th/irdjournal/index.php/ISSN2229-
2802/article/view/31. 
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ชัยวุฒิ วรพินธุ์ศึกษาเรื ่องคุณลักษณะภาวะผู้นำยุคใหม่กับสมรรถนะการบริหารงาน  
แบบมืออาชีพของปลัดเทศบาลในภาคกลางการวิจัยครั ้งนี้ เป็นแบบผสานวิธีทั ้งเชิงปริมาณและ  
เชิงคุณภาพ โดยการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 535 คน ตาม ตารางของเครซีมอร์แกน โดยการสุ่มแบบ 
หลายขั้นตอน ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี จำนวน 60 คน และพนักงาน เทศบาลในเขตจังหวัด 
ภาคกลาง 19 จังหวัด จำนวน 475 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้  
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐาน  
ด้วยการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับ 
ผู ้ให้ข ้อมูลสำคัญ จำนวน 15 ราย โดยเลือก แบบเจาะจง จากผู ้บริหารกระทรวงมหาดไทย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า 1) สมรรถนะการ บริหารงานแบบมืออาชีพของ
ปลัดเทศบาลโดยรวมอยู ่ในระดับมากเมื ่อพิจารณาเป็นรายต้านพบว่าคุณลักษณะสูงสุด คือ  
ด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รองลงมา ได้แก่ ด้านการผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านความมี  
วิสัยทัศน์กว้างไกลและด้านการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามลำดับ 2) ระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะภาวะผู้นำยุคใหม่กับ สมรรถนะการบริหารงานแบบมืออาชีพของปลัดเทศบาลโดยรวมอยู่ 
ในระดับมาก โดยคุณลักษณะภาวะผู ้นำด้านความรับผิดชอบความฉลาดทางอารมณ์ การสร้าง
เครือข่าย การจัดการความสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารมีความ สัมพันธ์กับสมรรถนะการบริหารงาน
แบบมืออาชีพของปลัดเทศบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถอธิบายสมรรถนะ 
การบริหารงานโดยรวม ได้ร้อยละ 56.10 3.พบว่าความคิดเห็นของนายกเทศมนตรีโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 และพนักงานเทศบาลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.69 ตามลำดับ จึงไม่มี
ความแตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน210  

สุธารัตน์ ทองเหลือ ศึกษาเรื ่องคุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของผู ้บริหาร 
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมคุณภาพ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับคุณลักษณะ
และพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ระดับวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา และ  
3) คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมคุณภาพของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ
ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จำนวน 300 คน เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั ้นตอน ผลการวิจัย  พบว่า 
1)คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

 
210 ชัยวุฒิ วรพินธุ์, “คุณลักษณะภาวะผู้นำยุคใหม่กับสมรรถนะการบริหารงานแบบมือ

อาชีพของปลัดเทศบาลในภาคกลาง” วารสารสมาคมนักวิจัย 19, 1 (มกราคม - เมษายน 2557): 86. 



 180 

 

เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านบุคลิกภาพ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ด้านการตัดสินใจและด้านความสามารถในการบริหารและพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ด้านภาวะผู้นำด้านการกำหนดเป้าหมาย ด้านการควบคุมบังคับบัญชา ด้านการติดต่อสื่อสารและ 
ด้านการจูงใจ ตามลำดับ 2) วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับคำเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ขั้นการจัดทำและวางแผน
ขั้นการปฏิบัติตามแผนขั้นติดตามประเมินผลและขั้นการปรับปรุงพิจารณา ตามลำดับ 3) คุณลักษณะ 
และพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา 
ได้แก่ พฤติกรรมการบริหาร (X2) และคุณลักษณะของผู้บริหาร (X1) มีประสิทธิภาพในการทำนาย  
(R2) ร้อยละ 66.30 และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบดังนี้ Y = 0.797 + 0.622(X2) + 0.203  
(X1)211  

ตวงพร รุ่งเรืองศรี เขียนบทความเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารในศตวรรษ 
ที่ 21 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 ที่เกี ่ยวข้องกับ
ผู้บริหารและวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 วิธีการวิจัยใช้รูปแบบ
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
และการจัดเสวนาทางวิชาการ ในรูปแบบการอภิปรายแบบคณะ จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื ้อหา ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมในศตวรรษที ่ 21  
ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารที่ควรเน้นด้านสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ โครงสร้างองค์การ ระบบงาน และ
วัฒนธรรมองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย  
ทางเศรษฐกิจ ทางเทคโนโลยี และทางสังคมและวัฒนธรรม ส่วนด้านสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ  
ได้แก่ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ด้านการค้าและการลงทุน  
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และการรวมกลุ่มพันธมิตรทางการค้า สำหรับคุณลักษณะของผู้บริหาร  
ในศตวรรษที่21 พบว่า 1) สมรรถนะหลัก ได้แก่ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่น  
ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 2) สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ 
การมองภาพองค์รวม การใส่ใจและพัฒนาผู ้อื ่น การสืบเสาะหาข้อมูล ความเข้าใจข้อแตกต่าง  

 
211 สุธารัตน์ ทองเหลือ, “คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา

ที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมคุณภาพสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 2” ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ 9, 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559). 
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ทางวัฒนธรรม การดำเนินการเชิงรุก ความมั่นใจในตนเอง ศิลปะการสื่อสารจูงใจ การสร้างสัมพันธภาพ  
และ 3) สมรรถนะทางการบริหาร ได้แก่ วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ การควบคุมตนเอง212 

นวลอนงค์ อุช ุภาพ ศึกษาเรื ่องคุณลักษณะของผู ้บร ิหารสถานศึกษาที ่ส ่งผลต่อ  
การดำเนินงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การดำเนินงานของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื ่อพัฒนา 
สถานศึกษาให้มีความทันสมัย โดยใช้กลยุทธ์การดำเนินงาน มาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  
ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ดังนโยบาย การจัดการศึกษาของอาชีวศึกษาที่ให้ความสำคัญไว้ว่าต้อง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพสามารถไปประกอบอาชีพในประเทศอาเซียนได้เช่นเดียวกับ
แรงงานจาก ประเทศอาเซียนอื่น ซึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินงานให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาประสบผลสำเร็จประการหนึ่ง คือ คุณลักษณะของผู้บริหาร สถานศึกษา 
ประกอบด้วย ด้านประสบการณ์ ด้านภาวะผู้นำ และด้านบุคลิกภาพ213 

พงษ์อิศรา ประหยัดทรัพย์ ศึกษาเรื ่องบทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษาที ่ส่งผลต่อ  
การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับบทบาทของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 2) ระดับ การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  
3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของ ผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนสู่การเป็น  
โรงเรียนมาตรฐานสากล และ 4) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียน มาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  
จังหวัดปทุมธานีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 265 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม 
แบบแบ่งชั้นภูมิชนิดที่เป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็น 
แบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ  
แบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งโดยภาพรวม
และ รายด้าน 2) การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล อยู่ในระดับมาก  

 
212 ตวงพร รุ่งเรืองศรี, “คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21” 7, 1 

(มกราคม - มิถุนายน 2561). 
213 นวลอนงค์ อุชุภาพ, “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
3, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559): 100. 
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ทั้งโดยรวมและรายด้าน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนา  
คุณลักษณะผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่ามีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน  
2) การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล อยู่ในระดับมากทั้ง โดยรวมและ  
รายด้าน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนา คุณลักษณะผู้เรียน  
สู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.01  
และ 4) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน สู่การเป็นโรงเรียน
มาตรฐาน สากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัด ปทุมธานี อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05214 

อัศนีย์ สุกิจใจ วิจัยเรื่องภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา การจัดการศึกษา 
ทุกประเภท ทุกระดับนั้นงานด้านวิชาการนับเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจุดมุ่งหมายของ
การบริหารวิชาการอยู่ที่การสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรมและมีคุณสมบัติตามที่ 
ต้องการงานวิชาการเป็นงานหลักเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
การบริหารงานวิชาการจะประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตร การดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อเป็นการพัฒนา 
ครูผู้สอนให้ ก้าวทันวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ การจัดสื่อการเรียนการสอน การจัดห้องสมุดเป็นที่  
รวมหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งวิทยาการ การจัดการศึกษาสิ่งเหล่านี้ ให้
บรรลุเป้าหมายนั้นได้ จำเป็นต้อง อาศัยผู้นำโดยเฉพาะผู้นำทางด้านการศึกษา เพราะผู้นำในองค์กร  
ทางการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาซึ่ง เป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรทางการศึกษา 
เพราะผู้นำทางวิชาการหรือผู ้บริหารการศึกษาจะบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษา ให้ประสบ 
ความสำเร็จและเป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ ดังนั ้นผู ้นำเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดต่อ
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร ผู้นำเป็นบุคคล ที่มีอิทธิพลในการบังคับบัญชามอบหมาย  
ในกำกับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรและผู้นำจำเป็นต้อง ติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น 
อยู่เสมอ การจัดการเรียนการสอนนั้น จำเป็นต้องอาศัยผู้นำที่มีความรอบรู้ทางด้านวิชาการ ทั้งนี้  

 
214 พงษ์อิศรา ประหยัดทรัพย์, “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนา

คุณลักษณะผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4 จังหวัดปทุมธานี” วารสารเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา (2557). 
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เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นำทางวิชาการย่อมสามารถบริหารปรับปรุง พัฒนาและ
ส่งเสริมวิชาการให้ได้ผลดียิ่งขึ้น215 

จารุวัฒน์ เศวตพัชราภรณ์และวรภพ ตันติวาณิชชากร ศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อม 
ก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 หัวใจสำคัญของการก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 ดังนี้ 1) เตรียมกลยุทธ์
องค์กร : สร้าง value creation ให้ลูกค้าและ smart operation เข้าใจเส้นทางธุรกิจ (value chain)  
เข้าถึงความต้องการ และสร้างความร่วมมือกับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยใน value chains 
และกำหนดวิสัยทัศน์มุ่งสู่การสร้าง digital business model และกระบวนการภายในที่เป็นดิจิตอล  
2) เตรียมปรับเปลี ่ยนโครงสร้างองค์กร : สร้างองค์กรนวัตกรรมและความยืดหยุ ่น Centers of  
Excellence ทีมที่รวมตัวจากหลายหน่วยงาน (inter-disciplinary team) แบบเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหา 
หรือทำงานพัฒนาปรับปรุง Center of Innovation ทีมที่เป็นอิสระจากองค์กรปกติที่คิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ รูปแบบธุรกิจ ฯลฯ  3) เตรียมความพร้อมเทคโนโลยี : 
“เลือกเทคโนโลยีที่ใช่ ในเวลาที่เหมาะสม” เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองความยืดหยุ่นของธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บ รวบรวม และจัดการข้อมูล และเชื่อมโยงกับหน่วยต่าง ๆ ความมั่นคง  
ปลอดภัยของสารสนเทศ, ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, เครื่องจักรและเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ  
4) เตรียมคน : “สร้าง Smart Employee” พัฒนากลยุทธ์ในการดึงดูดให้องค์กรมีบุคลากรที่ความรู้ 
และทักษะใหม่ ๆ ปรับปรุง job profilesให้ทันสมัยและมี digitalskills เป็นหนึ่งในทักษะพื้นฐาน 
พัฒนาทักษะที่สำคัญให้กับบุคลากร สร้างบทบาทหน้าที่ใหม่ ๆ ที่สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร เช่น data 
scientists, user interface designers,digital innovation managers 5) เตรียมปรับกระบวนการ 
สร้างกระบวนการที่เป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรม 4.0 ปรับกระบวนการเข้าสู่ดิจิตอล ความสามารถ 
ในการเชื ่อมต่อ ปรับกระบวนการให้น่าเชื ่อถือ มาตรฐาน (standardization)การผลิตแบบลีน  
(lean manufacturing) ปรับกระบวนการให้มีความยืดหยุ ่น ( flexible) และปรับเปลี ่ยนได้ง ่าย  
(adaptable)216 

 
215 อัศนีย์ สุกิจใจ, “ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา” (วิทยานิพนธ์ 

ปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัย  
เขตนครสวรรค,์ 2560), 23-37. 

216 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, “สัมมนาการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0”  
วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับที่ 113 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), เข้าถึงเมื่อ 17 เมษายน 
2562, เ ข ้ า ถ ึ ง ไ ด ้ จ า ก  http://www.thaiprint.org/2017/03/industrial-spending/vol 113-
industrial02/. 

http://www.thaiprint.org/2017/03/industrial-spending/vol113-industrial02/
http://www.thaiprint.org/2017/03/industrial-spending/vol113-industrial02/
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ปิยณัฐ วงศ์เครือศรศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ในยุค  
ไทยแลนด์ 4.0 ของ โรงเรียน การวิจัยครั้งนี้มีจุดหมาย เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นำครู 
ในการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11  
2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียน 
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 3) หาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำ
ครูในการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ 
ภาค 11 ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) 
โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ในยุค 
ไทยแลนด์ 4.0 โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิและ
การวิจัยเชิงสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11  
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 388 คน ระยะที่ 2 จัดทำรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการ 
เรียนรู ้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และยืนยันรูปแบบโดยผู้เชี ่ยวชาญ ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบ 
การพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 กับครูจำนวน 30 คน จากโรงเรียน
ประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และแบบประเมินภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ ยงเบน 
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1. องค์ประกอบภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 66 ตัวบ่งชี้  
ดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะผู้เรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 มี 9 ตัวบ่งชี้  
2) การจัดการเรียนรู้เพื ่อสร้างนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 มี 10 ตัวบ่งชี้ 3) ทักษะการคิดเชิง
สร้างสรรค์ มี 8 ตัวบ่งชี้ 4) คุณธรรม จริยธรรม มี 9 ตัวบ่งชี้ 5) การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ  
มี 8 ตัวบ่งชี้ 6) การทำงานเป็นทีม มี 9 ตัวบ่งชี้ และ 7) ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มี 13 ตัวบ่งชี้ 
2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) กระบวนการ  
5) สื่อการเรียนรู้ และ 6) การวัดและประเมินผล 3. ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครู 
ในการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11  
พบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้นำครูในการจัดการเร ียนรู ้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียน 
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 มีความเหมาะสมโดยรวมมากที่สุด และครูที่เข้ารับ
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การพัฒนามีภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มขึ้นหลังการพัฒนา คิดเป็น 
ร้อยละ 45.80217 

ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมือง พูนสิน ประคำมินทร์ ศศิธร วงศ์ซาลี อัมพร กุลาเพ็ญวราภรณ์  
สาโรจน์ และกรกนก นวล ศึกษาเรื่องการพัฒนาครูภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21  
การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาการพัฒนาครูภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู ่ศตวรรษที ่ 21  
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของครูในการพัฒนาครูภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21  
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู ในการพัฒนาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21  
จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานะภาพและประสบการณ์ ทำงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่  
ครูในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ 21 จำนวน 265 คนกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่ม  
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า และ 
ค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า  1. การพัฒนาครูภายใต้กรอบ
ประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2. ครูที่มี เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา สถานะภาพและประสบการณ์ทำงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา ครูภายใต้กรอบ
ประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจ
ของครูในการพัฒนาครูภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก218 

กษฎกรณ์ รุจสํารงกุล ศึกษาเรื ่องภาวะผู ้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือชั ้นกับการจัดการ  
สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน ในศตวรรษที่ 21 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัย 
องค์ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือชั้นจัดการสถาบันอุดมศึกษากาศ เอกชน และอิทธิพลขอภาวะผู้นำ  
เชิงวิสัยทัศน์เหนือชั้นที่มีต่อการจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงเสนอรูปแบบ ภาวะผู้นำ 
เชิงวิสัยทัศน์เหนือชั้นจัดการสถาบันอุดมศึกษาภาศเอกซนในศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร 
การศึกษา เชิงนโยบาย ผู้บริหารองค์การและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง 
จำนวน 1,382 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย มีค่าความเชื่อถือครอนบาคอัสฟ้า 0.35  

 
217 ปิยณัฐ วงศ์เครือศร, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูในการจัดการเรียนรู้ในยุคไทย

แลนด์ 4.0” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู ้น ำ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2562), เข้าถึงเมื่อ 17 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก https://gsmis. 
snru.ac.th/ethesis/file_att1/2019040459620248104 _ap5.pdf. 

218 ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมือง, พูนสิน ประคํามินทร์, ศศิธร วงศ์ซาลี, อัมพร กุลาเพ็ญ,  
วราภรณ์ สาโรจน์ และกรกนก นวล, “การพัฒนาครูภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21” 
วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล 5, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562). 

https://gsmis.snru.ac.th/ethesis/file_att1/2019040459620248104%20_ap5.pdf
https://gsmis.snru.ac.th/ethesis/file_att1/2019040459620248104%20_ap5.pdf
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และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ  
เชิงพหุคูณแบบมีขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยองค์ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือชั้นที่ใช้จัดการ
องค์การและหน่วยงานของสถาบัน อุดมศึกษาภาคเอกชนให้บรรลุเป้าหมายโดยรวม ตามลำดับ 
ความสำคัญของการใช้จากมากไปหาน้อยคือ เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ  
เชิงวิสัยทัศน์ พฤติกรรมเชิงวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมเชิงวิสัยทัศน์ และสมรรถนะเร็งวิสัยทัศน์ เหนือชั้น  
ส่วนภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือชั้น มีอิทธิพลเชิงบวกท้าให้องค์การและหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย 
สูงมากถึงร้อยละ 64 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (R = 0.64, sig 200) คือ เศรษฐกิจพอเพียงกับสมรรถนะ 
เซิงวิสัยทัศน์เหนือชั้น ประการ สุดท้ายยังมีรูปแบบภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือชั้นจัดการในศตวรรษ  
ที่ 21 ยุคที่ใช้ระบบดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นหาข้อมูลคือ ผู้บริหารและผู้นำที่เกี่ยวข้อง 
ในทุกระดับต้องหันมนาภาวะผู้นำให้สอดคล้องกับบริบทขององค์การและ หน่วยงานของตนในทิศทาง
เดียวกัน และกำหนดเป้าหมายที่คาดหวังในศตวรรษที่ 21 เป็นพลังกระตุ้นจูงใจการทำงาน ร่วมกันสู่ 
ความสำเร็จแบบสมดุลของเศรษฐกิจพอเพียงกับสมรรถนะเหนือชั้นเชิงวิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำอื่น ๆ 
เชื่อมโยง เวลา สถานที่ สถานการณ์ขับเคลื่อนองค์การให้อยู่รอด สู่การเติบโตที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน219 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ศึกษาและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับเครื่องมือส่งเสริม 
การขับเคลื่อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สำหรับ 
ผู้บริหารสถานศึกษา) ผู้บริหารต้องมีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส รับผิดชอบและเป็นกัลยาณมิตร 
ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นำทางวิชาการและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีความสามารถในการ  
สื่อสาร การสร้างขวัญกำลังใจ การสร้างแรงบันดาลใจ การบริหารแบบมีส่วนร่วม กระบวนการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร การตัดสินใจและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง  
การประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการนำผลไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารมีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 การวัดและ
ประเมินผลและการวิจัยเพื่อการเรียนรู้220 

 
219 กษฎกรณ์ รุจสำรงกุล, “ภาวะผู ้นำเชิงวิสัยทัศน์เหนือชั ้นกับการจัดการสถาบัน 

อุดมศึกษา ภาคเอกชน ในศตวรรษที่ 21” วารสาร สมาคมนักวิจัย 22, 3 (กันยายน - ธันวาคม 
2560). 

220 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, เครื่องมือส่งเสริมการขับเคลื่อนประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา) 
(กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2562), 23-41. 
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ดร. เชง ยาง เดวิส ได้นำเสนอข้อเสนอแนะในงานประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกา  
ด้านการจัดการศึกษา ครั้งที่ 7 : สะเต็มศึกษา:วัฒนธรรมการเรียนรู้สำหรับกำลังคนในศตวรรษที่ 21 
สำคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษาซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสร้าง
คุณลักษณะคนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 คือ สะเต็มศึกษาควรเริ่มตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย เพราะการเรียนรู้ 
ที่เกิดขึ้นในปฐมวัยจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ การกำหนดทิศทางในการศึกษาของเด็กแต่ละคน  
ทักษะที่เด็กได้รับ การพัฒนาในช่วงอายุนี้จะพัฒนาไปสู่ความชอบและความถนัดซึ่งจะติดตัวเด็ก  
ไปจนโต ดังนั้นถ้าต้องการพัฒนากำลังคนด้านสะเต็มของประเทศ นักการศึกษาควรริเริ่มวางแผน  
ตั้งแต่ต้นทาง จึงเสนอแนะว่าการจัด การประชุมวิจัยโต๊ะกลม ไทย-สหรัฐฯ ในครั้งต่อไปควรเน้นสะ
เต็มศึกษา ในการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อจะวางแนวทางและผลิตข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการจัดการศึกษาในอนาคต กำลังคนด้านสะเต็มต้องได้รับการพัฒนาให้มีมโนทัศน์ที ่จำเป็น  
4 ประการ ได้แก่ 1. ความใฝ่รู้ (Curiosity) 2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 3. ความร่วมมือร่วมใจ  
(Collaboration) และ4.การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)221 

กรวิก พรนิมิตร ศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 ในจังหวัดเชียงใหม่ 
และลําปาง การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0  
ในจังหวัดเชียงใหม่และ ลําปาง เครื่องมือที่ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 554 คน 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาต่า ความถี่ และค่าร้อยละ และทดสอบความสัมพันธ์ของ 
ตัวแปรตัวยสถิต ิไดสแควร ์ (Chi-Square Test of Independent) กาหนดความเช ื ่อม ั ่น 95%  
ให้ P value < .05 Significant Laurel (๕) ที่ .05 และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ในลักษณะ 
เป็นเส้นตรง ใช้สถิติ General Linear Model: Multuanate ผลการศึกษา พบว่ามีความรู้ความเข้าใจ
นโยบาย Thailand 4.0 ในภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.9 และอยู ่ในระดับ 
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.1 มีความรู้ความเข้าใจ การดำเนินชีวิตใน “โลกยุค 4.0” อยู่ในระดับ 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.4 และอยู่ในระดับน้อย ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.6 มีความรู้ความเข้าใจ 
นโยบายการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 อยู่ในระดับปานกลาง ติดเป็นร้อยละ 65.3 และอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.7 พบว่าความสัมพันธ์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ  
กับความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยสถิติไอร์สแควร์ (Chi-Square Test of Independent)  
กำหนด ความเชื่อมั่น 95% ให้ Pvalue<05 Sigmfcant Level (๕) ที่ 05 พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และทดสอบ  

 
221 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สรุปผลการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกา 

ด้านการจัดการศึกษาครั้งที่ 7 : สะเต็มศึกษา : วัฒนธรรมการเรียนรู้สำหรับกำลังคนในศตวรรษ 
ที่ 21 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2559), 26. 
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เป็นการวัดความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นแต้นตรง ใช้สถิติ GeneralLinear Model : Multivariate 
est. และพบว่าตัวแปรด้านเพศ อายุ และอาชีพมีความสัมพันธ์ผกผันกัน เป็นเส้นตรง (ไปในทาง
ตรงกันข้าม) หมายถึงประชากรศาสตร์ เพศ อายุ และอาชีพที่แตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจ 
นโยบาย Thailand 4.0 ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ222 

กฤษณะ บุหลัน ศึกษาเรื่องลักษณะผู้บริหารทางการศึกษาที่จะนำองค์การไปสู่ความสำเร็จ  
ลักษณะผู้บริหารทางการศึกษาที่ดีควรนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จโดยยึดการพัฒนาสมรรถนะในตนเอง 
และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะแก่บุคคลากรภายในสถานศึกษา รวมถึงผู้เรียน นอกจากนี้การสร้าง  
คุณลักษณะของผู้นำทางการศึกษาที่ดีจึงควรประกอบไปด้วย 7 ลักษณะที่สำคัญในการนำพาองค์การ 
ไปสู่ ความสำเร็จอาทิ การคิดถึงแผนกลยุทธ์หรือการบริหารกลยุทธ์ของหน่วยงาน ทักษะในการสื่อสาร  
มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความเชื่อมั่นในตนเอง มากกว่ายึดตนเองเป็นใหญ่ การตัดสินใจจาก  
ข้อมูลมากกว่าสัญชาติญาณ สนใจรายละเอียดของขั้นตอนและเนื้อหาของงาน และการควบคุม
อารมณ์ตนเองได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารทางการศึกษาที่นำองค์การไปสู่ความสำเร็จจึงควรที่จะยึดเอา 
เป้าหมายขององค์การ เป็นสิ่งสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยที่จะทำให้ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถ “ครองตน ครองคน และ ครองงาน” ได้อย่างสมดุลอันจะนำองค์การของท่านไปสู่ความสำเร็จ 
ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในความจริงแล้วยังมีลักษณะของผู้บริหารที่จะทำให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จ  
โดยผู้บริหารควรปรับเปลี่ยนหลักการคิด และ วิธีการทำงานเพื่อขจัดความล้มเหลวไม่ให้เกิดขึ้นอีก  
ต่อไป ลักษณะของผู้บริหารทางการศึกษาที่จะนำองค์การไปสู่ความสำเร็จนั้นมี 7 ลักษณะดังนี้ คือ  
1.ไม่ควรใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานประจำวันมากกว่าการทําแผนกลยุทธ์หรือการบริหาร  
กลยุทธ์ของหน่วยงาน ได้กล่าวถึงภาวะผู้นำ ทักษะ และทัศนคติของผู้บริหารสถานศึกษาใน ศตวรรษ  
ที่ 21 ว่าผู้นำสถานศึกษาเป็นบุคคลที่ถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามคําสั่งของหน่วยงานระดับจังหวัดหรือ 
ระดับแผนกงาน เกี่ยวกับงานบุคลากร การจัดซื้อจัดจ้าง การงบประมาณ การจัดทางเดินและสนาม  
เด็กเล่นที่ ปลอดภัย ความสัมพันธ์กับสารารณะ และอื่น ๆ ที่จะทําให้การบริหารสถานศึกษาเป็ นไป
อย่างราบรื่น ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าผู้บริหารเป็นจำนวนมากในองค์กรแบบไทย ๆ ที่ไม่สามารถบริหารงาน
และจัดสรรเวลาในการ ทำงานอย่างถูกต้องคือ มักจะเคยชินกับการสั่งงาน มอบหมายงาน ควบคุม  
งาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าประจำวันของงานและชอบทำงานในเรื่องที่ตนเองชอบทํามากกว่าการใช้
เวลาในการศึกษาข้อมูล ข่าวสารทั้งภายใน องค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อกำหนดทิศทางของ  
หน่วยงานว่า ในแต่ละปีหรือแต่ละเดือนหรือแต่ละสัปดาห์ หน่วยงานของตนเองหรือองค์การของตน
ควรทําเรื่องอะไรและทําอย่างไร ไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อ 

 
222 กรวิก พรนิมิตร, “ความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 ในจังหวัดเชียงใหม่และ

ลําปาง” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 27, 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560). 
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เพิ่มมูลค่าของผลงานในทิศทางที่ควรจะเป็น ตัวอย่างเช่น เคยมีโอกาสไปบรรยายให้สถานศึกษา  
ระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่งซึ่งมีหัวหน้าภาควิชาซึ่งเป็นผู้บริหารระดับต้นมาฟัง เป็นจำนวนมาก ได้ถาม
คำถามผู้บริหารเหล่านั้นว่า “ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าภาควิชานี้และทำงานนี้มา นานหลายปีแล้ว  
ท่านพอจะบอกได้ไหมครับว่าในปีหน้า ภาควิชาของท่านควรจะทำงานเรื่องอะไรจึงจะเหมาะสมกับ
สถานการณ์และเพราะอะไรจึงควรทำงานเรื่องนั้น” คำตอบที่ทำให้ประหลาดใจมากคือหลายคนตอบ
ว่า "ยังไม่ทราบเพราะผู้ใหญ่ยังไม่ได้สั่งการลงมาว่าปีหน้าจะให้หน่วยงานนี้ทำเรื่องอะไร” ก็ย้อนถาม 
กลับไปว่า “คุณทำงานอยู่กับข้อมูลทุกวัน คุณเห็นปัญหาทุกวัน ทำไมคุณไม่เสนอผู้ใหญ่ละครับว่า  
ในฐานะที่คุณทำงานอยู่ตรงนี้ คุณเห็นว่าควรทำเรื่องอะไรก่อนหลัง เพราะอะไร ทำไมคุณไม่นำเสนอ
ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จะมาทราบข้อมูลในรายละเอียดได้ดีกว่าคุณได้อย่างไรในเมื่อผู้ใหญ่ไม่ได้มานั่งทำงานตรง
น้ี" ฉะนั้นเราจึงควรเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ ดำเนินกลยุทธ์ ประเมินและติดตามผลกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้ด้วย 
ตัวเองได้ แล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป แม้ว่าท่านอาจไม่ยอมรับหรือเห็นด้วยแต่ในฐานะผู้ที่อยู่กับ
ต้นตอของปัญหา การเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขหรือการเสนอแผนจึงความเป็นหน้าที่ของเราเอง   
2. มีทักษะในการสื่อสาร คือ ทักษะการพูดจูงใจ การฟัง การอ่าน การตีความข้อมูลข่าวสารและ  
การเขียน ผู้บริหารสถานศึกษาในองค์การแบบไทย ๆ ส่วนใหญ่จะขาดโอกาสที่จะได้รับการฝึกฝนเรื่อง
ทักษะ การสื่อสารอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ทักษะการสื่อสารเป็นทักษะที่สำคัญ ปัจจุบันนี้ทักษะการสื่อสาร
ถือเป็น สมรรถนะที่สำคัญข้อหนึ่งที่เป็นดัชนีชี้วัด (KPI) ว่าผู้บริหารท่านนั้นจะสามารถเติบโตขึ้น 
เป็นผู้บริหารในระดับที่ สูงกว่าเดิมได้หรือไม่ ผู้บริหารสไตล์แบบไทย ๆ ส่วนใหญ่ มักจะถนัดการดา
ลูกน้องหรือการพูดแบบทำร้าย 3. มีทักษะในการทำงานเป็นทีมมีคำกล่าวว่าคนไทยนั้นถ้าให้ทำงาน 
แบบที่ทำคนเดียวแล้วจะไม่แพ้ชาติไหนแต่ถ้าให้ทำงานแบบเป็น ทีมแล้วมักจะสู ้ชาติอื ่นไม่ได้  
ถ้าคำกล่าวนี ้เป็นจริงแปลว่าเราขาดทักษะในการทำงานเป็นทีมอย่างมาก ทำไม เป็นเช่นนั้น  
ตามหลักการพบว่า ทักษะการทำงานเป็นทีมที่สำคัญนั้นต้องเริ่มจากทุกคนในทีมต้องมีจุดมุ่งหมาย 
เดียวกันและทุ่มเทให้งานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างสุดความสามารถ เมื่อเกิดปัญหาในการทำงานต้อง 
ถือเป็น ความรับผิดชอบของทุกคนในทีมและต้องให้ทุกคนในทีมมีส่วนช่วยกันคิดหาสาเหตุและ
กำหนดแนวทางแก้ไข ร่วมกัน เปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น  
ในการทำงาน ในการปรับปรุงหรือหา วิธีการทำงานที่ดีขึ้น ควรมีการสื่อสารในทีมแบบสองทางคือ  
เปิดโอกาสให้ซักถามได้ถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัย และ ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือ ทุกคนต้องเรียนรู้งานของคน
อื่น ๆ ในทีมด้วยว่าเขามีขั้นตอนการทำงานอย่างไร เวลา เกิดปัญหาในการทำงานควรหันหน้ามา
ปรึกษากันว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาและจะป้องกันอย่างไร แก้ไข อย่างไรให้มากกว่าการตำหนิว่า 
ใครเป็นคนทำผิด 4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง มากกว่ายึดตนเองเป็นใหญ่เป็นที่น่าเสียดายว่าระบบ
การศึกษาในเมืองไทยเราแต่ก่อนนั้นเน้นสร้างคนให้เป็นคนเก่งมากกว่าเน้น สร้างคนให้เป็นคนดี  
คนเก่งหมายถึง สอบได้ที่หนึ่งของห้อง ได้เหรียญทอง เรียนจบมาได้ปริญญาหลายใบ ได้ เกียรตินิยม  
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จะเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่และเพื่อนฝูง ค่านิยมแบบนี้ทำให้คนเก่งหลายคนมีโลกทัศน์ว่าตนเอง  
เก่งกว่าคนอื่นมาตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็ก และมองคนอื่นว่าต้อยกว่าตนเอง ตนเองอยู่ในระดับที่สูงกว่าคน
อื่น เวลา ที่ตนเองพูดอะไร หรือทำอะไร คนอื่น ๆ ควรฟังและทำตาม ไม่ควรเถียงหรือแย้งเพราะ
ตนเองประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง โลกทัศน์แบบนี้ทำให้ขาดการรับฟังเพื่อนร่วมงาน คิดว่าตนเองรู้ 
ในทุกเรื่องดีกว่าคนอื่น และไม่เปิดใจกว้างให้คนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของตนเองวิจารณ์ตนเองได้  
ทำให้เกิดปัญหาในการ ทำงานร่วมกับคนอื่น คนเก่ง ๆ หลายคนไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ 
เพราะความคิดเช่นนี้ ถ้าหากไปเจอ ลูกน้องหรือคนใกล้ชิดที่หวังจะประจบประแจงเพื่อเอาดีใส่ตัวเอง
ด้วยแล้วยิ่งทำให้ผู้บริหารแบบนี้หลงทิศทาง ไปกันใหญ่เพราะผู้ใกล้ชิดจะให้ความเห็นว่า “ดีแล้วครับ 
ท่าน ถูกต้องแล้วครับ ดีทุกอย่างครับ” ผู้บริหารที่ดี ควรมีความเฉลียวใจไม่รับฟังข้อมูลด้านเดียว 
ควรคิดแบบหลาย ๆ ด้านและไม่ควรเชื่อคนที่ให้ข้อมูลด้านเดียว โดยเฉพาะคนใกล้ชิด เพราะในโลก  
ความเป็นจริงไม่มีใครที่ทำงานอะไรโดยไม่ผิดพลาดหรือสมบูรณ์แบบ ผู้บริหารที่ดีควรพยายามค้นหา
ข้อผิดพลาดของตนและนำมาปรับปรุงแก้ไข ดีกว่าการที่ชื ่นชอบในคำชมเชย ของคนใกล้ชิดเพียง 
ไม่กี่คน 5.ตัดสินใจจากข้อมูลมากกว่าสัญชาติญาณ ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางหลายคนเวลาจะ
ตัดสินใจเรื่องสำคัญ ๆ ต่าง ๆ นั้นจะอาศัยประสบการณ์ ตนเองเป็นหลัก ตัดสินใจจากความเชื่อและ  
ทัศนะของตนเอง เพราะที่ผ่านมาตนเองตัดสินใจได้ถูกยังไม่เคยผิด การคิดเช่นนี้อันตรายมากต่อ  
การบริหารสถานศึกษาเพราะจะขาดการปรึกษาผู้อื่นที่เกี่ยวข้องและขาดการศึกษา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ยุคสมัยเปลี่ยนไป บริบทของสังคม เง่ือนไขต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนไป เราอาจะเป็น คนที่เก่ง 
ที่สุด ตัดสินใจไม่เคยผิดพลาดในอดีตหรือพลายน้อยมากแต่อย่าลืมว่าโลกเปลี่ยนไปแล้ว เปลี่ยนอย่าง
ลักษณะผู้นำทางการศึกษาที่จะนำองค์การไปสู่ความสำเร็จ รวดเร็ว วิธีคิดในอดีต ข้อมูลที่เรามีอยู่
อาจจะไม่เหมาะกับสมัยนี้ อาจจะไม่สอดคล้องกับความจริงในสมัยนี้ บางอย่างอาจจะยังใช้ได้แต่  
หลาย ๆ อย่างอาจจะเปลี่ยนไปการตัดสินใจของผู้บริหาร สมัยใหม่ควรอาศัยข้อมูลเป็นหลักและ  
ปรึกษา ขอความคิดเห็นร่วมกันจากทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกคน ควรคิด เป็นทีมและตัดสินใจเป็นทีมจะ
เหมาะสมกว่า เช่น สมมติว่าเราต้องการเพิ่มยอดผู้เรียนในมหาวิทยาลัยให้ เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพราะยอด
สมัครใน 3 ปีที่ผ่านมามียอดสูงขึ้นเรื ่อย ๆ ท่านคิดว่าน่าจะมียอดสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ อีกในอนาคต  
อยากจะซื้ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนเพิ่มหรือพัฒนาคุณภาพสื่อการสอนให้ทันสมัยกว่าเดิมจะ
ได้ผลิตบัณฑิตได้มีคุณภาพมากขึ้น ความจริงท่านอาจจะตัดสินใจเองได้เพราะท่านเป็นผู้บริหาร  
มหาวิทยาลัย มีอำนาจอยู่แล้ว แต่ถ้าจะให้รอบคอบขึ้นท่านควรศึกษาข้อมูลว่าอะไรคือ สาเหตุที่
แท้จริงที่ทำให้สินค้าของท่านขายได้ดีใน 3 ปีที่ผ่านมา ท่านอาจจะพบว่าจริง ๆ แล้วเป็นเพราะว่า 
มีคู่แข่งบางรายที่เป็นมหาวิทยาลัยอย่างเดียวกับท่านปิดกิจการลงหรือประสบปัญหาบางอย่างที่ทำให้ 
เขาผลิตบัณฑิตได้น้อยลงในขณะที่กำลังความต้องการของตลาดขณะนั้นเพิ่มขึ้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ 
บัณฑิตของท่านมีงานทำได้ดีใน 3 ปี ที ่ผ่านมา คนมาสมัครกับมหาวิทยาลัยของท่านอย่างไม่มี
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ทางเลือกอื่นจึงต้องมาสมัครเรียนกับท่านแต่ถ้าท่าน จะขยายยอดสมัครในปีนี้หรือปีหน้า สถานการณ์  
อาจจะเปลี่ยนไปเพราะเกิดมีคู่แข่งรายใหม่ในตลาดเพิ่มขึ้น หลายรายทำให้มีกำลังการผลิตบัณฑิตเพ่ิม
และความต้องการในตลาดลดลง ฉะนั้นถ้าผลิตเพิ่มอีกกำลังการผลิต จะเกินกว่าความต้องการของ
ตลาด ทำให้ท่านอาจจะต้องลดค่าเล่าเรียนลงเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งใหม่ ๆ และทำให้มหาวิทยาลัยของ 
ท่านมีรายได้ลดลง ถ้าหากท่านท่านรับฟังข้อมูลจากทีมงานของท่านอย่างรอบด้านท่านจะได้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นมากกว่าการตัดสินใจโดยลำพังคนเดียว 6. สนใจรายละเอียดของขั้นตอนและ 
เนื้อหาของงานมีผู้บริหารเป็นจำนวนมากในหลายองค์กร รู้ว่าเขาต้องการผลลัพธ์อะไรจากการสั่งงาน
และมอบหมายงานในแต่ละเรื่องให้ลูกน้องและมักจะกำชับกับลูกน้องว่าต้องทำงานให้ได้ตามผลลัพธ์ 
หรือเป้าหมายที่ตนเอง ต้องการ ภายในเวลาที่กำหนด แต่ตนสั่งงานหรือมอบหมายงานไม่สนใจเลยว่า
ลูกน้องจะไปทำวิธีไหนเพื่อให้ได้ ผลงานตามที่หัวหน้าต้องการ หัวหน้ากำหนดแต่ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
แต่หัวหน้าไม่ได้เป็นคนลงมือไปทำแบบนี้ เป็นอันตรายมากเพราะหัวหน้าหรือคนสั่งจะไม่ทราบขั้นตอน 
ของการทำงานของลูกน้อง ปัญหาที่ลูกน้องพบในขณะปฏิบัติงาน จึงไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้
ลูกน้องได้และอาจถูกลูกน้องหลอกได้โดยเสนอข้อมูลที่ผิด ๆ รายงานให้ทราบ หัวหน้าที่ไม่รู้ข้อมูลและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของลูกน้องก็อาจจะเชื่อข้อมูลที่ลูกน้อง รายงาน ฉะนั้นผู้บริหารที่ดีต้องศึกษา  
ขั้นตอนการทำงานทั้งหมดที่ลูกน้องทำผลงานมาส่งตนว่าเขามีขั้นตอน การทำงานอย่างไร มีปัญหา
อะไรบ้าง เราจะช่วยเขาได้อย่างไร ไม่ได้บอกว่าให้ท่านผู้บริหารต้องลงไปล้วงลูก ทุกเรื่องอย่างละเอียด 
แต่อยากให้ท่านสนใจศึกษาขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ในงานทุกงานที่ท่านสั่งให้ลูกน้องทำและศึกษา 
ข้อจํากัดหรือปัญหาต่าง ๆ ที่ลูกน้องพบในการทำงานเพื่อการระดมความคิดหาทางป้องกันและแก้ไข  
ปัญหาร่วมกันต่างหาก 7. สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ข้อนี้ผู ้บริหารแบบไทย ๆ เป็นกันมาก  
โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการ (ไม่ใช่ทุกคน) ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะว่าผู้บริหาร
ระดับสูงและเจ้าของกิจการเป็นบุคคลที่อยู่ในตำแหน่ง ที่สูงมากในองค์กรจนไม่มีใครกล้าพอที่จะไป  
วิพากษ์ท่านเหล่านั้นได้เพราะกลัวจะถูกทำโทษ ความจริงแล้ว ผู้บริหารเหล่านี้น่าเห็นใจมากเพราะ
เวลาทำอะไรผิดพลาดหรือไม่เหมาะสม พวกเขาจะไม่รู ้ตัวว่าตัวเองกำลังทำเรื ่องที่ไม่เหมาะสม  
เป็นคนที่มองไม่เห็นตนเองคือ ไม่รู้ว่าภาพลักษณ์ของตนเองในสายตาคนอื่นเป็นอย่างไร เวลาเกิด  
ความไม่พอใจในเรื่องใดก็จะแสดงอารมณ์โกรธออกมาให้คนอื่นหรือลูกน้องรู้ เช่น ด่าลูกน้องด้วยคำที่  
ไม่สุภาพ สีหน้าแดง มือสั ่น กำมือแน่นเหมือนจะชกกับใครสักคน พูดจาเสียงดังมากกว่าปกติ  
สิ่งเหล่านี้คือ สัญญาณที่ส่งมาให้คนอื่นเห็นว่ากำลังโกรธแล้วนะ เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าจะไม่พอใจนะอย่าทำ 
แบบนั้นอีกนะ ถ้า เป็นแบบนี้ก็แสดงว่าเขากำลังแสดงพฤติกรรมไปตามอารมณ์ อารมณ์กำลังควบคุม
พฤติกรรมของเขา เขา ควบคุมตนเองไม่ได้แต่เขาถูกอารมณ์ควบคุม การเป็นนักบริหารที่ดีไม่ได้
แปลว่าคนคนนั้นไม่ต้องมีความ โกรธแต่คนที่เป็นนักบริหารที่ดีจะแตกต่างกับนักบริหารทั่วไปตรงที่  
เมื ่อเขามีความโกรธแล้วเขาสามารถ ควบคุมความโกรธนั้นได้โดยไม่แสดงออกมาให้คนอื่นรู ้แต่  
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ในขณะที่กำลังโกรธอยู่นั ้นเขายังสามารถเลือกใช้ พฤติกรรมที่ดีแสดงออกกับคนที่เขากำลังโกรธ  
ต่างหาก ท่านจะทำเช่นนี้ได้ต้องมาจากการฝึกฝนไม่ใช่ ปล่อยให้อายุมากขึ้นแล้วมันจะทำได้เอง ดังนั้น
การฝึกฝนที่ว่านี้คือ การฝึกสติให้รู้เท่าทันในอารมณ์ตนเองและในขณะที่กำลังโกรธให้คิดพิจารณา  
ถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนว่าถ้าหากแสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกไปผลลัพธ์จะเป็นเช่นไร เราควร  
เลือกใช้ พฤติกรรมที่เหมาะสมแสดงออกต่อผู้อื่นแม้ว่าเราจะกำลังโกรธก็ตาม ถ้าหากเราฝึกสติและคิด
พิจารณาเลือกใช้พฤติกรรมตนเองได้อย่างเหมาะสมบ่อย ๆ ต่อไปอารมณ์จะไม่สามารถควบคุม
พฤติกรรมของคุณได้แต่ตัวคุณ ต่างหากที่จะเป็นผู้กำหนดพฤติกรรมตนเองไม่ใช่อารมณ์223 

ดารุณี บุญครอง ศึกษาเรื่องวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อน  
การศึกษา โดยวัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้เพื่อแนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อน
การศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน  
โดยเฉพาะในแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กับการ 
ขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 การวิจัยนี้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่จะเป็นพลังต่อการขับเคลื่อนและ  
สร้างการเปลี่ยนแปลงและความได้เปรียบเชิงแข่งขันในทุกด้าน โดยพบว่าแนวทางการจัดการศึกษา
ของไทยมีแนวโน้มของการมุ่งสู่การขับเคลื่อน ไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในหลายด้าน ประกอบด้วย  
ด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื ่อพัฒนานวัตกรรม  
การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ของบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี  
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา และด้านการสร้างความร่วมมือเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และการมุ่งเข้าสู่อาชีพ224 

ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาทุนวัฒนธรรมนวัตกรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0  
มีกรอบการวิจัยที่ครอบคลุมทางด้านการศึกษาซึ่งการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของชาติจาก 
การศึกษา พบว่าการวิจัยและพัฒนาการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้าง
คุณค่าและมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นใน 4 ลักษณะที่สำคัญ คือ 1. อยู่บน 
พื้นฐานของความรู้และภูมิปัญญา (Knowledge Based) 2. มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Creative & Innovation) 3. มีความโดดเด่นหรือสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 4. มีตัวตนที่ 
เป็นเอกลักษณ์หรือตราสินค้า (Brand) ที่ชัดเจน นอกจากนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาวัฒนธรรม

 
223 กฤษณะ บุหลัน, “ลักษณะผู้บริหารทางการศึกษาที่จะนำองค์การไปสู่ความสําเร็จ”   

Dusit Thani College Journal 11, 1 (January - April 2017). 
224 ดารุณี บุญครอง, วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื ่อน

การศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0, สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นครศรีธรรมราช : 
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, 2560), 1-3. 
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ไทยสู ่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมจําต้องเร่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม สร้างสรรค์  
วัฒนธรรมและบริการให้มีมูลค่าโดยอาจเริ่มจากสินค้าและการบริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ225 

สุบัน มุขธระโกษา ศศิรดา แพงไทยและเอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ ศึกษาเรื่องความเป็น 
มืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 จากไทยแลนด์ 4.0 โมเดลใหม่ของการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจประเทศไทยที่มุ่งปรับเปลี่ยน โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Value –Based Economy) เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง การจัดการศึกษาในยุคนี้ 
จึงต้องมุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพและผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหาร ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา 
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องมีคุณสมบัติที ่โดดเด่นเหมาะสมเป็นผู ้ที ่ม ีความรู ้ความสามารถและ  
ประสบการณ์สูงในงานที่ทำหรือเป็นผู้ที่ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษและมีองค์ประกอบความเป็นมือ
อาชีพ กล่าวคือมีคุณลักษณะที่ดี มีทักษะยุคใหม่มีความเป็นผู้นำทางวิชาการบนพื้นฐานคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อนำพาสถานศึกษาสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถสนองตอบต่อการแข่งขันและทันสมัย
เหมาะสมกับยุคไทยแลนด์ 4.0226 

ธีรวัฒน์ แสงสว่าง ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางการศึกษาสู ่ไทยแลนด์ 4.0 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
ประถมศึกษาบึงกาฬ วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหา 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 2) เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาสู ่ไทยแลนด์ 4.0 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 
ประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการ
ดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน และ 3) หาแนวทางพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 308 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร 

 
225 ช่อพฤกษ์ ผิวกู ่, “แนวทางการพัฒนาทุนวัฒนธรรมนวัตกรรมสู ่ไทยแลนด์ 4.0” 

(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั ้งที ่ 4 สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร - 22 ธันวาคม 2560), 134-135. 

226 สุบัน มุขธระโกษา และศศิรดา แพงไทย, “ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
ยุคไทยแลนด์ 4.0” วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 4, 2 (December 2018): 453 - 461. 
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โรงเรียน จำนวน 86 คน และครูผู ้สอน จำนวน 222 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา มีค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.237– 0.780 และค่าความ 
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.923 และแบบสัมภาษณ์แนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t - test) ชนิด Independent Samples การทดสอบเอฟ  
(F - test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า  
1. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวม 
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหา โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับน้อย   
2. สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในโรงเรียนประถมศึกษา  
จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า ทั ้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน   
3. สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในโรงเรียนประถมศึกษา  
จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 4. สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสู่  
ไทยแลนด์ 4.0ในโรงเรียนประถมศึกษา จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้าน 
ทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 5.แนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศทางการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ เสนอแนะไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ 
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ดังนี้ 1. ด้านวิชาการ ควรมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่วยในการวางแผนงานวิชาการ และใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2. ด้านงบประมาณ ควรมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำแผนงบประมาณ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล ดังนี้ ควรมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนอัตรากำลัง  
และเพื่อพัฒนาบุคลากร 4. ด้านการบริหารทั่วไป ควรวางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน 
ให้เป็นระบบ เหมาะสมและสมบูรณ์ ควรจัดหาเครื ่องมืออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารส นเทศ 
มีความทันสมัยและเพียงพอพร้อมใช้งาน227 

 
227 ธีรวัฒน์ แสงสว่าง, “สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทางการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
บึงกาฬ” (ปริญญามมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สกลนคร, 2561). 
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พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย ศึกษาเรื่องภาวะผู้นำในการบริหารองค์กรยุค 4.0 พบว่า ภาวะ 
ผู้นำในการบริหารองค์กรยุค 4.0 ผู้นำจะต้องมีความสามารถชักจูงชี้นำบุคคลอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่ได้  
สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ สามารถนำให้ผู้อื่นมีส่วนร่วม  
ในการสร้างพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาวิวัฒน์ ในยุคโลกาวิวัฒน์ปัญหาครอบครัว สังคม เศรษฐกิจในประเทศชาติเกิดขึ้นมากมายเพราะ  
ประชาชนเสื่อมจากศีลธรรม หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยต่างมุ่งเน้นพัฒนาด้านนวัตกรรมต่าง ๆ  
อันเป็นปัจจัยแห่งการพัฒนาภายนอกจนลืมพัฒนาทางด้านจิตใจของคนในประเทศ ดังนั้น ผู้บริหาร
องค์กรในทุกระดับชั้นควรเริ่มปรับระบบความคิด คำพูดและการกระทำ เปลี่ยนรูปแบบ การบริหาร
องค์กรโดยพัฒนาด้านนวัตกรรมควบคู่ไปกับการนำหลักการในโอวาทปาฏิโมกข์ของพระสัมมาสัม  
พุทธเจ้ามาใช้ประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจของคนในองค์กรไปจนถึงประชาชนใน ประเทศชาติ  
เมื่อผู้นำพัฒนาประเทศชาติโดยใช้หลักจริยธรรมนำจิตใจ ประชาชนก็จะอยู่ดีกินดีมีสุข สังคมเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติจะเป็นไปตามแผนพัฒนาชาติ ๒๐ ปี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง228 

อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการผลิตครูเพื่อรองรับการศึกษายุค 4.0 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย วัตถุประสงค์และขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 1) วิเคราะห์สมรรถนะที่ 
จำเป็นของครูในการศึกษายุค 4.0 โดยการวิเคราะห์และ สังเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 คน 2) วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการผล์ตครูปัจจุบันในประเทศไทย  
โดยการวิเคราะห์หลักสูตร - การผลิตครูของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในสังกัดของมหาวิทยาลัยรัฐ  
2 แห่งและมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2 แห่ง การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 คน และสังเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 ส่วน 3) วิเคราะห์การผลิตครูของประเทศที่ 
ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ได้แก่ การผลิต ครูในประเทศฟินแลนด์และสังค์โปร์ 4) พัฒนา 
(ร่าง) รูปแบบการผลิตครูสำหรับการศึกษายุค 4.0 โดยการประมวลและบูรณาการข้อมูลที่ได้จาก
ขั้นตอนวิจัยที1่-3 และ 5) ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง) รูปแบบการผลิตครู 
สำหรับการศึกษายุค 4.0 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 คน ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ
ครูในการศึกษายุค 4.0 ประกอบด้วย 1) สมรรถนะแกนกลางของการศึกษายุค 4.0 10 ด้าน ได้แก่  
การคิดแบบมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การสร้างนวัตกรรม ความเป็นผู้ประกอบการ  
การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต การใช้เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ การมีทักษะการทำงานร่วมกับ  
ผู้อื่น การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การมีภาวะผู้นำและการมีจิตสาธารณะและ 2) สมรรถนะวิชาชีพครู  
6 ด้าน ได้แก่ ความเป็นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู การพัฒนาหลักสูตร ความรู้ลึกในเนื้อหาวิชา

 
228 พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย, ภาวะผู้นำในการบริหารองค์กรยุค 4.0 (กรุงเทพฯ: วารสาร

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2561). 
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และวิธีวิทยาการสอนการประเมินผลและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนและการจัด  
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการผลิตครูปัจจุบันในประเทศไทย
พบว่าการผลิตครูในประเทศไทยค่อนข้างมีจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง ในขณะที่ผลการวิเคราะห์การผลิต 
ครูในประเทศฟินแลนด์และสิ่งคโปร์ซึ่งประสบความสำเร็จในการผลิตครูพบว่ามีลักษณะเด่นคือมี
ความเป็นวิชาชีพนิยมสูง มีกลไกการดึงดูดผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีผลการเรียนและตั้งใจเป็ นครูและ 
มีวิธีการคัดเลือกที่เข้มข้นและมีหลายขั้นตอน หลักสูตรเน้นการวิจัยมีสาระครอบคลุมแก่นความรู้  
ของวิชาชีพครู การจัดประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่องมีการเชื่อมโยงการเรียนรู้ภาคปฏิบัติกับ
ภาคทฤษฎี ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกครูที่เลี้ยงและการสอนงาน เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและ
ผสมผสานการใช้เทคโนโลยี มีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะกับการศึกษาในศตวรรษที่  21 
รูปแบบการผลิตครูสำหรับการศึกษายุค 4.0 ที่ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้  
และปรับแก้ไขตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วใช้ชื่อว่ารูปแบบการผลิตครูที่เสริมสร้างความเป็น
มืออาชีพและศักยภาพด้านนวัตกรรมและมีชื่อย่อว่า PIE TE Model และชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า  
Professional and Innovativeness Enhancement Teacher Education Model ที ่มีองค์ประกอบ 
หลัก 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. วิสัยทัศน์และหลักการผลิตครู 2. จุดมุ่งหมายการผลิตครูและสมรรถนะ 
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิตครู 3. แนวทางการรับเข้าศึกษา 4. หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต 5. การฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ 6. การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 7. กิจกรรมพัฒนานิสิต  
นักศึกษาครูและ 8. สภาพแวดล้อมการเรียนรู2้29 

เทวินฏฐ์ อัครศิลาชัย ศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 พบว่าเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีส่วนร่วม
สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติบริหารจัดการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพ 
ชีวิตและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนโดยระบบการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตร
กระบวนการจัดการศึกษารองรับการเปลี ่ยนแปลงทางธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อมและภัยพิบัติที ่ทวี 
ความรุนแรง ซึ่งเป็นกระทบจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมืองส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกทำลายและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสูงขึ้นรวมทั้งการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้นด้วย
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนี้ล้วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกและนำมาซึ่งความสูญเสีย 
ทางเศรษฐกิจและสังคมและทุกประเทศต้องใช้ทรัพยากร การแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่ต่อเนื่อง
อย่างไม่มีที่สิ้นสุดทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 ที่ประชาคมโลกต้องการกำลังคนในยุคโลก 4.0 

 
229 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์, “รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการผลิตครูเพื่อรองรับ  

การศึกษายุค 4.0” (กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561). 
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เยาวชนต้องมีทักษะและสมรรถนะระดับสูงมีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น มุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เรียน  
มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้ความรู้และทักษะจำเป็นในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพและ  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ซึ ่งทักษะของคน 
ในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ระบบการศึกษาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน
การสอนให้ประชาชนสามารถคิดวิเคราะห์ มีเหตุมีผล เข้าใจและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง  
แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและสมานฉันท์230 

สุกัญญา รอดระกำ ศึกษาเรื่องการบริหารการศึกษาตามแนวทางนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
นั้น ผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที ่มีบทบาท สำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารการศึกษาเพราะ
นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสถานศึกษาแล้วผู้บริหารสถานศึกษายังเป็นผู้เชื่อมนโยบาย
กับการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในการจัดการศึกษา ดังนั ้นผู ้บริหารสถานศึกษานอกจากจะต้องมี  
คุณลักษณะที่ดีแล้วต้องมีความรู้ความสามารถเป็นผู้นำครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ตลอดจน
ผู้ปกครองและชุมชนให้มาร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตาม  
เป้าหมายที่กำหนดไว้ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 จะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเป็น
นักคิด นักพัฒนา มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงบริหารงานแบบ 
ประชาธิปไตย รับความคิดเห็นของผู้อื ่น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหากับบุคลากรในองค์กรและ
พัฒนาสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมใหม่ คำนึงถึงการบรรลุผลในวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
เป็นหลัก การศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่การเรียนการสอนมุ่งสอน 
ให้ผู้เรียนสามารถนําองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุก หนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ ซองสังคมดังนั้นการศึกษายุคใหม่ต้องเน้นแสวงหา  
การเรียนรู้ได้เองอย่างท้าทาย สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ต่อยอด ความรู้เดิม คิดและประยุกต์ใช้ความรู้  
ให้เกิดประโยชน์ให้เหมาะกับตนเอง สังคม ตามสถานการณ์การจัดการศึกษา 4.0 จึงต้องนําเอาหลักการ 
เกี่ยวกับยุคสมัยใหม่ที่ตรงความสนใจของชนพื้นเมืองดิจิทัล ที่มีชีวิตในโลกไซเบอร์ซึ่งประกอบด้วย  
การจัดการศึกษาที่ก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันบนไซเบอร์ โดยใช้ขีดความสามารถของระบบเชื่อมโยง 
ทางฟิสิคัลกับไซเบอร์ที่มีอุปกรณ์สมัยใหม่ช่วย เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ ดังนั้นจะต้องฝึกผู้เรียน
ให้ใช้ทักษะการคิดมากกว่าใช้ความจํา รวมถึงสามารถที่จะคิดวิเคราะห์มีเหตุผลสามารถที่จะเข้าใจ 
เรียนรู้ได้ทุกแห่งและต้องให้ความสำคัญในเรื่องของทักษะภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารและการเรียน
การสอน รวมถึงการเป็นครูที่สามารถสร้างนักเรียนที่เก่ง ไม่ได้เป็นครูที่มีความรู้เพียงอย่างเดียว  
เพราะครูเป็นรากฐานสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่จะต้องแสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และ

 
230 สภาการศึกษา, รายงานแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2561), 34-35. 
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ส่งเสริมนวัตกรรม ทั้งนี้การศึกษาไทยในยุค 4.0 จึงต้องจัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่ประถมศึกษา  
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและ อุดมศึกษา โดยงานวิจัยต่าง ๆ ของอุดมศึกษาต้องเอามาใช้ได้จริง  
เพราะอุดมศึกษาเป็นส่วนสำคัญในสังคม แนวโน้มการพัฒนาประเทศจึงมุ่งเน้นที่การขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในยุค  “ประเทศไทย 4.0  
หาความรู้มีลักษณะเปิดเข้าถึงได้ง่าย การแสวงหาความรู้จึงทำได้รวดเร็วเด็กเยาวชนยุคใหม่มีลักษณะ
เป็นชนพื้นเมืองที่จิทัล Digital native ทำให้การเรียนการสอนแบบเก่าในห้องเรียนที่ใช้วิธีการท่อง 
เนื ้อหา ตามแผนการสอน ตามกรอบหลักสูตร หรือทำโจทย์ ทำข้อสอบแบบเดิมจึงไม่เหมาะกับ
การศึกษายุคใหม่ ด้วยปัจจัยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เห็นถึง ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง 
แนวคิดทางการจัดการศึกษา คนที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาชาติในยุคไทย แสนต์ 4.0 นอกจาก 
จะต้องมีทักษะจากความรู้ตามหลักสูตร (Cognitive skills) ส่วนหนึ่งแล้วยังต้องมีทักษะ อีกส่วนหนึ่ง 
คือทักษะที่ได้จากการทำงานของมันสมองส่วนหน้า ซึ่งมาจากการหล่อหลอมฝึกฝน (Non Cognitive  
skills) ปฏิบัติให้เป็นคนไม่มักง่าย รู้จักใช้ความคิดใคร่ครวญ ไตร่ตรอง แสวงหาการเรียนรู้ได้ด้วย 
ตนเอง สร้างสรรค์แนวทางในการพิชิตแก้ปัญหามีความมุ่งมั ่นบากบั่น ถือว่าเป็นคุณลักษณะที่  
จำเป็นต้อง ปลูกฝังให้กับเยาวชนทุกคน นอกเหนือไปจากการให้ความรู้เนื้อหาวิชาในตำราเรียนที่ 
เรียกว่า พุทธิศึกษา พลศึกษา จริยศึกษาและหัตถศึกษา เป็นทักษะที่ทุกคนต้องมีและจะต้องสร้างขึ้น
โดยการหล่อหลอมฝึกให้ทำจนชำนาญจนติดเป็นนิสัยที่แสดงออกโดยอัตโนมัติ คำว่า จิตตะ มานะ  
วิริยะ อุตสาหะ เป็นเพียงความรู้ที่เราสอนให้จดจำแต่เราไม่เคยปลูกฝังในยุคนี้ครูอาจารย์ในสถานศึกษา
ทุกระดับ จะต้องทำหน้าที่ให้ครบทั้งสอง ส่วน คือให้ความรู้และปลูกฝังนิสัยที่เกิดจากการพัฒนา  
ทักษะต่าง ๆ ของสมอง ส่วนหน้า โดยอาศัยกระบวนการสอน และการฝึกให้ทำซ้ำ ๆ ให้มีความมุ่งมั่น
บากบั่นมานะไม่ย่อท้อง่าย ๆ เพื ่อเพิ ่มความสามารถใน การแสวงหาความรู ้ได้ด้วยตนเองจาก 
องค์ความรู้ผ่านทางนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษา
ของประเทศไทยที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา ประเทศที่ยั่งยืน จึงต้องนำแนวคิด Education  
4.0 ไปใช้ในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้ เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ ต่อยอด 
องค์ความรู้ และเป็นการศึกษาสู่อนาคต ที่เน้นการผลิตคนไปสร้างสรรค์ นวัตกรรมอย่างแท้จริง บทบาท 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีหลายบทบาทขึ้นอยู่กับ ภารกิจและกิจกรรมการบริหาร  
ซึ่งการบริหารให้ประสบ ความสำเร็จต้องอาศัยหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องการบริหารงานการศึกษา 
ในยุคปัจจุบันจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยเฉพาะสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุค 
ของเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ซองทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน ผู้บริหารจะต้องแสดง
บทบาทอย่างเต็มที่และใช้กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารระดับสูงจึงจะสามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ 
การพัฒนาสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา แม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวระดับชาติเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 แล้วก็ตามแต่การเคลื่อนไหวเรื่องนี้ก็ได้ขาดหายไปทำให้
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ขาดความ ต่อเนื่อง ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับตระหนักในการตัดสินใจดำเนินการให้ภารกิจ  
ของสถานศึกษาที่ต้องรับผิดชอบมีการสร้างคุณภาพสำหรับอนาคตอย่างจริงจังความเข้าใจโดยเร่งด่วน 
อย่างไรก็ตามโจทย์ปัญหาเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ 1. จะบริหาร 
จัดการสถานศึกษาอย่างไรให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีศักยภาพสูงสุดและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ครบถ้วนตามทักษะไทยแลนด์ 4.0 2. จะทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษาถือว่าการเรียนรู้เป็นกิจกรรม 
ที่ต้องทำตลอดชีวิต 3.จะทำอย่างไรให้สถานศึกษาตอบสนองความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ 
ความเท่าเทียมกันของมนุษย์การบริหารในสภาวะที่แตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลง เป็นการบริหาร
หรือการจัดการที่ตอบสนอง ต่อสภาวการณ์ที่เผชิญอยู่ องค์กรนั้นมีความแตกต่าง เผชิญกับสภาการณ์ 
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องการวิธีการในการบริหารหรือการจัดการที่แตกต่างกัน ผู้บริหารจะต้อง  
ตระหนักและตอบสนองตัวแปรตามสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบมายังองค์กรรวมทั้งจำเป็นต้องศึกษา
และพยายามแปรสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อประสานงาน  
ในกิจกรรมที่ต้องกระทำทั้งหมดขององค์กร บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 การบริหาร 
สถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้บริหารสถานมีบทบาท ดังนี้ 1. ผู้บริหารต้องทำความรู้จักกับ 
การเปลี่ยนแปลง (Change) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาจากการแข่งขันที่ไร้พรมแดน โลกกำลังอยู่ใน 
ยุคของเทคโนโลยีและข่าวสารความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น 
เมื ่อผู ้บริหารเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการ  
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและมีผลกระทบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กร  2. ผู้บริหารต้อง
สร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Intervention) ด้วยการวางแผนปฏิบัติการในการปรับแต่งสิ่งต่าง ๆ  
ให้แตกต่างจากเดิมโดยอาจจะกระทำอย่างรวดเร็วหรือกระทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป การบริหาร 
ความเปลี่ยนแปลงนั้น ผู้บริหารต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วจึงกำหนดเป้าหมายและเลือก 
วิธีที ่จะนำมาใช้ในการจัดการกับความเปลี ่ยนแปลงซึ ่งต้องอาศัยการวางแผนการเปลี่ยนแปลง  
เชิงกลยุทธ์แล้วจึงนำไปปฏิบัติตามแผนที่ต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือ จากทุกคนในองค์กร  
โดยผู้บริหารจะต้องมีการ เสริมแรงให้กับความเปลี่ยนแปลงโดยการชี้แจงให้บุคลากรในองค์การทราบ
ถึงความเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแสดงความขอบคุณต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
และมีส่วนช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลง แล้วจึงทำการประเมินผลต่อไป 3. ผู้บริหารต้องเป็นตัวแทน 
ความเปลี ่ยนแปลง (Change Agent ด้วยการเป็นผู ้นำการเปลี ่ยนแปลง หรือมีหน้าที ่ในการจัด 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพื่อพัฒนา เน้นผลการปฏิบัติงานโดยส่วนรวมมากกว่าการเน้น 
ไปที่ผลงานของแต่ละคนในองค์กร บุคลากรในองค์กรรับรู้ถึงผลการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้  
ทราบถึงสถานการณ์และวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่องค์กรเผชิญอยู่ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  
ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และการนำ  
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ตระหนักถึงศักยภาพของสถานศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลง 4. ผู้บริหารต้อง
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เป็นนักปฏิรูปเป็นนักคิด นักพัฒนา ต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีวิสัยทัศน์ใน การบริหารงาน 
ที่พร้อมรับกับเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดต่อสิ่งใด 5. ผู้บริหารต้องส่งเสริมประชาธิปไตย บริหารงานแบบ
ประชาธิปไตย รับความความคิดเห็นของผู้อื่น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหากับบุคลากรในองค์กร  
6. ผู้บริหารต้องเป็นผู้ประสานงานในองค์กรให้เกิดการทำงานที่ราบรื่น มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในการ  
ทำงาน และประสานงานนอกองค์กรให้เกิดภาคีเครือข่ายร่วมคิด ร่วมจัดการศึกษา 7. ผู้บริหารต้อง
เป็นผู้ประนีประนอม พยายามไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความขัดแย้งในองค์กร เป็นผู้  ประนีประนอม 
เมื่อเกิดปัญหา ผ่อนหนักให้เป็นเบา 8.บริหารต้องให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารต้อง 
สนับสนุนให้ทุกคนทำวิจัย รายงาน ผลการดำเนินงาน และนำรายงานมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง 
และสาธารณชนทราบ 9.ผู้บริหารเป็นนักประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน 
ทุกเรื่องเป็นห่วงเป็น ตลอดเวลา จะประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน  
การพัฒนาบุคลากรจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทุกคนมีความก้าวหน้าในอาชีพ และครอบครัวอยู่เสมอ  
มีการให้อภัยเพื่อนร่วมงาน ไม่มีการ ตักเตือนอย่างรุนแรง ผู้ร่วมงานจะมีความสุขมากในการทำงาน 
เป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน 10. ผู้บริหารท้องมีความสามารถในการแก้ปัญหา โดยการนำยุทธศาสตร์ 
การมีส่วนร่วมและเหตุการณ์ มาใช้เป็นฐานในการแกปัญหาต่าง ๆ ในองค์กร ทั้งนี้ผู้บริหารควรมีการศึกษา 
รายระเอียดของเหตุการณ์ มีการ ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา มีการแก้ปัญหาโดยใช้
นวัตกรรมใหม่ โดยคำนึงถึงการบรรลุผล ในวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเป็นหลัก231 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาศึกษาวิจัยเรื่องสภาวะการศึกษาไทยปี 2559/2560  
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 พบว่า 1) ด้านโอกาสทางการศึกษากลุ่ม
วัยเรียนในพื้นที่ จัดให้มีระบบการส่งต่อผู้เรียนรวมทั้งใช้มาตรการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้เด็ก  
ในกลุ่มอายุไม่พลาดโอกาสที่จะได้รับสิทธิทางการศึกษาที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้นซึ่งยังมีผู้ไม่ได้รับการศึกษาอีกเป็นจำนวนมากเปิดหลักสูตรวิชาชีพเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้เรียน
ได้เรียนตามความถนัดและความสนใจเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนต่อในสายอาชีวศึกษา  
2) ด้านคุณภาพการศึกษาลดละเลิกการติวนักเรียนเพียงเพื่อสอบแต่เน้นการคิดวิเคราะห์เป็นแนวทาง 
ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลตามปกติให้ความสำคัญกับการนำผลการทดสอบ
ของ O-NET, TIMSS, และ PISA มาใช้เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและต้องเร่ง 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในวิชาหลักคือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเพราะเป็นวิชาที่ฝึก
การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หากยังอ่อนแอในวิชาเหล่านี้ประเทศไทย  

 
231 สุกัญญา รอดระกำ, “การบริหารการศึกษาตามแนวทางนโยบายไทยแลนด์ 4.0”  

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”  
มรภ สวนสุนันนทา, เข้าถึงเมื่อ 27 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก http://journalgrad.ssru.ac.th/ 
index.php/miniconference/article/view/1652 

http://journalgrad.ssru.ac.th/index.php/miniconference/article/view/1652
http://journalgrad.ssru.ac.th/index.php/miniconference/article/view/1652
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จะไม่สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ Thailand 4.0 ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาท 
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ตั้งแต่เรื่องหลักสูตรสื่อเทคโนโลยี  
การพัฒนาครูการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ทดลองและปฏิบัติจริงเพื่อให้สามารถแข่งขัน 
การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) ด้านความเท่าเทียม กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฏิบัติที่ครอบคลุม เพื่อความเท่าเทียมของสถานศึกษา เช่น จำนวนนักเรียนต่อห้อง จำนวนครู  
สิ ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับการเรียนการสอนคุณลักษณะของผู ้เรียนที ่พึงประสงค์  
ต้องจัดสรรบุคลากรและงบประมาณพิเศษให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือ 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  
นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 
และสร้างความเท่าเทียมด้านโอกาสและคุณภาพการศึกษาระหว่างในเมืองกับชนบทและระหว่าง
โรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดเล็ก 4) ด้านประสิทธิภาพการศึกษาลดขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กและเร่งพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
ให้มีคุณภาพและเนื่องจากจำนวนผู้เรียนลดลงตามโครงสร้างประชากร ผู้บริหารโรงเรียนและครูต้อง
เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Case Study) ให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ป้องกันปัญหาการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในวงการศึกษากระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นต้นแบบและส่งเสริมค่านิยม  
ความซื่อสัตย์สุจริตการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงยกย่องคนดีและลงโทษคนทุจริตจัดระบบการบริหาร
การศึกษาให้มีธรรมาภิบาลที่เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณ  
เพื่อการศึกษาให้สาธารณชนทราบ ปรับปรุงระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความเป็น
เอกภาพถูกต้องทันสมัยและเชื ่อถือได้เชื ่อมโยงกันทั้งระบบตั้ง แต่ระดับสถานศึกษาจนถึงระดับ 
กระทรวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการศึกษาและเชื่อมโยงกับการประเมินภายนอก
ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 5) ด้านการตอบโจทย์บริบทที่ 
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และนวัตกรรมที่จะ
นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ  
รวมทั้งพัฒนาครูให้สามารถทำการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน CAR: Classroom Action Research) 
ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและให้ผลงานการพัฒนาผู้เรียนจากการวิจัยของครูเป็น
ส่วนสำคัญของการเลื่อนวิทยฐานะปรับปรุงระบบการแนะแนวการศึกษาต่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน  
สายวิชาการหรือสายอาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจและศักยภาพรวมทั้งสร้างแรงจูงใจการเรียน
อาชีพเพ่ือการมีงานทำ232 

 
232 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สภาวะการศึกษาไทยปี 2559/2561 แนวทาง 

การปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิก, 
2561). 
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งานวิจัยต่างประเทศ  
เดมอน คลาก และคณะ เสนองานวิจัยเรื่อง ครูใหญ่และผลการดำเนินงานของโรงเรียน  

ผลการวิจัยพบว่า เราใช้ข้อมูลโดยละเอียดจากนครนิวยอร์กเพื่อประเมินว่าคุณลักษณะของผู้บริหาร
โรงเรียนสัมพันธ์กันอย่างไรเพื่อประสิทธิภาพของโรงเรี ยนโดยวัดจากคะแนนสอบมาตรฐานของ 
นักเรียนและผลลัพธ์อื่น ๆ มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยของความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานของ
โรงเรียนและการจัดการศึกษาและประสบการณ์การทำงานแม้ว่ามีหลักฐานบางอย่างที่ พบว่าเป็น  
ผู้ช่วยครูที่โรงเรียนปัจจุบันของครูใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นระหว่างผู้ที่ไม่มี 
ประสบการณ์นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างประสบการณ์หลักและผลการดำเนินงาน
ของโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคะแนนการทดสอบทางคณิตศาสตร์และการขาดเรียนของ
นักเรียน รายละเอียดประสบการณ์สูงขึ ้นโดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีแรกของประสบการณ์ทำงาน  
สุดท้ายเราพบหลักฐานที่หลากหลายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกอบรมหลักอย่างเป็นทางการ 
และโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน การคัดเลือกและการมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กที ่เข้าร่วมโครงการเหล่านี ้ทำให้ยากที ่จะแยกแยะผลกระทบ 
ออกจากกัน ผลตอบแทนที่เป็นบวกจากประสบการณ์ทำงาน บ่งชี ้ว่านโยบายซึ่งทำให้ผู ้บริหาร  
ออกจากตำแหน่งในช่วงต้น (เช่น การเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือย้ายเข้ามาในเขตการบริหาร)  
จะมีค่าจ้างสูงและแนวโน้มสำหรับโรงเรียนที่ด้อยโอกาสน้อยที่จะได้ผู้บริหารที่มีประสบการณ์สามารถ
ทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพิ่มขึ้น233 

โมนิกา เสนองานวิจัย เรื่อง หลักความเป็นผู้นำที่สำคัญ: ตามหลักเกณฑ์กระบวนการและ 
ผลตอบแทน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นหัวข้อหลักในการเป็นผู้นำหลักในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประสบ
ความสำเร็จระบบการศึกษาของสวีเดน ความเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้รับการตรวจสอบ  
จากสามข้อมุมมอง: สิ่งที่เป็นกระบวนการของการประสบความสำเร็จหลักเป็นผู้นำกระบวนการ  
ที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ทางวิชาการและสังคมที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียน สิ่งที่จำเป็นสำหรับ 
การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ และทั้งสามแบบแนวคิดเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นกระบวนการ 
และผลลัพธ์เป็นกรอบที ่ครอบคลุมข้อกำหนดเบื ้องต้นจะถูกจัดเป็นข้อกำหนดเบื ้องต้นภายใน 
(ลักษณะเฉพาะของผู้บริหารแต่ละราย) และข้อกำหนดเบื้องต้นภายนอกที่ดำเนินงานภายในสวีเดน 
สภาพแวดล้อมทางการศึกษา กระบวนการหลักที่ประสบความสำเร็จถือเป็นเรื่องการสอนกระบวน
การเป็นผู้นำด้านหนึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนและในทางกลับกันการเป็นแกนนำ

 
233 Damon Clark, Paco Martorell and Jonah Rockoff, “School Principals and 

School Performance” (School Principals and School CALDER Working Paper, No. 38, 
December 2009). 
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กระบวนการเรียนการสอนคำจำกัดความที่สร้างจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในหลักสูตรระดับชาติของ 
ประเทศสวีเดนและความต้องการในการเป็นผู้นำด้านการสอนและการค้นพบระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สิ่งที่ประสบความสำเร็จหลักปฏิบัติ ผลลัพธ์ของการเป็นผู้นำหลักที่ประสบความสำเร็จมีการกำหนดไว้
ที ่นี ่การศึกษาและผลทางสังคมของโรงเรียน การวิจัยดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย 
'โครงสร้างวัฒนธรรมความเป็นผู้นำ – ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จข้อมูล 
เชิงประจักษ์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้รวบรวมมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสวีเดนจำนวน 26 แห่ง  
ซึ่งทั้ง 5 โรงเรียนถือว่าเป็นโรงเรียนที่ประสบความสำเร็ จทั้งจากด้านวิชาการและสังคมผลลัพธ์ 
ผลการวิจัยรายงานในสี่บทความได้มาจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถามแก่ครูและครู หลักในการ  
ระบุหลักสิ่งที่จำเป็นต้องมีความสำคัญที่อยู่ในขอบเขตของตัวเองที่มีอิทธิพล เช่น ครูและระดับ
โรงเรียน พวกเขาพิจารณาพื้นที่ จำกัด ของความรับผิดชอบและการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญระดับ
อำเภอในการให้ความเป็นไปได้ความสำเร็จ ผู ้บริหารยอมรับการปกครองในระดับโรงเรียนและ  
ผู้บริหารผ่านหลักสูตรระดับประเทศและผ่านหลักสูตรระดับชาติ ผู้บริหารโรงเรียนห้าแห่งที่ประสบ
ความสำเร็จ ใช้เวลาระดับสูงขึ้นในการกำหนดทิศทางต่อเป้าหมายแห่งชาติสำหรับกระบวนการภายใน 
โรงเรียนและสำหรับผลการเรียนของโรงเรียนมากกว่าผู้บริหารในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ  
น้อยกว่าพวกเขาเป็นผู้นำด้านการสอนที่เข้าร่วมในระดับที่สูงขึ้นทั้งเพื่อให้ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ
การเรียนการสอนและเพื่อนำกระบวนการหลักในการเรียนการสอนไปใช้ครูใหญ่ในโรงเรียนที่ประสบ
ความสำเร็จน้อยกว่า ในโรงเรียนที่มีการใช้งานที่ประสบความสำเร็จเป้าหมายทางสังคมซึ่งแสดง 
ให้เห็นว่าเป็นผลลัพธ์ทางสังคมที่ประสบความสำเร็จผู้บริหารตามครูผู้รับผิดชอบโดยรวมรับผิดชอบต่อ
วัตถุประสงค์และพันธกรณี สูงกว่าผู้บริหารในโรงเรียนที่มีการดำเนินงานที่ไม่ประสบความสำเร็จทาง
สังคมเป้าหมาย การดำเนินการตามเป้าหมายทางสังคมมีความสำคัญไม่เพียง แต่จากผลลัพธ์เท่านั้น 
มุมมอง แต่ยังมาจากมุมมองของกระบวนการ ต้องใช้การตีความร่วมกันซึ่งสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ 
วิชาชีพหลักของพนักงานและในที่สุดนักเรียนการเรียนรู้ ความแตกต่างโดยรวมที่ระบุไว้ระหว่าง  
กระบวนการเป็นผู้นำของผู้บริหารและกระบวนการในโรงเรียนยี่สิบหกแห่งก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับ
ผลที่ตามมาสำหรับความเสมอภาคในด้านการศึกษา234  

 
234  Monika Törnsén, Successful Principal Leadership: Prerequisites, 

Processes and Outcomes, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet Grafisk (och 
tryck: Print & Media), Umeå universitet, April 2009. 
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เทรซี่ แอล ฟอร์ด การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนในรัฐนิวยอร์ก  
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นผู้นำของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนในเขตพื้นที่นครหลวงของ 
รัฐนิวยอร์ก การศึกษาครั้งนี้ได้รับคำแนะนำจากคำถามการวิจัยต่อไปนี้ 1) ในทางปฏิบัติที่ผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาระบุวิธีการสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในศตวรรษ 
ที่ 21 อย่างไร 2) ความท้าทายที่เฉพาะเจาะจงเหล่านี้สามารถระบุได้ในการปฏิบัติเหล่านี้อย่างไร   
3) ผู้บริหารตีความการรวมตัวของเทคโนโลยีอย่างไรเพื่อสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างมี  
ประสิทธิภาพ 4) ข้อแนะนำที่บุคคลเหล่านี้ให้แก่ผู ้บังคับบัญชาและสถาบันการศึกษาชั้นสูงเพื่อ
สนับสนุนแนวทางหลักของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21วิธีการสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมสำหรับการศึกษาวิจัยเชิงสืบสวนครั้งนี้เป็นการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ กลยุทธ์ของ
การศึกษาเชิง phenomenological ได้รับเลือกให้เป็นรูปแบบการออกแบบที่ดีที่สุดในการสนับสนุน 
ผู้บริหารโรงเรียนในการแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 และช่วยนักวิจัย  
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และรูปแบบข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับอนุญาต
สำหรับการค้นพบดังต่อไปนี ้ มีความจำเป็นอย่างยิ ่งที ่จะต้องมี พฤติกรรมและแนวทางปฏิบัติ 
ด้านเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่อขยายการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีทั่ว ๆ ไปให้มากขึ้นทุกวัน ความเป็นผู้นำ 
ด้านการสร้างเทคโนโลยี จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับผู้บริหารโรงเรียนมากขึ้นโดยไม่ต้องมอบหมาย
บทบาทให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารสำนักงานกลางควรให้ผู้บริหารระดับสูงมีความเป็นอิสระมากขึ้น 
ในการกำหนดเป้าหมายการในใช้เงินและทรัพยากรในการสร้างความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ครูควรเป็นความคาดหวังสำหรับผู ้บริหารในความพยายามของพวกเขาในการพัฒนาโปรแกรม
เทคโนโลยีที่ใช้งานได้มาก ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสามารถสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
ในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการสนับสนุนเทคโนโลยี  
ระดับเมืองต่าง ๆ มากขึ้นในรูปแบบของการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรเพื่อเป็นผู้นำ  
ด้านเทคโนโลยีของผู้บริหารการพัฒนา จำเป็นต้องมีสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อให้การสนับสนุน 
ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีผ่านหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรมด้านการบริหารเพื่อเตรียม  
ความพร้อมและให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง235  

 
235 Tracy L. Ford, “Elementary Principals Use Of 21st Century Technology in 

Schools In New York State” (School of Education The Sage Colleges, 2010). 
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เอลิซา และคณะ เสนองานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของภาวะผู้นำของครูต่อสภาพแวดล้อมและ 
ผลการเรียนของโรงเรียน วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของภาวะผู้นำที่มีต่อผล
การเรียนของโรงเรียน การศึกษาครั้งนี้เน้นความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างรูปแบบการเป็นผู้นำและ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน วัตถุประสงค์ เพิ่มเติมคือเพื่อตรวจสอบผลกระทบของวัฒนธรรมต่อ
รูปแบบการเป็นผู้นำที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและผลลัพธ์ของโรงเรียน ข้อมูลจาก TIMSS 1995  
ในคูเวตและสหรัฐอเมริกาถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบเชิงประจักษ์นี ้ ใช้สถิติเชิงพรรณนาและ 
ANOVA ในการวิเคราะห์ทางสถิติ มีข้อสรุปหลายอย่างในการศึกษานี้ การวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุน 
สมมติฐานที่ว่ารูปแบบการเป็นผู้นำของครูมีความเกี่ยวข้องกับผลการเรียนของนักเรียน ความสัมพันธ์
นี้พบได้โดยตรงและโดยอ้อมผ่านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ในโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาพบว่า  
รูปแบบผู้นำหลักแบบบูรณาการช่วยกระตุ้นและสร้างสภาพแวดล้อมที่มีส่วนร่วมในโรงเรียนเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าโรงเรียนที่มีผู้บริหารที่มีอำนาจ ลักษณะการเป็นผู้นำของครูใหญ่แตกต่างกันมาก  
ระหว่างโรงเรียนคูเวตและสหรัฐอเมริกา คูเวตเป็นผู้มีอำนาจในด้านความเป็นผู้นำในขณะที่กลุ่ม
ประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วม ที่น่าสนใจแม้ว่าผู้บริหารโรงเรียนคูเวตเป็นผู้มีอำนาจ
ในธรรมชาติข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมที่มีส่วนร่วมโรงเรียนมีผลการเรียนที่สูงขึ้น นี่แสดงให้ 
เห็นว่ารูปแบบของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่สามารถใช้งานได้ในวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับคูเวต 
การศึกษานี้ยังสรุปได้ว่าไม่มีรูปแบบการเป็นผู้นำที่เป็นสากลหรือเหมาะสมสำหรับทุกวัฒนธรรม236 

เฮอเรรา เสนองานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำและประสิทธิผลของโรงเรียน: มุมมองจากครูใหญ่  
และครูความเป็นผู้นำหลักและผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ดีบันทึกไว้ในช่วง  
สองทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างระดับของผู้บริหารการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและว่าโรงเรียนของพวกเขามีคุณสมบัติรับผิดชอบหรือไม่วัดยังไม่ได้สำรวจ การวิจัย 
ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา 4 เรื่องคำถามเกี่ยวกับ (ก) ขอบเขตของการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ในการปฏิบัติงานด้านความเป็นผู ้นำ 7 ประการที ่ระบุว่าเป็นการเพิ ่มผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียน  
ในวรรณกรรม ว่าระดับการมีส่วนร่วมเกี ่ยวข้องกับความสำเร็จของโรงเรียนในการตอบสนอง  
ความรับผิดชอบวัด.การศึกษาใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยศูนย์ข้อมูลสถิติแห่งชาติ(บาท) และถู กนำมาใช้ 
ในการสำรวจโรงเรียนและพนักงาน (SASS) ปี 2542-2543 ข้อมูลจาก 4,842 หัวเมืองรวม 9,893 คน 
และครู 56,354 คนการสำรวจได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารในการปฏิบัติตนเป็นผู้นำต่าง ๆ วัดความรับผิดชอบผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารเห็นว่า

 
236 Eissa Al-Safran, David Brown and Alexander Wiseman, “ The effect of 

principal’s leadership style on school environment and outcome” Research in Higher 
Education Journal (2010). 
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ตนมีระดับการศึกษาสูงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่เป็นผู้นำที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยทรัพยากร  
และข้อมูล และระดับการมีส่วนร่วมในด้านวัฒนธรรมการมุ่งเน้นและการกระตุ้นทางสติปัญญา  
ในระดับต่ำ และครูเห็นว่าผู้บริหารของพวกเขามีส่วนร่วมในการกระตุ้นทางสติปัญญาในระดับสูง  
และการป้อนข้อมูลและระดับการมีส่วนร่วมในด้านวัฒนธรรมการสั่งการระเบียบวินัยทรัพยากรและ  
การโฟกัสการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ชี ้ให้เห็นว่าการปฏิบัติตามหลักการของลัทธิโลจิสติกส์  
ความรับผิดชอบในการเป็นผู้นำทั้งจากมุมมองของครูและครูสามารถทำได้ใช้ในการทำนายความ  
เป็นไปได้ที่โรงเรียนจะได้รับการวัดความรับผิดชอบจากมุมมองของผู้บริหารทรัพยากรการโฟกัสและ
วัฒนธรรมมีนัยสำคัญทางสถิติทำนายความสำเร็จของโรงเรียน จากมุมมองของครูทรัพยากรและ
วัฒนธรรมตัวบ่งช้ีที่มีนัยสำคัญทางสถิติสำหรบัความสำเร็จของโรงเรียน237  

ฟิลิป ฮาลิงเจอร์ เสนองานวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำสำหรับโรงเรียนในศตวรรษที่ 21: จาก  
ภาวะผู้นำทางการเรียนสู่ภาวะผู้นำในการเรียนรู้ การสั่งสมของกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพได้ให้ความหมายของคำว่า ความเป็นผู้นำในการเรียนรู้ ในการเป็นผู้นำทางการศึกษา
และการจัดการความเป็นผู้นำในการเรียนการสอนมีความสำคัญเป็นกระบวนทัศน์สำหรับผู้นำโรงเรียน 
และการจัดการในช่วงปี 1980 ในสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะถูกเปลี่ยนแปลงมาสู่ความเป็นผู้นำในการ  
เปลี่ยนแปลงช่วงทศวรรษที่ 1990 ความเป็นผู้นำในการเรียนการสอนเพิ่งกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งเป็น
ครั้งแรกในรูปแบบของความเป็นผู้นำด้านการเรียนรู้ ในการบรรยายครั้งนี้ระบุการกำหนดลักษณะ 
ของความเป็นผู้นำทางการเรียนใช้แบบจำลองที่เด่นชัดในการใช้รายงานหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
ผลกระทบต่อการเรียนการสอนและสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำทางการเรียนในด้าน 
การเรียนรู้ใหม่รูปแบบของความเป็นผู้นำในการเรียนรู2้38 

ไอบูกันและคณะ เสนองานวิจัยเรื ่อง คุณลักษณะส่วนบุคคลและความเป็นผู ้นำที ่มี
ประสิทธิผล ในรัฐเอกิติ ไนจีเรีย ในบทความวิจัยนี้ศึกษาลักษณะบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำใน  
Ekiti State, Nigeria ใช้แบบสอบถามเชิงสำรวจเพื่อใช้ในการศึกษานี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วยผู ้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐใน Ekiti State, Nigeria นักวิจัยใช้ชุด 
เครื่องมือวิจัย 2 ชุดเพื่อกำหนด Inventory Inventory Demographics (PDI) ของ Principles และ  
Inventory Inventory Effectiveness (PLEI) สำหรับครูใหญ่โรงเรียนและครูตามลำดับ การวิเคราะห์
ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างประสบการณ์ของผู้บริหารและความเป็น  

 
237  Robert Herrera, “Principal Leadership and School Effectiveness: 

Perspectives from Principals and Teachers” Dissertations (2010): 568. 
238 Philip Hallinger, “Leadership for 21st Century Schools: From Instructional 

Leadership to Leadership for Learning.” 
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ผู้นำของพวกเขา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างอายุของผู้ว่าจ้างกับประสิทธิผลในการเป็นผู้นำ 
และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างประสิทธิผลการเป็นผู้นำของผู้บังคับบัญชาชาย  
และหญิง จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าคณะกรรมการบริหารการเรียนการสอน Ekiti State สามารถให้
ความสำคัญกับการใช้ประสบการณ์ในการแต่งตั้งผู้บริหารส่วนปัจจัยด้านเพศอาจไม่ได้รับการเน้นย้ำ
เนื่องจากไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างชายและหญิง239 

ทรอย แดน เสนองานวิจัยเรื ่อง ครูที่ต้องการ: ลักษณะความเป็นผู้นำพฤติกรรมและ 
ลักษณะทางเพศครูผู้สอนในการสร้างภาวะผู้นำในโรงเรียน งานวิจัยนี้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารชาว
วิกตอเรีย 5 คนในการพัฒนาผู ้นำและสนับสนุนโรงเรียนของรัฐที ่ประสบความสำเร็จและเป็น  
นวัตกรรมใหม่ การศึกษาความเป็นผู้นำและแนวทางการบริหารจัดการของครูใหญ่ในห้าโรงเรียน 
ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนวัตกรรมชั้นนำและมีผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมของนักเรียนและจะเน้นถึงผลงาน  
ที่ทำให้เกิดนวัตกรรมและความสำเร็จของโรงเรียนการวิจัยใช้วิธีการศึกษากรณีศึกษาแบบหลายกรณี  
ด้วยการสัมภาษณ์หลายมุมมองโดยอาศัยวิธีการเชิงคุณภาพ ในแต่ละโรงเรียนมุมมองเกี่ยวกับโรงเรียน
และความเป็นผู ้นำของครูได้ร ับจากการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญหัวหน้าเครือข่ายภูมิภาคและ  
ประธานสภาโรงเรียนและการสัมภาษณ์กลุ่มกับสมาชิกของทีมผู้นำพนักงานและผู้ปกครองการวิจัย
บอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนและการเปลี่ยนแปลงและบทบาทหลักของครูใหญ่ 
ในการเป็นผู้นำและการจัดการเพื่อสร้างโรงเรียนที่เป็นนวัตกรรมและประสบความสำเร็จ มันใช้ประโยชน์ 
จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเป็นผู้นำและความสำเร็จของโรงเรียนในการให้ข้อมูลเชิงลึก  
เกี่ยวกับความเป็นผู้นำของโรงเรียนในแต่ละกรณีและเพื่อให้ความสนใจกับความแตกต่างและข้อตกลง
ในคดีต่าง ๆ ผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องราวชีวิตของ  
ผู้บริหารในการกำหนดรูปแบบการเป็นผู้นำและคุณค่าของพวกเขา ผู้บริหารที่เป็นนวัตกรรมแสดง
มุมมองผู้นำ 5 มุมมองและแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำของพวกเขา
และช่วยเสริมความสำเร็จของโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนนวัตกรรมยังมีลักษณะที่เหมือนกัน  
ในความสำเร็จ รูปแบบการเป็นผู้นำนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อให้แผนที่ของอิทธิพลซึ่งกันและกัน  
ในการเป็นผู้นำที่สำคัญและนวัตกรรมและความสำเร็จของโรงเรียนรวมถึงเรื่องราวชีวิตห้ามุมมองของ
ผู้นำและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของความสำเร็จของโรงเรียนการทำความเข้าใจกับสิ่ง
ที่ทำงานในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จและก้าวล้ำเป็นขั้นตอนแรกในการพัฒนาความสัมพันธ์  
ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพียงไม่กี่แห่งที่มีนวัตกรรมสู่ศูนย์กลางที่โรงเรียน  

 
239 W. O. Ibukun, Babatope Kolade Oyewole and Thomas Olabode Abe, 

“Personality Characteristics and Principal Leadership Effectiveness in Ekiti State” 
Nigeria International Journal of Leadership Studies 6, 2 (2011). 
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ส่วนใหญ่สามารถแบ่งปันและเรียนรู้จากการปฏิบัติของผู้อื่น การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็น  
ผู้นำที่เป็นนวัตกรรมซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารบางรายประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้าง
วัฒนธรรมที่เป็นนวัตกรรมและรวมถึงพฤติกรรมที่สามารถเรียนรู้ได้โดยผู้อื่นที่ปรารถนาจะเป็นผู้นำ  
ในโรงเรียนที่เป็นนวัตกรรมและประสบความสำเร็จ (เพศอายุประสบการณ์ระดับชั้นประถมศึกษา
ประสบการณ์การเป็นผู้นำและระดับการศึกษา) เลือกการสื่อสารเป็นลักษณะสำคัญที่สุดสำหรับ
เจ้าของอื่น ๆ คุณลักษณะ ได้แก่ วินัยวัฒนธรรมการมองเห็นและการโฟกัสอยู่ในหมู่ผู้ที่ถือว่ามากที่สุด 
สำคัญทั้งครูและผู้บริหาร ครูส่วนใหญ่ชอบมากพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงมากกว่าพฤติกรรมการทำ
ธุรกรรมและผู้บริหารระบุว่าพฤติกรรมที่ที่ปฏิบัติกันมักเปลี่ยนไปสำหรับการปฏิบัติรวมถึงโอกาส 
สำหรับผู้นำโรงเรียนในการวิเคราะห์คุณลักษณะและพฤติกรรมของตัวเองเปรียบเทียบกับผู้ที่ครูชอบ
มากที่สุดหลักสูตรเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยสามารถนำเสนอผลการวิจัยไปยังผู้บริหาร  
ที่ต้องการได้โรงเรียนและเขตสามารถใช้รูปแบบการสำรวจเพื่อเลือกหลักและประเมินลักษณะและ
ลักษณะการทำงานของผู้บริหารที่ตรงกับความต้องการของคณาจารย2์40 

มูลนิธิวอลแลค The Wallace Foundation (2012) มูลนิธิให้ทุนสนับสนุนโครงการ 
ส่งเสริมความ เป็นผู้นำการศึกษาใน 24 รัฐ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแนวทางสำหรับ 
ผู ้บริหารสถานศึกษาที ่มีประสิทธิผลควรนำไปใช้มี 5 ประการ ดังนี้ 1. การสร้างวิสัยทัศน์เพื่อ 
ความสำเร ็จทางวิชาการสำหรับนักเร ียน (Shaping a vision of Academic SUCCESS for all  
students) การวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมี ส่วนร่วมของบุคลากรในการมุ่ง 
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู ้เรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  2. สร้างบรรยากาศที ่อบอุ ่นเพื่อ
การศึกษา (Creating a climate hospitable to education) ผู ้บริหารต้องจัดสภาพแวดล้อมให้ 
เหมาะกับผู้เรียน และบุคคลภายนอก เพราะโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ทางการเรียนและกิจกรรม 
บรรยากาศมีความสำคัญที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของ ผู้เรียน  3. การปลูกฝังภาวะ 
ผู้นำให้กับบุคคลอื่น (Cultivating Icedership in others) ทั้งครูใน โรงเรียนถือว่า ทรัพยากรสำคัญ
ในการบริหาร การสร้างให้ครูเป็นผู้นำทางวิชาการจะส่งผลให้โรงเรียน มีการพัฒนาไปสู่คุณภาพ และ 
มีมาตรฐานทางการศึกษา 4. การปรับปรุงการเรียนการสอน (improving instruction) ผู้บริหารที่มี 
ประสิทธิผลจะมุ่ง ทำงาน ด้วยความเอาใจใส่ในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมุ่งถึง  
คุณภาพการสอน และให้ บรรลุผลสำเร็จตามความคาดหวังของผู้เรียน และผู้ปกครอง5. การบริหาร
จัดการกับคน ข้อมูลและกระบวนการ (Managing people, data and process) ผู้บริหารที่มีประสิทธิผล 

 
240 Troy Dan, “The Preferred Principal: Leadership Traits, Behaviors, and 

Gender Characteristics School Teachers Desire in a Building Leader.” (2011). 
Dissertations. Paper 9. Available from http://digitalcommons.wku.edu/diss/9. 
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ต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรทั้งครู บุคลากร และผู้เรียน รวมทั้ง การนําข้อมูลมาใช้ปร ะโยชน์ต่อ 
การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารและกระบวนการการบริหาร241 

แอนเดรีย ดิกสัน เสนอบทความวิจัยเรื่อง ความสำคัญของโรงเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของ  
ครูที ่มีประสิทธิผลสูง: มีลักษณะโดดเด่นมีรายละเอียดดังนี ้ การศึกษานี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ที่สำคัญซึ่งเป็นลักษณะของครูที่มีประสิทธิภาพสูงโดยการค้นคว้าสิ่งที่ทำให้ครูที่มีประสิทธิภาพสูงเห็น 
ได้จากเพื่อนร่วมงานของพวกเขาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วรรณคดีได้รับการทบทวน
จากหลายแหล่งเพ่ือหาลักษณะพิเศษของครูที่นำไปสูก่ารปรับปรุงผลการเรียนของนักศึกษา เก็บข้อมูล 
จากการสุ่มตัวอย่าง 31 คน ในเขตโรงเรียนของเมืองที่มีเป้าหมายในการบริหารจัดการทุนมนุษย์เพื่อ
รับสมัครและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จาก 31 ผู้บริหารระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
11 คน ตอบแบบสำรวจด้วยคำตอบที่ให้ข้อมูลที่มีค่าสำหรับคุณลักษณะเหล่านั้นที่พวกเขาเชื่อว่าเป็น
ครูที่มีประสิทธิภาพสูง ในแง่ของผลการวิจัยเชิงคุณภาพความแตกต่างเล็กน้อย ระหว่างมุมมองหลัก 
ของเพศชายและเพศหญิงเป็นเรื่องของความคิดเห็นเชิงวิชาชีพเกี่ยวกับคุณภาพที่ถือว่าสำคัญที่สุด  
ในการอธิบายครูที ่มีประสิทธิภาพสูง ในขณะที่ผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเชื่อว่าลักษณะ เช่น  
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับนักเรียนและฐานความรู้ที่แข็งแกร่งมีความสำคัญต่อประสิทธิผลของครู 
ครูใหญ่ยังอธิบายถึงครูที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นผู้ที ่มีความเห็นอกเห็นใจนักผู้เรียน เอาใจใส่และ  
เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตในขณะที่ผู้บริหารหญิงให้ความสำคัญกับการจัดการในห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
และการใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอ การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการศึกษาเชิงลึก  
ในรูปแบบของการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลหรือกลุ่มโฟกัสกับผู้บริหารเหล่านี้และผู้บริหา รรายอื่น ๆ  
จะต้องดำเนินการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของวรรณคดีและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพที่นำเสนอ  
ในการศึกษาครั้งนี้242  

 
241  The Wallace Foundation, The school principal as leader: Guiding 

schools to better teaching and learning, 2012, Available from http://www. 
wallacefoundation.org/knowledge-center/school-leadership/effective-principalleadership/ 
Pages/The-SchoolPrincipal-as-Leader-Guiding-Schools-to-Better-Teaching-and-Learning.aspx. 

242 Andrea J. Dixon, “School Principal Perspectives on The Qualities of Highly 
Effective Teachers: Are There Distinguishing Characteristics” (The Faculty of the 
Education Specialist Program Northwest Missouri State University November 7, 2012). 

http://www.wallacefoundation.org/
http://www.wallacefoundation.org/
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ราช เมสตรี บทบาท นวัตกรรมของครูใหญ่ในฐานะผู ้นำการเรียนรู ้ : ผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้บริหารวันนี้ต้องเผชิญกับความต้องการมากขึ้น  
การตัดสินใจที่ซับซ้อนมากขึ้นและความรับผิดชอบมากกว่าอาจารย์ใหญ่ของอดีต แต่ละวันของ  
อาจารย์ใหญ่เต็มไปด้วยกิจกรรมการจัดการ เช่น การจัดการความสัมพันธ์กับพ่อแม่และชุมชน  
ที่เกี่ยวข้องกับครูและนักเรียนหลายวิกฤตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามผู้บริหารควรอำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติที่ดีที่สุดและให้โรงเรียนมุ่งเน้นไปที่หลักสูตรการสอนและการประเมินผลเพื่อ  
ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนและปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูใหญ่ควร
เข้าร่วม บทบาท นวัตกรรมในฐานะผู้นำด้านการเรียนการสอนซึ่งมีทักษะและความมุ่งมั่นที่จะทำให้  
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาว่าผู้บริหารเข้าใจว่าบทบาทของพวกเขาเป็น
ผู้นำการเรียนการสอนอย่างไร การใช้แบบสอบถามปลายภาคและแบบสัมภาษณ์ส่วนตัวกับผู้บริหาร 
ระดับสูงแปดคนในจังหวัดกัวเต็งใต้ แอฟริกา พบว่า ผู้บริหารที่ให้ความสำคัญต่อเรื่องการสอน คือ  
การจัดการและการเป็นผู้นำโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ  
นักเรียนมธัยมศึกษา243 

อาลี สะบันชิและคณะ ทำการวิจัยเรื่อง การทำความเข้าใจคุณลักษณะของผู้นำในโรงเรียน 
และการคาดการณ์อนาคต การตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ  
ชุดของสถานการณ์อาจเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้นำด้านการศึกษา เราได้กล่าวถึงคำถามเฉพาะ
ดังต่อไปนี้: 1) ลักษณะที่อ่อนแอของผู้นำโรงเรียน 2)ลักษณะผู้นำของโรงเรียนและ 3) ตามคุณลักษณะ 
ผู้นำที่โรงเรียนของคุณต้องการในอีกยี่สิบห้าปีข้างหน้าในฐานะผู้นำโรงเรียน วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
คือการกำหนดลักษณะที่เข้มแข็งและอ่อนแอของผู้นำโรงเรียนในปัจจุบันและพยายามประมาณและ
วาดภาพรวมเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นำโรงเรียนในอนาคตขึ้นอยู่กับมุมมองของครู การศึกษา  
ได้ดำเนินการโดยการสัมภาษณ์ที่มีคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
2 แบบคือ 1) แบบสำรวจความสะดวกสบายและ 2) การสุ่มตัวอย่างสูงสุด กลุ่มศึกษาประกอบด้วยครู 
56 คนจากประเทศในยุโรปหลายแห่งและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื ้อหา  
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าลักษณะที่อ่อนแอแข็งแรงและประมาณตามที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุไว้มี
ความสอดคล้องกันว่าข้อมูลเหล่านี้มีข้อมูลสามประเภทรวมถึงลักษณะที่อ่อนแอและเข้มแข็งของ  
ผู้นำโรงเรียนในปัจจุบันลักษณะโดยประมาณในอนาคตและภาพเกณฑ์ในการประเมินความเป็นผู้นำ  

 
243 Raj Mestry, “The Innovative Role of the Principal as Instructional Leader: 

A Prerequisite for High Student Achievement” IPEDR. V60 (2013): 25. 
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การให้ความรู้แก่ประชาชนจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของมนุษย์ การเผชิญหน้ากันโดยตรงและ  
การสอนในห้องเรียน244 

ซารา เสนองานวิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียน : คุณลักษณะผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ  
ซึ่งการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการจัดการโรงเรียนก็เหมือนกับการจัดการกับรัฐ ดังนั้นครูใหญ่ของโรงเรียน
ต้องเป็นนักการเมือง เศรษฐศาสตร์ นักจิตวิทยาและนักสังคมวิทยา วัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศ และ 
ศาสนาของนักเรียนในโรงเรียนอาจมีความหลากหลายและลูกค้าของโรงเรียนต้องการความพึงพอใจ
ต่อความต้องการของตน บทความเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของครูที่มีประสิทธิภาพนี้กล่าวถึงลักษณะ
ของผู้บริหารโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบ มีเคล็ดลับการประเมินตนเองเก้าข้อที่ผู้บริหารสามารถวัดได้ เอง  
ฉันได้รับเก้าเคล็ดลับเหล่านี้จากตัวอักษรเก้าตัวที่คำหลักประกอบด้วย ตัวอักษรแต่ละตัวของคำศัพท์
ทั่วไปที่มอบให้กับผู้นำโรงเรียนหมายถึงงานที่ดีที่ต้องปฏิบัติตามหลัก อาจารย์ใหญ่จะเข้าใจว่างานของ 
ตนเองมีความเป็นเอกลักษณ์และต้องใช้ความรู้และมาตรฐานในการใช้งาน หลังจากอ่านหนังสือและ
บทความที่เขียนขึ้นโดยนักวิชาการคนอื่นแล้วตั้งข้อสังเกตว่าการเป็นผู้นำและหลักการและเป็นงาน  
ที่ไม่เหมือนใครซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมครูใหญ่เป็นศิลามุมของโรงเรียนและมีบทบาท  
สำคัญในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาเป็นสิ ่งที ่จำเป็นเพื ่อให้ผู ้บริหารที ่มีความรู ้และทักษะ 
ในการโต้ตอบการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายและงานที่ซับซ้อนในการจัดการมนุษย์ โรงเรียนเป็น  
กระจกเงาของชีวิตและแหล่งที่มาของทรัพยากรมนุษย์ดังนั้นผู้นำของโรงเรียนต้องมีความคุ้นเคยกับ  
ทักษะการจัดการและรูปแบบการเป็นผู้นำวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียนคือการผลิตผู้เรียนที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็นผู้นำของวันพรุ่งนี้ ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่นักเรียนและคนอื่น ๆ  
ในโรงเรียนจะได้เรียนรู้จากพวกเขา245 

นอร์ อิน วอง อับดุลลาห์ (Nur Ain Wong Abdullah) ศึกษาเรื่อง ความพยายามและ 
ความท้าทายในการปรับปรุงโรงเรียน: กรณีศึกษาหลักการใช้เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล มีการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนทัศน์การพัฒนาโรงเรียนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  
ความพยายามในการปรับปรุงโรงเรียนเน้นการสร้างขีดความสามารถมากขึ้นกระบวนการเรียนการสอน 
ที่ปรับปรุงแล้วผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับสูงและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ท่ามกลาง  

 
244 Ali Sabanci, Ahmet Şahin and Gamze Kasalak, “Understanding School 

Leaders’ Characteristics and Estimating the Future” Open Journal of Leadership  
2, 3 (2013): 56-62. 

245 Abdikadir Issa Farah, “School Management: Characteristics of Effective 
Principal” International Journal of Advancements in Research & Technology  
2, 10 (October 2013). 
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สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดิจิทัล สิ่งนี้ได้เปลี่ยนบทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ใหญ่  
เพื่อให้ ICT เป็นตัวช่วยในการสอนและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในบริบทนี้กรณีศึกษานี้มีความ 
พยายามที่จะสำรวจแนวทางการปฏิบัติโดยอาจารย์ใหญ่ในเขตรองในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ผลการวิจัย
ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่สำคัญคุณสมบัติและความเชื่อของเขาในการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ ICT ในโรงเรียน246 

มาร์ทัว ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูใหญ่ บทความนี้อธิบายถึงปัจจัย 
บางอย่างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานกับเงินค่าตอบแทน การวิจัยดำเนินการโดยการสำรวจ  
ที่เกี่ยวข้องกับจำนวน 116 คนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเมดานเหนือสุมาตรา อินโดนีเซียซึ่งถูก 
ถ่ายโอน โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง ข้อมูลที่บันทึกด้วยเครื่องมือสามประเภท ได้แก่ การทดสอบเครื่องมือ  
สังเกตการณ์และแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัย งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึง
ผลกระทบของตัวแปรภายนอกที่เกี่ยวกับตัวแปรภายนอกไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผลการ 
วิเคราะห์เส้นทางพบว่าความรู้ความเช่ียวชาญขององค์กรส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
หัวหน้างานโดยตรงหรือโดยผ่านความสำเร็จแรงจูงใจความถูกต้องของการตัดสินใจและความมุ่งมั่น
ขององค์กร ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพของเงินค่าตอบแทนผลกระทบจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ความถูกต้อง
ของการตัดสินใจและความมุ่งมั่นขององค์กรโดยตรง247 

โดเดีย (DoDEA) ได้นำเสนอเครื ่องมือการประเมินความเป็นผู ้นำทางการศึกษาของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาใน ศตวรรษที่ 21 เรื่อง Instructional Leadership : Self Assessment and 
Reflection Contion ได้กำหนดตัวช้ีวัดด้านสมรรถนะและความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลไว้ 4 บทบาท 
หลักดังนี้ 1. ผู้นำโรงเรียนกำหนดให้มีการกำกับดูแลด้านการบูรณาการการเรียนการสอนต่อการ 
ประยุกต์นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้และการประเมินผล ได้แก่ การให้คําแนะนําแนวคิดใหม่ ๆ สำหรับ  
ครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้ห้องเรียนที่มีประสิทธิผล การสนับสนุนให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับ 
ปัจจัยภายในและภายนอกโรงเรียน 2. มีการนํารูปแบบทางดิจิตอลมาสนับสนุนการเรียนการสอนของ 
ครูเพื่อการเรียนรู้ของ ผู้เรียน ได้แก่ นำไปใช้ในห้องเรียน ส่งเสริมให้ครู นักเรียนใช้เครื่องมือทาง
ดิจิตอลอย่างมีประสิทธิผล และใช้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการประเมินประเมินความพร้อมของโรงเรียน 

 
246 Nur Ain Wong Abdullah, Dorothy DeWitt and Norlidah Alias, “School 

Improvement Efforts and Challenges: A Case Study of a Principal Utilizing Information 
Communication Technology” (Ministry of Education Kuala Lmpur Malaysia Faculty of 
Education, University of Malaya, 2013). 

247  Martua Manullang, “Some factors affecting the performance of the 
Principal” Education Journal. 3, 6 (2014): 377-383. 
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ที่จะนําทักษะทางดิจิตอล มาใช้ 3. ให้โอกาสแก่ครูได้พิจารณาไตร่ตรอง กำหนดจุดมุ่งหมาย และ 
การร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการ เรียนรู้อย่างมืออาชีพในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง แล้วสามารถนำมา 
เป็นโอกาส ได้แก่ ให้ครู กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอนและ  
ด้านการประเมินผล และให้นำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้อย่างมือ 
อาชีพได้อย่างแท้จริง 4. ต้องจัดสภาพแวดล้อมบนพื้นฐานยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
การส่งเสริม ปฏิสัมพันธ์ และความรู้สึกที่ดีต่อของชุมชน ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  
เพื่อสนับสนุน การสอน และการเรียนรู้ด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 กำหนดให้จัดสภาพแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้ที่ ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือยืดหยุ่นภายในโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ควรเพิ่ม
โอกาสการ เรียนรู้ด้านโลกมากขึ้น และออกแบบทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มโอกาส การพัฒนาทักษะการคิด 
ทักษะชีวิต และทักษะทางอาชีพและเตรียมผู้เรียนสำหรับการทำงานในอนาคต248 

เบลินดา ซานเชส วิลล์กัส ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มขีดความสามารถและการบริหาร  
การเงินของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ระบุไว้  
ในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้บริหารตามแนวคิด การบูรณาการ ความชัดเจน ( IC) กรอบของ  
Miyashiro และ Rosenberg (2007) เกี ่ยวกับอัตลักษณ์ในด้านการกำหนดเป้าหมายของชีวิต  
การสั่งการ โครงสร้างงาน อำนาจ การแสดงออก และการบริหารการเงินในการวางแผนการจัดทำ
งบประมาณ การติดตามและประเมินผล ปัจจัยที่ระบุในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ดูแลระบบและ 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน ด้วยหลักการวางแผนบูรณาการระบบงบประมาณและ
การติดตาม (IPBMS) และบางส่วนเกี่ยวกับระยะเวลาของการบริการและการฝึกอบรม การจัดการ 
ทางการเงินและการจัดเตรียมภายใต้คุณลักษณะของผู้บริหาร ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารทำหน้าที่ 
เป็นหลักในการเสนอแผนเพิ่มขีดความสามารถและแผนพัฒนาทางการเงินที่ยั่งยืน249  

 
248  DoDEA, “ Self Assessment and Reflection Continu”  In Instructional 

Leadership [Online], 2014, Available from https://content.dodea.edu/teach 
_learn/professionaldevelopment/21/docs/principals/self_assessment/self_assessment
_instructional_leadership.pdf. 

249 Belinda Sanchez Villegas, “ Factors influencing administrators’ 
empowerment and financial management effectiveness”  Procedia-Social and 
Behavioral Sciences 176 (2015): 466-475. 

https://content.dodea.edu/teach
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เจนิเฟอร์ ซาลลีและคณะ เสนองานวิจัยเรื ่อง คุณภาพของผู ้นำการจัดการเรียนรู้  
การศึกษา พบว่าผู้นำระดับชั้นเรียนมีผลกระทบสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนผ่านการทำงานของ
พวกเขาเป็นผู้นำการเรียนการสอน แต่การกำหนดความเป็นผู้นำการเรียนการสอนมักจะเป็นท้าทาย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมัธยมปลาย นักวิจัยตามคำร้องขอของรัฐเทนเนสซี  (Organization of 
School Superintendents; TOSS) ได้พยายามหาคำนิยามของการเรียนการสอนผู้นำและค้นพบ
ลักษณะและพฤติกรรมที่จำเป็นของผู้นำการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จนั่นเองบริบททางสังคมและ  
เศรษฐกิจของโรงเรียน วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือเพื่อช่วยผู้บังคับบัญชาในการระบุผู้สมัคร
ผู้ดูแลระบบที่จะมีผลบวกอย่างมีนัยสำคัญผลกระทบต่อความสำเร็จของนักเรียน การศึกษาครั้งนี้  
เป็นการตรวจสอบการรับรู้ของครู ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาจากโรงเรียนมัธยมในรัฐเทนเนสซีที่มี  
ประสิทธิภาพสูงโดยวัดจากมูลค่าเพิ่มข้อมูลการเติบโต จากการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยได้กำหนดนิยาม
ของความเป็นผู้นำทางการเรียนการสอนความเป็นผู้นำในการเรียนการสอนมุ่งเน้นไปที่การเติบโตและ 
การพัฒนาครูการฝึกและการให้คำปรึกษาที่ไม่ใช่การประเมินผลในขณะที่ยังให้วิทยากรมืออาชีพ  
ด้านการพัฒนาการเงินส่วนบุคคลและการสนับสนุนการเรียนการสอนและแสวงหาการวิเคราะห์และ 
ใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนนักวิจัยยังมั่นใจว่าคุณลักษณะของผู้นำ  
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลตามที่ได้รับครูผู้บริหารและหัวหน้าอุทยานทั้งหมดมีแนวโน้มเป็น  
สี่ประเภท ลักษณะที่บ่งบอกว่าประสิทธิภาพของการดำเนินการลักษณะที่บ่งบอกถึงกา รอุทิศตน 
เพื่อพฤติกรรมที่มีจริยธรรมและมีประสิทธิผลลักษณะหมายความว่าระดับการดูแลและความห่วงใย  
ส่วนตัวของคณาจารย์และลักษณะที่บ่งบอกถึงระดับความมุ่งมั่นในการทำงาน สำหรับพฤติกรรม
ข้อมูลมีแนวโน้มเป็น 3 ประเภทคือด้านปัญญา วัสดุและอารมณ์ด้วยการฝึกพฤติกรรมทางปัญญาและ
การใช้กลยุทธ์ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด250 

เจเฟอริส จาคอบ เสนองานวิจัยเรื่อง บทบาทของครูใหญ่ในโรงเรียนยุคไร้พรมแดน :  
การศึกษาแบบผสมผสานวิธี แนวการศึกษาของสหรัฐฯ มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาโอกาส
สำหรับนักเรียนและครอบครัวเพิ่มขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นความสามารถในการ ในทุกระดับ 
ในกระบวนการศึกษาข้อมูลจะถูกส่งไปนักเรียนด้วยวิธีการใหม่และเร็วขึ้น การศึกษาไซเบอร์เป็นหนึ่ง  
ในโหมดใหม่ ๆ ของการจัดส่งข้อมูลสำหรับนักเรียน เช่นเดียวกับโรงเรียนแบบดั้งเดิมโรงเรียนในโลก  
ไซเบอร์ต้องการความเป็นผู้นำทางเสียงเพื่อช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการศึกษารู้ว่าครูใหญ่ 

 
250 Jennifer Sallee, Chris Murray and Yolanda Porter, “Qualities of Instructional 

Leaders” (Necessary Qualities of Instructional Leaders Based on the Perceptions of 
Superintendents, Administrators, and Teachers of High-Performing High Schools in 
Tennessee, Lipscomb University, 2015). 
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เป็นตำแหน่งสำคัญในระบบการศึกษาที่ประสบความสำเร็จวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี ้คือ  
เพื่อกำหนดบทบาทของครูใหญ่ในโรงเรียนไซเบอร์ งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นไปที่การค้นพบลักษณะงาน 
และคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนไซเบอร์ นี้สามารถทำได้โดยใช้วิธีการผสมผสานที่นำมาใช้  
ในการสัมภาษณ์และการสำรวจผลการวิจัยหลัก ได้แก่ หัวข้อการสื่อสารการฝึกอบรมการทำงาน  
ร่วมกันมีวิสัยทัศน์ ความสัมพันธ์ความเข้าใจและการจัดการ ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าสูงคะแนน 
การประเมินตนเองในการเป็นผู้นำการปฏิบัติงาน251 

แอนเน ทองคิน เสนองานวิจัยเรื่อง โรงเรียนชั้นนำสำหรับนวัตกรรมและความสำเร็จ  :  
กรณีศึกษา 5 กรณีของผู้บริหารชาวออสเตรเลียในการสร้างวัฒนธรรมของโรงเรียนที่เป็นนวัตกรรม
ใหม่ โดยงานวิจัยนี้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารชาววิกตอเรีย 5 คนในการพัฒนาผู้นำและสนับสนุน  
โรงเรียนของรัฐที่ประสบความสำเร็จและเป็นนวัตกรรมใหม่ การศึกษาความเป็นผู้นำและแนวทาง  
การบริหารจัดการของครูใหญ่ในห้าโรงเรียนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนวัตกรรมชั้นนำและมีผลลัพธ์ที่ดี 
เยี่ยมของนักเรียนและจะเน้นถึงผลงานที่ทำให้เกิดนวัตกรรมและความสำเร็จของโรงเรียนการวิจัยใช้
วิธีการศึกษากรณีศึกษาแบบหลายกรณีด้วยการสัมภาษณ์หลายมุมมองโดยอาศัยวิธีการเชิงคุณภาพ  
ในแต่ละโรงเรียนมุมมองเกี่ยวกับโรงเรียนและความเป็นผู้นำของครูได้รับจากการสัมภาษณ์บุคคล
สำคัญหัวหน้าเครือข่ายภูมิภาคและประธานสภาโรงเรียนและการสัมภาษณ์กลุ่มกับสมาชิกของทีมผู้นำ 
พนักงานและผู้ปกครองการวิจัยบอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนและการเปลี่ยนแปลง 
และบทบาทหลักของครูใหญ่ในการเป็นผู้นำและการจัดการเพื่อสร้างโรงเรียนที่เป็นนวัตกรรมและ
ประสบความสำเร็จ มันใช้ประโยชน์จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเป็นผู้นำและความสำเร็จ
ของโรงเรียนในการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเป็นผู้นำของโรงเรียนในแต่ละกรณีและเพื่อให้ความ
สนใจกับความแตกต่างและข้อตกลงในคดีต่าง ๆ ผลการวิจัยที่ได้จากการวิจั ยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึง 
ความสำคัญของเรื่องราวชีวิตของผู้บริหารในการกำหนดรูปแบบการเป็นผู้นำและคุณค่าของพวกเขา 
ผู ้บริหารที ่เป็นนวัตกรรมแสดงมุมมองผู ้นำ 5 มุมมองและแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมสำคัญ ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำของพวกเขาและช่วยเสริมความสำเร็จของโรง เรียน นอกจากนี้โรงเรียน
นวัตกรรมยังมีลักษณะที่เหมือนกันในความสำเร็จ รูปแบบการเป็นผู้นำนวัตกรรมได้รับการพัฒนา
เพื่อให้แผนที่ของอิทธิพลซึ่งกันและกันในการเป็นผู้นำที่สำคัญและนวัตกรรมและความสำเร็จของ
โรงเรียนรวมถึงเรื ่องราวชีวิตห้ามุมมองของผู้นำและพฤติกรรมที่เกี่ ยวข้องและองค์ประกอบของ 
ความสำเร็จของโรงเรียนการทำความเข้าใจกับสิ่งที่ทำงานในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จและก้าวล้ำ

 
251  Jacob P. Jefferis, “The Role of the Cyber School Principal: A Mixed 

Methods Study” Educational Administration (Theses, Dissertations, and Student 
Research, 2015), 246. 
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เป็นขั ้นตอนแรกในการพัฒนาความสัมพันธ์ที ่จำเป็นในการเคลื ่อนย้ายสิ ่งที ่เกิดขึ ้นในโรงเรียน  
เพียงไม่กี ่แห่งที ่ขอบนวัตกรรมสู ่ศูนย์กลางที ่โรงเรียนส่วนใหญ่สามารถแบ่งปันและเรียนรู ้จาก 
การปฏิบัติของผู้อื่น การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่เป็นนวัตกรรมซึ่งแสดงให้เห็นว่า  
ผู้บริหารบางรายประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างวัฒนธรรมที่เป็นนวัตกรรมและรวมถึง  
พฤติกรรมที่สามารถเรียนรู้ได้โดยผู้อื่นที่ปรารถนาจะเป็นผู้นำในโรงเรียนที่เป็นนวัตกรรมและประสบ  
ความสำเร็จ252 

วิกเตอร์ (Victor) ได้กล่าวถึงทัศนคติ 10 ประการ สำหรับ ผู ้นำในศตวรรษที่ 21 ว่า  
ศตวรรษที่ 21 ต้องการภาวะผู้นำแบบร่วมมือ (Corporate leadership) มากกว่าแบบใช้อำนาจหรือ
การบังคับ ผู้นำจะต้องให้การศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตาม และจากการเปลี่ยนแปลง  
อย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ผู้นำในปัจจุบันและอนาคต จะต้องพัฒนาทัศนคติใหม่ ๆ  
ให้เก ิดขึ ้นดังนี้ 1. ทันสมัย (Modernization) มองอนาคตอย่างมีว ิส ัยทัศน์  2. มีส ัมพันธภาพ  
(Relationships) สร้างมิตรภาพที่เข้มแข็ง และยั่งยืน 3. ปรับตัว (Adaptability) ตอบสนองความ 
ไม่แน่นอนได้รวดเร็ว 4. มุ่งมั่น (Assertiversess) เข้าใจความขัดแย้ง จัดการด้วยสมอง 5. สร้างแรง 
บันดาลใจ (Inspiration) ไม่บังคับ แต่จูงใจสร้างแรงบันดาลใจ 6.ทะเยอทะยาน (Aspiration) มุ่งสร้าง
ความสำเร็จ7.โปร่งใส (Transparency) สร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น 8.เป็นพี่เลี้ยง (Meritoring)  
เป็นพี่เลี้ยงมากกว่าเป็นผู้สอน 9. ซื่อสัตย์จริงใจ (Honesty) ไม่โกหกหลอกลวง10. มีพันธะรับผิดชอบ 
(Accountability) คำนึงถึงคำมั่นสัญญา คำนึงถึงความล้มเหลว ปรับ ทิศทางหากไม่ถูกต้องหรือไม่ 
บรรลุผล253  

บาสฮา กราสนอฟฟ์ (Basha Krasnoff) ศึกษาเรื่องคุณสมบัติผู้นำที่มีประสิทธิภาพของ 
ครูใหญ่ ไม่มีเอกสารยืนยันว่าโรงเรียนที่มีปัญหาถูกทอดทิ้ง ไม่ใส่ใจโดยผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่
หน้าที่สำคัญของผู้บริหารโรงเรียนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่บทบาทที่สำคัญของ 
ครูใหญ่ก็เปลี ่ยนไปอย่างมากการศึกษาระยะยาวสองเรื ่องเกี ่ยวกับประสิทธิผลหลักเ สนอแนะ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสิ่งที่การศึกษาของรัฐที่ต้องการจากผู้บริหาร พวกเขาไม่สามารถทำงาน  
ได้อย่างง่ายในฐานะผู้จัดการอาคารมอบหมายให้ปฏิบัติตามกฎของเขตปฏิบัติตามข้อผิดพลาด  

 
252 Anne Tonkin, “Leading Schools for Innovation and Success: Five case 

studies of Australian principals creating innovative school cultures” (Research 
thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of 
Education in the Graduate School of Education at The University of Melbourne, 2016). 

253 Victor S. L. Tan. “Ournal of Nashonbatchasima College” 11, 3 (September -  
December 2017). 
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ที่เพิ่มขึ้น ในวันนี้ต้องออกกฎและหลีกเลี่ยง พบว่าครูใหญ่วันนี้จะต้องเป็นผู้นำกา รเรียนการสอนที่มี 
ความสามารถในการพัฒนาทีมครูที่ส่งมอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้กับนักเรียนทุกคน 
ประสิทธิภาพสูงมีแนวโน้มที่จะมีมากกว่าสามปี มีประสบการณ์ความเป็นผู้นำอย่างน้อยสามปีในการ  
เป็นผู้นำประสบการณ์มากกว่าโรงเรียนที่แบ่งปันความรับผิดชอบในการเป็นผู้นำมากกว่าเพียงแค่ 
มอบหมายเอกสารที่มีความชัดเจนของเป้าหมายการเรียนการสอนให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง  
อย่างไม่เป็นทางการและสนับสนุนต่อเป้าหมายดำเนินการเงียบ ๆ หลังจากนั้นให้คณะกรรมการ  
โรงเรียนแสดงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนถึงโรงเรียนที่ดีและสร้างกรอบการทำงานที่ให้ผู้บริหารที่ให้ทั้งอิสระ 
และการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น254 ลักษณะสำคัญบุคคลที่มีศรัทธาและความมุ่งมั่น 
ที่มีชีวิตชีวาต่อภารกิจของคริสตจักรแบ๊บติสต์ในบริบทของรัฐมนตรีที่หลากหลายพันธกิจต่อภารกิจ
และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยวิทเลย์ แสดงให้เห็นถึงความมุ่ งมั่นในการเป็นผู้นำและการดำเนินการใน
บริบทเฉพาะกาลผู้สื่อสารที่มีทักษะและโปร่งใสและเจรจาต่อรองอย่างรอบคอบด้วยทักษะการฟังที่ดี  
และความอ่อนไหวต่อมุมมองที่หลากหลายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิทยาลัย ความมุ่งมั่นอย่าง  
แน่วแน่ต่อการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการวิจัยและการบริหารวิทยาลัยในการศึกษาศาสนศาสตร์255  

สรุปได้ว่า การเป็นนักบริหารมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรมีคุณลักษณะทั้งด้าน 
บุคลิกภาพ คุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้และการคิด การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ความสามารถ  
ทางการบริหาร และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมีภาวะผู้นำแบบ
ร่วมมือ มากกว่าการใช้อำนาจหรือการบังคับ ซึ่งบทบาทของนักบริหารมืออาชีพที่มีประสิทธิผล  
ควรทำหน้าที่ ในการสร้างวิสัยทัศน์เพื่อความสำเร็จทางวิชาการสำหรับนักเรียน การสร้างบรรยากาศ  
ที่อบอุ่นเพื่อ การศึกษา การปลูกฝังภาวะผู้นำให้กับบุคคลอื่น การปรับปรุงการเรียนการสอน และ  
การบริหารจัดการกับคน ข้อมูล และกระบวนการทัศนะขอเสนอคุณลักษณะของนักบริหารยุค  
ไทยแลนด์ 4.00 ไว้ดังนี้ 1. มีวิสัยทัศน์ นักบริหารจะต้องเป็นผู ้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล สามารถ 

 
254 Nur Ain Wong Abdullah, Dorothy DeWitt and Norlidah Alias, “School 

Improvement Efforts and Challenges: A Case Study of a Principal Utilizing Information 
Communication Technology” (Ministry of Education Kuala Lmpur (Malaysia Faculty of 
Education, University of Malaya. Kuala Lumpur, 2013). 

255  Basha Krasnoff, “Estimating the Effect of Leaders on Public Sector 
Productivity : The Case of School Principal” (Department of Education, Northwest the 
NWCC provides high-impact training and technical assistance to state education 
agencies in the Northwest states of Alaska, Idaho, Montana, Oregon, and Washington 
15 February 2019), 3. 
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มองเห็นภาพ ในอนาคตและแนวทางที ่จะแก้ไขปัญหาทั ้งปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี   
2. กล้าตัดสินใจ การตัดสินใจเป็นคุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของนักบริหาร นักบริหารจะต้องมี
ข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการ เป็นคนที่สุขุมรอบคอบ มีเหตุมีผลในการตัดสิ นใจ  
3. ไวต่อข้อมูลนักบริหารจำต้องเป็นคนที่ทันสมัย ไวต่อข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ฉะนั้น  
จำเป็นต้องเป็นผู้ที่ติดตามข่าวสารต่าง ๆ อยู่เสมอ 4. เทิดทูนความซื่อสัตย์ นักบริหารหรอืคนที่จะเป็น
ใหญ่เป็นผู้นำได้ดีนั้น ต้องเป็นคนใจซื่อมือสะอาด บริหารงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้   
5. คัดสรรเทคนิควิธีการทำงาน นักบริหารจะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานให้ปรากฏ
ต่อสายตาเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ มีวิธีปฏิบัติงานที่ดีหรือเป็นเลิศ (Best Practice) 6. ประสานสิบทิศ  
นักบริหารมืออาชีพจำต้องเป็นบุคคลที่สามารถประสานงานกับ หน่วยงาน หรือบุคคลต่าง ๆ ได้เป็น 
อย่างดี สามารถไกล่เกลี่ยข้อกรณีพิพาทได้ และสามารถ ขจัดปัดเป่าปัญหา ต่าง ๆ ในหน่วยงานได้   
7. มีจิตยืดมั่นในความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์จะต้องคิดหาวิธีการทำงานแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ  
8. ผลักดันจูงใจเพื่อร่วมงาน จำเป็นต้องมีบุคคลที่สามารถโน้มน้าวผลักดันหรือจูงใจเพื่อนร่วมงาน 
ให้เกิดความกระตือรือร้น ในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่องานสูง ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม รู้จักให้การชมเชย ให้รางวัลหรือบำเหน็จ ความชอบ 9. ทนทานต่อปัญหา
และอุปสรรค นักบริหารจะต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อปัญหาอุปสรรคที่กำลังเผชิญ และพร้อมที่จะ 
ต่อสู้เพื่อการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างสันติสุขไม่หนีปัญหาและไม่พอกพูนปัญหา
ไว้ 10. รู้จักยืดหยุ่นตามเหตุการณ์นักบริหารมืออาชีพจะต้องรู้จักยืดหยุ่น และอ่อนตัวตามเหตุการณ์  
นั้น ๆ ไม่ตึงเกินไปหรือไม่หย่อนเกินไป บางครั้งก็ต้องดำเนินการในสายกลาง แต่ในบางครั้งต้องมี 
ความเด็ดขาด มีทั้งไม้เด็ดไม้นวมนั้นเอง 11. บริหารงานแบบมีส่วนร่วม จะต้องบริหารงานแบบให้ทีมงาน 
มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ  

คุณลักษณะของนักบริหารยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรมีล ักษณะดังนี ้ ค ือมีว ิส ัยทัศน์  
กล้าตัดสินใจ ไวต่อข้อมูล เทิดทูนความซื่อสัตย์ คัดสรรเทคนิควิธีการทำงาน ประสานสิบทิศ มีจิตยืดมั่น 
ในความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ผลักดันจูงใจเพื่อร่วมงาน ทนทานต่อปัญหาและอุปสรรค  
รู้จักยืดหยุ่นตามเหตุการณ์ และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
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บทที่ 3 

การดำเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื ่องคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย  
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ใช้ระเบียบวิธ ีว ิจ ัยเทคนิคการวิจ ัยเชิงอนาคต EDFR  
(Ethnographic Delphi Future Research ) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั ้นพื ้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยผู ้ให้ข้อมูล  คือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี ่ยวชาญเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินการวิจัยและระเบียบ
วิธีวิจัยโดยมรีายละเอียดดังนี ้

ขั้นตอนการดำเนนิการวิจัย 
 

เพื่อให้การวิจัยดำเนินการเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยที่กำหนดไว้ ผู้วิจัยจึงกำหนดขั้นตอนการดำเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา  
ของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จากเอกสาร ตำรา บทความวิชาการ วารสาร งานวิจัยของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จากนั้น 
นำผลที่ได้จากการศึกษามาจัดทำโครงร่างงานวิจัย โดยการรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที ่ปรึกษา 
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอเพื่อขออนุมัติ
โครงร่างวิทยานิพนธ์งานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหาร 
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษา มีรายละเอียด  
ในการดำเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 
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1. ผู้วิจัยศึกษา ค้นคว้า ตัวแปรเกี ่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยศึกษาวิเคราะห์และสรุปวรรณกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา และแนวโน้ม  
และเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 เป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 แล้วนำข้อสรุปที่ได้มา
สังเคราะห์ เป็นบทความที่แสดงคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญได้ทราบถึงคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา
ของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร 

2. วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ  
เป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์ (EDFR รอบที่ 1)  
แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) จากนั ้นนำแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  
(unstructured interview) ที ่ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที ่ปรึกษา ไปสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ  
และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 19 คน ผู้วิจัยสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ 
ในแวดวงการบริหารงานสถานศึกษา ผู ้บริหารระดับนโยบาย ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหาร  
สถานศึกษา ใช้วิธ ีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( in-depth interview) โดยผู ้ว ิจ ัยใช้วิธ ีคัดเลือก 
ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้ เช ี ่ยวชาญแบบเจาะจง (purposive method) และมีเกณฑ์การคัดเล ือก 
ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี ่ยวชาญให้มีคุณสมบัติ ดังนี ้เป็นผู ้ที ่มีความเชี ่ยวชาญที ่ได้รับการยอมรับ 
ในแวดวงการจัดการศึกษาหรือเป็นผู้บริหารระดับนโยบายของหน่วยงานที่จัดการศึกษามีประสบการณ์ 
ในการจัดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ทางการศึกษา แบ่งเป็น 4 กลุ่มตามเกณฑ ์ดังนี ้

กลุ่มที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลด้านนโยบายการจัดการศึกษา ผู้ที ่มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนด  
ขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา การศึกษา 4.0 ไทยแลนด์ 4.0 ในระดับชาติ กระทรวง หน่วยงาน 
พัฒนา คัดเลือก กำหนดคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี ่ยวกับการวางแผนการ  
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและองค์กรอิสระที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 5 คน 

กลุ่มที่ 2 นักว ิชาการการศึกษา ผู ้ท ี ่ม ีความเชี ่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา  
มีองค์ความรู้เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา หรือสอนในสถาบันที่มีหลักสูตรบริหารการศึกษาหรือมี
ความสามารถในการบริหารสถานศึกษา หรือการศึกษา 4.0 คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 4 คน 

กลุ่มที่ 3 นักประชาสังคมด้านการจัดการศึกษา บุคคลภายนอกที่สนใจการดำเนินการของ
การศึกษาของภาครัฐตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผู้ที่สนใจให้ความสำคัญกับการจัดศึกษาเพื่อรองรับ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานรองรับในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
จำนวน 4 คน 
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กลุ่มที่ 4 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับ  
ขั้นพื้นฐานทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และหรือมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและเอก  
จำนวน 6 คน 

จากนั ้นวิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบคุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จากที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
และผู้เชี่ยวชาญ การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ  (EDFR รอบที่1) ใช้การสัมภาษณ์แบบ
ปฏิส ัมพันธ์  (interactive interview) และใช้ เทคนิคสร ุปสะสม (cumulative summarization)  
จนจบการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดและลึกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จาก 
การสัมภาษณ์ไปประมวลผลให้ได้องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตามทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี ่ยวชาญ  
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบสอบถาม (EDFR รอบที่ 2) ในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ  
ผู้วิจัยมีวิธีการดำเนินการโดยการนำผลจากการสัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 1 มาวิเคราะห์และแบ่งข้อมูล
ออกเป็นกลุ ่ม ๆ ตามเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเทคนิค  EDFR และพัฒนาเป็นแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นเกี ่ยวกับองค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานที่สอดคล้องกับ  
เป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ร่างขึ้นมาจากการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นในรอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณ 
ค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) แล้วส่งให้ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญ ชุดเดิม 
จำนวน 19 คน ลงความคิดเห็นหลังจากที่แบบสอบถามได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว 
 
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 

ผู้วิจัยรวบรวมผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย อภิปรายผลและ 
ข้อเสนอแนะ จากนั้นจัดทำร่างรายงานผลการวิจัยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  
ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที ่คณะกรรมการผู ้ควบคุมวิทยานิพนธ์  
เสนอแนะ พิมพ์ และส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการวิจัยข้างต้น สามารถสรุปตาม  
แผนภูมิที่ 3  
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ขั้นตอนการดำเนินการ กระบวนการ ผลที่ได้ 
 

 

แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
  

ขั้นที่ 1 
การค้นหาประเด็น 

ประเด็นด้านคุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบาย 

ไทยแลนด์ 4.0 

EDFR รอบที่ 1 สัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรื่องคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0  

จำนวน 19 คน 

ขั้นที่ 2 
สร้างเครื่องมือและ
พัฒนาเครื่องมือ 

แบบสอบถามความคิดเห็นและ
สอบถามความคิดเห็น

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
องค์ประกอบคุณลักษณะ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบาย 

ไทยแลนด์ 4.0  

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นและ
สอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องคุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายการศึกษาของนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 19 คน  

ขั้นที่ 3 
เก็บข้อมูล  

สรุป อภิปราย 

EDFR รอบที่ 2 สอบถามความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง
คุณลักษณะผู้บรหิารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

จำนวน 19 คน ใช้ สถิติ Mode, 
Median, Interquartile Range 

คุณลักษณะผู้บรหิาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบาย 

ไทยแลนด์ 4.0 
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ระเบยีบวิธีวิจยั 
 

เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกำหนด  
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวแปร 
ที่ศึกษา การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยตามรายละเอียด ดังนี ้
 

แผนแบบการวิจัย 
การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงอนาคต ( futures research method) เป็นแผนแบบ 

การว ิจ ัยกล ุ ่มต ัวอย ่างเด ียว ตรวจสอบสภาวการณ์โดยไม ่ม ีการทดลอง ( the one–shot,  
non-experimental, case study design) ในการศึกษาตามขั ้นตอนของการวิจัยทั ้ง 3 ขั ้นตอน  
ผู้วิจัยได้กำหนดแผนผังของแผนแบบการวิจัยตามลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ศึกษาค้นหาประเด็นตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) รอบที่ 1 โดยสัมภาษณ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 19 คน ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น 
ผู้ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารระดับนโยบาย นักวิชาการการศึกษา  
นักประชาสังคมและผู้บริหารของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ใช้วิธีการแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) นำข้อมูลจากการสัมภาษณ์
และประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี ่ยวชาญ มาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบคุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
ได้ประเด็นคุณลักษณะ 

ขั้นที่ 2 สร้างเครื ่องมือโดยนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์  EDFR รอบที่ 1 มาวิเคราะห์ 
และแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ ่ม ๆ ตามเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเทคนิค  EDFR และพัฒนาเป็น 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี ่ยวกับองค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื้นฐานที่
สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที ่ร ่างขึ ้นมาจากการสัมภาษณ์  
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ได้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในรอบที่ 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลาย
ปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท256 (Likert’s rating scale) แล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
และผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม จำนวน 19 คน 

 
256 Rensis Likert, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน,์ วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ:  

เจริญผล, 2531), 296. 
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ขั้นที่ 3 เก็บข้อมูลรอบที่ 2 เรื่องคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้อง 
กับเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษา ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้นำองค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษาที่ได้จากการทำ EDFR  
ครั้งที่ 2 มาสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งเพื่อยืนยันความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษา  
เป ็นการตรวจสอบสภาวการณ์ โดยไม ่ม ีการทดลอง ( the one – shot, non-experimental,  
case study design) ซึ่งจัดอยู่ในประเภทของการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) สามารถ 
สรุปเป็นแผนผังของแผนแบบการวิจัยได้ ในแผนภูมิที่ 4 ดังนี ้

 

 

 
เมื่อ R หมายถึง กลุ ่มผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญที่ได้จากการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) 
 X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0  

 O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากผู้ทรงคณุวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 
แผนภูมิที่ 4 แผนแบบการวจิัย 
 
ผู้ให้ข้อมลูหรือผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ  
EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive 
Interview) จึงใช้การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง  (Purposive  
Method) มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ คือ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 
ที่ได้รับการยอมรับในด้านการจัดการศึกษาและด้านการบริหารการศึกษา  นักวิชาการการศึกษา  
นักประชาสังคม ผู้บริหารสถานศึกษาและเป็นผู้บริหารระดับนโยบายของหน่วยงานที่จัดการศึกษา  
มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 15 ปี หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือ 

O 

 

R X 
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มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคลากรการศึกษา โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์จากการสัมภาษณ์ 
ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการ  
จัดการศึกษา เพื่อนำไปวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งหมด  19 คน โดยแบ่งเป็น  
4 กลุ่มตามเกณฑ์เฉพาะ ดังนี ้

กลุ่มที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลด้านนโยบายการจัดการศึกษา ผู้ที ่มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนด  
ขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา การศึกษา 4.0 ไทยแลนด์ 4.0 ในระดับชาติ กระทรวง หน่วยงาน
พัฒนา คัดเลือก กำหนดคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี ่ยวกับการวางแผนการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและองค์กรอิสระที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 5 คน 

กลุ่มที่ 2 นักว ิชาการการศึกษา ผู ้ท ี ่ม ีความเชี ่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา  
มีองค์ความรู้เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา หรือสอนในสถาบันที่มีหลักสูตรบริหารการศึกษาหรือ  
มีความสามารถในการบริหารสถานศึกษา หรือการศึกษา 4.0 คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 4 คน 

กลุ่มที่ 3 นักประชาสังคมด้านการจัดการศึกษา บุคคลภายนอกที่สนใจการดำเนินการ  
ของการศึกษาของภาครัฐตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผู ้ที ่สนใจให้ความสำคัญกับการจัดศึกษา 
เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานรองรับในการขับเคลื่อนนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 4 คน 

กลุ่มที่ 4 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติผู ้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับ 
ขั ้นพื ้นฐานทั ้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และหรือมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและ  
ปริญญาเอก จำนวน 6 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั ้นพื ้นฐานที ่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ ่งได้จากสรุปผล  
การวิเคราะห์เกี่ยวข้อง เอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 
เป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การศึกษา 4.0ทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และสรุปความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น 



 226 

 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละขั้นตอน  

ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 การศึกษาค้นคว้าตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่  

สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผู ้ว ิจัย  
ใช้การวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) โดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย 
และสรุปวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ได้กรอบความคิดตัวแปร 
แล้วนำข้อสรุปตัวแปรที่ได้มาสังเคราะห์เป็นบทความที่แสดงแนวคิดของผู้วิจัย  (concept paper)  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี ่ยวชาญให้ทราบถึงองค์ประกอบคุณลักษณะ  
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้อง 
กับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic  
Delphi Future Research) จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 19 คน ดังนั้น 
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล มีดังน้ี 

2.1 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ EDFR รอบที่ 1 ใช้แบบสัมภาษณ์ 
แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) โดยผู้วิจัยพัฒนาจากข้อสรุปบทความ (concept 
paper) จากข ั ้นที่  1 ไปสร ้างแบบส ัมภาษณ์แบบไม ่ม ี โครงสร ้าง  (unstructured Interview)  
เป็นคำถามปลายเปิดและไม่ชี้นำ (non directive and open ended) 

2.2 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม EDFR รอบที่ 2 ใช้แบบสอบถาม 
แบบปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) โดยผู้วิจัย 
พัฒนามาจากผลการสัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 1 มาวิเคราะห์และแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ๆ ตาม 
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเทคนิค EDFR และพัฒนาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี ่ยวกับ 
องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ  
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมเพื่อยืนยันความคิดเห็น EDFR รอบที่ 3  
ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น โดยผู้วิจัยใช้ข้อความเดิมกับแบบสอบถามในรอบที่ 2 โดยเพิ่มตำแหน่ง
ของค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณา 
คำตอบใหม่แล้วตอบกลับมาอีกครั ้ง แต่การวิจัยครั ้งนี ้ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี ่ยวชาญทั้ง 19 ท่าน  
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันทุกคุณลักษณะดังนั้นจาก EDFR รอบที ่2 จึงทำเพียง 2 รอบเท่านั้น 
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
เพื่อให้การดำเนินการวิจัยครั้งนี้สามารถวัดได้ตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัยและบรรล ุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว ้ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือไว้ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) จากแนวคิด ทฤษฎี และ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่  
สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 แล้วจัดทำเป็นข้อสรุปบทความแนวคิด  
(concept paper) องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

ขั้นที่ 2 การสร้างเครื่องมือเพื่อสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญด้วยเทคนิค EDFR 
(Ethnographic Delphi Future Research) เพื่อให้ได้องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษาผู้วิจัยได้ดำเนินการในขั้นตอนนี้ดังนี ้

2.1 นำข้อสรุปบทความแนวคิด (concept paper) ที่ได้จากขั้นที่ 1 มาสร้างแบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) นำเสนอแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
พิจารณา 

2.2 นำแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) ที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนำไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญ จำนวน 19 คน 
ด้วยเทคนิค EDFR รอบที่ 1 หลังจากนั้นประมวลผลเพื่อให้ได้องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหาร 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา 4.0 

2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 2 โดยการนำผลจากการสัมภาษณ์ EDFR  
รอบที่ 1 มาวิเคราะห์และแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเทคนิค EDFR 
และพัฒนาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษาที่ร่างขึ้นมาจากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี ่ยวชาญแบบสอบถามที่สร้างขึ้นในรอบที่  2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) แล้วส่งให้ผู ้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม จำนวน 19 คน ลงความคิดเห็น 

2.4 นำผลจาก EDFR รอบที่ 2 มาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกลุ่มโดยรวมโดยการหา 
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่มค่ามัธยฐาน  
(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่ม 

การสัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 3 เพื่อยืนยันความคิดเห็นและหาฉันทามติ (Consensus) 
โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์ที ่ใช้ข้อความเดิมจาก  EDFR รอบที่ 2 แต่มีการเพิ ่มตำแหน่งของค่า 
มัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ในแบบสอบถาม ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจะทราบว่าตนเอง 
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มีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างจากผู ้ทรงคุณวุฒิ และผู ้เชี ่ยวชาญคนอื ่น ๆ อย่างไรส่งให้  
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทบทวนความคิดเห็นของตนเอง หากยืนยันความเห็นที่แตกต่างจากคน
อื่นสามารถให้เหตุผลประกอบการยืนยันคำตอบเดิมต่อไป  แต่จากการรวบรวมความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 19 ท่านจากการเก็บข้อมูล EDFR รอบที่ 2 พบว่า มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันทุกคุณลักษณะจึงไม่ต้องทำการสัมภาษณ์ EDFR รอบที ่3 

 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
EDFR รอบที่ 1 นั้น ผู้วิจัยดำเนินการโดยการนำแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นตามคำแนะนำของอาจารย์  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา  (Content 
Validity) และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมแล้วจึงนำแบบสัมภาษณ์
ไปสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งใช้ในการรวบรวม 
ข้อมูล EDFR รอบที่ 2 นั้น ผู้วิจัยดำเนินการโดยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากข้อมูลการสัมภาษณ์
รอบที่ 1 และตามคำแนะนำของอาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ให้อาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ได้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง 
แก้ไขให้มีความเหมาะสมแล้วจึงนำแบบสอบถามความคิดเห็นไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี ้
1. ขอหนังสือนำส่งจากมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลุ่ม 

ผู้ให้ข้อมูลเพื่อดำเนินการเก็บข้อมูล 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี ่ยวชาญ  จำนวน 19 คน  

ในขั้นตอนที ่2 โดยใช้เทคนิค EDFR ผู้วิจัยดำเนินการด้วยตัวเอง 
 

การวิเคราะหข์้อมูลและสถติิที่ใช้ในการวจิัย 
เพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล 

ทุกขั้นตอนมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิจัย ดังต่อไปนี ้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ได้ข้อสรุป 

ตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0  
ด้านการศึกษาใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
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ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ  โดยใช้
เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) ใช้สถิติดังนี ้

2.1 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน 19 คน  
จากเทคนิค EDFR รอบที ่1 ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

2.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า จากเทคนิค EDFR รอบ
ที่ 2 และรอบที ่3 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Center Tendency) 
ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยควอไทล์ (Interquartile Range)  
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

2.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่ามัธยฐาน (Median: Mdn) เป็นค่าของข้อมูล 
ที่อยู ่ตรงกลางของข้อมูลทั ้งหมดที ่ได้จากการนำมาเรียงลำดับไว้  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) โดยผู้วิจัย
กำหนดระดับค่าคะแนนของช่วงน้ำหนักเป็น 5 ระดับ มีความหมายดังนี ้

ระดับ 1 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้น
น้อยที่สุด 

ระดับ 2 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้น
น้อย 

ระดับ 3 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้น
ปานกลาง 

ระดับ 4 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้น
มาก 

ระดับ 5 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้น
มากที่สุด 

โดยในการแปรความหมายของค่ามัธยฐาน (Median) ผู้วิจัยกำหนด
เกณฑ์ มีความหมายดังนี ้

ค่ามัธยฐานต่ำกว่า 1.50 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเห็น
ด้วยกับองค์ประกอบ คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายไทยแลนด์ 
4.0 ด้านการศึกษาน้อยที่สุด 

ค่ามัธยฐาน 1.50 - 2.49 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเห็น
ด้วยกับองค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายไทยแลนด์ 
4.0 ด้านการศึกษาน้อย 
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ค่ามัธยฐาน 2.50 - 3.49 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเห็น
ด้วยกับองค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายไทยแลนด์ 
4.0 ด้านการศึกษาปานกลาง 

ค่ามัธยฐาน 3.50 - 4.49 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเห็น
ด้วยกับองค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายไทยแลนด์ 
4.0 ด้านการศึกษามาก 

ค่ามัธยฐาน 4.50 - 5.00 หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเห็น
ด้วยกับองค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายไทยแลนด์ 
4.0 ด้านการศึกษามากที่สุด 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพดังนั้นจึงนำทุกองค์ประกอบที่
ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

2.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าฐานนิยม (Mode: Mo) เป็นการคำนวณหา 
ค่าความถี่ของระดับคะแนนจาก 1 ถึง 5 สำหรับแต่ละข้อ ระดับคะแนนใดที่มีความถี่มากที่สุดถือเป็น 
ค่าฐานนิยมของข้อนั้น ในกรณีที่ข้อใดมีความถี่สูงสุดของระดับคะแนนเท่ากันและระดับคะแนนนั้นอยู่
ติดกันจะถือเอาค่ากลางระหว่างคะแนนทั้งสองนั้นเป็นฐานนิยมของข้อนั้น  ส่วนกรณีที่ข้อใดมีความถี่ 
สูงสุดของระดับคะแนนเท่ากันและระดับคะแนนไม่ได้อยู่ติดกันจะถือว่าระดับคะแนนทั้งสองนั้นเป็น
ฐานนิยมของข้อนั้น แล้วจึงนำค่าฐานนิยมที่คำนวณได้มาหาค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับ 
ฐานนิยม โดยค่าผลต่างต้องมีค่าตั ้งแต่ 0.00–1.00 จึงถือว่าความคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อนั้นสอดคล้องกัน โดยมีเกณฑ์กำหนดว่าองค์ประกอบนั้นต้องมี ค่าสัมบูรณ์ของ  
ผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม (Median-Mode) โดยค่าผลต่างต้องมีค่าตั้งแต่ 0.00–1.00 จึงถือ 
ว่าความคิดเห็นขอผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0  

2.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าพิสัยควอไทล์  (Interquartile Range)  
ได้จากการคำนวณค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 3 กับควอไทล์ที่ 1 ขององค์ประกอบเป็นรายข้อ 
ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที ่คำนวณได้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ  1.5 แสดงว่าความคิดเห็นของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นเห็นสอดคล้องกันหรือได้รั บฉันทามติ (consensus) 
และถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่คำนวณได้มีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 
มีความคิดเห็นต่อข้อความไม่สอดคล้องกันหรือไม่ได้รับฉันทามติ เกณฑ์การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ของการวิจัยที่กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทั้ง 19 คน มีความคิดเห็นในระดับต่าง ๆ ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม โดยค่าผลต่างต้องมีค่าตั้งแต่ 0.00-1.00 และทุกค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ มาสรุปเป็นผลการวิจัยและนำเสนอการวิเคราะห์ผลการวิจัยในรูปของคำบรรยาย 
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การวิเคราะหผ์ลการวิจัย 
ผู้วิจัยคัดเลือกข้อความที่จะมาอภิปรายผล โดยการคัดเลือกคำตอบใน EDFR รอบที่ 2  

ที่กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเป็นองค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในทุกระดับความคิดเห็น
และเป็นข้อความที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเห็นสอดคล้องกัน  ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่าง 
มัธยฐานกับฐานนิยมโดยค่าผลต่างต้องมีค่าตั ้งแต่  0.00–1.00 และทุกค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  
(Interquartile Range) องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี ่ยวชาญทั้ง  19 คน  
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเป็นรูปแบบและคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความคิดเห็น 
ของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้

1. ในกรณีที ่ข ้อความในแบบสอบถามความคิดเห็น  (opinionnaire) EDFR รอบที่ 2  
ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกค่ามัธยฐาน ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม 
โดยค่าผลต่างต้องมีค่าตั้งแต่ 0.00–1.00 และทุกค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1.50  
แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกันว่า  ข้อความนั้นเป็น
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์  
4.0 ในระดับมาก 

2. ในกรณีที่ข้อความในแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) EDFR รอบที่ 2 ของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมีค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 4.50-5.00 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐาน
กับฐานนิยม โดยค่าผลต่างต้องมีค่าตั้งแต่ 0.00–1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มีค่าต่ำกว่าหรือ 
เท่ากับ 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี ่ยวชาญมีความสอดคล้องกันว่า  
ข้อความนั้นเป็นคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ  
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในระดับมากที่สุด  
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สรุป 
 

การวิจัยเรื ่องคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย  
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบองค์ประกอบคุณลักษณะ 
ผู ้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
วิธีดำเนินการวิจัยได้ดำเนินไว้ 3 ขั ้นตอน คือ การจัดเตรียมโครงการการดำเนินการวิจัยและ 
การรายงานผลการวิจัย ในขั้นตอนการดำเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน 2 ขั้นตอน คือ  
ขั้นที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาตัวแปรและกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และขั้นที่ 2 การวิเคราะห์
องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ  
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 จากผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญ  โดยใช้เทคนิคการวิจ ัยแบบ EDFR  
(Ethnographic Delphi Future Research) เก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี ่ยวชาญ  จำนวน  
19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และ 
แบบสอบถามความคิดเห็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
วิเคราะห์เนื ้อหา (content analysis) ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่  
สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตามทัศนะความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
และจินตนาการที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ผลการวิเคราะห์  
ข้อมูล เป็นดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย  
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการวิจัยครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจ ัยใช้เทคนิคการวิจ ัยแบบ EDFR  
(Ethnographic Delphi Future Research) โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
EDFR รอบที่ 1 ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา รวบรวม เรียบเรียง จัดระบบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  
อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จัดเป็นประเด็นหลักได้ 11 ประเด็นคุณลักษณะ 
ที ่สอดคล้องกับเป้าหมายเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สร้างแบบสอบถาม 
ความคิดเห็น EDFR รอบที่ 2 แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่ามัธยฐาน(median) ค่าฐานนิยม (mode)  
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile rang) มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น EDFR รอบที่ 3  
นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากการให้ข้อมูลผ่านแบบสอบถามความคิดเห็นรอบที่ 3 เพราะการวิจัยครั้งนี้ 
เป็นการศึกษาสภาพจึงไม่ได้กำหนดเกณฑ์การเลือกข้อกระทงคำถามตามระดับค่ามัธยฐาน (median)  
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile rang) มาสรุปผลเป็นคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยดำเนินการตามลำดับดังนี้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อทราบคุณลัดกษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
EDFR รอบที่ 1 
ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจำนวน 19 ท่าน ตามแบบสัมภาษณ์แบบ 

ไม่ม ีโครงสร้าง (unconstructure interview) เพื ่อตอบคำถามวัตถุประสงค์ของการวิจ ัย คือ  
เพื ่อทราบคุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ  
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทั้ง 19 ท่าน เกี่ยวกับคุณลักษณะ 
ผู ้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
ได้ประเด็นที่สำคัญ ๆ ซึ่งแตกต่างทัศนคติและมุมมองกันออกไป ตามประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลมี 
โดยสรุปรายบุคคลได้ดังนี้ 
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ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้มีบทบาทสำคัญอย่างมากในฐานะผู้ริเริ่ม ก่อกำเนิดแนวคิดและได้รับ 
ความไว้วางใจจากคณะรัฐมนตรีให้เผยแพร่และนิยามความหมาย ขอบข่าย กรอบแนวคิด เป้าหมาย 
วาระการขับเคลื่อนของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สู่เป้าหมายประเทศไทยในโลกที่ 1 ท่านได้กล่าวไว้ 
อย่างน่าสนใจว่า ไทยแลนด์ 4.0 เป็นรูปแบบหนึ่งของการปรบัตัวของประเทศไทยรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน มีความย้อนแย้ง ไร้ทิศทางที่ชัดเจน การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมหรือเศรษฐกิจฐานคุณค่าเพื่อการก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางที่ยาวนาน 
ทำงานมากได้ค่าตอบแทนน้อย และประชาชนมีความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ดังนั ้นผู ้ที ่จะมาเป็น 
ผู ้บร ิหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานควรมีคุณลักษณะที ่สอดคล้องกับคุณลักษณะของคนในยุค  
ไทยแลนด์ 4.0 และคุณลักษณะบางประการที่มากกว่าคนทั่วไป ดังนี้ รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญ
ของการเปลี่ยนแปลง ว่องไวในการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศ สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
บนสารสนเทศที่ผ่านการคิด ไตร่ตรอง คัดกรองมาอย่างมีคุณภาพเป็นสารเทศที่ดีสามารถใช้ในการ  
ตัดใจได้อย่างดี รับรู้ข้อมูล ข่าวสารได้หลายช่องทางทั้งการพบปะพูดคุยอย่างมีจิตวิทยา การรับรู้
หลากหลายช่องทางจากสื่อสารมวลชน การรับรู้จากโลกเครือข่ ายสังคมออนไลน์ มีความสามารถ 
บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ (big data) มีความเป็นนักนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมทางการ
บริหารสถานศึกษา มีความเป็นผู ้ประกอบการสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมบริหารตามหลัก  
ธรรมาภิบาล น้อมนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ รู้จักเติม รู้จักพอ และ
รู้จักปัน มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถด้านการสื่อสารการใช้ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส มีความรับผิดชอบกับงานการบริหารจัดการ  
สถานศึกษา มีการปร ับเปล ี ่ยนกรอบแนวคิด (growth mind set) ให ้ม ีความพร ้อมรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมครูให้มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ ทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ ทำงาน  
หนักเพื่อเป้าหมาย (work smart no work hard) ผู้บริหารต้องดูแลเอาใจใส่ให้ความสำคัญและ 
เห็นคุณค่าของผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย เสียสละต่อส่วนรวม การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้กับโรงเรียน
มีความซื่อตรงในการบริหารสถานศึกษาทำให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา  ปลูกฝังภาวะผู้นำให้กับครู 
ในโรงเรียน มีความเข้าใจด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม บริหารบนความจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความสามารถด้านการบริหารที่ใช้ศักยภาพความแตกต่างกัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี  
ประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ให้ความสำคัญขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในโรงเรียนทั้งวิธีการ กระบวนและเครื่องมือในการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
บริหารโรงเรียนบนหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่หลากหลายเพื่อให้เกิด 
ความยั่งยืน กระตุ้นบุคลากรในโรงเรียนให้มีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมการสอนอย่างต่อเนื่อง  
เปิดใจรับฟังผู ้ท ี ่ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องเพื ่อให้ได ้ข ้อมูลใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศองค์กรที ่ส่ งเสริม 
ความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ปฏิบัติตนเป็นตัวแบบที่ดี  
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การใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ สร้างระบบที่ทำให้ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
องค์กรได้อย่างถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหา การเรียนรู้ร่วมกัน 
อย่างมีกระบวนการและนำหลักการ PLC มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อสัมฤทธิผลของนักเรียน 
มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่จำนวนมากแล้วนำมาใช้บริหารจัดการ  
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างค่านิยมองค์กรที่ดี มีวินัยและมีความรับผิดชอบ การบริหารจัดการ
กับคน ข้อมูลและกระบวนการผู้บริหารที่มีประสิทธิผลต้องให้ความสำคัญกับครู บุคลากรและผู้เรียน  
รวมทั ้งการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสารสนเทศเพื ่อการบริหารและกระบวนการ  
การบริหารในโรงเร ียนสร้างเครือข่ายทั ้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอันจะเป็ นประโยชน์ 
ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลองค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ  
โดยทำความตกลงร่วมมือในการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนทำให้เกิดคุณภาพเชิงวิชาการ มีความรู้
ความสามารถทางการบริหารงบประมาณ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ มาใช้ในการ จัดเก็บข้อมูล 
ได้จำนวนมาก มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการทั้งด้านนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน  
ในสถานศึกษา การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อลดขั้นตอน  
ความซ้ำซ้อนและรวดเร็วในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ กล้าหาญ 
ในเชิงคุณธรรมจริยธรรมยืนหยัดบนความถูกต้องเพื ่อการเปลี ่ยนแปลงรวดเร็วไปสู ่สิ ่งที ่ถูกต้อง  
สร้างแรงบันดาลใจด้วยการจัดสภาพแวดล้อม ขององค์กรที่เอื้อและส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  
พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีความสามารถเท่าทันความรู้ที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะสามารถสร้างและเข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต โปรแกรม และสื่อดิจิทัล มั่นใจและมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองได้ทุกที ่ทุกเวลาด้วยการเรียนรู้  
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ คุณลักษณะการคิดแบบไม่ยึดติด (growth my set) บริหารโดยมุ่งผล 
การบริหารจัดการให้เกิดคุณลักษณะของนักเรียนที่สอดคล้องรองรับในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีประสบการณ์ 
ทางการบริหารการศึกษา เปิดใจรับแนวความคิดใหม่ เพื่อให้ได้ความคิดเชิงสร้างสรรค์มาพัฒนาโรงเรยีน
อย่างต่อเนื่อง มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เทคโนโลยีมีต่อพฤติกรรมมีผลกระทบต่อความเชื่อ  
และความรู้สึก ยอมรับความผิดพลาดของตนเองและยอมรับในความผิดพลาดของผู้อื่น สร้างบรรยากาศ 
ที่มีความอบอุ่นเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงาน มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญ 
ของความสุข ความหวัง และความสันติ ปรองดอง สามัคคี มีความสามารถในการปรับตัวทางอารมณ์ 
ยอมรับและมีท ัศนคติท ี ่ด ีก ับความแตกต่าง และมองเห็นข้อดีท ี ่ เก ิดข ึ ้นจากความแตกต่าง  
มีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งและแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  ขับเคลื ่อนองค์กรให้มี 
ความโดดเด่นที่แตกต่างสร้างเอกลักษณ์ ที่สอดคล้องกับบริบท  รับผิดชอบต่อหน้าที่ องค์กร สังคม 
และส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอาชีพ ผู้บริหารที่มีความเข้าใจ  
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ความแตกต่างระหว่างบุคคล ศักยภาพและยอมรับความคิดเห็นผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน  
ทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ เชื่อมั่นในตัวเองและผู้ร่วมงานโดยส่งเสริม สนับสนุน
แนวคิดใหม่ ๆ การทำงานสไตล์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร สามารถ  
บริหารจัดการกับครูและบุคลากรที่มีความแตกต่างทางสังคม สามารถจัดการศึกษาที่สร้างองค์ความรู้
และทักษะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เอาใจใส่กับครูและบุคลากรด้วยความจริงใจเพื่อให้ได้ 
ร่วมมือร่วมใจอย่างต่อเนื่อง สามารถมองเห็นความคล้ายคลึงกันของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถ
เชื่อมโยงกับเรื่องบางเรื่องได้อย่างรวดเร็ว มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ ใจกว้างพร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสังคมที่มี ข้อมูลขัดแย้ง  
ไร้ความชัดเจนได้อย่างมีความสุข การตัดสินใจว่องไว ชัดเจนและถูกต้อง บนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ที่เพียงพอมีประสิทธิภาพ ชอบความท้าทายในการบริหารโรงเรียน หาวิธีการ แนวคิดใหม่ ๆ มาแก้ปัญหา  
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความไวต่อการรับรู้ ปรับตัวให้บริหารจัดการอยู่
ในโลกดิจิทัลและเทคโนโลยีที่มาจากการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่ความเป็นจริงเสมือนอย่างมีความสุข  
มีความสามารถสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของครู มีความชัดเจนในกระบวนการการบริหาร
จัดการโรงเรียนโดยการจัดระบบให้เรียบง่าย ลดความซับซ้อนลดขั้นตอนของระบบของงานราชการ  
มีความยืดหยุ ่นทางความคิดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี ่ยนแปลง  
อย่างรวดเร็ว สามารถสื่อสารกับครูและบุคลากรในโรงเรียนได้หลายช่องทางอย่างทั่วถึง ชัดเจน และ
ทำให้ทุกคนรู้ทิศทาง เห็นเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  
สร้างนวัตกรรมในการบริหารโรงเรียน มีความอดทนต่อความไม่ชัดเจนและความไม่แน่นอนของข้อมูล
ซึ่งเป็นสภาวะที่ทำให้ผู ้บริหารไม่สามารถที่จะวางแผนหรือตัดสินใจให้ชัดเจนได้  สร้างทางเลือก 
ในการพัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมาย มีความสามารถในการคาดการณ์ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ
โรงเรียน มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา   
สร้างความรับผิดชอบในการทำงานด้วยความยุติธรรม ยืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรมจริยธรรม 
การดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณ 
แห่งวิชาชีพ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบการบริหารจัดการ  
ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลาและเอื้อต่อการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 คุณลักษณะด้านการบริหาร
การศึกษาตามหลักพรมวิหาร 4 น้ันเป็นคุณลักษณะที่ดีแต่ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้นำบางคน
อาจจะไม่ใช่ชาวพุทธ ดังนั้นคุณลักษณะการบริหารการศึกษาตามหลักพรมวิหาร 4 อาจใช้ไม่ได้กับ 
ผู้อำนวยการทุกคน คุณลักษณะด้านการบริหารการศึกษาตามหลักการของศาสนาอื่น ๆ คุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้อง work smart ไม่ใช่ work hard ไม่ต้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
(change) เสมอไปแต่อาจเป็นการพัฒนาหรือยกระดับ (level) ศักยภาพในบริบทภายในและภายนอก 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นพลวัต คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องหาสมดุล (balance) 
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ให้ได้ระหว่างเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องตระหนักว่าเรื่องครอบครัว
หรือเรื่องส่วนตัวก็มีความสำคัญ วิธีการบริหารไม่ต้องหลากหลายในทุกกรณีแต่ต้องชัดเจนและ  
มีทิศทางรัฐควรกำหนด ผู้พึงรู้ ของผู้บริหารในเรื่องเทคโนโลยี (IT) และการประยุกต์ใช้โดยกำหนดเป็น
ตัวชี้วัดที่จะต้องรู้และพัฒนาในการที่จะเป็นผู้บริหาร รัฐควรผลิตหรือจ้างผลิต software ที่ใช่ในการ
บริหารสถานศึกษาและจัดอบรมผู้บริหารให้เรียนรู้ในฐานะผู้ใช้งาน (user) 

ผู ้เชี ่ยวชาญท่านนี ้มีบทบาทสำคัญทางการจัดการศึกษาที ่ใส่ใจขับเคลื ่อนการศึกษา 
ภาคประชาสังคมอย่างจริงจัง ก่อตั ้งสถาบันการศึกษาทุกระดับที ่มุ ่งเน้นการจัดการ เพื ่อสร้าง  
ผู้ประกอบการค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง และการจัดการ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และอีกหลายสาขาที่
ต้องการของตลาดงาน เป็นที ่รู ้จักกันอย่างดีในด้านร้านสะดวกซื ้ออีกทั ้งเป็ นผู ้พิพากษาสมทบ 
ด้านเด็กและเยาวชน ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของรัฐ ในการดำเนินการโรงเรียนประชารัฐ
และโรงเรียนร่วมพัฒนา ท่านมีมุมมองเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้อง 
กับเป้าหมายการศึกษาของไทยแลนด์ 4.0 ว่า ผู้บริหารต้องมีความเสียสละ เป็นผู้ให้ ใส่ใจหน้าที่ 
การบริหารจัดการอย่างทั่วถึง ถูกต้อง ให้เกิดความยุติธรรม มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ มีความรอบรู้ มีทักษะหลากหลายรู้เท่าทันทุกสถานการณ์ เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ปรับตัว  
ยอมร ับก ับการทำงานกับบุคคลที ่ม ีหลายว ัย ม ีความยื ดหยุ ่นส ูง จ ัดการความเคร ียดได้ดี   
สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีความซื่อสัตย์
ต่อนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง (ลูกค้า) เป็นตัวแบบที่ดีในการทำงานและการใช้ชีวิต มีความสามารถ  
ด้านการมองแนวโน้มอนาคต มีวิสัยทัศน์ มีบุคลิกภาพทางกายที่ดี สุภาพ สุขุม อ่อนโยน ต้องปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไปนี ้ให้เกิดกับผู ้บริหารสถานศึกษาเพื ่อถ่ายทอดผู ้เร ียน  ดังนี้  
สง่า สมศักดิ์ศรี มีวินัย ให้บริการ ชำนาญงานในหน้าที่และมีความสัตย์ซื่อ นอกจากนี้ ผู้บริหารควร  
ดูแลเอาใจใส่ ให้เวลา ใกล้ชิดเห็นคุณค่าของผู้เกี่ยวข้อง เสียสละต่อส่วนรวมมีความตั้งใจจริงในการทำ
เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร สร้างความ 
เข้าใจ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับสังคมและสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ให้กับโรงเรียนมีความซื่อตรงในการบริหารสถานศึกษาทำให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา การปลูกฝังภาวะ
ผู้นำให้กับบุคคลอื่น มีความเข้าใจด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่ต่างกระบวนทัศน์  มองวิกฤติ 
ให้เป็นโอกาส บริหารบนความจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถด้านการบริหารที่ใช้  
ศักยภาพความแตกต่างกันมาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย
กิจกรรมคนสามวัย สร้างความเท่าเทียมและเสมอภาคให้กับผู้เรียน ผู้บริหารต้องใจเย็น สุขุม รอบคอบ  
มีเหตุผล บริหารการศึกษาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มีความเชื่อมั่นที่จะทุ่มเททำงาน
หนัก มีการจัดการ ค้นหา ประเมินและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ให้ความสำคัญขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนทั้งวิธีการ  
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กระบวนและเครื ่องมือในการเรียนรู ้ ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีใจชอบใ นงาน 
การบริหารโรงเรียนและภูมิใจกับงานที่ทำ บริหารโรงเรียนบนหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหาร 
จัดการศึกษาในโรงเรียนที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความยั่งยืน สร้างโอกาสในการเข้ารับการศึกษา 
กระตุ้นบุคลากรในโรงเรียนให้มีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมการสอนอย่างต่อเนื่อง  ความใฝ่รู้ 
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้คำถามปลายเปิดแบบโค้ช เปิดใจรับฟังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูล  
ใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศองค์กรที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีและนำไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม ปฏิบัติตนเป็นตัวแบบที่ดีทั้งในด้านการใช้ชีวิต การทำงาน การใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์  
น่าเคารพนับถือและศรัทธา สร้างระบบที่ทำให้ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กร
ได้อย่างถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหา การเรียนรู้ ร่วมกันอย่างมี
กระบวนการ ไม่แยกเวลางานออกจากเวลาส่วนตัว และบริหารได้ทุกที่ทุกเวลา มีความพร้อมที่จะ  
ปฏิบัติงานตลอดเวลา สร้างระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศที่มีอยู่จำนวนมากแล้วนำมาใช้บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างค่านิยม
องค์กรที ่ดี มีความพอเพียง มีวินัยและมีความรับผิดชอบ  การบริหารจัดการกับคน ข้อมูลและ 
กระบวนการผู้บริหารที่มีประสิทธิผลต้องให้ความสำคัญกับครู บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งการนำ
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและกระบวนการการบริหารในโรงเรียน 
สร้างเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอันจะเป็นประโยชน์ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล  
องค์ความรู ้และทรัพยากรต่าง ๆ การสร้างความร่วมมือทางวิชาการโดยทำความตกลงร่วมมือ  
ในการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนทำให้เกิดคุณภาพเชิงวิชาการ มีความรู้ความสามารถทางการบริหาร
การเงินงบประมาณ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก  
มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการทั้งด้านนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนและ
รวดเร็วในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล มีมนุษยสัมพันธ์ สุภาพ และอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ  
การรู้จักบุคคลในชุมชน มีความเป็นผู้นำ กล้าหาญในเชิงคุณธรรมจริยธรรมยืนหยัดบนความถูกต้อง
เพื่อการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง สร้างแรงบันดาลใจให้เอื้อและส่งเสริมการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทักษะสามารถสร้างและ  
เข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต มั ่นใจและมีความเชื ่อมั ่นในความสามารถของตนเอง  
มีความเป็นอิสระและพึ่งตนเอง ตั้งใจเด็ดเดี่ยว สามารถสร้างการบริหารจัดการ (management)  
ที่มีประสิทธิภาพ บริหารโดยมุ่งผลการบริหารจัดการให้เกิดคุณลักษณะของนักเรียนที่สอดคล้อง
รองรับในยุคไทยแลนด์ 4.0 เปิดใจรับแนวความคิดใหม่ สร้างบรรยากาศที่มีความอบอุ่นเอื้ออาทรต่อ 
ผู้ร่วมงาน มีความสามารถในการปรับตัวทางอารมณ์ ยอมรับและมีทัศนคติที่ดีกับความแตกต่าง และ
มองเห็นข้อดีที่เกิดขึ้นจากความแตกต่าง มีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งและแก้ปัญหา  
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เชิงสร้างสรรค์ มีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนและผู้บริหาร นึกถึงความผิดพลาดหรือ 
การมองผลงานในอดีตที่เคยทำผิดพลาด มุ่งไปสู่การทำงานที่ดีกว่า ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความโดดเด่น
ที่แตกต่างสร้างเอกลักษณ์ ที ่สอดคล้องกับบริบทตามความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนว  
ศาสตร์พระราชา สร้างจุดแข็งโดยการสร้างความแตกต่างของโรงเรียนในบริบทของตนเอง  
มีความสามารถในการคิดบูรณาการนำศาสตร์ความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารโรงเรียน
อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย อย่างเช่ียวชาญฐานะเจ้าของภาษา มีความสามารถ 
ในการใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ การสื่อสาร  ปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักการ  
ค่านิยม ความเชื่อและมีอุดมการณ์ สร้างองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ องค์กร สังคมและส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจ  
ความแตกต่างระหว่างบุคคล พร้อมให้โอกาสทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียม สร้างแรงบันดาลใจ 
ในกระบวนการพัฒนาตนเอง เอาใจใส่กับครูและบุคลากรด้วยความจริงใจ คิดคล่องและมีความสามารถ 
ในการคิดได้อย่างหลากหลาย รวดเร็ว ตรง  มองเห็นความเชื ่อมโยง มีความสามารถในการคิด 
เชิงวิพากษ์ ใจกว้างพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที ่เกี ่ยวข้องและสามารถบริหารจัดการแบบมี  
ส่วนร่วมในสังคมที่มีข้อมูลขัดแย้ง ชอบความท้าทายในการบริหารโรงเรียน  มีความไวต่อการรับรู้  
ปรับตัวให้บริหารจัดการอยู่ในโลกดิจิทัลและเทคโนโลยี ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  มีความยืดหยุ่น 
ทางความคิดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือ
สถานการณ์ฉุกเฉินได้ สามารถสื่อสารกับครูและบุคลากรในโรงเรียนได้หลายช่องทางอย่างทั่วถึง และ
ชัดเจน มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมในการบริหารโรงเรียน  มีความอดทนต่อ 
ความไม่ชัดเจนและความไม่แน่นอนของข้อมูล  ยอมรับความผิดพลาดและความล้มเหลวและ 
มองความผิดพลาดและล้มเหลวว่าได้เป็นประสบการณ์ การเรียนรู้พร้อมการแก้ไขและสร้างทางเลือก 
ในการพัฒนาตัวเองไปสู ่เป้าหมาย มีความรู ้ความสามารถด้านกฎหมายต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับ  
การบริหารและการจัดการศึกษามีความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ สร้างความรับผิดชอบ 
ในการทำงานด้วยความยุติธรรม ยืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรมจริยธรรมการดำรงตนและประพฤติ 
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการ 
มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ วางแผนเพื่อรองรับการบริหาร เชิงรุกในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ฉับพลัน มีความรู ้หลากหลายสาขาที ่จะนำมาประยุกต์ใช้ในงานบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง  
อย่างมีระบบการบริหารจัดการที่มีการพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลาและเอื้อต่อการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาแนวใหม่ เป็นนักวิชาการอิสระและนักประชาสังคม  
ที่สนใจด้านการบริหารการศึกษาเพื่อรองรับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อีกทั้งเป็น ประธานกรรมการ 
Wealth Asset Company Group Limited ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย 
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ประธานที่ปรึกษาNARET GROUP Company Limited ประธานที่ปรึกษา บริษัท รัชดาศูนย์รวมวัสดุ  
จำกัด Executive Consultant, LEO Global Logistics Public Company Limited ที่ปรึกษา Asec 
Frontier (Thailand) Company Limited ที ่ปร ึกษา HYDRO BEST GROUP Company Limited  
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อนุกรรมาธิการการศึกษา
ด้านโลจิสติกส์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศ
ไทย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติ  
แห่งชาติ รองอธิการบดีOpen System Leadership University, USA กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ท่านเป็นศาสตราจารย์ด้านโลจิตติกส์ จบการศึกษาระดับดุษฎี 
บัณฑิตด้านโลจิตติกส์และด้านพระพุทธศาสนา ท่านได้กล่าวถึงคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของไทยแลนด์ 4.0 อย่างน่าสนใจดังนี้ ผู้บริหารที่บริหาร
การศึกษาตามหลักพรมวิหาร 4 ใจเย็น สุขุม รอบคอบ มีเหตุผล มีความเชื่อมั่นที่จะทุ่มเททำงานหนัก 
เพื่อพิชิตเป้าหมายของโรงเรียน มีการจัดการ ค้นหา ประเมินและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ให้ความสำคัญขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในโรงเรียน ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน สามารถบริหารโรงเรียนบนหลักธรรมาภิบาล  
ยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ผู้บริหารต้องมี  
ความสามารถด้านการวิเทศสัมพันธ์หรือการเจรจากับต่างประเทศเพื่อให้เกิดการบริหารโดยการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่จำนวนมากแล้วนำมาใช้ 
บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างค่านิยมองค์กรที่ดี มีความพอเพียงเห็นคุณค่า 
ความเป็นไทย มีว ินัยและมีความรับผิดชอบแบบสากล  การบริหารจัดการกับคน ข้อมูลและ 
กระบวนการผู้บริหารที่มีประสิทธิผลต้องให้ความสำคัญกับครู บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งการนำ
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและกระบวนการการบริหารในโรงเรียน 
สร้างเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอันจะเป็นประโยชน์ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล  
องค์ความรู ้และทรัพยากรต่าง ๆ การสร้างความร่วมมือทางวิชาการโดยทำความตกลงร่วมมือ 
ในการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนทำให้เกิดคุณภาพเชิงวิชาการ มีความรู้ความสามารถทางการบริหาร
การเงินงบประมาณ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินการให้มีความถูกต้อง สะดวกและ 
คุ้มค่า รวดเร็ว จัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการทั้งด้านนโยบายและ
แนวทางในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา สามารถสร้างและสานต่อสัมพันธภาพที่ดียึดมั่นในการทำ  
เพื ่อผู ้อ ื ่น เส ียสละต่อส่วนรวมมีความตั ้งใจจริงในการทำเพื ่อผู ้อ ื ่นโดยไม่หวังผลตอบแทน   
เป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
กับสังคมและสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้กับโรงเรียนมีความซื่อตรง  
ในการบริหารสถานศึกษาทำให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา  สามารถสร้างให้ครูเป็นผู้นำทางวิชาการ 



 241 

 

อันจะส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาไปสู ่คุณภาพและมีมาตรฐานทางการศึกษา มีความเข้าใจ 
ด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่ต่างกระบวนทัศน์ มองวิกฤติให้เป็นโอกาส บริหารบนความจำกัด 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความใฝ่รู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เปิดใจรับฟังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สร้างบรรยากาศ 
องค์กรที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ปฏิบัติตนเป็น
ตัวแบบที่ดีทั้งในด้านการใช้ชีวิตและการทำงาน การใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความ  
น่าเคารพ นับถือและศรัทธา สร้างระบบที่ทำให้ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กร 
ได้อย่างถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหา สามารถบริหารจัดการ  
ข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนและรวดเร็วในการจัดเก็บ
และใช้ข้อมูล มีมนุษยสัมพันธ์ สุภาพ และอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ การรู้ จักบุคคลในชุมชน  
มีความเป็นผู้นำ กล้าหาญในเชิงคุณธรรมจริยธรรมยืนหยัดบนความถูกต้องเพื่อการเปลี่ยนแปลง  
รวดเร็วไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง สร้างแรงบันดาลใจด้วยการจัดสภาพแวดล้อม ขององค์กรที่เอื้อและส่งเสริม
การทำงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ศึกษาศาสตร์ 
สาขาต่าง ๆ ในระดับที ่สูงขึ ้นด้วยวิธีการที ่หลากหลายเพื ่อให้ทันความรู ้ที ่เกิดขึ ้นตลอดเวลา  
มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะสามารถสร้างเข้าถึงและการใช้คอมพิวเตอร์ และมีความเชื่อมั่น 
ในความสามารถของตนเอง มีความเป็นอิสระและเด็ดเดี่ยว ส่งเสริมสนับสนุนครูให้เป็นนักวิชาการ 
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เขียนหนังสือ เอกสาร ตำราและบทความวิชาการ มีความเชื่อ แนวคิด  
ทัศนคติ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน  บริหารโดยมุ่งผลการบริหาร
จัดการให้เกิดคุณลักษณะของนักเรียนที่สอดคล้องรองรับในยุคไทยแลนด์ 4.0 เปิดใจรับแนวความคิด 
ใหม่ เพื่อให้ได้ความคิดเชิงสร้างสรรค์มาพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  มีความตระหนักถึงผลกระทบ 
ที่เทคโนโลยีมีต่อพฤติกรรมมีผลกระทบต่อความเชื่อและสร้างบรรยากาศที่มีความอบอุ่นเอื้ออาทรต่อ
ผู้ร่วมงาน มีความสามารถในการปรับตัวทางอารมณ์ ยอมรับและมีทัศนคติที่ดีกับความแตกต่างและ 
มองเห็นข้อดีที่เกิดขึ้นจากความแตกต่าง มีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งและการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ มีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนและผู้บริหาร นึกถึงความผิดพลาดหรือ 
การมองผลงานในอดีตที่เคยทำผิดพลาด ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความโดดเด่นที่แตกต่างสร้างเอกลักษณ์ 
ที่สอดคล้องกับบริบทตามความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนวศาสตร์พระราชา  มีความสามารถ 
ในการใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ และการสื่อสาร  เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทุกคน  
สร้างค่านิยมพร้อมให้โอกาสทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียม สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการ 
พัฒนาตนเอง และมีความสามารถในการคิดประยุกต์มาใช้ในทางการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความรู ้ความสามารถด้านกฎหมายต่าง ๆ ที ่เก ี ่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา   
มีความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ สร้างความรับผิดชอบในการทำงานด้วยความยุติธรรม  
ยืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรมจริยธรรมการดำรงตนและประพฤติปฏิบัติ สามารถตัดสินใจได้โดย  
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อย่างรวดเร็ว และตอบสนองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบการบริหารจัดการที่มีการพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลา  
และเอื้อต่อการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 คิดคล่องและมีความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย  
รวดเร็ว ตรงประเด็น หลายประเภทหรือหลายรูปแบบ  มองเห็นความเชื่อมโยง สามารถมองเห็น 
ความคล้ายคลึงกัน มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ สามารถบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ในสังคมที่มีข้อมูลขัดแย้ง ไร้ความชัดเจนได้อย่างมีความสุข  การตัดสินใจว่องไว ชัดเจนและถูกต้อง 
บริหารจัดการทรัพย์สินของโรงเรียนและบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพโดยวางแผนการใช้ทรัพยากร 
อย่างคุ้มค่า ลดความซับซ้อนลดขั้นตอนของระบบของงานราชการ  มีความยืดหยุ่นทางความคิด 
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความอดทนต่อ  
ความไม่ชัดเจนและความไม่แน่นอนของข้อมูลซึ่งเป็นสภาวะที่ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถที่จะวางแผน
หรือตัดสินใจให้ชัดเจนได้  

ผู้เชี ่ยวชาญท่านนี้มีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยจัดทำแผนการศึกษา
แห่งชาติฉบับปัจจุบันอีกทั้งศึกษาวิจัยวางแผนเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางการศึกษาของประเทศไทย  
ท่านได้กล่าวถึงคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึ กษาของ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไว้อย่างน่าสนใจว่าการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญอย่างมากกับการก้าวสู่  
ไทยแลนด์ 4.0 แต่การเปลี่ยนแปลงต้องมีเป้าหมายว่าจะเปลี่ยนแปลง (exchange) เพื่ออะไรก่อนที่จะ
เปลี่ยนแปลงทุกครั้ง (exchange) ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเป็นการสร้าง global network  
collaboration มีความสุขุม รอบคอบ มีเหตุผล มีความเชื ่อมั ่นที่จะทุ ่มเททำงานหนักเพื ่อพิชิต  
เป้าหมายของโรงเรียน มีการจัดการ ค้นหา ประเมินและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ให้ความสำคัญขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน 
ทั้งวิธีการ กระบวนและเครื่องมือในการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ชอบในงาน  
การบริหารโรงเรียนและภูมิใจกับงานที่ทำ บริหารโรงเรียนบนหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหาร 
จัดการศึกษาในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ดูแลเอาใจใส่ ใกล้ชิดให้ความสำคัญและเห็นคุณค่า 
ของผู้เกี่ยวข้อง การสร้างและสานต่อสัมพันธภาพที่ดียึดมั่นในการทำเพื่อผู้อื่น เสียสละต่อส่วนรวม  
มีความตั้งใจจริงในการทำเพื่อผู ้อื ่นโดยไม่หวังผลตอบแทน  เป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นช่องทาง 
ในการติดต่อ สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับสังคมและสร้างความเข้มแข็ง  
ในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม กระตุ้นบุคลากรในโรงเรียนให้มีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรม  
การสอนอย่างต่อเนื่อง ความใฝ่รู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เปิดใจรับฟังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูล
ใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศองค์กรที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีและนำไปสู่การสร้าง  
นวัตกรรม ปฏิบัติตนเป็นตัวแบบที่ดีทั้งในด้านการใช้ชีวิต การทำงาน การใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 
มีความซื่อตรงในการบริหารสถานศึกษาทำให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา มีการพัฒนาไปสู่คุณภาพและ 
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มีมาตรฐานทางการศึกษา สร้างระบบที่ทำให้ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กร  
ได้อย่างถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอมีความเข้าใจด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่ต่างกระบวนทัศน์   
มองวิกฤติให้เป็นโอกาส บริหารบนความจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถด้านการบริหาร
ที่ใช้ศักยภาพความแตกต่างกันมาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
เป็นคุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของผู้เรียนทำให้เกิด  
ความน่าเคารพ นับถือและศรัทธา สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตลอดเวลา สามารถบริหารได้
ทุกที่ทุกเวลา มุ่งเน้นด้านคุณภาพของระบบการศึกษา  มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ สร้างค่านิยมองค์กรที่ดี มีความพอเพียงเห็นคุณค่าความเป็นไทย มีวินัยและมีความ  
รับผิดชอบแบบสากล การบริหารจัดการกับคน ข้อมูลและกระบวนการผู้บริหารที่มีประสิทธิผลต้อง 
ให้ความสำคัญกับครู บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสารสนเทศ 
การสร้างความร่วมมือทางวิชาการโดยทำความตกลงร่วมมือในการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนทำใ ห้
เกิดคุณภาพเชิงวิชาการ มีความรู้ความสามารถทางการบริหารการเงินงบประมาณ การใช้เทคโนโลยี  
สมัยใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินการให้มีความถูกต้อง สะดวกและคุ้มค่า รวดเร็ว จัดเก็บข้อมูลได้
จำนวนมาก มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการทั้งด้านนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน  
ในสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อลดขั้นตอน 
ความซ้ำซ้อนและรวดเร็วในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล มีมนุษยสัมพันธ์ สุภาพ และอ่อนน้อมถ่อมตน 
มีสัมมาคารวะ การรู้จักบุคคลในชุมชน มีความเป็นผู้นำ กล้าหาญในเชิงคุณธรรมจริยธรรมยืนหยัดบน
ความถูกต้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง สร้างแรงบันดาลใจด้วยการจัดสภาพแวดล้อม  
ขององค์กรที่เอื้อและส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะสามารถสร้างและเข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต มั่นใจและมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีความเป็นอิสระและพึ่งตนเอง  
ตั้งใจเด็ดเดี่ยว ส่งเสริมสนับสนุนครูให้เป็นนักวิชาการ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เขียนหนังสือ 
เอกสาร ตำราและบทความวิชาการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนา
ตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ คุณลักษณะการคิดแบบไม่ยึดติด  
มีอิทธิพลเหนือในการโน้มน้าวจิตใจ ผู้อื่นทำให้เกิดความเชื่อ แนวคิด ทัศนคติ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน บริหารโดยมุ่งผลการบริหารจัดการให้เกิดคุณลักษณะของนักเรียน 
ที่สอดคล้องรองรับในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา ทั้ง 4 งาน บริหาร 
วิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไป เปิดใจรับแนวความคิดใหม่ เพื่อให้ได้ 
ความคิดเชิงสร้างสรรค์มาพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เทคโนโลยีมีต่อ 
พฤติกรรมมีผลกระทบต่อความเชื ่อและความรู้สึก ยอมรับความผิดพลาดของตนเองและยอมรับ 
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ในความผิดพลาดของผู้อื่น มีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งและแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์   
มีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนและผู้บริหาร นึกถึงความผิดพลาดหรือการมองผลงาน 
ในอดีตที่เคยทำผิดพลาด นำมาเป็นบทเรียนสะท้อน หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือนำไป 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงาน ให้มุ่งไปสู่การทำงานที่ดีกว่าเดิม ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความโดดเด่น
ที่แตกต่างสร้างเอกลักษณ์ ที ่สอดคล้องกับบริบท สร้างบรรยากาศที่มีความอบอุ่นเอื ้ออาทรต่อ
ผู้ร่วมงาน มีความสามารถในการปรับตัวทางอารมณ์ ยอมรับและมีทัศนคติที่ดีกับความแตกต่าง และ 
มองเห็นข้อดีที่เกิดขึ้นจากความแตกต่าง สร้างจุดแข็งโดยการสร้างความแตกต่างของโรงเรียนในบริบท
ของตนเอง มีความสามารถในการคิดบูรณาการนำศาสตร์ความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการบริหาร  
โรงเรียนอย่างเหมาะสม มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย อย่างเชี ่ยวชาญฐานะเจ้าของภาษา 
ทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน การพูดเพื่อการสื่อสาร มีจิตสาธารณะ มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ 
เป้าหมายด้านการเรียนรู ้ตลอดชีวิตและทักษะอาชีพ มีความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ศักยภาพและยอมรับความคิดเห็นผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้แสดงศักยภาพ เชื่อมั่น  
ในตัวเองและผู้ร่วมงานโดยส่งเสริม สนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ การทำงานสไตล์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร สามารถบริหารจัดการกับครูและบุคลากรที่มีความแตกต่างทางสังคม  
วัย ค่านิยมพร้อมให้โอกาสทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียม สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการ  
พัฒนาตนเอง ไม่จำกัดความคิด ความรู้ หรือความคิดเห็นในการบริหารโรงเรียน ปฏิบัติตนสอดคล้อง
กับหลักการ ค่านิยม ความเชื่อและมีอุดมการณ์ มีความสามารถในการคิดเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ 
วิธีการ แนวทางวิธีปฏิบัติด้านการบริหารจัดการที่ดีที่สุด และมีความสามารถในการคิดประยุกต์   
เอาใจใส่กับครูและบุคลากรด้วยความจริงใจเพื่อให้ได้ร่วมมือร่วมใจอย่างต่อเนื่อง  คิดคล่องและ 
มีความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย รวดเร็ว ตรงประเด็น และ สามารถแยกแยะได้  
หลายแขนง หลายกลุ่ม หลายลักษณะ หลายประเภทหรือหลายรูปแบบ  มองเห็นความเชื่อมโยง  
เป็นการมองภาพใหญ่ มองเห็นรูปแบบหรือองค์ประกอบบางอย่างที่เหมือนกัน ที่เกิดขึ้นและสามารถ
เชื่อมโยงกับเรื่องบางเรื่องได้อย่างรวดเร็ว มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ ใจกว้างพร้อมรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสังคมที่มีข้อมูลขัดแย้ง   
ชอบความท้าทายในการบริหารโรงเรียน หาวิธีการ แนวคิดใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความไว ต่อการรับรู้เรื่องราว ปรับตัวให้บริหารจัดการอยู่ในโลกดิจิทัล 
และเทคโนโลยี การบริหารจัดการทรัพย์สินของโรงเรียนและบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพโดยวาง
แผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความชัดเจนในกระบวนการการบริหารจัดการ ลดความซับซ้อน 
ลดขั้นตอนของระบบของงานราชการ มีความยืดหยุ่นทางความคิดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ สามารถสื่อสารกับครูและ 
บุคลากรในโรงเรียนได้หลายช่องทางอย่างทั่วถึง ชัดเจน และทำให้ทุกคนรู้ทิศทาง เห็นเป้าหมายและ
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วิสัยทัศน์ขององค์กร มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมในการบริหารโรงเรียน   
มีความอดทนต่อความไม่ชัดเจนและความไม่แน่นอนของข้อมูลซึ ่งเป็นสภาวะที่ทำให้ผู ้บริหาร  
ไม่สามารถที่จะวางแผนหรือตัดสินใจให้ชัดเจนได้ ยอมรับความผิดพลาดและความล้มเหลว เรียนรู้จาก 
สิ่งที่ทำผิดพลาด ไม่อายที่จะยอมรับ และมองความผิดพลาดและล้มเหลวว่าได้เป็นประสบการณ์  
การเรียนรู้พร้อมการแก้ไขและสร้างทางเลือกในการพัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมาย  มีความสามารถ 
ในการคาดการณ์ แนวโน้มเกี่ยวกับการบริหารของโรงเรียน มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา มีความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ 
สร้างความรับผิดชอบในการทำงานด้วยความยุติธรรม ยืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรมจริยธรรม 
การดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณ  
แห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการเพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการครู มีความสามารถในการคิด 
เชิงมโนทัศน์และอนาคตทำให้เห็นแนวโน้ม ทิศทางที่จะนำมาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ   
มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ วางแผนเพื่อรองรับการบริหาร เชิงรุกในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ฉับพลันและสามารถนำพาโรงเรียนก้าวไปอย่างมั่นใจ มีความรู้หลากหลายสาขาที่จะนำมาประยุกต์ใช้
ในงานบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถ
ตัดสินใจได้โดยอย่างรวดเร ็ว และตอบสนองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที ่ เปลี ่ยนไป   
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบการบริหารจัดการที่มีการพัฒนา
ต่อเนื่องตลอดเวลาและเอ้ือต่อการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0  

ผู ้เชี ่ยวชาญที ่มีความเชี ่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาทั ้งระดับประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา มีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษาระยะเวลายาวนานประมาณ 30 ปี ได้รับ 
ความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานด้านการสรรหา การสอบสัมภาษณ์ การพิจารณาให้รางวัลและค่าตอบแทน
ด้านต่าง ๆ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา อีกทั้งทำงานด้านสวัสดิการ การเงินเพื่อครูและผู้บริหารสถานศึกษา  
จังหวัดกาญจนบุรี ท่านกล่าวถึงคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไว้อย่างน่าสนใจว่า 
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมี คุณลักษณะมุ่งเน้น  
การนำองค์ความรู ้และองค์ปัญญาและตัวแบบที่สามารถนำไปสู ่การประยุกต์การปฏิบัติได้จริง  
เป็นสำคัญ มีความซื่อตรงในการบริหารสถานศึกษาทำให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา ให้ความสำคัญและ 
เห็นคุณค่าของผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการสร้างและสานต่อสัมพันธภาพที่ดี เสียสละต่อส่วนรวม   
เป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับ
สังคมและสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้กับโรงเรียน การปลูกฝังภาวะผู้นำ
ให้กับครู การสร้างให้ครูเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความเข้าใจด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ต่าง  
กระบวนทัศน์ มองวิกฤติให้เป็นโอกาส บริหารบนความจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ
ด้านการบริหารที่ใช้ศักยภาพความแตกต่างกันมาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพและ  
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ประสิทธิผล มีเหตุผล มีความเชื ่อมั่นที่และทุ่มเท การจัดการ ค้นหา ประเมินและใช้เทคโนโลยี  
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ให้ความสำคัญขับเคลื่อนให้เกิด 
ความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน ชอบในงานการบริหารโรงเรียนและภูมิใจกับงานที่ทำ  บริหารโรงเรียน
บนหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
กระตุ้นบุคลากรในโรงเรียนให้มีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมการสอนอย่างต่อเนื่อง ความใฝ่รู้  
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เปิดใจรับฟังผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้อง สร้างบรรยากาศองค์กรที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ปฏิบัติตนเป็นตัวแบบที่ดีทั้งในด้านการใช้ชีวิตและการทำงาน การใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์  
สร้างระบบที่ทำให้ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้อย่างถูกต้องทันสมัย  
อยู่เสมอ เป็นที่ปรึกษา พ่ีเลี้ยงให้คำแนะนำกับครูได้ทุกเรื่อง ทั้งการเรียนรู้และงานสนับสนุนของโรงเรียน 
ได้อย่างชัดเจน สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหา การเรียนรู้ ร่วมกันอย่างมีกระบวนการและ
นำหลักการ PLC มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อสัมฤทธิผลของนักเรียน สามารถบริหารได้ทุกที่ทุกเวลา  
มีความสามารถด้านการวิเทศสัมพันธ์หรือการเจรจากับต่างประเทศเพื่อให้เกิดการบริหารโดยการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่จำนวนมากแล้วนำมาใช้
บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างค่านิยมองค์กรที่ดี มีความพอเพียงเห็นคุณค่า 
ความเป็นไทย มีวินัยและมีความรับผิดชอบแบบสากล การบริหารจัดการกับคน ข้อมูลและกระบวนการ 
ผู้บริหารที่มีประสิทธิผลต้องให้ความสำคัญกับครู บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งการนำข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาสารสนเทศ การสร้างความร่วมมือทางวิชาการโดยทำความตกลงร่วมมือ  
ในการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนทำให้เกิดคุณภาพเชิงวิชาการ มีความรู้ความสามารถทางการบริหาร
การเงินงบประมาณ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินการให้มีความถูกต้อง สะดวกและ 
คุ้มค่า รวดเร็ว จัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการทั้งด้านนโยบายและ
แนวทางในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบระบบฐานข้อมูล
กลาง เพื่อลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนและรวดเร็วในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล มีมนุษยสัมพันธ์ สุภาพ และ 
อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ การรู้จักบุคคลในชุมชน มีความเป็นผู้นำ กล้าหาญในเชิงคุณธรรม 
สร้างแรงบันดาลใจด้วยการจัดสภาพแวดล้อม ขององค์กรที่เอื้อและส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  
พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ศึกษาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้น
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ทันความรู้ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะ 
สามารถสร้างและเข้าถึงการใช้ อินเทอร์เน็ต โปรแกรม และสื่อดิจิทัล มั ่นใจและมีความเชื่อมั่น  
ในความสามารถของตนเอง มีความเป็นอิสระและพึ่งตนเอง ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา มีอิทธิพลเหนือในการโน้มน้าวจิตใจผู้อื ่น บริหาร 
โดยมุ่งผลการบริหารจัดการให้เกิดคุณลักษณะของนักเรียนที่สอดคล้องรองรับในยุคไทยแลนด์ 4.0  
มีประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา เปิดใจรับแนวความคิดใหม่ มีความตระหนักถึงผลกระทบ  
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ของเทคโนโลยีมีต่อพฤติกรรมมีผลกระทบต่อความเชื่อและความรู้สึก  ยอมรับความผิดพลาดของ
ตนเองและยอมรับในความผิดพลาดของผู้อื่น สร้างบรรยากาศที่มีความอบอุ่นเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงาน   
มีความสามารถในการปรับตัวทางอารมณ์ ยอมรับและมีทัศนคติที่ดีกับความแตกต่าง และมองเห็น  
ข้อดีที่เกิดขึ้นจากความแตกต่าง การจัดการความขัดแย้งและแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  มีความรู้และ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนและผู้บริหาร ให้มุ่งไปสู่การทำงานที่ดีกว่าเดิม ขับเคลื่อนองค์กร 
ให้มีความโดดเด่นที่แตกต่างสร้างเอกลักษณ์ ที่สอดคล้องกับบริบทตามความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา 
ตามแนวศาสตร์พระราชา สร้างจุดแข็งโดยการสร้างความแตกต่างของโรงเรียนในบริบทของตนเอง   
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างเชี่ยวชาญฐานะเจ้าของภาษาทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน  
การพูดเพื่อการสื่อสาร มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ศักยภาพและ
ยอมรับความคิดเห็นผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ 
ให้โอกาสทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียม สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาตนเอง  
โดยเน้นการสร้างและเน้นประสบการณ์เข้มข้นที่เอื้อให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม การคิดที่แตกต่าง อย่างไม่
เป็นไปตามแบบแผนหรือการคิดเพื่อสร้างมุมมองใหม่ ๆ ไม่จำกัดความคิด ความรู้ หรือความคิดเห็น  
ในการบริหารโรงเรียน ปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักการ ค่านิยม ความเชื ่อและมีอุดมการณ์  
มีความสามารถในการคิดเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้ได้วิธีการ แนวทางวิธีปฏิบัติด้านการบริหารจัดการที่ดี 
ที่สุด เอาใจใส่กับครูและบุคลากรด้วยความจริงใจเพื่อให้ได้ร่วมมือร่วมใจอย่างต่อเนื่อง  คิดคล่องและ 
มีความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย รวดเร็ว ตรงประเด็น และสามารถแยกแยะได้หลายแขนง 
หลายกลุ่ม หลายลักษณะ หลายประเภทหรือหลายรูปแบบ มองเห็นความเชื่อมโยง มีความสามารถ 
ในการคิดเชิงวิพากษ์ ใจกว้างพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถบริหารจัดการ  
แบบมีส่วนร่วมในสังคมที่มีข้อมูลขัดแย้ง ไร้ความชัดเจนได้อย่างมีความสุข การตัดสินใจว่องไว ชัดเจน 
และถูกต้อง บนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอมีประสิทธิภาพ ชอบความท้าทายในการบริหาร
โรงเรียน หาวิธีการ แนวคิดใหม่ ๆ มาแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ   
มีความไว ต่อการรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและเข้าใจเหตุผลของสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี  
ปรับตัวให้บริหารจัดการอยู่ในโลกดิจิทัลและเทคโนโลยีที่มาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข  
การบริหารจัดการทรัพย์สินของโรงเรียนและบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพโดยวางแผนการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความชัดเจนในกระบวนการการบริหารจัดการโรงเรียนโดยการจัดระบบ 
ให้เรียบง่าย ลดความซับซ้อนลดขั้นตอนของระบบของงานราชการ มีความยืดหยุ่นทางความคิดและ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้   
สามารถสื่อสารกับครูและบุคลากรในโรงเรียนได้หลายช่องทางอย่างทั่วถึง ชัดเจน และทำให้ทุกคนรู้
ทิศทาง เห็นเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม
ในการบริหารโรงเรียน มีความอดทนต่อความไม่ชัดเจนและความไม่แน่นอนของข้อมูลซึ่งเป็นสภาวะที่ 



 248 

 

ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถที่จะวางแผนหรือตัดสินใจให้ชัดเจนได ้ยอมรับความผิดพลาดและความล้มเหลว  
มองความผิดพลาดและล้มเหลวว่าได้เป็นประสบการณ์ การเรียนรู้พร้อมการแก้ไขและสร้างทางเลือก
ในการพัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมาย มีความสามารถในการคาดการณ์ แนวโน้มเกี่ยวกับการบริหารของ 
โรงเรียน มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา  
มีความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ สร้างความรับผิดชอบในการทำงานด้วยความยุติธรรม  
ยืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรมจริยธรรมการดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม  
ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการเพื่อศักดิ์ศรีแห่ งความเป็น
ข้าราชการครู มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และอนาคตทำให้เห็นแนวโน้ม ทิศทางที่จะนำมา
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์  

ผู้เชี ่ยวชาญมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษายาวนาน  
ประมาณ 35 ปี ประสบความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา ได้รับวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เชิงประจักษ์ ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานที่สำคัญด้านงานบุคลากรในระดับจังหวัดหลายตำแหน่ง
อย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับทั ้งด้านสมรรถนะ องค์ความรู ้ ประสบการณ์และคุณลักษณะ  
ความซื่อตรง ท่านได้กล่าวถึงคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ ผู้บริหารที่มีความรู้ 
ความสามารถด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา  มีความสามารถ 
ในการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ สร้างความรับผิดชอบในการทำงานด้วยความยุติธรรม  ยืนหยัด 
ในความถูกต้องชอบธรรมจริยธรรมการดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตาม  
กฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการเพ่ือศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 
ครู มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และอนาคตทำให้เห็นแนวโน้ม ทิศทางที่จะนำมาบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ วางแผนเพื่อรองรับการบริหาร  
เชิงรุกในสังคมที่เปลี่ยนแปลงฉับพลันและสามารถนำพาโรงเรียนก้าวไปอย่างมั่นใจ มีความรู้หลากหลาย 
สาขาที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในงานบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และทันต่อ 
เหตุการณ์ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้โดยอย่างรวดเร็ว และตอบสนองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนไป สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบการบริหารจัดการที่มี 
การพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลาและเอื้อต่อการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ดูแลเอาใจใส่ ให้เวลา ใกล้ชิดให้
ความสำคัญและเห็นคุณค่าของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการสร้างและสานต่อสัมพันธภาพที่ดียึดมั่น  
ในการทำเพื่อผู้อื่น เสียสละต่อส่วนรวมมีความตั้งใจจริงในการทำเพื่ อผู้อื ่นโดยไม่หวังผลตอบแทน  
เป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับ 
สังคมและสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้กับโรงเรียนมีความซื่อตรงในการ  
บริหารสถานศึกษาทำให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา การปลูกฝังภาวะผู้นำให้กับบุคคลอื่น โดยเฉพาะครู
ในโรงเรียนถือว่าทรัพยากรสำคัญในการบริหาร การสร้างให้ครูเป็นผู้นำทางวิชาการอันจะส่งผลให้  
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โรงเรียนมีการพัฒนาไปสู่คุณภาพและมีมาตรฐานทางการศึกษา มีความเข้าใจด้านความแตกต่างทาง  
วัฒนธรรม ที่ต่างกระบวนทัศน์ มองวิกฤติให้เป็นโอกาส บริหารบนความจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสามารถด้านการบริหารที่ใช้ศักยภาพความแตกต่างกันมาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยกิจกรรมคนสามวัย ใจเย็น สุขุม รอบคอบ มีเหตุผล มีความเชื่อมั่นที่
จะทุ่มเททำงานหนักเพื่อพิชิตเป้าหมายของโรงเรียน มีการจัดการ ค้นหา ประเมินและใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา  ให้ความสำคัญขับเคลื่อนให้เกิด 
ความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนทั้งวิธีการ กระบวนและเครื่องมือในการเรียนรู้ ภูมิใจกับงานที่ทำ บริหาร
โรงเรียนบนหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่หลากหลายเพื่อให้เกิด 
ความยั่งยืน กระตุ้นบุคลากรในโรงเรียนให้มีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมการสอนอย่างต่อเนื่อง  
ความใฝ่รู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้คำถามปลายเปิดแบบโค้ช เปิดใจรับฟังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ 
ข้อมูลใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศองค์กรที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีและนำไปสู่  
การสร้างนวัตกรรม ปฏิบัติตนเป็นตัวแบบที่ดีทั ้งในด้านการใช้ชีวิต การทำงาน การใช้เทคโนโลยี  
เชิงสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความน่าเคารพ นับถือและศรัทธา สร้างระบบที่ทำให้ครูและบุคลากรทุกคน
สามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้อย่างถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ เป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยงให้คำแนะนำกับ 
ครูได้ทุกเรื่อง ทั้งการเรียนรู้และงานสนับสนุนของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตลอดเวลา ไม่แยกเวลางานออกจากเวลาส่วนตัว  
และบริหารได้ทุกที่ทุกเวลา มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่จำนวนมาก  
แล้วนำมาใช้บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างค่านิยมองค์กรที่ดี มีความพอเพียง 
เห็นคุณค่าความเป็นไทย มีวินัยและมีความรับผิดชอบแบบสากล การบริหารจัดการกับคน ข้อมูลและ
กระบวนการผู้บริหารที่มีประสิทธิผลต้องให้ความสำคัญกับครู บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งการนำข้อมูล 
มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีความรู้ความสามารถทางการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินการให้มีความถูกต้อง สะดวกและคุ้มค่า 
รวดเร็ว จัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการทั้งด้านนโยบายและแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบระบบฐานข้อมูลกลาง  
เพื่อลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนและรวดเร็วในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล มีมนุษยสัมพันธ์ สุภาพและ  
อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ การรู้จักบุคคลในชุมชน มีความเป็นผู้นำ กล้าหาญในเชิงคุณธรรม 
จริยธรรมยืนหยัดบนความถูกต้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง สร้างแรงบันดาลใจ
ด้วยการจัดสภาพแวดล้อม ขององค์กรที่เอื้อและส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ศึกษาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการ  
ที่หลากหลายเพื่อให้ทันความรู้ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะสามารถ
สร้างและเข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โปรแกรม และสื่อดิจิทัล มั่นใจและมีความเชื่อมั่น  
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ในความสามารถของตนเอง มีความเป็นอิสระและพึ่งตนเอง ตั้งใจเด็ดเด่ียว ส่งเสริมสนับสนุนครูให้เปน็
นักวิชาการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเอ งได้ มีอิทธิพล 
เหนือในการโน้มน้าวจิตใจ ผู้อื่นทำให้เกิดความเชื่อ แนวคิด ทัศนคติ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่  
เป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน บริหารโดยมุ่งผลการบริหารจัดการให้เกิดคุณลักษณะของนักเรียน  
ที ่สอดคล้องรองรับในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา เปิดใจรับ 
แนวความคิดใหม่ เพื่อให้ได้ความคิดเชิงสร้างสรรค์มาพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีความตระหนักถึง 
ผลกระทบที่เทคโนโลยีมีต่อพฤติกรรมมีผลกระทบต่อความเชื่อและความรู้สึก  ยอมรับความผิดพลาด
ของตนเองและยอมรับในความผิดพลาดของผู้อื ่น สร้างบรรยากาศที่มีความอบอุ่นเอื ้ออาทรต่อ  
ผู้ร่วมงาน มีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งและแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีความรู้และเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนและผู้บริหาร นึกถึงความผิดพลาดหรือการมองผลงานในอดีตที่เคยทำ 
ผิดพลาด นำมาเป็นบทเรียนสะท้อน หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
การทำงาน ให้มุ่งไปสู่การทำงานที่ดีกว่าเดิม  ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความโดดเด่นที่แตกต่างสร้าง
เอกลักษณ์ ที ่สอดคล้องกับบริบทตามความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนวศาสตร์พระราชา  
สร้างจุดแข็งโดยการสร้างความแตกต่างของโรงเรียนในบริบทของตนเอง มีความเข้าใจความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล ศักยภาพและยอมรับความคิดเห็นผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้แสดง
ศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ เชื่อมั่นในตัวเองและผู้ร่วมงานโดยส่งเสริม สนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ  
การทำงานสไตล์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร สามารถบริหารจัดการกับครู  
และบุคลากรที่มีความแตกต่างทางสังคม วัย ค่านิยมพร้อมให้โอกาสทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่าง  
เท่าเทียม สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาตนเองโดยเน้นการสร้างและเน้นประสบการณ์
เข้มข้นที่เอื้อให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม การคิดที่แตกต่าง อย่างไม่เป็นไปตาม แบบแผน หรือการคิดเพื่อ  
สร้างมุมมองใหม่ ๆ ไม่จำกัดความคิด ความรู้ หรือความคิดเห็นในการบริหารโรงเรียน ปฏิบัติตน  
สอดคล้องกับหลักการ ค่านิยม ความเชื่อและมีอุดมการณ์ มีความสามารถในการคิดเชิงเปรียบเทียบ
เพื่อให้ได้วิธีการ แนวทางวิธีปฏิบัติด้านการบริหารจัดการที่ดีที ่สุด เอาใจใส่กับครูและบุคลากร  
ด้วยความจริงใจเพื่อให้ได้ร่วมมือร่วมใจอย่างต่อเนื่อง คิดคล่องและมีความสามารถในการคิดได้อย่าง 
หลากหลาย มองเห็นความเชื ่อมโยง เป็นการมองภาพใหญ่ มองเห็นรูปแบบหรือองค์ประกอบ
บางอย่างที่เหมือนกัน สามารถมองเห็นความคล้ายคลึงกันของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นและสามารถ
เชื่อมโยงกับเรื่องบางเรื่องได้อย่างรวดเร็ว มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ ใจกว้างพร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสังคมที่มีข้อมูลขัดแย้ง  
ไร้ความชัดเจนได้อย่างมีความสุข การตัดสินใจว่องไว ชัดเจนและถูกต้อง บนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ที่เพียงพอมีประสิทธิภาพ ชอบความท้าทายในการบริหารโรงเรียน หาวิธีการ แนวคิดใหม่ ๆ มาแก้ปัญหา  
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความไว ต่อการรับรู้ผู้บริหารที่บริหารจัดการ
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ทรัพย์สินของโรงเรียนและบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพโดยวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
มีความชัดเจนในกระบวนการการบริหารจัดการโรงเรียนโดยการจัดระบบให้เรียบง่าย มีความยืดหยุ่น
ทางความคิด สามารถสื่อสารกับครูและบุคลากรในโรงเรียนได้หลายช่องทางอย่างทั่วถึง ชัดเจน และ
ทำให้ทุกคนรู้ทิศทาง เห็นเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร  มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  
สร้างนวัตกรรมในการบริหารโรงเรียน มีความอดทนต่อความไม่ชัดเจนและความไม่แน่นอนของข้อมูล
ซึ่งเป็นสภาวะที่ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถที่จะวางแผนหรือตัดสินใจให้ชัดเจนได้ ยอมรับความผิดพลาด
และความล้มเหลว เรียนรู้จากสิ่งที ่ทำผิดพลาด ไม่อายที่จะยอมรับ และมองความผิดพลาดและ  
ล้มเหลวว่าได้เป็นประสบการณ์ การเรียนรู้พร้อมการแก้ไขและสร้างทางเลือกในการพัฒนาตัวเองไปสู่
เป้าหมาย มีความสามารถในการคาดการณ์ แนวโน้มเกี่ยวกับการบริหารของโรงเรียน 

ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้เป็นผู้ขับเคลื่อนภาคประชาสังคม มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจราชการ  
ติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ของราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับ  
งานบริหารบุคคลระดับศึกษาธิการภาค เกี ่ยวข้องโดยตรงกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา  
การคัดเลือก สรรหา เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา การเตรียม  
ความพร้อม การเลื่อนขั้น การพิจารณาความดีความชอบ การให้รางวัลและการออกจากราชการ ท่าน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการศึกษาของ
ไทยแลนด์ 4.0 ดังนี้ คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องบริหารให้มีระบบ แรงจูงใจและ
ลงโทษที่ชัดเจน สร้างระบบประเมินผลงานตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่เที่ยงตรง ระบบบริหารงานบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ เข้า-ออก ง่าย มีความยืดหยุ่น คล่องตัว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
บุคคล การพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่งตามทักษะ ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะและประสบการณ์ 
ผลงานที่เป็นรูปธรรม การดำรงตำแหน่งผู้บริหารต้องมีวาระ หมดวาระก็กลับมาเป็นครูสอน ถ้าได้รับ
การพิจารณาก็สามารถเป็นผู ้บริหารต่อไป การจะทำให้ผู ้บริหารมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างจากระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตำแหน่งและอำนาจที่มอบให้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านนี้ท่านเป็นนักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารการศึกษา
ท่านสอนในระดับอุดมศึกษา ที่เปิดการจัดการเรียนรู้ด้านการบริหารการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต  
และดุษฎีบัณฑิต ในสถาบันได้รับความนิยมจากผู้บริหารสถานศึกษาอย่างยิ่ง ท่านมีมุมมองที่น่าสนใจ  
อย่างยิ่งเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ  
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดังนี้ เปิดใจรับฟังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศ
องค์กรที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ปฏิบัติตน 
เป็นตัวแบบที่ดีทั้งในด้านการใช้ชีวิต การทำงาน การใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มีความซื่อตรง  
ในการบริหารสถานศึกษาทำให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา  มีการพัฒนาไปสู่คุณภาพและมีมาตรฐาน 
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ทางการศึกษา สร้างระบบที่ทำให้ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมู ลขององค์กรได้อย่าง 
ถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอมีความเข้าใจด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่ต่างกระบวนทัศน์ มองวิกฤติ
ให้เป็นโอกาส บริหารบนความจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถด้านการบริหารที่ใช้
ศักยภาพความแตกต่างกันมาทำงานร่วมกันเพื ่อให้เกิดงานที ่มีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล  
เป็นคุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของผู้เรียนทำให้เกิด  
ความน่าเคารพ นับถือและศรัทธา สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง  
และพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา มีความพร้อมที ่จะปฏิบัติงานตลอดเวลา มีความสุขุม 
รอบคอบ มีเหตุผล มีความเชื่อมั่นที่จะทุ่มเททำงานหนักเพื่อพิชิตเป้าหมายของโรงเรียน มีการจัดการ  
ค้นหา ประเมินและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา   
ให้ความสำคัญขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนทั้งวิธีการ กระบวนและเครื่องมือในการ  
เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ชอบในงานการบริหารโรงเรียนและภูมิใจกับงานที่ทำ  
บริหารโรงเรียนบนหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  
ดูแลเอาใจใส่ ใกล้ชิดให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของผู้เกี่ยวข้อง การสร้างและสานต่อสัมพันธภาพ  
ที่ดียึดมั่นในการทำเพื่อผู้อื ่น เสียสละต่อส่วนรวมมีความตั้งใจจริงในการทำเพื่อผู้อื ่นโดยไม่หวัง  
ผลตอบแทน เป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ทำให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีกับสังคมและสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม กระตุ้นบุคลากร  
ในโรงเรียนให้มีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมการสอนอย่างต่อเนื่อง ความใฝ่รู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
สามารถบริหารได้ทุกที่ทุกเวลา มุ่งเน้นด้านคุณภาพของระบบการศึกษา มีความสามารถในการคิด
สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ สร้างค่านิยมองค์กรที่ดี มีความพอเพียงเห็นคุณค่าความเป็นไทย มีวินัย  
และมีความรับผิดชอบแบบสากล การบริหารจัดการกับคน ข้อมูลและกระบวนการผู้บริหารที่มี
ประสิทธิผลต้องให้ความสำคัญกับครู บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์  
ในการพัฒนาสารสนเทศ การสร้างความร่วมมือทางวิชาการโดยทำความตกลงร่วมมือในการแลกเปลี่ยน 
ครูและนักเรียนทำให้เกิดคุณภาพเชิงวิชาการ มีความรู้ความสามารถทางการบริหารการเงินงบประมาณ  
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินการให้มีความถูกต้อง สะดวกและคุ้มค่า รวดเร็ว 
จัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการทั้งด้านนโยบายและแนวทางในการ 
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อ
ลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนและรวดเร็วในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล มีมนุษยสัมพันธ์ สุภาพ และอ่อนน้อม 
ถ่อมตนมีสัมมาคารวะ การรู้จักบุคคลในชุมชน มีความเป็นผู้นำ กล้าหาญในเชิงคุณธรรมจริยธรรม 
ยืนหยัดบนความถูกต้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปสู่สิ ่งที่ถูกต้อง สร้างแรงบันดาลใจด้วยการ  
จัดสภาพแวดล้อม ขององค์กรที่เอื้อและส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองให้สอดคล้อง 
กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะสามารถสร้างและ เข้าถึง 
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การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มั่นใจและมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีความเป็น
อิสระและพึ่งตนเอง ตั้งใจเด็ดเดี่ยว ส่งเสริมสนับสนุนครูให้เป็นนักวิชาการ สร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ เขียนหนังสือ เอกสาร ตำราและบทความวิชาการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ คุณลักษณะ
การคิดแบบไม่ยึดติด มีอิทธิพลเหนือในการโน้มน้าวจิตใจ ผู้อื่นทำให้เกิดความเชื่อ แนวคิด ทัศนคติ  
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน บรหิารโดยมุ่งผลการบริหารจัดการให้เกิด
คุณลักษณะของนักเรียนที่สอดคล้องรองรับในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีประสบการณ์ทางการบริหาร 
การศึกษา ทั้ง 4 งาน บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไป  เปิดใจ 
รับแนวความคิดใหม่ เพื ่อให้ได้ความคิดเชิงสร้างสรรค์มาพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื ่อง มีความ 
ตระหนักถึงผลกระทบที่เทคโนโลยีมีต่อพฤติกรรมมีผลกระทบต่อความเชื่อและความรู้สึก  ยอมรับ
ความผิดพลาดของตนเองและยอมรับในความผิดพลาดของผู ้อื ่น มีความสามารถในการจัดการ  
ความขัดแย้งและแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนและผู้บริหาร  
นึกถึงความผิดพลาดหรือการมองผลงานในอดีตที่เคยทำผิดพลาด นำมาเป็นบทเรียนสะท้อน หรือ
นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงาน ให้มุ่งไปสู่การทำงานที่ดี  
กว่าเดิม ขับเคลื ่อนองค์กรให้มีความโดดเด่นที ่แตกต่างสร้างเอกลักษณ์ ที ่สอดคล้องกับบริบท  
สร้างบรรยากาศที่มีความอบอุ่นเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงาน  ไม่อายที่จะยอมรับ และมองความผิดพลาด
และล้มเหลวว่าได้เป็นประสบการณ์ การเรียนรู้พร้อมการแก้ไขและสร้างทางเลือกในการพัฒนาตัวเอง 
ไปสู่เป้าหมาย มีความสามารถในการคาดการณ์ แนวโน้มเกี่ยวกับการบริหารของโรงเรียน มีความรู้ 
ความสามารถด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา  มีความสามารถ 
ในการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ สร้างความรับผิดชอบในการทำงานด้วยความยุติธรรม  ยืนหยัด 
ในความถูกต้องชอบธรรมจริยธรรมการดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตาม 
กฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการเพ่ือศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ
ครู มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และอนาคตทำให้เห็นแนวโน้ม ทิศทางที่จะนำมาบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ วางแผนเพื่อรองรับการบริหาร  
เชิงรุกในสังคมที ่เปลี ่ยนแปลงฉับพลันและสามารถนำพาโรงเรียนก้าวไปอย่างมั ่นใจ  มีความรู้ 
หลากหลายสาขาที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในงานบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน  
และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้โดยอย่างรวดเร็ว และตอบสนองได้อย่างเหมาะสมกับ 
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบการบริหาร 
จัดการที่มีการพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลาและเอื้อต่อการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีความสามารถในการ 
ปรับตัวทางอารมณ์ ยอมรับและมีทัศนคติที ่ดีกับความแตกต่าง และมองเห็นข้อดีที ่เกิดขึ ้นจาก  
ความแตกต่าง สร้างจุดแข็งโดยการสร้างความแตกต่างของโรงเรียนในบริบทของตนเอง มีความสามารถ 
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ในการใช้ภาษาไทย อย่างเชี่ยวชาญฐานะเจ้าของภาษาทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน การพูดเพื่อการ 
สื่อสาร มีจิตสาธารณะ มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะ
อาชีพ มีความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ศักยภาพและยอมรับความคิดเห็นผู้ร่วมงาน เปิดโอกาส 
ให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้แสดงศักยภาพ เชื่อมั่นในตัวเองและผู้ร่วมงานโดยส่งเสริม สนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ  
การทำงานสไตล์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร สามารถบริหารจัดการกับ  
ครูและบุคลากรที่มีความแตกต่างทางสังคม วัย ค่านิยมพร้อมให้โอกาสทุกคนได้แสดงศักยภาพ 
อย่างเท่าเทียม สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาตนเอง ไม่จำกัดความคิด ความรู้ หรือ  
ความคิดเห็นในการบริหารโรงเรียน ปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักการ ค่านิยม ความเชื่อและมีอุดมการณ์  
มีความสามารถในการคิดเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้ได้วิธีการ แนวทางวิธีปฏิบัติด้านการบริหารจัดการที่ดี
ที่สุด และมีความสามารถในการคิดประยุกต์ เอาใจใส่กับครูและบุคลากรด้วยความจริงใจเพื่อให้ได้
ร่วมมือร่วมใจอย่างต่อเนื่อง คิดคล่องและมีความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย รวดเร็ว  
ตรงประเด็น และ สามารถแยกแยะได้หลายแขนง หลายกลุ่ม หลายลักษณะ หลายประเภทหรือ 
หลายรูปแบบ มองเห็นความเชื่อมโยง เป็นการมองภาพใหญ่ มองเห็นรูปแบบหรือองค์ประกอบบางอย่าง 
ที่เหมือนกัน ที่เกิดขึ้นและสามารถเช่ือมโยงกับเรื่องบางเรื่องได้อย่างรวดเร็ว มีความสามารถในการคิด
เชิงวิพากษ์ ใจกว้างพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที ่เกี ่ยวข้องและสามารถบริหารจัดการแบบมี  
ส่วนร่วมในสังคมที่มีข้อมูลขัดแย้ง ชอบความท้าทายในการบริหารโรงเรียน หาวิธีการ แนวคิดใหม่ ๆ  
มาแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความไว ต่อการรับรู้เรื่องราว ปรับตัว
ให้บริหารจัดการอยู่ในโลกดิจิทัลและเทคโนโลยี การบริหารจัดการทรัพย์สินของโรงเรียนและบริหาร  
ต้นทุนให้มีประสิทธิภาพโดยวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  มีความชัดเจนในกระบวนการ 
การบริหารจัดการ ลดความซับซ้อนลดขั้นตอนของระบบของงานราชการ มีความยืดหยุ่นทางความคิด
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้  
สามารถสื่อสารกับครูและบุคลากรในโรงเรียนได้หลายช่องทางอย่างทั่วถึง ชัดเจน และทำให้ทุกคน  
รู้ทิศทาง เห็นเป้าหมายและวิสัยทศัน์ขององค์กร มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม 
ในการบริหารโรงเรียน มีความอดทนต่อความไม่ชัดเจนและความไม่แน่นอนของข้อมูลซึ่งเป็นสภาวะ 
ที่ทำให้ผู ้บริหารไม่สามารถที่จะวางแผนหรือตัดสินใจให้ชัดเจนได้  ยอมรับความผิดพลาดและ 
ความล้มเหลว เรียนรู้จากสิ่งที่ทำผิดพลาด  

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา มีบทบาทด้านการให้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐและเป็นสถาบันชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตด้านบริหารสถานศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
สร้างผู้บริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา เป็นคณะกรรมการในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ๆ  
หลายโครงการ เช่น โรงเรียนร่วมพัฒนา ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่สำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาไว้  
อย่างน่าสนใจดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณลักษณะร่วมของการเป็นคนไทย 4.0 อีกทั้งต้องมี 
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คุณธรรมจริยธรรม เข้าใจความแตกต่างของคนที่เกิดในช่วงเวลาที่แตกต่างกันหรือช่องว่างระหว่างวัย  
(Gab Generation) คนแต่ละช่วงวัยมีศักยภาพบางอย่างที่แตกต่างกัน ความต้องการการตอบสนอง
ทางสังคมที่แตกต่างกัน เช่นครูในโรงเรียนที่มีทั้งรุ่นอายุมากยึดถือระเบียบวินัย และมีรุ่นใหม่ที่ยึด 
เรื่องของความคุ้มค่า รวดเร็วสามารถใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการเวลาและวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่า  
มีแนวคิดใหม่ ๆ ที่ประยุกต์จากหลายสาขาวิชามาใช้ในการทำการเรียนการสอน คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการก็มีความสำคัญสำหรับผู้บริหารเพราะในปัจจุบันรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนจัดสรรทั้งหมด 
การจัดสรรเป็นไปอย่างทั ่วถึงแต่ไม่เพียงพอสำหรับคุณภาพสูงทุกงานทุกสถานศึกษาดังนั้น  
คุณลักษณะของผู ้ประกอบการสาธารณะจึงมีความสำคัญ การบริหารโรงเรียนโดยใช้ทีมธุรกิจ  
มาร่วมพัฒนามี 3 แบบ คือ เอกชนสนับสนุนทรัพยากรบางส่วนผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการ
ตามระเบียบการเบิกจ่ายกระทรวงการคลัง เอกชนเข้ามาบริหารควบคู ่กับรัฐบาลในโรงเรียน  
มีทั้งผู้อำนวยการและผู้จัดการโดยเอกชนสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ และการบริหารสถานศึกษา  
แบบเอกชนเข้ามาบริหารแบบเอกชนและมีกฎหมายการเบิกจ่ายแบบให้อิสระไม่ติดกับกรอบ 
การดำเนินงานแบบรัฐ ดังนั้นผู้บริหารต้องยอมรับได้กับรูปแบบการบริหารแบบใหม่ผู้บริหารจะถูก  
เลือกจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษานั้น ๆ ซึ่งรูปแบบนี้จะทำให้มีประสิทธิภาพสูงก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ แต่บุคลากรรู้สึกขาดความมั่นคง คุณธรรม จริยธรรมรวมถึงระเบียบวินัย
ของผู้บริหาร ต้องมีอย่างสูง เป็นอาชีพที่มีความท้าทาย ผู้บริหารต้องระลึกเสมอว่าต้องบริหารให้เกิด
คุณภาพที่มีความเท่าเทียม บริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพประสิทธิผลไม่แตกต่างกัน
ระหว่างโรงเรียน ไม่มีเด็กที่ถูกทอดทิ้งให้ออกกลางคันและประกันได้ว่าทุกห้องเรียนมีคุณภาพ  

ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา มีบทบาทในการบริหารระดับอุดมศึกษา  
เป็นคนรุ่นใหม่มาเป็นผู้บริหารที่มีอายุน้อย คณะคุรุศาสตร์ในสถาบันช้ันนำของประเทศไทย ที่เปิดสอน 
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาบริหารการศึกษา ผลิตบัณฑิตด้านบริหารสถานศึกษาที่มี  
ความพร้อมทั้งองค์ความรู้ ทักษะและรวมถึงคุณลักษณะที่มีความพร้อมในการบริหารสถานศึกษา  
ในปัจจุบันท่านได้กล่าวถึงคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาไว้อย่างน่าสนใจว่า การบริหารจัดการข้อมูล
บนฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือBig Data มีความสำคัญมากเพราะสารสนเทศที่จะนำมาใช้ในการบริหาร 
ควรผ่านการกลั่นกรอง ไตร่ตรอง วิเคราะห์สังเคราะห์จนได้สารสนเทศที่มีคุณค่าสามารถนำมาใช้  
ในการตัดสินใจบนสภาวะที่มีความเสี่ยงสูงแต่มีความชัดเจน แม่นยำและถูกต้องเสมอ ซึ่งสภาวะปัจจุบัน 
มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ฉับพลัน อีกทั้งไร้ทิศทางที่ชัดเจนปัจจัยต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น  
การบริหารจัดการสารสนเทศจำนวนมากจึงมีความสำคัญ คุณลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งคือ  
สมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ช่วยลดเวลาในการบริหาร ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ  
รวดเร็ว สะดวกในการนำสารเทศมาใช้ ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศองค์กรให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
อบอุ่น แบ่งปัน ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลสารเทศได้ทั่วถึง มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน  
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ  
การศึกษา ร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่ใช้การประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการบูรณาการเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ำคุณภาพการศึกษา เป็นผู้พัฒนาเกณฑ์คุณภาพ IQA ของสถานศึกษา ปฏิบัติงาน 
บริหารสถานศึกษาประดับประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารคุณภาพ
การศึกษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่านได้กล่าวว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี  
ความรอบคอบ มีเหตุผล มีความเชื่อมั่นที่จะทุ่มเทเพื่อโรงเรียน มีการจัดการ ค้นหา ประเมินและ  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ให้ความสำคัญ
ขับเคลื ่อนให้เกิดความเปลี ่ยนแปลงในโรงเรียน สามารถบริหารโรงเรียนบนหลักธรรมาภิบาล  
 ยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความยั่งยืน มีความสามารถ  
ในการคิดสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่จำนวนมากแล้วนำมาใช้บริหารจัดการโรงเรียนอย่าง 
มีประสิทธิภาพ สร้างค่านิยมองค์กรที ่ดี มีความพอเพียงเห็นคุณค่าความเป็นไทย มีวินัยและ  
มีความรับผิดชอบแบบสากล การบริหารข้อมูลและกระบวนการผู้บริหารที่มีประสิทธิผล การสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการโดยทำความตกลงร่วมมือในการแลกเปลี ่ยนครูและนักเรียนทำให้เกิด 
คุณภาพเชิงวิชาการ มีความรู้ความสามารถทางการบริหารการเงินงบประมาณ การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินการให้มีความถูกต้อง สะดวกและคุ้มค่า รวดเร็ว จัดเก็บข้อมูลได้
จำนวนมาก มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการทั้งด้านนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ในสถานศึกษา สามารถสร้างและสานต่อสัมพันธภาพที่ดียึดมั่นในการทำเพื่อผู้อื่น เสียสละต่อส่วนรวม 
มีความตั้งใจจริงในการทำเพื่อผู ้อื ่นโดยไม่หวังผลตอบแทน  เป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นช่องทาง 
ในการติดต่อ สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับสังคมและสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้กับโรงเรียนมีความซื่อตรงในการบริหารสถานศึกษาทำให้เกิด  
ความเชื่อมั่นศรัทธา สามารถสร้างให้ครูเป็นผู้นำทางวิชาการอันจะส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนา  
ไปสู ่ค ุณภาพและมีมาตรฐานทางการศึกษา มีความเข้า ใจด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
ที่ต่างกระบวนทัศน์ มองวิกฤติให้เป็นโอกาส บริหารบนความจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความใฝ่รู้  
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เปิดใจรับฟังผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้อง สร้างบรรยากาศองค์กรที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ปฏิบัติตนเป็นตัวแบบที่ดีทั้งในด้านการใช้ 
ชีวิตและการทำงาน การใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความน่าเคารพ นับถือและศรัทธา  
สร้างระบบที่ทำให้ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้อย่างถูกต้องทันสมัย  
อยู ่เสมอ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพื ่อแก้ปัญหา สามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  
รูปแบบระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนและรวดเร็วในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล  
มีมนุษยสัมพันธ์ สุภาพ และอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ การรู้จักบุคคลในชุมชน มีความเป็นผู้นำ 
กล้าหาญในเชิงคุณธรรมจริยธรรมยืนหยัดบนความถูกต้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปสู่สิ ่งที่  
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ถูกต้อง สร้างแรงบันดาลใจด้วยการจัดสภาพแวดล้อม ขององค์กรที่เอื้อและส่งเสริมการทำงานที่มี  
ประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ศึกษาศาสตร์สาขาต่าง ๆ  
ในระดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ทันความรู้ที ่เกิดขึ้นตลอดเวลา มีความสามารถ  
ในการใช้ความรู้ ทักษะสามารถสร้างเข้าถึงและการใช้คอมพิวเตอร์ และมีความเชื่อมั่นในความสามารถ 
ของตนเอง มีความเป็นอิสระและเด็ดเดี่ยว ส่งเสริมสนับสนุนครูให้เป็นนักวิชาการ สร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ เขียนหนังสือ เอกสาร ตำราและบทความวิชาการ มีความเชื ่อ แนวคิด ทัศนคติ  
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน บริหารโดยมุ่งผลการบริหารจัดการให้เกิด
คุณลักษณะของนักเรียนที่สอดคล้องรองรับในยุคไทยแลนด์ 4.0 เปิดใจรับแนวความคิดใหม่ เพื่อให้ได้ 
ความคิดเชิงสร้างสรรค์มาพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เทคโนโลยีมีต่อ 
พฤติกรรมมีผลกระทบต่อความเชื ่อและ สร้างบรรยากาศที่มีความอบอุ่นเอื้ออ าทรต่อผู้ร่วมงาน  
มีความสามารถในการปรับตัวทางอารมณ์ ยอมรับและมีทัศนคติที่ดีกับความแตกต่างและมองเห็นข้อดี 
ที่เกิดขึ้นจากความแตกต่าง มีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
มีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนและผู้บริหาร นึกถึงความผิดพลาดหรือการมองผลงาน 
ในอดีตที่เคยทำผิดพลาด ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความโดดเด่นที่แตกต่างสร้างเอกลักษณ์ ที่สอดคล้อง
กับบริบทตามความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนวศาสตร์พระราชา มีความสามารถในการใช้ภาษาจีน 
และภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ และการสื่อสาร เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทุกคน สร้างค่านิยมพร้อมให้
โอกาสทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียม สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาตนเอง และ  
มีความสามารถในการคิดประยุกต์มาใช้ในทางการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ 
ด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา ยืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรม
จริยธรรมการดำรงตนและประพฤติปฏิบัติ สามารถตัดสินใจได้โดยอย่างรวดเร็ว และตอบสนองได้  
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีระบบ คิดคล่องและมีความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย มีความสามารถในการคิด 
เชิงวิพากษ์ การตัดสินใจว่องไว ชัดเจนและถูกต้อง บริหารจัดการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
ลดความซับซ้อนลดขั้นตอนของการทำงาน มีความยืดหยุ่นทางความคิด สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความอดทนต่อความไม่ชัดเจน  

ผู ้เชี ่ยวชาญท่านนี ้เป็นนักวิชาการอิสระและผู ้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อ 
การพัฒนา ได้กล่าวถึงคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาไว้อย่างน่าสนใจหลายประการที่แตกต่างจาก 
ท่านอื่น ๆ มีดังนี้ คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่จำเป็นต้องมีในการจัดการศึกษาไทยมีเป้าหมาย
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเสนอเฉพาะลักษณะผู ้บริหารศึกษาที ่สำคัญ/จำเป็น  
13 ประการ ดังนี้ 1. ต้องมีอิทธิพลต่อผู้อื่นเพื่อนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ตอบโจทย์ ผู้บริหารต้อง
สามารถใช้สิ่งต่าง ๆ ทุกองค์ประกอบที่ตนเองมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพ ความรู้ ความสามารถ  
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อิทธิพลชีวิต แบบอย่างของพฤติกรรมตลอดจนอำนาจ (Power) ที่ตนเองมีอยู่ส่งอิทธิพลต่อทัศนคติ  
ความเช่ือ และพฤติกรรม ของผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้คนเหล่านั้นยินยอมร่วมมือร่วมใจ
ทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ โดยสิ่งสำคัญที่จะมีอิทธิพลต่อผู้อื่นได้มากที่สุด คือ “แบบอย่าง 
ชีวิต” ทำให้ทีมงานเห็น 2. มองเห็นภาพรวมทิศทางจังหวะก้าว ผู้บริหารต้องมองเห็นภาพรวมของ
องค์กรหรือประเทศทั้งระบบ เพราะผู้บริหารที่ต้องเข้าใจสภาพปัญหาองค์รวมทั้งหมด โดยการออกมา
จากระบบที่ปฏิบัติกันอย่างเคยชินบ้าง เพื่อสังเกตเห็นปัญหาหรือสาเหตุที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อนได้ปรับ  
ระบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้สามารถผลิตกำลังคนและองค์ความรู้ที่สอคดล้องกับ 
ไทยแลนด์ 4.0 ได้ 3. มีทักษะการคิด 10 มิติ ได้แก่ คิดวิเคราะห์ คิดวิพากษ์ คิดเปรียบเทียบ  
คิดมโนทัศน์ คิดกลยุทธ์ คิดอนาคต คิดสร้างสรรค์ คิดประยุกต์ คิดบูรณาการและคิดสังเคราะห์  
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, หนังสือชุดผู้ชนะ 10 คิด) เพราะการคิดทั้ง 10 มิตินี้ เป็นพื้นฐานสำคัญ 
ในการสร้างคนและองค์ความรู ้ในสภาพไทยในยุค 4.0 ที ่เน้นการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  
การจะบริหารสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาสร้างให้ผู้เรียนรวมถึงบุคลกรทางการศึกษาให้เป็น  
นักคิดได้ ผู้บริหารจำเป็นต้องมีทักษะคิดเหล่านี้เป็นพื้นฐาน 4. มีความสามารถดึงศักยภาพของ
ผู้ร่วมงานออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ผู้บริหารต้องหาทางดึงเอาศักยภาพของผู้ร่วมงานออกมาโดยเฉพาะ
ในช่วงทีมีการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ใช้ความรู้ความสามารถมากที่สุด การขยาย 
ศักยภาพจะเกิดเมื่อผู้บริหารสามารถระบุปัญหาใหม่ที่ท้าทายใหม่ ๆ ตั้งคำถามท้าทายใหม่ ๆ ที่ไม่ยึด
ติดกับกรอบความคิดแบบเดิม ๆ 5. สร้างแรงจูงใจให้ปรารถนาการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน  
โดยธรรมชาติแล้วคนไม่ได้ทำงานเพียงเพราะถูกสั่งเท่านั้น แต่จะทำเพราะเขามีแรงจูงใจที่อยากทำ  
การเปลี่ยนแปลงไปสู่การศึกษา 4.0 ก็เช่นกัน ผู้บริหารไม่ได้สั่งให้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคิดว่า  
ทุกคนจะยอมรับ แต่เราจำเป็นต้องเข้าใจในแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อจะสามารถตอบสนองถูกต้อง
และถูกคน ด้วยเหตุนี้ผู ้บริหาร จึงต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดแรงจูงใจ บนพื้นฐานของการเข้าใจ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ต้องรู ้ถึงความต้องการของบุคลากรและหาวิธีการให้ได้ในสิ่งที่เขา  
แสวงหา 6. ให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรบุคคลและหน่วยงานมีแนวโน้มจะกลับไปสู่
พฤติกรรมเดิม เนื่องจากความเคยชิน หรือความเฉื่อยของระบบ ดังนั้นสิ่งที่ช่วยรักษาการเปลี่ยนแปลง
ให้อยู่ถาวรได้ คือ การทำให้ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง แปรเปลี่ยนไปเป็นวัฒนธรรมหน่วยงาน และ 
ที่ผู้คนภายในหน่วยงานประพฤติปฏิบัติกันเพราะหากไม่สามารถนำผลของการเปลี่ยนแปลงให้กลาย
มาเป็นวิถีประพฤติปฏิบัติภายในหน่วยงานได้ เมื่อหมดสิ้นช่วงของการเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
นั้นก็จะล้มเลิกหรือหายไป 7. ไม่ยอมหยุดอยู่กับที่แต่ปรับปรุงต่อเนื่องเมื่อการเปลี่ยนแปลงประสบ
ความสำเร็จ หน่วยงานไม่ควรหยุดการเปลี ่ยนแปลง แต่ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องเพราะ  
สภาพแวดล้อมมีการเปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา ผู ้บริหารจึงต้องมีลักษณะในการไม่ยอมพอใจกับ 
ผลสำเร็จอยู่กับที่แต่ต้องมีการวางโครงสร้างระบบการทำงานให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
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มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมพร้อมดำเนินการ เปลี่ยนแปลงทุกเวลา  
อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการต่อยอดจากการเปลี่ยนแปลงที่ได้ดำเนินการสำเร็จหรือจาก
ข้อผิดพลาดที่ค้นพบ 8. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำคัญต่าง ๆ  
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อรู้จัก เข้าถึง และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 9. มีทักษะ
การทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีมเป็นการ ‘รวมพลัง’ ทำงานที่คนเดียวทำไม่ได้ หรือทำสำเร็จยาก
โดยเฉพาะในยุคที่การศึกษาสู่ยุค 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก โดยรวบรวมคนที่มีความรู้  
ทักษะ ความชำนาญที่แตกต่างกัน ให้มาร่วมทำงานเดียวกัน อย่างมีเอกภาพ มุ่งเป้าหมายเดียวกัน  
มีความรับผิดรับชอบต่อกัน สนับสนุนช่วยเหลือกัน เพื่อความสำเร็จร่วมกัน ผู้บริหารที่ดีจึงต้องทำ  
หน้าที่สร้างทีมด้วย เพื่อให้ภารกิจเดินหน้าอย่างมีพลัง 10. มีทักษะการปรับตัว ผู้บริหารต้องสามารถ
ใช้ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ในการตัดสินใจ ทำให้การตัดสินใจต่าง ๆ มาจากข้อเท็จจริง ผู้บริหารต้อง 
พร้อมในการตัดสินใจจากข้อมูลใหม่ ๆ ที่ได้รับ ทำให้ผู้บริหารจะต้องค้นหาและเข้าถึงข้อมูลใหม่ ๆ  
อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งผู้บริหารจะต้องใช้และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวปรับตัวโดยไม่ยึดติดกับวิธีการเดิม ๆ  
แต่ปรับตัวให้เข้ากับพลวัตการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการให้ได้ตามเป้าหมาย 
11. มีทักษะการสื่อสารโดยมีการสื่อสารอย่างครบถ้วน และโปร่งใส อะไรเป็นเนื้อหาสำคัญ ไม่ตกหล่น  
เช่น สื่อสารความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง สื่อสารว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรและสื่อสารว่าจะต้อง
ทำอย่างไรเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยสื่อสารอย่างซื่อตรงไม่ได้ตั้งใจทำให้เข้าใจผิด ปิดซ่อนข้อมูลสื่อสาร
สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งดี และไม่ดีและต้องมีการสื่อสารต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาในการดำเนินการ  
เปลี่ยนแปลง โดยเปิดช่องทางการสื่อสารไว้เสมอตลอดเวลา อีกทั้งต้องมีการสื่อสารสองทาง อีกทั้ง
ต้องให้มีการสื่อสารกลับ การได้รับความคิดเห็นเสมอ ๆ และผู้บริหารต้องตอบสนองความคิดเห็น  
นั้นด้วย 12. มีความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน ลักษณะนี้สำคัญมาก  
โดยผู้บริหารจะต้องสร้างให้เกิดบรรทัดฐานหรือข้อตกลงร่วมกันที่ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ โดยต้อง
กำหนดให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด เช่น การนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและทำให้เห็น  
เป็นตัวอย่างอย่างสม่ำเสมอ ทั้งโดยคำพูดและการกระทำ มีการสื่อสารและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้
รับทราบตลอดจนเข้าใจในหลักการของจริยธรรมดังกล่าว จัดทำข้อกำหนดจริยธรรมหรือแนวทาง  
ที่พึงปฏิบัติของหน่วยงานไว้ให้ชัดเจนโดยรวมถึงกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ด้วยและลดวิธีการหรือโอกาสที่จะจูงใจให้เกิดการกระทำผิด 13. เป็นนักเรียนรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมรวมถึงด้านการจัดการศึกษามีอย่างต่อเนื่องและจะ 
รวดเร็วขึ้นทุกขณะ จึงจำเป็นที่ผู้บริหารจะต้องมีลักษณะของการเป็นผู้เรียนที่มุ่งแสวงหาความรู้และ  
มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เกิดขึ้น และ
นำมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและหาโอกาสหรือแนวทางใหม่ ๆ  
เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาได้ตามเป้าหมาย  
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ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้มีความสำคัญอย่างมากกับการศึกษาทิศทางในการขับเคลื่อนการศึกษา 
ของประเทศไทย ท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและสื่อสาร ท่านมีประสบการณ์ 
การศึกษาดูงานจากต่างประเทศในหลายประเทศและนำมาปรับใช้ในประเทศไทย ท่านได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ  
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ ผู้บริหารต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด รวมไปถึง 
มีความสามารถปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดของครู เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาเป็นไปตามที่ไทยแลนด์ 4.0  
กำลังขับเคลื่อน คุณลักษณะการบริหารที่มุ่งเน้นคุณภาพที่แท้จริงมากกว่าการบริหารเพื่อให้ได้มาซึ่ง 
ใบรับรองมาตรฐาน ผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีประสบการณ์  
ในการจัดการเรียนรู ้ เห็นความสำคัญการจัดการเรียนรู ้ที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งมีความรู้
ความสามารถด้านการวัดผล ประเมินผล มีความสามารถสร้าง ใช้ และพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาไม่ออกนอกระบบ
กลางคันซึ่งก่อให้เกิดปัญหาของพัฒนาคุณภาพโดยรวมของประเทศ ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อ 
การบริหารจัดการ มีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมาย รู้บทบาท สิทธิและหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษาอย่างถ่องแท้ นอกจากนี้ท่านได้กล่าวถึงอีกหลายประเด็นที่สอดคล้องกับท่านอื่น ๆ  
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ผู้เชี่ยวชาญ ท่านมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
เป็นระยะเวลานาน เป็นนายกสมาคมบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย มีความรู้มากมาย
เกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาและมีประสบการณ์มากมายในด้านการเรียกร้องสิทธิแก่บุคคล ท่านมีส่วน 
ในการผลักดันกฎหมายและระเบยีบที่มีประโยชน์แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ท่านได้กล่าวถึง คุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไว้อย่าน่าสนใจว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรอบรู้หลายด้าน  
ทั้งงานในหน้าที่และงานสนับสนุนนโยบาย เช่น ระเบียบงานบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ซึ่งทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ครูในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นใจ  
ผู้บริหารมีคุณลักษณะเป็นโค้ช ให้การดูแล ช่วยเหลือ แนะนำการทำงานได้อย่างรอบด้านจากผู้บริหาร 
สร้างบรรยากาศองค์กรที่มีความเอื้ออาทร ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรม
ทางการบริหารได้อย่างดี  

ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพมหานคร มีความเชี่ยวชาญ  
พิเศษด้านแผนกลยุทธ์ สอนในระดับอุดมศึกษาช้ันนำหลายแห่งในรายวิชาเกี่ยวกับกลยุทธ์ ทำงานและ 
ขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค วงการการศึกษายอมรับ  
ในแนวคิดของท่านที่ทันสมัยและสอดคล้องรองรับกับการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ท่านได้กล่าวถึง 
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
ไว้ดังนี ้ ผู ้บริหารรุ ่นเก่าที ่ม ีอายุมากมีประสบการณ์มากเป็นสิ ่งที ่ดีมีประโยชน์ในการทำงาน  
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แต่ในขณะเดียวกันก็มีบางสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น การปรับเปลี่ยนกรอบ  
แนวคิด การปรับตัวด้านเทคโนโลยี มีการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารตลอดเวลา มีวิสัยทัศน์  
ในการบริหารจัดการ ชอบความท้าทาย ตื่นตัวเสมอ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา พัฒนาตนเองได้จาก
ระบบออนไลน์ เพราะความรู้เกิดขึ ้นตลอดเวลา มีความรู้จริงในเรื ่องได้เรื ่องหนึ่งที่ชัดเจนลึกซึ้ง  
สามารถพัฒนาสถานศึกษาได้ด้วยความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ทั้งนี้ทั้งน้ันต้องพัฒนาได้สอดคล้องกับ
บริบทของตนเอง ส่วนประเด็นอ่ืน ๆ ก็สอดคล้องกับท่านอ่ืน ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มีความโดดเด่น 
ด้านการบริหารวิชาการ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญอีกทั้งเป็น  
อดีตที่ปรึกษาเลขาธิการคุรุสภาด้านการศึกษาและด้านการวิจัยการศึกษา ท่านได้ทำงาน ในส่วนของ
การกำหนดคุณสมบัติผู ้บริหารสถานศึกษาในการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ในระดับจังหวัด  
ท่านมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย  
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งแตกต่างจากท่านอื่น ๆ ดังนี้ คุณธรรมจริยธรรมเชิงความ 
กล้าหาญมีความสำคัญอย่างยิ ่งกับการทำงานบริหารสถานศึกษาในอนาคต มีมุมมองที่แตกต่าง  
สามารถมองเชื่อมโยง แตกต่าง ปรับตัวไปสู่การพัฒนาอย่างโดดเด่น สร้างระบบการทำงานที่สร้างวินัย 
ใฝ่รู้ มีความกล้าที่จะเปลี่ยน บริหารความคุ้มค่าคุ้มทุน ทุ่มเทเพื่อเป้าหมาย สื่อสาร บริหารงานบุคคล
อย่างเข้าใจ สามารถพัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นเลิศ 

ผู้เชี ่ยวชาญท่านนี้ได้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายในหลายตำแหน่งงาน  
ในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ทั ้งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่านมีมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับ 
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
ซึ่งแตกต่างจากคนอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้วคือ ด้านความรอบรู้และความลึกซึ้ง มีความเข้าใจในงานที่ทำ
อย่างแท้จริง ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกิดจากภายใน คุณลักษณะที่ดี ๆ หลายประการของผู้บริหารยุคเก่า 
มีและเป็นสิ่งที่ดี ควรจะทำให้เกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ที่มีความสมดุลเพื่อให้มีศักยภาพพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ ้น คุณลักษณะบางประการที่หลาย ๆ คนมองว่าสำคัญจำเป็นนั้น  
ท่านมองว่าบางอย่างต้องมีแต่ไม่จำเป็นต้องลึกซึ้ง เช่น ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพราะสามารถทำให้ทุกอย่างมีได้ถ้ามีความสามารถด้านการบริหารบุคคลได้ดี ในฐานะการบริหารต้อง
รู้ทุกเรื่องแต่ไม่จำเป็นต้องทำทุกเรื่อง 

ผู้เชี่ยวชาญสองท่านนี้ มีประสบการณ์ด้านการเตรียมความพร้อม การเติมเต็ม ส่งเสริม 
และสร้างเสริม ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถขับเคลื่อน
สถานศึกษาไปได้อย่างมีศักยภาพ และรับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ  
ผู้บริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องการขับเคลื่ อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 
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มีนโยบายการเตรียมคนเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เช่นเดียวกันกับกระทรวงอ่ืน ๆ ทั้งสองท่าน 
ได้กล่าวถึงคุณลักษณะผู ้บริหารสถานศึกษาที ่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบาย  
ไทยแลนด์ 4.0 อย่างคล้ายคลึงกันซึ่งแตกต่างจากคนอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ฉันทะ หรือ  
มีใจชอบและรักในงานที่ทำคือคุณลักษณะสำคัญยิ่งที่ทำให้คนเป็นผู้บริหาร เพราะจุดเริ่มต้นของ
คุณลักษณะของผู้บริหารที่ดีคือการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา หรือการรู้จักเติม รู้จักพอและรู้จักปัน  
ซึ่งหมายความว่า รู้จักแสวงหาความรู้ตลอดเวลาด้วยตนเองตามความสำคัญและจำเป็น การรู้จักพอ 
หรือรู ้จักพอเพียงและเมื่อตกผลึกองค์ความรู้ นำมาสู่การสร้างนวัตกรรมเกิดขึ ้นก็มีการแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาร่วมกันปรับจากการแข่งขันมาเป็นการพัฒนาร่วมกัน 

จากที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีบางประเด็นที่มีความคล้ายคลึงกัน 
บางประเด็นมีความแตกต่างกัน ตามประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา
ขั ้นพื ้นฐานที ่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ ่งสามารถสรุปได้  
11 เป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้วิจัยสัมภาษณ์  
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจำนวน 19 ท่าน ตามแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unconstructure  
interview) เพื่อตอบคำถามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อทราบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้เชี่ยวชาญ สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี ้

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือผู้บริหารที่ดูแลเอาใจใส่ 
ให้เวลา ใกล้ชิดให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการสร้างและสานต่อ  
สัมพันธภาพที่ดียึดมั่นในการทำเพื่อผู้อื ่น เสียสละต่อส่วนรวมมีความตั้งใจจริงในการทำเพื่อผู้อื่น  
โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร สร้างความเข้าใจ  
ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับสังคมและสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้กับ
โรงเรียนมีความซื่อตรงในการบริหารสถานศึกษาทำให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา  การปลูกฝังภาวะผู้นำ
ให้กับบุคคลอื่น โดยเฉพาะครูในโรงเรียนถือว่าทรัพยากรสำคัญในการบริหาร การสร้างให้ครูเป็นผู้นำ 
ทางวิชาการอันจะส่งผลให้โรงเร ียนมีการพัฒนาไปสู ่ค ุณภาพและมีมาตรฐานทางการศึกษา  
มีความเข้าใจด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่ต่างกระบวนทัศน์  มองวิกฤติให้เป็นโอกาส บริหาร 
บนความจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถด้านการบริหารที่ใช้ศักยภาพความแตกต่างกัน
มาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยกิจกรรมคนสามวัย สรุปประเด็น
นี้ว่าเป็นคุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของผู้เรียน 

ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า คุณลักษณะผู้บริหาร  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือผู้บริหาร 



 263 

 

ที่ใจเย็น สุขุม รอบคอบ มีเหตุผล บริหารการศึกษาตามหลักพรมวิหาร 4 มีความเชื่อมั่นที่จะทุ่มเท 
ทำงานหนักเพื่อพิชิตเป้าหมายของโรงเรียน มีการจัดการ ค้นหา ประเมินและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ท ุกที ่ท ุกเวลา  ให้ความสำคัญขับเคลื ่อนให้เกิด 
ความเปลี ่ยนแปลงในโรงเรียนทั ้งวิธ ีการ กระบวนและเครื ่องมือในการเรียนรู ้ ใช้เทคโนโลยี  
ในการจัดการเรียนการสอน มีใจรัก (ฉันทะ) ชอบในงานการบริหารโรงเรียนและภูมิใจกับงานที่ทำ   
บริหารโรงเรียนบนหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่หลากหลายเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน สรุปประเด็นนี้ว่าเป็นคุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านโอกาสในการเข้ารับ
การศึกษาแต่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญบางท่านเห็นว่า การบริหารการศึกษาตามหลักการทาง
ศาสนาตามที่ผู้บริหารสถานศึกษานับถือนั้นเป็นคุณลักษณะสิ่งสำคัญ รวมถึงการมีใจกว้างยอมรับและ
เข้าในหลักการตามศาสนาที่แตกต่างกันของผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฝ่าย 

ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า คุณลักษณะผู ้บริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือผู้บริหารที่ 
กระตุ้นบุคลากรในโรงเรียนให้มีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมการสอนอย่างต่อเนื่อง  ความใฝ่รู้  
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้คำถามปลายเปิดแบบโค้ช เปิดใจรับฟังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูล  
ใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศองค์กรที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีและนำไปสู่การสร้าง  
นวัตกรรม ปฏิบัติตนเป็นตัวแบบที่ดีทั้งในด้านการใช้ชีวิต การทำงาน การใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 
ทำให้เกิดความน่าเคารพ นับถือและศรัทธา สร้างระบบที่ทำให้ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึง  
ข้อมูลขององค์กรได้อย่างถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ เป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยงให้คำแนะนำกับครูได้ทุกเรื่อง 
ทั้งการเรียนรู้และงานสนับสนุนของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหา  
การเรียนรู้ ร่วมกันอย่างมีกระบวนการและนำหลักการ PLC มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อสัมฤทธิผล 
ของนักเรียน เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา  มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา ไม่แยกเวลางานออกจากเวลาส่วนตัว และบริหารได้ทุกที่ทุกเวลา สรุปประเด็นนี้ว่าเป็น
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านคุณภาพของระบบการศึกษา 

ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าคุณลักษณะผู ้บริหาร  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือผู้บริหาร 
ที่มีความสามารถด้านการวิเทศสัมพันธ์หรือการเจรจากับต่างประเทศเพื่อให้เกิดการบริหารโดยการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่จำนวนมากแล้วนำมาใช้ 
บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างค่านิยมองค์กรที่ดี มีความพอเพียงเห็นคุณค่า 
ความเป็นไทย มีวินัยและมีความรับผิดชอบแบบสากล การบริหารจัดการกับคน ข้อมูลและกระบวนการ 
ผู้บริหารที่มีประสิทธิผลต้องให้ความสำคัญกับครู บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งการนำข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและกระบวนการการบริหารในโรงเรียนสร้างเครือข่าย 
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ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอันจะเป็นประโยชน์ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลองค์ความรู้และ
ทรัพยากรต่าง ๆ การสร้างความร่วมมือทางวิชาการโดยทำความตกลงร่วมมือในการแลกเปลี่ยนครู  
และนักเรียนทำให้เกิดคุณภาพเชิงวิชาการ มีความรู้ความสามารถทางการบริหารการเงินงบประมาณ 
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินการให้มีความถูกต้อง สะดวกและคุ้มค่า รวดเร็ว  
จัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการทั้งด้านนโยบายและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสรุปประเด็นนี้ว่าเป็นคุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ 
(efficiency) ของการบริหารจัดการ 

ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าคุณลักษณะผู ้บริหาร  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือ ผู้บริหารที่  
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบระบบฐานข้อมูลกลาง เพื ่อลดขั ้นตอนความซ้ำซ้อน  
และรวดเร็วในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล มีมนุษยสัมพันธ์ สุภาพ และอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ  
การรู้จักบุคคลในชุมชน มีความเป็นผู้นำ กล้าหาญในเชิงคุณธรรมจริยธรรมยืนหยัดบนความถูกต้อง
เพื ่อการเปลี ่ยนแปลงรวดเร็วไปสู ่ส ิ ่งที ่ถ ูกต้อง สร้างแรงบันดาลใจด้วยการจัดสภาพแวดล้อม  
ขององค์กรที่เอื้อและส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาวการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงไป ศึกษาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ทันความรู ้
ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะสามารถสร้างและเข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์  
อินเทอร์เน็ต โปรแกรม และสื่อดิจิทัล มั่นใจและมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีความ  
เป็นอิสระและพึ่งตนเอง ตั้งใจเด็ดเดี่ยว ส่งเสริมสนับสนุนครูให้เป็นนั กวิชาการ สร้างความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการ เขียนหนังสือ เอกสาร ตำราและบทความวิชาการ  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ  
สรุปประเด็นนี้ว่าเป็นคุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการบริหารจัดการ (management)  
ที่มีประสิทธิภาพ 

ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าคุณลักษณะผู ้บริหาร  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือผู้บริหารที่มี 
อิทธิพลเหนือในการโน้มน้าวจิตใจ ผู้อื่นทำให้เกิดความเชื่อ แนวคิด ทัศนคติ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน บริหารโดยมุ่งผลการบริหารจัดการให้เกิดคุณลักษณะของนักเรียน 
ที่สอดคล้องรองรับในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา ทั้ง 4 งาน บริหาร 
วิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไป เปิดใจรับแนวความคิดใหม่ เพื่อให้ได้
ความคิดเชิงสร้างสรรค์มาพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เทคโนโลยี 
มีต่อพฤติกรรมมีผลกระทบต่อความเชื่อและความรู้สึก ยอมรับความผิดพลาดของตนเองและยอมรับ 
ในความผิดพลาดของผู้อื่น สร้างบรรยากาศที่มีความอบอุ่นเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงาน มุ่งสร้างแรงบันดาล
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ใจให้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของความสุข (happy) ความหวัง (hope) และความสันติ  
ปรองดอง สามัคคี (harmony) มีความสามารถในการปรับตัวทางอารมณ์ ยอมรับและมีทัศนคติที่ดีกับ
ความแตกต่าง และมองเห็นข้อดีที่เกิดขึ้นจากความแตกต่าง สรุปประเด็นนี้ว่าเป็นคุณลักษณะที่
สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการเรียนรู้ที่สร้างคุณลักษณะที่สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 

ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าคุณลักษณะผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือผู้บริหาร 
ที่มีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งและแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  มีความรู้และเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของครูผู้สอนและผู้บริหาร นึกถึงความผิดพลาดหรือการมองผลงานในอดีตที่เคยทำผิดพลาด  
นำมาเป็นบทเรียนสะท้อน หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ทำงาน ให้มุ่งไปสู่การทำงานที่ดีกว่าเดิม ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความโดดเด่นที่แตกต่างสร้างเอกลักษณ์  
ที่สอดคล้องกับบริบทตามความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนวศาสตร์พระราชา สร้างจุดแข็ง 
โดยการสร้างความแตกต่างของโรงเรียนในบริบทของตนเอง มีความสามารถในการคิดบูรณาการนำ
ศาสตร์ความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารโรงเรียนอย่างเหมาะสม  มีความสามารถในการใช้
ภาษาไทย อย่างเชี่ยวชาญฐานะเจ้าของภาษาทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน การพูดเพื่อการสื่อสาร  
มีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ การสื่อสาร รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
องค์กร สังคมและส่วนรวมและมีจิตสาธารณะสรุปประเด็นนี้ว่าเป็นคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอาชีพ  

ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า คุณลักษณะผู ้บริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือผู้บริหาร 
ที่มีความ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ศักยภาพและยอมรับความคิดเห็นผู้ร่วมงาน เปิดโอกาส  
ให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ เชื่อมั่นในตัวเองและผู้ร่วมงานโดยส่งเสริม 
สนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ การทำงานสไตล์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร  
สามารถบริหารจัดการกับครูและบุคลากรที่มีความแตกต่างทางสังคม วัย ค่านิยมพร้อมให้โอกาส 
ทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียม สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาตนเองโดยเน้น  
การสร้างและเน้นประสบการณ์เข้มข้นที่เอื้อให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม การคิดที่แตกต่าง อย่างไม่เป็นไป  
ตามแบบแผน หรือการคิดเพื่อสร้างมุมมองใหม่ ๆ ไม่จำกัดความคิด ความรู้ หรือความคิดเห็นในการ 
บริหารโรงเรียน ปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักการ ค่านิยม ความเชื่อและมีอุดมการณ์ มีความสามารถ
ในการคิดเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้ได้วิธีการ แนวทางวิธีปฏิบัติด้านการบริหารจัดการที่ดีที่สุด และมี
ความสามารถในการคิดประยุกต์ศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาใช้ในทางการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สรุปประเด็นนี้ว่าเป็นคุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการศึกษาที่สร้างองค์ความรู้และทักษะ
ที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 
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ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าคุณลักษณะผู ้บริหาร  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือผู้บริหาร 
ที่เอาใจใส่กับครูและบุคลากรด้วยความจริงใจเพื่อให้ได้ร่วมมือร่วมใจอย่างต่อเนื่อง  คิดคล่องและ 
มีความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย รวดเร็ว ตรงประเด็น และสามารถแยกแยะได้หลายแขนง  
หลายกลุ่ม หลายลักษณะ หลายประเภทหรือหลายรูปแบบ มองเห็นความเชื่อมโยง เป็นการมองภาพ
ใหญ่ มองเห็นรูปแบบหรือองค์ประกอบบางอย่างที่เหมือนกัน สามารถมองเห็นความคล้ายคลึงกันของ
สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถเชื่อมโยงกับเรื่องบางเรื่องได้อย่างรวดเร็ว  มีความสามารถในการคิด 
เชิงวิพากษ์ ใจกว้างพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ในสังคมที่มีข้อมูลขัดแย้ง ไร้ความชัดเจนได้อย่างมีความสุข การตัดสินใจว่องไว ชัดเจนและถูกต้องบน
พื้นฐานข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอมีประสิทธิภาพ ชอบความท้าทายในการบริหารโรงเรียนหาวิธีการ  
แนวคิดใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความไว ต่อการรับรู้
เรื่องราวต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและเข้าใจเหตุผลของสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี  ปรับตัวให้บริหาร 
จัดการอยู่ในโลกดิจิทัลและเทคโนโลยีที่มาจากการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่ความเป็นจริงเสมือนด้านอื่น ๆ  
เช่น การทำงานกับหุ่นยนต์ อุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีความสุขสรุปประเด็นนี้ว่าเป็นคุณลักษณะ
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของครู 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันร่วมกันว่าคุณลักษณะผู้บริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือผู้บริหารที่
บริหารจัดการทรัพย์สินของโรงเรียนและบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพโดยวางแผนการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า มีความชัดเจนในกระบวนการการบริหารจัดการโรงเรียนโดยการจัดระบบให้เรียบง่าย  
ลดความซับซ้อนลดขั้นตอนของระบบของงานราชการ มีความยืดหยุ่นทางความคิดและสามารถปรับตัว 
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ สามารถสื่อสาร
กับครูและบุคลากรในโรงเรียนได้หลายช่องทางอย่างทั ่วถึง ชัดเจน และทำให้ทุกคนรู ้ทิศทาง  
เห็นเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร  มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม 
ในการบริหารโรงเรียน มีความอดทนต่อความไม่ชัดเจนและความไม่แน่นอนของข้อมูลซึ่งเป็นสภาวะ 
ที่ทำให้ผู ้บริหารไม่สามารถที่จะวางแผนหรือตัดสินใจให้ชัดเจนได้ ยอมรับความผิดพลาดและ 
ความล้มเหลว เรียนรู้จากสิ่งที่ทำผิดพลาด ไม่อายที่จะยอมรับ และมองความผิดพลาดและล้มเหลวว่า 
ได้เป็นประสบการณ์ การเรียนรู้พร้อมการแก้ไขและสร้างทางเลือกในการพัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมาย  
มีความสามารถใน การคาดการณ์ แนวโน้มเกี่ยวกับการบริหารของโรงเรียนสรุปประเด็นนี้ว่าเป็น
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน  
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ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันร่วมกันว่าคุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือผู้บริหารที่มี
ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา มีความสามารถ 
ในการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ สร้างความรับผิดชอบในการทำงานด้วยความยุติธรรม  ยืนหยัด 
ในความถูกต้องชอบธรรมจริยธรรมการดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตาม
กฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการเพ่ือศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 
ครู มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และอนาคตทำให้เห็นแนวโน้ม ทิศทางที่จะนำมาบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ วางแผนเพื่อรองรับการบริหาร  
เชิงรุกในสังคมที่เปลี่ยนแปลงฉับพลันและสามารถนำพาโรงเรียนก้าวไปอย่างมั่นใจ มีความรู้หลากหลาย 
สาขาที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในงานบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และทันต่อ 
เหตุการณ์ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้โดยอย่างรวดเร็ว และตอบสนองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนไป สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบการบริหารจัดการที่มี 
การพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลาและเอื้อต่อการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 สรุปประเด็นนี้ว่าเป็นคุณลักษณะ
ที่สอดคล้องกับ เป้าหมายด้านกฎหมายที่รองรับการจัดการศึกษาให้มีอิสระและความรับผิดชอบ 

 
EDFR รอบที่ 2 
ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี ่ยวชาญกลุ่มเดียวกับ EDFR รอบที่ 1 สำหรับ 

ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ซึ ่งมีล ักษณะเป็นมาตรตราส่วนประมาณค่า  
(ratting scale) 5 ช่วงคะแนน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการนำแบบสอบถามความคิดเห็นในแต่ละข้อ 
กระทงมาพิจารณาแนวโน้มความสอดคล้องกันของความคิดเห็นผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญ  
ซึ่งผลการวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อศึกษาสภาพของคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ  
เป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านความเท่าการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
สรุปได้ตามตาราง ดังนี้  
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายเทียม
และเสมอภาคของผู้เรียน 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. ดูแลเอาใจใส่ ให้เวลา ใกล้ชดิให้
ความสำคัญและเห็นคุณค่าของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ย โดยการสร้าง
และสานต่อสัมพันธภาพที่ดี 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. ย ึดม ั ่ น ในการทำเพ ื ่ อผ ู ้ อื่ น 
เสียสละต่อส่วนรวมมีความตั้งใจ
จริงในการทำเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. เป็นนกัประชาสัมพันธ์เป็น
ช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร สร้าง
ความเข้าใจ ทำให้เกิดภาพลักษณ์
ที่ดีกับสงัคมและสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วมให้กับโรงเรียน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. มีความซื่อตรงในการบริหาร
สถานศึกษาทำให้เกิดความเชื่อมั่น
ศรัทธา 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. การปลูกฝงัภาวะผู้นำให้กับ
บุคคลอื่น โดยเฉพาะครูในโรงเรียน
ถือว่าทรัพยากรสำคัญในการ
บริหาร การสร้างให้ครูเป็นผู้นำ
ทางวิชาการอันจะส่งผลให้
โรงเรียนมีการพัฒนาไปสู่คุณภาพ
และมีมาตรฐานทางการศึกษา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายเทียม
และเสมอภาคของผู้เรียน (ต่อ) 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

6. มีความเข้าใจด้านความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ที่ต่างกระบวนทัศน์  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. มองวิกฤตใิหเ้ป็นโอกาส บริหาร
บนความจำกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

8. มีความสามารถด้านการบริหาร
ที่ใช้ศักยภาพความแตกต่างกันมา
ทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย
กิจกรรมคนสามวัย 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
จากตารางที่ 2 ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญมีความเห็นว่า คุณลักษณะผู ้บริหาร  

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านความ 
เท่าเทียมและเสมอภาคของผู้เรียนสอดคล้องกันตามลำดับ ดังนี้ ข้อที่ 2 ยึดมั่นในการทำเพื่อผู้อื่น  
เสียสละต่อส่วนรวมมีความตั้งใจจริงในการทำเพื่อผู้อื ่นโดยไม่หวังผลตอบแทน (Mdn=5, IQR=0,  
|Mdn-Mo|=0) ข้อที ่ 4 มีความซื ่อตรงในการบริหารสถานศึกษาทำให้เกิดความเชื ่อมั ่นศรัทธา  
(Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที ่ 1 ดูแลเอาใจใส่ ให้เวลา  
ใกล้ชิดให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการสร้างและสานต่อสัมพันธภาพที่ดี  
(Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 3 เป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร 
สร้างความเข้าใจ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับสังคมและสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมี 
ส่วนร่วมให้กับโรงเรียน (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 5 การปลูกฝังภาวะผู้นำให้กับบุคคล 
อื่น โดยเฉพาะครูในโรงเรียนถือว่าทรัพยากรสำคัญในการบริหาร การสร้างให้ครูเป็นผู้นำทางวิชาการ  
อันจะส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาไปสู่คุณภาพและมีมาตรฐานทางการศึกษา (Mdn=5, IQR=1,  
|Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 6 มีความเข้าใจด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่ต่างกระบวนทัศน์ (Mdn=5,  
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IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 7 มองวิกฤติให้เป็นโอกาส บริหารบนความจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 8 มีความสามารถด้านการบริหารที่ใช้ศักยภาพความแตกต่าง 
กันมาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยกิจกรรมคนสามวัย (Mdn=5,  
IQR=1, |Mdn-Mo|=0) 

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. ใจเย็น สขุุม รอบคอบมีเหตผุล  5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
2. บริหารการศกึษาตามหลักพรม
วิหาร 4 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. มีความเชือ่มัน่ที่จะทุ่มเททำงาน
หนักเพื่อพิชิตเป้าหมายของ
โรงเรียน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. มกีารจดัการ ค้นหา ประเมิน
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ง
มีประสิทธิภาพสามารถเข้าถงึ
ข้อมูลได้ทุกที่ทกุเวลา 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. ให้ความสำคัญ ขับเคลื่อนให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน
ทั้งวธิีการ กระบวนและเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี ในการ
จัดการเรียนการสอน  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. มใีจรกั (ฉันทะ) ชอบในงานการ
บริหารโรงเรียนและภูมิใจกับงาน 
ที่ทำ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. บริหารโรงเรยีนบนหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา(ต่อ) 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

8. ยดึหลักการบริหารจัดการศกึษา
ในโรงเรียนที่หลากหลายเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
จากตารางที ่ 3 ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญมีความเห็นว่า คุณลักษณะผู ้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านโอกาส 
ในการเข้ารับการศึกษาสอดคล้องกันตามลำดับ ดังนี้ ข้อที่ 2 บริหารการศึกษาตามหลักพรมวิหาร  
(Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 4 มีการจัดการ ค้นหา ประเมินและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 7  
บริหารโรงเรียนบนหลักธรรมาภิบาล (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 1 ใจเย็น สุขุม รอบคอบ 
มีเหตุผล (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 3 มีความเชื่อมั่นที่จะทุ่มเททำงานหนักเพื่อพิชิต 
เป้าหมายของโรงเรียน (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 5 ให้ความสำคัญ ขับเคลื่อนให้เกิด 
ความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนทั้งวิธีการ กระบวนการและเครื่องมือในการเรียนรู ้ ใช้เทคโนโลยี  
ในการจัดการเรียนการสอน (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 6 มีใจรัก (ฉันทะ) ชอบในงาน 
การบริหารโรงเรียนและภูมิใจกับงานที่ทำ (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 8 ยึดหลักการ 
บริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านคุณภาพของระบบการศึกษา 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. กระตุ้นบุคลากรในโรงเรียนให้มี
การพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรม
การสอนอย่างตอ่เนื่อง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. มีความใฝ่รู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ใช้คำถามปลายเปิดแบบโค้ช เปิด
ใจรับฟังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้
ได้ข้อมูลใหม่ ๆ  

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. สร้างบรรยากาศองค์กรที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การใช้
เทคโนโลยีและนำไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. ปฏิบัติตนเปน็ตัวแบบที่ด ี
ทั้งในด้านการใช้ชีวิต การทำงาน 
การใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 
ทำใหเ้กิดความน่าเคารพ นับถอื
และศรัทธา  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. สร้างระบบที่ทำให้ครูและ
บุคลากรทกุคนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลขององค์กรได้อย่างถกูต้อง
ทันสมัยอยู่เสมอ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. เป็นที่ปรกึษา พี่เลี้ยงให้
คำแนะนำ กับครูได้ทุกเรื่อง  
ทั้งการเรียนรู้และงานสนับสนุน
ของโรงเรียนไดอ้ย่างชัดเจน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านคุณภาพของระบบการศึกษา (ต่อ) 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

7. สร้างเครอืข่ายความสัมพันธ์
เพื่อแก้ปัญหา การเรยีนรู้ ร่วมกนั
อย่างมกีระบวนการและนำ
หลักการ PLC มาใช้ในการบริหาร
จัดการเพื่อสัมฤทธิผลของนักเรยีน  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

8. เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตาม
แนวทางศาสตรพ์ระราชา  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

9. มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา ไม่แยกเวลางานออก
จากเวลาส่วนตัว บริหารได้ทกุที่
ทุกเวลา  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
 

 
จากตารางที ่ 4 ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญมีความเห็นว่า คุณลักษณะผู ้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านคุณภาพของ 
ระบบการศึกษาสอดคล้องกันตามลำดับ ดังนี้ ข้อที่ 1 กระตุ้นบุคลากรในโรงเรียนให้มีการพัฒนาและ  
คิดค้นนวัตกรรมการสอนอย่างต่อเนื่อง(Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 2 มีความใฝ่รู้ เรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง ใช้คำถามปลายเปิดแบบโค้ช เปิดใจรับฟังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ ๆ  
(Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที ่ 3 สร้างบรรยากาศองค์กรที ่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
การใช้เทคโนโลยีและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 5 สร้างระบบ 
ที่ทำให้ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้อย่างถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ
(Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที ่ 6 เป็นที ่ปรึกษา พี ่เลี ้ยงให้คำแนะนำ กับครูได้ทุกเรื ่อง  
ทั้งการเรียนรู้และงานสนับสนุนของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 4  
ปฏิบัติตนเป็นตัวแบบที่ดีทั้งในด้านการใช้ชีวิต การทำงาน การใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ทำให้เกิด  
ความน่าเคารพ นับถือและศรัทธา (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 7 สร้างเครือข่ายความสัมพันธ ์
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เพื่อแก้ปัญหา การเรียนรู้ ร่วมกันอย่างมีกระบวนการและนำหลักการ PLC มาใช้ในการบริหารจัดการ 
เพื่อสัมฤทธิผลของนักเรียน (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 8 เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตาม 
แนวทางศาสตร์พระราชา (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) และข้อที่ 9 มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา ไม่แยกเวลางานออกจากเวลาส่วนตัว บริหารได้ทุกที ่ท ุกเวลา  (Mdn=5, IQR=1,  
|Mdn-Mo|=0) 

 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านประสิทธิภาพ (efficiency) ของการบริหารจัดการ 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. มีความสามารถด้านการวิเทศ
สัมพันธ์หรือการเจรจากับ
ต่างประเทศเพือ่ให้เกิดการบริหาร
โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เชน่ 
นักเรียนแลกเปลี่ยนและครูอาสา 

5 
 

5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. ม ีความสามารถในการคิด
ส ั ง เคราะห ์ข ้อม ูลสารสนเทศ 
ที ่มีอยู ่จำนวนมากแล้วนำมาใช้  
บริหารจัดการโรงเร ียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. สร้างค่านิยมองค์กรที่ดี มีความ
พอเพียงเห็นคณุค่าความเป็นไทย 
มีวินัยและมีความรับผิดชอบแบบ
สากล  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านประสิทธิภาพ (efficiency) ของการบริหารจัดการ 
(ต่อ) 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

4. การบริหารจดัการกับคน ข้อมูล
และกระบวนการผู้บริหารที่มี
ประสิทธิผลต้องให้ความสำคัญกับ
ครู บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้ง
การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และกระบวนการการบริหารใน
โรงเรียน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. สร้างเครอืข่ายทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนอันจะเป็น
ประโยชน์ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ข้อมูลองค์ความรู้และทรัพยากร
ต่าง ๆ  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. การสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการโดยทำความตกลงร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน
ทำใหเ้กิดคุณภาพเชิงวิชาการ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. มีความรู้ความสามารถทางการ
บริหารการเงินงบประมาณ การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ มาใชใ้นการ
ดำเนินการให้มคีวามถูกตอ้ง 
สะดวกและคุ้มค่า รวดเร็ว จัดเก็บ
ข้อมูลได้จำนวนมาก  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านประสิทธิภาพ (efficiency) ของการบริหารจัดการ 
(ต่อ) 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

8. มีความเป็นอสิระในการบริหาร
จัดการทัง้ด้านนโยบายและ
แนวทางในการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
ตารางที่ 5 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านประสิทธิภาพ (efficiency)  
ของการบริหารจัดการสอดคล้องกันตามลำดับ ดังนี้ ข้อที่ 4 การบริหารจัดการกับคน ข้อมูลและ
กระบวนการผู้บริหารที่มีประสิทธิผลต้องให้ความสำคัญกับครู บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งการนำ  
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและกระบวนการการบริหารในโรงเรียน 
(Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 1 มีความสามารถด้านการวิเทศสัมพันธ์หรือการเจรจากับ 
ต่างประเทศเพื่อให้เกิดการบริหารโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น นักเรียนแลกเปลี่ยนและครูอาสา
(Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที ่ 2 มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
ที่มีอยู ่จำนวนมากแล้วนำมาใช้ บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  (Mdn=5, IQR=1,  
|Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 3 สร้างค่านิยมองค์กรที่ดี มีความพอเพียงเห็นคุณค่าความเป็นไทย มีวินัยและ  
มีความรับผิดชอบแบบสากล (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่5 สร้างเครือข่ายทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนอันจะเป็นประโยชน์ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลองค์ความรู้แ ละทรัพยากร 
ต่าง ๆ (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่6 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการโดยทำความตกลง 
ร ่วมม ือในการแลกเปล ี ่ยนคร ูและนักเร ียนทำให ้เก ิดค ุณภาพเช ิงว ิชาการ( Mdn=5, IQR=1,  
|Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 7 มีความรู้ความสามารถทางการบริหารการเงินงบประมาณ การใช้เทคโนโลยี  
สมัยใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินการให้มีความถูกต้อง สะดวกและคุ ้มค่า รวดเร็ว จัดเก็บข้อมูล  
ได้จำนวนมาก (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที ่8 มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ 
ทั้งด้านนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการบริหารจัดการ (management) ที ่มี
ประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
รูปแบบระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อ
ลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนและ
รวดเร็วในการจดัเก็บและใช้ขอ้มูล 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. มีมนุษยสัมพันธ์ สุภาพ และ
อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ 
การรู้จักบุคคลในชุมชน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. มีความเป็นผูน้ำ กล้าหาญในเชิง
คุณธรรมจริยธรรมยืนหยดับน
ความถูกตอ้งเพือ่การเปลี่ยน 
แปลงรวดเร็วไปสู่สิ่งที่ถกูต้อง  

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. สร้างแรงบันดาลใจด้วยการจัด
สภาพแวดล้อม ขององค์กรที่เอื้อ
และส ่ ง เ สร ิ มการทำงานท ี ่ มี
ประสิทธิภาพ  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ท ี ่ เปล ี ่ยนแปลงไป 
ศึกษาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ในระดับ
ที่สูงขึ ้นด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เพ ื ่ อ ให ้ท ั นความร ู ้ ท ี ่ เ ก ิ ดขึ้ น
ตลอดเวลา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการบริหารจัดการ (management) ที ่มี
ประสิทธิภาพ (ต่อ) 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

6. มีความสามารถในการใช้ความรู้ 
ทักษะสามารถสร้างและเข้าถึงการ
ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
โปรแกรม และสื่อดิจิทัล 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. มั่นใจและมีความเชื่อมั่น 
ในความสามารถของตนเอง  
มีความเป็นอิสระและพึ่งตนเอง  
ตั้งใจเด็ดเดี่ยว  

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

9. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนา
ตนเองได้ทุกที่ทกุเวลาด้วยการ
เรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ  

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
จากตารางที่ 6 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการบริหารจัดการ  
(management) ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกันตามลำดับ ดังนี้ ข้อที่ 3 มีความเป็นผู้นำ กล้าหาญ 
ในเชิงคุณธรรมจริยธรรมยืนหยัดบนความถูกต้องเพื ่อการเปลี ่ยนแปลงรวดเร็วไปสู ่สิ ่งที ่ถูกต้อง  
(Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 9 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้พัฒนาตนเองได้ทุกที ่ทุกเวลาด้วยการเรียนรู ้ผ่านอุปกรณ์เคลื ่อนที ่ต่าง ๆ ( Mdn=5, IQR=0,  
|Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 1 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อลดขั้นตอน 
ความซ้ำซ้อนและรวดเร็วในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที ่ 2  
มีมนุษยสัมพันธ์ สุภาพ และอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ การรู ้จักบุคคลในชุมชน  (Mdn=5,  
IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 4 สร้างแรงบันดาลใจด้วยการจัดสภาพแวดล้อม ขององค์กรที่เอื้อและ
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ส่งเสริมการทำงานที ่มีประสิทธิภาพ (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที ่ 5 พัฒนาตนเองให้ 
สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ศึกษาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการ  
ที ่หลากหลายเพื ่อให้ทันความรู ้ท ี ่เก ิดขึ ้นตลอดเวลา (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที ่ 6  
มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะสามารถสร้างและเข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต  
โปรแกรม และสื ่อดิจิทัล(Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที ่ 7 มั ่นใจและมีความเชื ่อมั ่นใน 
ความสามารถของตนเอง มีความเป็นอิสระและพึ ่งตนเอง ตั ้งใจเด็ดเดี ่ยว (Mdn=5, IQR=1,  
|Mdn-Mo|=0) ข้อที ่ 8 ส่งเสริมสนับสนุนครูให้เป็นนักวิชาการ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  
เขียนหนังสือ เอกสาร ตำราและบทความวิชาการ (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0)  

 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเรียนรู้ที่สร้างคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ
ไทยแลนด์ 4.0 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศกึษา มัธ
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ระดับ

ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. มีอิทธิพลเหนือในการโน้มน้าว
จิตใจ ผู ้อ ื ่นทำให้เกิดความเชื่อ 
แนวค ิด ท ัศนคต ิ  พร ้อมท ี ่จะ
เปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายในการ
พัฒนาโรงเรียน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. บริหารโดยมุ ่งผลการบริหาร
จัดการให้เก ิดคุณลักษณะของ
นักเรียนที่สอดคล้องรองรับในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. มีประสบการณ์ทางการบริหาร
การศึกษา ท ั ้ง 4 งาน บร ิหาร
ว ิชาการ บร ิหารงบประมาณ 
บร ิหารบ ุคคลและงานบร ิหาร
ทั่วไป 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเรียนรู้ที่สร้างคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ
ไทยแลนด์ 4.0 (ต่อ) 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

4. เปดิใจรับแนวความคิดใหม่ 
เพื่อให้ได้ความคิดเชิงสร้างสรรค์
มาพัฒนาโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. มีความตระหนักถึงผลกระทบที่
เทคโนโลยีมีต่อพฤตกิรรมมี
ผลกระทบต่อความเชื่อและ
ความรู้สึก 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. ยอมรับความผิดพลาดของ
ตนเองและยอมรับในความ
ผิดพลาดของผู้อื่น สร้าง
บรรยากาศที่มีความอบอุ่นเอื้อ
อาทรต่อผู้ร่วมงาน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. มุง่สร้างแรงบันดาลใจให้เกดิ
ความตระหนักเห็นความสำคัญ
ของ ความสขุ (happy) ความหวัง 
(hope) และความสันติ ปรองดอง 
สามัคคี (harmony) 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

8. มีความสามารถในการปรับตัว
ทางอารมณ์ ยอมรับและมีทัศนคติ
ที่ดีกับความแตกต่าง มองเห็น
ข้อดทีี่เกิดขึ้นจากความแตกต่าง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 
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จากตารางที่ 7 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเรียนรู ้ที ่สร้าง 
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 สอดคล้องกันตามลำดับ ดังนี้ ข้อที่ 6 ยอมรับความผิดพลาด 
ของตนเองและยอมรับในความผิดพลาดของผู้อื ่น สร้างบรรยากาศที่มีความอบอุ่นเอื ้ออาทรต่อ  
ผู้ร่วมงาน (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 8 มีความสามารถในการปรับตัวทางอารมณ์ ยอมรับ 
และมีทัศนคติที ่ดีกับความแตกต่าง มองเห็นข้อดีที ่เกิดขึ ้นจากความแตกต่าง (Mdn=5, IQR=0,  
|Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 1 มีอิทธิพลเหนือในการโน้มน้าวจิตใจ ผู้อื่นทำให้เกิดความเชื่อ แนวคิด ทัศนคติ  
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน(Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 2 
บริหารโดยมุ ่งผลการบริหารจัดการให้เกิดคุณลักษณะของนักเรียนที ่สอดคล้องรองรับในยุค  
ไทยแลนด์ 4.0(Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 3 มีประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา  
ทั้ง 4 งาน บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไป(Mdn=5, IQR=1,  
|Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 4 เปิดใจรับแนวความคิดใหม่ เพื่อให้ได้ความคิดเชิงสร้างสรรค์มาพัฒนาโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 5 มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เทคโนโลยี 
มีต่อพฤติกรรมมีผลกระทบต่อความเชื ่อและความรู้สึก (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 7  
มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของ ความสุข (happy) ความหวัง (hope)  
และความสันติ ปรองดอง สามัคคี (harmony) (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0)  

 
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอาชีพ 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. มีความสามารถในการจัดการ
ความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. มีความรู้และเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของครูผูส้อนและผู้บริหาร 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอาชีพ (ต่อ) 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

3. นกึถงึความผิดพลาดหรือการ
มองผลงานในอดีตที่เคยทำ
ผิดพลาด นำมาเป็นบทเรียน
สะท้อน หรือนำไปประยุกตใ์ช้ใน
การทำงานหรือนำไปปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการทำงาน ให้มุง่ไปสู่
การทำงานที่ดีกว่าเดิม 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความ 
โดดเด่นที่แตกตา่งสร้างเอกลกัษณ์ 
ที่สอดคล้องกับบริบทตามความ
เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนว
ศาสตร์พระราชา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. สร้างจุดแข็งโดยการสร้างความ
แตกต่างของโรงเรียนในบริบทของ
ตนเอง 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. มีความสามารถในการคิดบูรณา
การนำศาสตร์ความรู้สาขาวิชา 
ต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารโรงเรียน
อย่างเหมาะสม 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. มีความสามารถในการใช้
ภาษาไทย อย่างเชี่ยวชาญฐานะ
เจ้าของภาษาทั้งการฟัง การอ่าน 
การเขียน การพูดเพื่อการสื่อสาร 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอาชีพ (ต่อ) 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

8. มีความคล่องแคล่วในการใช้
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการ
เรียนรู้ การสื่อสาร 

4 4 0 1 มาก สอดคล้อง 

9. รับผิดชอบตอ่หน้าที่ องค์กร 
สังคมและส่วนรวมและมีจิต
สาธารณะ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
จากตารางที่ 8 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทักษะอาชีพ สอดคล้องกันตามลำดับ ดังนี้ ข้อที่ 6 มีความสามารถในการคิดบูรณาการนำศาสตร์
ความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารโรงเรียนอย่างเหมาะสม (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0)  
ข้อที่ 1 มีความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Mdn=5, IQR=1,  
|Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 2 มีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนและผู้บริหาร (Mdn=5, IQR=1,  
|Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 3 นึกถึงความผิดพลาดหรือการมองผลงานในอดีตที่เคยทำผิดพลาด นำมาเป็น 
บทเรียนสะท้อน หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงา น  
ให้มุ่งไปสู่การทำงานที่ดีกว่าเดิม (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 4 ขับเคลื่อนองค์กรให้มี 
ความโดดเด่นที่แตกต่างสร้างเอกลักษณ์ ที่สอดคล้องกับบริบทตามความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา  
ตามแนวศาสตร์พระราชา (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 5 สร้างจุดแข็งโดยการสร้างความ 
แตกต่างของโรงเรียนในบริบทของตนเอง (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 7 มีความสามารถ 
ในการใช้ภาษาไทย อย่างเชี่ยวชาญฐานะเจ้าของภาษาทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน การพูดเพื่อก  
ารสื่อสาร (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 9 รับผิดชอบต่อหน้าที่ องค์กร สังคมและส่วนรวม 
และมีจิตสาธารณะ (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 8 มีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาจีน 
และภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ การสื่อสาร (Mdn=4, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) 
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษาที่สร้างองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญ
จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. เข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ศักยภาพและยอมรับความ
คิดเห็นผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้
ผู้ร่วมงานทุกคนได้แสดงศักยภาพ
อย่างเต็มความสามารถ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. เชือ่มั่นในตวัเองและผู้ร่วมงาน
โดยส่งเสริม สนบัสนุนแนวคิด 
ใหม่ ๆ การทำงานสไตล์ใหม่ ๆ ที่
สอดคล้องกับวสิัยทัศน์และกลยุทธ์
ขององค์กร 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. สามารถบริหารจัดการกับครู
และบุคลากรที่มีความแตกต่างทาง
สังคม วัย ค่านิยมพร้อมให้โอกาส
ทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเท่า
เทียม 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. สร้างแรงบันดาลใจใน
กระบวนการพัฒนาตนเองโดยเน้น
การสร้างและเน้นประสบการณ์
เข้มข้นที่เอื้อให้ผู้ร่วมงานม ี
ส่วนร่วม 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษาที่สร้างองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญ
จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

5. การคิดที่แตกต่าง อย่างไม่
เป็นไปตามแบบแผน หรือการคิด
เพื่อสร้างมุมมองใหม่ ๆ ไม่จำกดั
ความคิด ความรู้ หรอืความคิดเห็น
ในการบริหารโรงเรยีน 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. ปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลกัการ 
ค่านิยม ความเชื่อและมีอุดมการณ ์

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. มีความสามารถในการคิดเชิง
เปรียบเทียบเพือ่ให้ไดว้ิธีการ 
แนวทางวธิีปฏิบัติด้านการบรหิาร
จัดการที่ดทีี่สุด 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

8. มีความสามารถในการคิด
ประยุกต์ศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาใช้
ในทางการบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
จากตารางที ่ 9 ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญมีความเห็นว่า คุณลักษณะผู ้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษา 
ที่สร้างองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกันตามลำดับ ดังนี้  
ข้อที่ 1 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ศักยภาพและยอมรับความคิดเห็นผู้ร่วมงาน เปิดโอกาส  
ให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 3  
สามารถบริหารจัดการกับครูและบุคลากรที่มีความแตกต่างทางสังคม วัย ค่านิยมพร้อมให้โอกาส  
ทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียม (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 4 สร้างแรงบันดาลใจ 
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ในกระบวนการพัฒนาตนเองโดยเน้นการสร้างและเน้นประสบการณ์เข้มข้นที่เอื ้อให้ผู ้ร่วมงาน  
มีส่วนร่วม (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที ่ 6 ปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักการ ค่านิยม  
ความเชื่อและมีอุดมการณ์ (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 2 เชื่อมั่นในตัวเองและผู้ร่วมงาน 
โดยส่งเสริม สนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ การทำงานสไตล์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์  
ขององค์กร (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 5 การคิดที่แตกต่าง อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน  
หรือการคิดเพื่อสร้างมุมมองใหม่ ๆ ไม่จำกัดความคิด ความรู้ หรือความคิดเห็นในการบริหารโรงเรียน 
(Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 7 มีความสามารถในการคิดเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้ได้วิธีการ  
แนวทางวิธ ีปฏิบ ัต ิด ้านการบริหารจัดการที ่ด ีท ี ่ส ุด (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที ่  8  
มีความสามารถในการคิดประยุกต์ศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาใช้ในทางการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) 

 
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของคร ู

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. เอาใจใส่กับครูและบุคลากรด้วย
ความจริงใจเพื่อให้ไดร้่วมมือร่วม
ใจอย่างต่อเนื่อง 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. คิดคล่องและมีความสามารถใน
การคิดไดอ้ย่างหลากหลาย 
รวดเร็ว ตรงประเด็น และ 
สามารถแยกแยะได้หลายแขนง 
หลายกลุ่ม หลายลักษณะ  
หลายประเภทหรือหลายรูปแบบ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของครู 
(ต่อ) 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

3. มองเห็นความเชื่อมโยง เป็น
การมองภาพใหญ่ มองเห็นรูปแบบ
หรือองค์ประกอบบางอย่างที่
เหมือนกัน สามารถมองเห็นความ
คล้ายคลึงกันของสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นและสามารถเชื่อมโยงกบั
เรื่องบางเรื่องไดอ้ย่างรวดเร็ว 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. มีความสามารถในการคิดเชิง
วิพากษ์ ใจกว้างพร้อมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและ
สามารถบริหารจัดการแบบมี 
ส่วนร่วมในสงัคมที่มีข้อมูลขัดแย้ง  
ไร้ความชัดเจนได้อย่างมีความสุข 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. การตดัสินใจว่องไว ชัดเจนและ
ถูกตอ้ง บนพื้นฐานข้อมูล
สารสนเทศที่เพยีงพอมี
ประสิทธิภาพ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. ชอบความท้าทายในการบรหิาร
โรงเรียน หาวิธกีาร แนวคิดใหม่ ๆ 
มาแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของครู 
(ต่อ) 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

7. มีความไวต่อการรับรู้เรื่องราว
ต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและเข้าใจ
เหตุผลของสถานการณต์่าง ๆ  
ได้อย่างด ี

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

8. ปรับตัวให้บรหิารจัดการอยู่ใน
โลกดิจิทัลและเทคโนโลยีที่มาจาก
การเปลี่ยนแปลงนำไปสู่ความเป็น
จริงเสมือนด้านอื่น ๆ เช่น  
การทำงานกับหุน่ยนต์ อุปกรณ์
ปัญญาประดษิฐอ์ย่างมีความสุข 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
จากตารางที่ 10 ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญมีความเห็นว่า คุณลักษณะผู ้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษา 
ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของครู สอดคล้องกันตามลำดับ ดังนี้ ข้อที่ 1 เอาใจใส่กับครูและบุคลากร 
ด้วยความจริงใจเพื ่อให้ได้ร่วมมือร่วมใจอย่างต่อเนื ่อง(Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที ่ 2  
คิดคล่องและมีความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย รวดเร็ว ตรงประเด็น และ สามารถแยกแยะ 
ได้หลายแขนง หลายกลุ ่ม หลายลักษณะ หลายประเภทหรือหลายรูปแบบ(Mdn=5, IQR=0,  
|Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 3 มองเห็นความเชื่อมโยง เป็นการมองภาพใหญ่ มองเห็นรูปแบบหรือองค์ประกอบ 
บางอย่างที่เหมือนกัน สามารถมองเห็นความคล้ายคลึงกันของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถเชื่อมโยง 
กับเรื่องบางเรื่องได้อย่างรวดเร็ว (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 5 การตัดสินใจว่องไว ชัดเจน 
และถูกต้อง บนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอมีประสิทธิภาพ (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) 
ข้อที่ 6 ชอบความท้าทายในการบริหารโรงเรียน หาวิธีการ แนวคิดใหม่ ๆ มาแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลุผล 
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 4 มีความสามารถในการ
คิดเชิงวิพากษ์ ใจกว้างพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถบริหารจัดการแบบมี  
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ส่วนร่วมในสังคมที่มีข้อมูลขัดแย้ง ไร้ความชัดเจนได้อย่างมีความสุข (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0)  
ข้อที่ 7 มีความไวต่อการรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและเข้าใจเหตุผลของสถานการณ์ต่าง ๆ  
ได้อย่างดี (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 8 ปรับตัวให้บริหารจัดการอยู่ในโลกดิจิทัลและ 
เทคโนโลยีที่มาจากการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่ความเป็นจริงเสมือนด้านอื่น ๆ เช่น การทำงานกับหุ่นยนต์ 
อุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีความสุข (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0)  

 
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ
โรงเรียน 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. บริหารจัดการทรัพย์สินของ
โรงเรียนและบริหารต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพโดยวางแผนการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. มีความชัดเจนในกระบวนการ
การบริหารจัดการโรงเรียนโดยการ
จัดระบบให้เรยีบง่าย ลดความ
ซับซ้อนลดขั้นตอนของระบบของ
งานราชการ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. มีความยืดหยุ่นทางความคิด
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ หรอื
สถานการณ์ฉุกเฉินได้ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. สามารถสื่อสารกับครูและ
บุคลากรในโรงเรียนได้หลาย
ช่องทางอย่างทั่วถึง ชัดเจน และ
ทำใหทุ้กคนรู้ทศิทาง เห็น
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ
โรงเรียน (ต่อ) 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 
 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

5. มีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมในการ
บริหารโรงเรียน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. มีความอดทนต่อความไม่ชัดเจน
และความไม่แน่นอนของข้อมูลซึ่ง
เป็นสภาวะที่ทำให้ผู้บริหารไม่
สามารถที่จะวางแผนหรือตัดสินใจ
ให้ชัดเจนได ้

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. ยอมรับความผิดพลาดและ
ความล้มเหลว เรียนรู้จากสิ่งที่ทำ
ผิดพลาด ไม่อายที่จะยอมรับ และ
มองความผิดพลาดและล้มเหลวว่า
ได้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้
พร้อมการแก้ไขและสร้างทางเลอืก
ในการพัฒนาตวัเองไปสู่เป้าหมาย 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

8. มีความสามารถในการ
คาดการณ์ แนวโน้มเกี่ยวกับการ
บริหารของโรงเรียน 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
จากตารางที่ 11 ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญมีความเห็นว่า คุณลักษณะผู ้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษา 
ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนสอดคล้องกันตามลำดับ ข้อที่ 1 บริหารจัดการทรัพย์สิน  
ของโรงเรียนและบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพโดยวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Mdn=5,  
IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 2 มีความชัดเจนในกระบวนการการบริหารจัดการโรงเรียนโดยการจัดระบบ 
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ให้เรียบง่าย ลดความซับซ้อนลดขั้นตอนของระบบของงานราชการ (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0)  
ข้อที่ 3 มีความยืดหยุ่นทางความคิดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว หรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 5 มีความสามารถ 
ในการคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมในการบริหารโรงเรียน (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 7  
ยอมรับความผิดพลาดและความล้มเหลว เรียนรู้จากสิ่งที่ทำผิดพลาด ไม่อายที่จะยอมรับ และมอง
ความผิดพลาดและล้มเหลวว่าได้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้พร้อมการแก้ไขและสร้างทาง เลือก 
ในการพัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมาย (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 8 มีความสามารถในการ 
คาดการณ์ แนวโน้มเกี ่ยวกับการบริหารของโรงเรียน (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที ่ 4 
สามารถสื่อสารกับครูและบุคลากรในโรงเรียนได้หลายช่องทางอย่างทั่วถึง ชัดเจน และทำให้ทุกคนรู้ 
ทิศทาง เห็นเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0)และข้อที่ 6 มีความ
อดทนต่อความไม่ชัดเจนและความไม่แน่นอนของข้อมูลซึ่งเป็นสภาวะที่ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถที่จะ
วางแผนหรือตัดสินใจให้ชัดเจนได้ (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) 

 
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านกฎหมายที่รองรับการจัดการศึกษาให้มีอิสระ
และความรับผิดชอบ 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. มีความรู้ความสามารถด้าน
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับ 
การบริหารและการจดัการศึกษา 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. มีความสามารถในการบังคับใช้
กฎหมาย ระเบยีบ สร้างความ
รับผิดชอบในการทำงานด้วยความ
ยุติธรรม 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านกฎหมายที่รองรับการจัดการศึกษาให้มีอิสระ
และความรับผิดชอบ (ต่อ) 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

3. ยืนหยัดในความถูกต้องชอบ
ธรรมจริยธรรมการดำรงตนและ
ประพฤติปฏิบัตอิย่างถูกตอ้ง
เหมาะสมทั้งตามกฎหมาย 
คุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
และจรรยาข้าราชการเพื่อศักดิศ์รี
แห่งความเป็นขา้ราชการครู 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. มีความสามารถในการคิดเชิง
มโนทัศน์และอนาคตทำใหเ้ห็น
แนวโน้ม ทิศทางที่จะนำมาบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. มีความสามารถในการคิดเชิงกล
ยุทธ์ วางแผนเพื่อรองรับการ
บริหารเชิงรุกในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงฉับพลันและสามารถ
นำพาโรงเรียนก้าวไปอย่างมั่นใจ 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

6.มีความรู้หลากหลายสาขาที่จะ
นำมาประยุกตใ์ช้ในงานบริหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านกฎหมายที่รองรับการจัดการศึกษาให้มีอิสระ
และความรับผิดชอบ (ต่อ) 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 

4.0 ด้านการศึกษา มัธ
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ระดับ
ความเห็น
ด้วยกับ

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็น
สอดคล้องของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

7. มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และทันต่อ
เหตุการณ์ เพื่อให้สามารถตัดสินใจ
ได้โดยอย่างรวดเร็ว และ
ตอบสนองไดอ้ย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

5 5 0 0 มากที่สุด สอดคล้อง 

8. สร้างวัฒนธรรมองคก์รที่พร้อม
รองรับการเปลีย่นแปลงอย่างมี
ระบบการบริหารจัดการที่มีการ
พัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลาและเอื้อ
ต่อการก้าวไปสูไ่ทยแลนด์ 4.0 

5 5 0 1 มากที่สุด สอดคล้อง 

 
จากตารางที ่ 12 ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญมีความเห็นว่า คุณลักษณะผู้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านกฎหมายที่ 
รองรับการจัดการศึกษาให้มีอิสระและความรับผิดชอบ สอดคล้องกันตามลำดับ ดังนี้ ข้อที่ 3 ยืนหยัด
ในความถูกต้องชอบธรรมจริยธรรมการดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตาม 
กฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการเพ่ือศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ
ครู (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 4 มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และอนาคตทำให้ 
เห็นแนวโน้ม ทิศทางที่จะนำมาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0)  
ข้อที่ 5 มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ วางแผนเพื่อรองรับการบริหารเชิงรุกในสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
ฉับพลันและสามารถนำพาโรงเรียนก้าวไปอย่างมั ่นใจ (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที ่ 7  
มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้โดยอย่างรวดเร็ว และตอบสนอง 
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที ่เปลี ่ยนไป (Mdn=5, IQR=0, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 1 มีความรู้
ความสามารถด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา (Mdn=5, IQR=1,  
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|Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 2 มีความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ สร้างความรับผิดชอบในการ 
ทำงานด้วยความยุติธรรม(Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) ข้อที่ 6 มีความรู้หลากหลายสาขาที่จะ
นำมาประยุกต์ใช้ในงานบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ(Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) และข้อที่ 8  
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบการบริหารจัดการที่มีการพัฒนา
ต่อเนื่องตลอดเวลาและเอ้ือต่อการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 (Mdn=5, IQR=1, |Mdn-Mo|=0) 

 
บทสรปุจากผลการวิจัย 

การเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ของการเปลี่ยนแปลงของโลก มีเป้าหมายที่สำคัญ 4 เป้าหมาย คือ 1) ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  
เป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า ด้านขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี และความคิด 
สร้างสรรค์ 2) ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็นสังคมที่เดินหน้า ไปด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
ด้วยการเติมศักยภาพของผู้คนในสังคมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และ  
ฟื้นความสมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคม ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการศึกษา จะสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 3) การยกระดับคุณค่าของมนุษย์ ด้วยการพัฒนาคนไทย 
ให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ในศตวรรษที ่ 21 ควบคู ่ไปกับการเป็นคนไทย 4.0 ในโลกที ่หนึ ่งและ  
4) การรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสังคมที่น่าอยู่มีระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับสภาพตามภูมิอากาศควบคู่  
ไปกับการเป็น สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเต็มรูปแบบ เป้าหมายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการศึกษาคือ  
การยกระดับคุณค่าของมนุษย์ การศึกษาคือหัวใจหลักในการพัฒนาคนสู่สังคมที่มีคุณภาพรองรับ  
การเปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนไปเพื่อการเตรียมกำลังคนรองรับสังคมที่เปลี่ยนไป  
การจัดการศึกษาเปลี่ยนจุดเน้นจากเดิมไปสู่การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการ  
เรียนรู้ที ่เน้นกระบวนการเรียนรู ้ทุกที่ทุกเวลารวมถึงการสร้างภาวะผู้นำเพื่อการสร้างนวัตกรรม  
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการบริหารจัดการจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อสภาวะทางสังคม 
ประเทศไทย 4.0 กำลังก้าวสู ่สังคมสูงวัยแต่อัตราการเกิดลดลง สถานการณ์นี ้ส่งผลต่อการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐานคือ ขาดแคลนอัตรากำลังของบุคลากรทางการศึกษาต้องขยายอายุการทำงาน 
การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มคนสูงวัยเพื่องานอดิเรก อาชีพเสริม หรือกิจกรรมเพื่อสุขภาพสามารถ  
พัฒนาให้มีศักยภาพรองรับการทำงานตามที่ต้องการ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปมีการบริโภคข้อมูลทาง
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากขึ้นและการตัดสินใจของผู้บริโภคก็ใช้ข้อมูลความคิดเห็นในอินเตอร์เน็ต 
มาประกอบการตัดสินใจมากขึ้น รูปแบบการทำงานไม่ยืดติดกับองค์กร ต้องการความมีอิสระในการ  
คิดและตัดสินใจ ต้องการการยอมรับและประสบความสำเร็จเร็ว และเป็นความท้าทายของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นไปอย่างทั่วถึงและง่าย การเข้าถึงด้วยเส้นทางที่หลากหลาย
ทั้งทางคอมพิวเตอร์และมือถือ ทั้งในด้านความบันเทิงและการเรียนรู้ การพัฒนาของครูและบุคลากร  
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ทางการศึกษานั้นต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและใช้สารสนเทศในการพัฒนาตนเองและนำความรู้ 
ต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ต้องควบคู่ไปกับการลงทุน และการพัฒนาบุคลากร เพื่อความสมดุลและความพร้อมในการใช้งาน  
ความขัดแย้งและความหลากหลายในไทยแลนด์ 4.0 การเปิดรับความแตกต่าง ความหลากหลายของ
คนในองค์กรที่มากขึ้น การสร้างความมีเอกภาพ ขององค์กรด้วยการทำงานเป็นทีม เป็นหัวใจสำคัญ  
ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายต้องมีการทำงานแบบเครือข่ายและร่วมกับสถานประกอบการ
เพื่อการเรียนรู้ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สังคมที่ประกอบด้วยคนยุคใหม่ ที่มีความหลากหลาย  
ที่มีค่านิยมไม่ยึดติดหรือผูกพันกับองค์กรรักการทำงานอิสระ รูปแบบของการบริหารจัดการจะต้อง
สอดรับกับความต้องการมีความแปลกใหม่ ท้าทายความสามารถ ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อ
และรองรับการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารต้องปรับตัวให้เข้ากับทีมงานรุ่นใหม่ จากบทบาทที่เปลี่ยนไปทำ
ให้คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาต้องสอดคล้องรองรับขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายด้าน
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0  

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องมีความโดดเด่น สร้างความ 
น่าเชื่อถือและยอมรับทั้งในเชิงวิชาการและเชิงบริหารจัดการให้กับครูผู้สอน บุคลากรของสถานศึกษา 
นักเรียน ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการสถานศึกษา คุณลักษณะของผู้บริหาร 
สถานศึกษาจึงมีความสำคัญเพื่อให้สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหาร 
สถานศึกษามืออาชีพถือว่าเป็นกลไกหลักที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการปฏิรูปการศึกษาสร้างคุณภาพ  
ของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้และสอดรับต่อนโยบายการศึกษาของชาติ  
ผ่านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยการใช้ศักยภาพ จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้งหมด 19 คน พบว่า สิ่งที่ทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บรหิารสถานศกึษา 
ขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษา คือ คุณธรรมซึ่งคุณลักษณะนี้ 
มีความสำคัญกับผู้บริหารสถานศึกษาทั้งในปัจจุบันและช่วงเวลาที่ผ่านมา คุณลักษณะยังมีรายละเอียด 
ที่เป็นคุณลักษณะการปฏิบัติตนและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ต้องให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบ
ขณะเดียวกันก็ต้องลำดับความสำคัญของแต่ละองค์ประกอบให้ถูกต้อง ถูกเวลา จากการสัมภาษณ์  
รอบที ่ 1 สรุปได้ 91 คุณลักษณะสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
11 ประเด็นคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 การศึกษา ดังนี้  

1. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของผู้เรียน 
2. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา 
3. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านคุณภาพของระบบการศึกษา 
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4. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ (efficiency) ของการบริหาร
จัดการ 

5. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการบริหารจัดการ (management) ที่มี
ประสิทธิภาพ 

6. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการเรียนรู้ที่สร้างคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ
ไทยแลนด์ 4.0 

7. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอาชีพ 
8. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการศึกษาที่สร้างองค์ความรู้และทักษะที่

สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 
9. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของคร ู
10. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ

โรงเรียน 
11. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านกฎหมายที่รองรับการจัดการศึกษาให้มี

อิสระและความรับผิดชอบ 
จาก 11 ประเด็นคุณลักษณะซึ่งประกอบด้วย 91 คุณลักษณะสอดคล้องกับเป้าหมาย

การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษา สรุปได้ดังนี ้

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 ด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของผู้เรียนคือ ผู้บริหารที่เสียสละทำงานเพื่อคุณภาพ
ผู้เรียนด้วยใจที่เชื ่อมั ่นศรัทธาบริหารโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดังนั ้นผู ้บริหารมีคุณลักษณะที่มี  
รายละเอียดดังนี้ มีความเสียสละ การยึดมั่นในการทำเพื่อผู้อื่น มีความซื่อตรง ความเชื่อมั่นศรัทธา  
ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของผู้เกี่ยวข้อง สร้างภาพลักษณ์ที่ดี การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม   
การปลูกฝังภาวะผู้นำทางวิชาการ มีความเข้าใจด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่ต่างกระบวนทัศน์ 
มองวิกฤติให้เป็นโอกาส มีความสามารถด้านการบริหารที่ใช้ศักยภาพความแตกต่างกันมาทำงาน  
ร่วมกันเพ่ือให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 ด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา คือผู้บริหารที่นักพัฒนาความยั่งยืน ดังนั้นผู้บริหาร
มีคุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี้ บริหารการศึกษาตามหลักพรมวิหารตามแนวทางศาสนาพุทธหรือ
การบริหารตามหลักการเดียวกันนี้ในศาสนาอื ่นที่ผู ้บริหารนับถือ  การบริหารจัดการเทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารโรงเรียนบนหลักธรรมาภิบาล ใจเย็น สุขุม รอบคอบ มีเหตุผล 
ทุ่มเททำงานเพื่อพิชิตเป้าหมาย ขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนทั้งระบบ มีใจรักในงาน 
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การบริหารโรงเรียนและภูมิใจกับงานที่ทำ ยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่หลากหลาย
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 ด้านคุณภาพของระบบการศึกษา ผู้บริหารที่มีเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชามุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อไปสู่ระบบคุณภาพสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพผ่าน  
บุคลากรที่มีศักยภาพ กระบวนการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ผู้บริหารจะมีคุณลักษณะรายละเอียด
ดังนี้ กระตุ้นบุคลากรในโรงเรียนให้มีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมการสอนอย่างต่อเนื่อง มีความใฝ่รู้   
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เปิดใจรับฟังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่เสมอ สร้างบรรยากาศองค์กร 
ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม สร้างระบบที่ทำให้ครู
และบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้อย่างถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ เป็นที่ปรึกษา  
พี่เลี้ยงให้คำแนะนำ กับครูได้ทุกเรื่อง ทั้งการเรียนรู้และงานสนับสนุนของโรงเรียนได้อย่างชั ดเจน  
ปฏิบัติตนเป็นตัวแบบที่ดีทั้งในด้านการใช้ชีวิต การทำงาน การใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ น่าเคารพ 
นับถือและศรัทธา สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหา การเรียนรู้ ร่วมกันอย่างมีกระบวนการ
และนำหลักการการสร้างชุมชนวิชาชีพมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อสัมฤทธิผลของนักเรียน เข้าใจ  
เข้าถึงและพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 ด้านประสิทธิภาพ (efficiency) ของการบริหารจัดการ ผู ้บริหารที่สามารถสร้าง  
ใช้พัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดประสิทธิภาพของ
การทำงาน ดังนั้นผู้บริหารจึงมีคุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี้ การบริหารจัดการกับคน ข้อมูลและ  
กระบวนการผู้บริหารที่มีประสิทธิผลต้องให้ความสำคัญกับครู บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งการนำ
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและกระบวนการการบริหารในโรงเรียน  
มีความสามารถด้านการวิเทศสัมพันธ์หรือการเจรจากับต่างประเทศเพื่อให้เกิดการบริหารโดยการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่จำนวนมากแล้วนำมาใช้  
บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างค่านิยมองค์กรที่ดี มีความพอเพียงเห็นคุณค่า  
ความเป็นไทย มีวินัยและมีความรับผิดชอบแบบสากล สร้างเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
อันจะเป็นประโยชน์ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลองค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ การสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการโดยทำความตกลงร่วมมือในการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนทำให้เกิดคุณภาพ  
เชิงวิชาการมีความรู้ความสามารถทางการบริหารการเงินงบประมาณ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ  
มาใช้ในการดำเนินการให้มีความถูกต้อง สะดวกและคุ้มค่า รวดเร็ว จัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก  
มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการทั้งด้านนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
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คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 ด้านการบริหารจัดการ (management) ที่มีประสิทธิภาพ คือผู้บริหารที่มีความคิด
คล่อง ดังนั้นผู้บริหารจึงมีคุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี้ มีความเป็นผู้นำ กล้าหาญในเชิงคุณธรรม
จริยธรรมยืนหยัดบนความถูกต้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปสู่สิ ่งที ่ถูกต้อง ส่งเสริมพัฒนา  
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ต่าง ๆ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อลดขั้นตอน  
ความซ้ำซ้อนและรวดเร็วในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล มีมนุษยสัมพันธ์ สุภาพ และอ่อนน้อมถ่อมตน  
มีสัมมาคารวะ การรู้จักบุคคลในชุมชน สร้างแรงบันดาลใจด้วยการจัดสภาพแวดล้อม ขององค์กร  
ที ่เอื ้อและส่งเสริมการทำงานที ่ม ีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่  
เปลี่ยนแปลงไป ศึกษาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ทันความรู้  
ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะสามารถสร้างและเข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์  
อินเทอร์เน็ต โปรแกรม และสื ่อดิจ ิทัล  มั ่นใจและมีความเชื ่อมั ่นในความสามารถของตนเอง  
มีความเป็นอิสระและพึ่งตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนครูให้เป็นนักวิชาการ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  
เขียนหนังสือ เอกสาร ตำราและบทความวิชาการ 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเรียนรู้ที ่สร้างคุณลักษณะที่สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 คือผู้บริหารที่มี 
ความยืดหยุ่นยอมรับความย้อนแย้งความเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันและความหลากหลายของเหตุผล  
พร้อมก้าวไปสู่สิ ่งใหม่ที่ดีกว่าเสมอ ดังนั้นผู้บริหารจะมีคุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี้ ยอมรับ  
ความผิดพลาดของตนเองและยอมรับในความผิดพลาดของผู้อื ่น สร้างบรรยากาศที่มีความอบอุ่น 
เอื ้ออาทรต่อผู้ร่วมงาน มีความสามารถในการปรับตัวทางอารมณ์ ยอมรับและมีทัศนคติที ่ดีกับ  
ความแตกต่าง มองเห็นข้อดีที่เกิดขึ้นจากความแตกต่าง มีอิทธิพลเหนือในการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น  
ทำให้เกิดความเชื่อ แนวคิด ทัศนคติ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน  
บริหารโดยมุ่งผลการบริหารจัดการให้เกิดคุณลักษณะของนักเรียนที่สอดคล้องรองรับในยุคไทยแลนด์  
4.0 มีประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาทั้งบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารบุคคลและ
งานบริหารทั่วไปเปิดใจรับแนวความคิดใหม่ เพื่อให้ได้ความคิดเชิงสร้างสรรค์มาพัฒนาโรงเรียน 
อย่างต่อเนื่อง มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เทคโนโลยีมีต่อพฤติกรรมมีผลกระทบต่อความเชื่อและ   
มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของ ความสุข ความหวัง และความสันติ 
ปรองดอง สามัคคี 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอาชีพ คือผู้บริหารที่มีคุณลักษณะเป็นนักบูรณาการ 
ศาสตร์ศิลป์ ดังนั้นผู้บริหารจะมีคุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี้ มีความสามารถในการคิดบูรณาการ  



 299 

 

นำศาสตร์ความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารโรงเรียนอย่างเหมาะสม มีความสามารถในการ  
จัดการความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนและ
ผู้บริหาร นึกถึงความผิดพลาดหรือการมองผลงานในอดีตที่เคยทำผิดพลาด นำมาเป็นบทเรียนสะท้อน 
หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงาน ให้มุ่งไปสู่การทำงานที่  
ดีกว่าเดิม ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความโดดเด่นที่แตกต่างสร้างเอกลักษณ์ ที่สอดคล้องกับบ ริบทตาม
ความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนวศาสตร์พระราชา สร้างจุดแข็งโดยการสร้างความแตกต่างของ  
โรงเรียนในบริบทของตนเองมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย อย่างเชี่ยวชาญฐานะเจ้าของภาษา  
ทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน การพูดเพื่อการสื่อสาร รับผิดชอบต่อหน้าที่ องค์กร สังคมและส่วนรวม
และมีจิตสาธารณะ มีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ การสื่อสาร 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ด้านการสร้างองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 คือผู้บริหารที่ 
คิดนอกกรอบ ดังนั้นผู้บริหารจึงมีคุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี้ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ศักยภาพและยอมรับความคิดเห็นผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่าง  
เต็มความสามารถ สามารถบริหารจัดการกับครูและบุคลากรที่มีความแตกต่างทางสังคม วัย ค่านิยม 
พร้อมให้โอกาสทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียม สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนา  
ตนเองโดยเน้นการสร้างและเน้นประสบการณ์เข้มข้นที่เอื้อให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม ปฏิบัติตนสอดคล้อง
กับหลักการ ค่านิยม ความเชื่อและมีอุดมการณ์ เชื่อมั่นในตัวเองและผู้ร่วมงานโดยส่งเสริม สนับสนุน
แนวคิดใหม่ ๆ การทำงานสไตล์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร การคิดที่  
แตกต่าง อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน หรือการคิดเพื่อสร้างมุมมองใหม่ ๆ ไม่จำกัดความคิด ความรู้ 
หรือความคิดเห็นในการบริหารโรงเรียน มีความสามารถในการคิด เชิงเปรียบเทียบเพื่อให้ได้วิธีการ 
แนวทางวิธีปฏิบัติด้านการบริหารจัดการที่ดีที่สุด มีความสามารถในการคิดประยุกต์ศาสตร์สาขาต่าง ๆ  
มาใช้ในทางการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 ด้านการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของครู คือผู้บริหารที่เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ 
ซึ่งเป็นอาชีพเดียวที่ไม่สามารถใช้สิ่งใดมาทดแทนได้ ดังนั้นผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะที่มีรายละเอียด  
ดังนี้ เอาใจใส่กับครูและบุคลากรด้วยความจริงใจเพื่อให้ได้ร่วมมือร่วมใจอย่างต่อเนื่อง  คิดคล่องและ 
มีความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย รวดเร็ว ตรงประเด็น และ สามารถแยกแยะได้  
หลายแขนง หลายกลุ่ม หลายลักษณะ หลายประเภทหรือหลายรูปแบบ มองเห็นความเชื่อมโยง  
เป็นการมองภาพใหญ่ มองเห็นรูปแบบหรือองค์ประกอบบางอย่างที่เหมือนกัน สามารถมองเห็น 
ความคล้ายคลึงกันของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถเชื่อมโยงกับเรื่องบางเรื่องได้อย่างรวดเร็ว  
การตัดสินใจว่องไว ชัดเจนและถูกต้อง บนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอมีประสิทธิภาพ  
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ชอบความท้าทายในการบริหารโรงเรียน หาวิธีการ แนวคิดใหม่ ๆ มาแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลุผล  
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ ใจกว้างพร้อมรับฟัง  
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสังคมที่มีข้อมูลขัดแย้ง  
ไร้ความชัดเจนได้อย่างมีความสุข มีความไวต่อการรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและเข้าใจเหตุผล
ของสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี ปรับตัวให้บริหารจัดการอยู่ในโลกดิจิทัลและเทคโนโลยีที่มาจาก  
การเปลี ่ยนแปลงนำไปสู ่ความเป็นจริงเสมือนด้านอื ่น ๆ เช่น การทำงานกับหุ ่นยนต์ อุปกรณ์
ปัญญาประดษิฐ์อย่างมีความสุข  

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 ด้านการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน คือผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ 
ดังนั้นผู้บริหารควรมีคุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี้ บริหารจัดการทรัพย์สินของโรงเรียนและบริหาร 
ต้นทุนให้มีประสิทธิภาพโดยวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความชัดเจนในกระบวนการ  
การบริหารจัดการโรงเรียนโดยการจัดระบบให้เรียบง่าย ลดความซับซ้อนลดขั้นตอนของระบบของ  
งานราชการ มีความยืดหยุ่นทางความคิดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว หรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมในการ  
บริหารโรงเรียน ยอมรับความผิดพลาดและความล้มเหลว เรียนรู้จากสิ่งที่ทำผิดพลาด ไม่อายที่จะ
ยอมรับ และมองความผิดพลาดและล้มเหลวว่าได้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้พร้อมการแก้ไขและ 
สร้างทางเลือกในการพัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมาย มีความสามารถในการคาดการณ์ แนวโน้มเกี่ยวกับ
การบริหารของโรงเรียน สามารถสื่อสารกับครูและบุคลากรในโรงเรียนได้หลายช่องทางอย่างทั่วถึง  
ชัดเจน และทำให้ทุกคนรู้ทิศทาง เห็นเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์ กร มีความอดทนต่อความ 
ไม่ชัดเจนและความไม่แน่นอนของข้อมูลซึ่งเป็นสภาวะที่ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถที่จะวางแผนหรือ
ตัดสินใจให้ชัดเจนได ้

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 ด้านกฎหมายที่รองรับการจัดการศึกษาให้มีอิสระและความรับผิดชอบ คือผู้บริหาร 
ที่มีความซื่อสัตย์ ดังนั้นผู้บริหารจะมีคุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี้ ยืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรม 
จริยธรรมการดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณ 
แห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการเพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ มีความสามารถในการคิด  
เชิงมโนทัศน์และอนาคตทำให้เห็นแนวโน้ม ทิศทางที่จะนำมาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ วางแผนเพื่อรองรับการบริหารเชิงรุกในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ฉับพลันและสามารถนำพาโรงเรียนก้าวไปอย่างมั่นใจ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์  
เพื ่อให้สามารถตัดสินใจได้โดยอย่างรวดเร็ว และตอบสนองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่  
เปลี่ยนไป มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา 
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มีความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ สร้างความรับผิดชอบในการทำงานด้วยความยุติธรรม 
มีความรู้หลากหลายสาขาที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในงานบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างวัฒนธรรม 
องค์กรที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบการบริหารจัดการที่มีการพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลา
และเอื้อต่อการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเป็นไปอย่างรวดเร็วฉับพลับ บนข้อมูลที่ขาดความชัดเจน  
มีความย้อนแย้งในสังคมสูง คนในสังคมต้องมีคุณลักษณะที่รับได้กับสถานการณ์เหล่านี ้รวมถึง 
การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่แปลกใหม่ คนหนึ่งคนจะมีมากกว่า  
1 อาชีพ กระบวนการทางการศึกษาคือกลไกสำคัญในการหล่อหลอมสั่งสมคุณสมบัติอันสำคัญยิ่งนี้  
การเตรียมคนไทยรองรับไทยแลนด์ 4.0 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารคือบุคคลสำคัญเสมือน
หัวใจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงย่อมจะต้องมีคุณลักษณะทั้งส่วนตนและคุณลักษณะการทำงานที่รองรับ 
ไทยแลนด์ 4.0 เช่นกัน โดยภาพรวมแล้วคุณลักษณะทั้ง 91 คุณลักษณะ สอดคล้องกับเป้าหมาย 
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทั ้ง 11 ประเด็นคุณลักษณะ ล้วนมีความสำคัญจำเป็น 
ทั้งในตัวผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนต้องมีและมีอย่างสมดุล 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื ่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมาย  
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 วัตถุประสงค์เพื ่อคุณลักษณะของผู ้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์  4.0 ตามทัศนะความคิดเห็น 
ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
เป็นการวิจัยเชิงอนาคต เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 19 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ EDFR รอบที่ 1 (unstructured  
interview) EDFR รอบที่ 2 (opinionnaire) การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการโดย 1) การสัมภาษณ์
ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ผู ้เชี ่ยวชาญและ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (median) ค่าฐานนิยม (mode) และ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( interquartile range) โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  
และโปรแกรมสำเร็จรูป 
 
สรุปผลการวิจยั 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ว่าคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์  4.0  
สรุปได้เป็น 91 คุณลักษณะสอดคล้องกับ 11 เป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดังนี ้

1. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของผู้เรียน 
2. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา 
3. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านคุณภาพของระบบการศึกษา 
4. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ (efficiency) ของการบริหาร 

จัดการ 
5. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการบริหารจัดการ (management) ที่มี 

ประสิทธิภาพ 
6. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการเรียนรู้ที่สร้างคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ

ไทยแลนด์ 4.0 
7. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอาชีพ 
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8. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการศึกษาที่สร้างองค์ความรู้และทักษะ 
ที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 

9. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของคร ู
10. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ

โรงเรียน 
11. คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านกฎหมายที่รองรับการจัดการศึกษาให้มี

อิสระและความรับผิดชอบ 
จาก 11 เป้าหมาย ดังกล่าว ประกอบด้วย 91 คุณลักษณะ ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สรุปได้ดังนี ้
1. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของผู้เรียน คือผู้บริหารที่มีคุณลักษณะดังนี ้
1.1 ผู้บริหารที่ยึดมั่นในการทำเพื่อผู้อื่น เสียสละต่อส่วนรวมมีความตั้งใจจริงในการทำ

เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
1.2 ผู้บริหารที่มีความสามารถด้านการบริหารที่ใช้ศักยภาพความแตกต่างกันมาทำงาน

ร่วมกันเพ่ือให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยกิจกรรมคนสามวัย 
1.3 ผู้บริหารที่มีความซื่อตรงในการบริหารสถานศึกษาทำให้เกิดความเช่ือมั่นศรัทธา 
1.4 ผู ้บริหารที ่ดูแลเอาใจใส่ ให้เวลา ใกล้ชิดให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการสร้างและสานต่อสัมพันธภาพที่ด ี
1.5 ผู้บริหารที่มองวิกฤติให้เป็นโอกาส บริหารบนความจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.6 ผู้บริหารที่เป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร สร้างความเข้าใจ  

ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับสังคมและสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้กับ
โรงเรียน 

1.7 ผู้บริหารที่ปลูกฝังภาวะผู้นำให้กับบุคคลอื่น โดยเฉพาะครูในโรงเรียนถอืว่าทรัพยากร 
สำคัญในการบริหาร การสร้างให้ครูเป็นผู้นำทางวิชาการอันจะส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาไปสู่
คุณภาพและมีมาตรฐานทางการศึกษา 

1.8 ผู้บริหารที่เข้าใจด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่ต่างกระบวนทัศน์ 
2. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านโอกาสในการเข้ารับการศกึษา คือผู้บริหารมีคุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี้  
2.1 ผู้บริหารที่ใจเย็น สุขุม รอบคอบ มีเหตุผล 
2.2 ผู้บริหารที่บริหารการศึกษาตามหลักพรมวิหาร 
2.3 ผู้บริหารที่มีความเช่ือมั่นที่จะทุ่มเททำงานหนักเพ่ือพิชิตเป้าหมายของโรงเรียน 
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2.4 ผู้บริหารที่จัดการ ค้นหา ประเมินและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา 

2.5 ผู้บริหารที่ให้ความสำคัญ ขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนทั้งวิธีการ 
กระบวนการและเครื่องมือในการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

2.6 ผู้บริหารที่มีใจรัก (ฉันทะ) ชอบในงานการบริหารโรงเรียนและภูมิใจกับงานที่ทำ 
2.7 ผู้บริหารที่บริหารโรงเรียนบนหลักธรรมาภิบาล 
2.8 ผู้บริหารที่ยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่หลากหลายเพื่อให้เกิด

ความยั่งยืน 
3. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึ กษาของ

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านคุณภาพของระบบการศึกษา คือผู้บริหารที่มีคุณลักษณะรายละเอียดดังนี้  
3.1 ผู้บริหารที่กระตุ้นบุคลากรในโรงเรียนให้มีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมการสอน

อย่างต่อเนื่อง 
3.2 ผู้บริหารที่ใฝ่รู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้คำถามปลายเปิดแบบโค้ช เปิดใจรับฟังผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ ๆ 
3.3 ผู้บริหารที่สร้างบรรยากาศองค์กรที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี

และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
3.4 ผู้บริหารที่ปฏิบัติตนเป็นตัวแบบที่ดีทั ้งในด้านการใช้ชีวิต การทำงาน การใช้

เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความน่าเคารพ นับถือและศรัทธา 
3.5 ผู้บริหารที่สร้างระบบที่ทำให้ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลของ

องค์กรได้อย่างถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ 
3.6 ผู้บริหารที่เป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยงให้คำแนะนำ กับครูได้ทุกเรื่อง ทั้งการเรียนรู้และ

งานสนับสนุนของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน 
3.7 ผู้บริหารที่สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหา การเรียนรู้ ร่วมกันอย่างมี

กระบวนการและนำหลักการ PLC มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อสัมฤทธิผลของนักเรียน 
3.8 ผู้บริหารที่เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
3.9 ผู้บริหารที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตลอดเวลา ไม่แยกเวลางานออกจากเวลา

ส่วนตัว บริหารได้ทุกที่ทุกเวลา 
4. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านประสิทธิภาพ (efficiency) ของการบริหารจัดการ ดังนั้นผู้บริหารจึงมี
คุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี้  

4.1 ผู้บริหารที่มีความสามารถด้านการวิเทศสัมพันธ์หรือการเจรจากับต่างประเทศ
เพื่อให้เกิดการบริหารโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น นักเรียนแลกเปลี่ยนและครูอาสา 



 305 

 

4.2 ผู้บริหารที่มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่จำนวนมาก
แล้วนำมาใช้ บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 ผู้บริหารที่สร้างค่านิยมองค์กรที่ดี มีความพอเพียงเห็นคุณค่าความเป็นไทย มีวินัย
และมีความรับผิดชอบแบบสากล 

4.4 ผู้บริหารที่บริหารจัดการกับคน ข้อมูลและกระบวนการผู้บริหารที่มีประสิทธิผล
ต้องให้ความสำคัญกับครู บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหารและกระบวนการการบริหารในโรงเรียน 

4.5 ผู้บริหารที่สร้างเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอันจะเป็นประโยชน์ทั้ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลองค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ 

4.6 ผู ้บริหารที ่สร้างความร่วมมือทางวิชาการโดยทำความตกลงร่ วมมือในการ
แลกเปลี่ยนครูและนักเรียนทำให้เกิดคุณภาพเชิงวิชาการ 

4.7 ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทางการบริหารการเงินงบประมาณ การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินการให้มีความถูกต้อง สะดวกและคุ้มค่า รวดเร็ว จัดเก็บ
ข้อมูลได้จำนวนมาก 

4.8 ผู้บริหารที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการทั้งด้านนโยบายและแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

5. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการบริหารจัดการ (management) ที่มีประสิทธิภาพ คือผู้บริหารที่มี
คุณลักษณะที่มีรายละเอยีดดังนี้  

5.1 ผู้บริหารที่จัดการข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อลดขั้นตอน
ความซ้ำซ้อนและรวดเร็วในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล 

5.2 ผู้บริหารที่มีมนุษยสัมพันธ์ สุภาพ และอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ การรู้จัก
บุคคลในชุมชน 

5.3 ผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำ กล้าหาญในเชิงคุณธรรมจริยธรรมยืนหยัดบนความ
ถูกต้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง 

5.4 ผู้บริหารที่สร้างแรงบันดาลใจด้วยการจัดสภาพแวดล้อม ขององค์กรที่เอื้อและ
ส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

5.5 ผู้บริหารที่พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ศึกษาศาสตร์ 
สาขาต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ทันความรู้ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

5.6 ผู้บริหารที่มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะสามารถสร้างและเข้าถึงการใช้
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โปรแกรม และสื่อดจิิทัล 
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5.7 ผู้บริหารที่มั่นใจและมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีความเป็นอิสระ
และพึ่งตนเอง ตั้งใจเด็ดเดี่ยว 

5.8 ผู้บริหารที่ส่งเสริมสนับสนุนครูให้เป็นนักวิชาการ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
เขียนหนังสือ เอกสาร ตำราและบทความวิชาการ 

5.9 ผู้บริหารที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเอง
ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ 

6. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเรียนรู้ที่สร้างคุณลักษณะที่สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 คือผู้บริหาร 
มีคุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี ้

6.1 ผู้บริหารที่มีอิทธิพลเหนือในการโน้มน้าวจิตใจ ผู้อื่นทำให้เกิดความเชื่อ แนวคิด 
ทัศนคติ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน 

6.2 ผู้บริหารที่มุ่งผลการบริหารจัดการให้เกิดคุณลักษณะของนักเรียนที่สอดคล้อง
รองรับในยุคไทยแลนด์ 4.0 

6.3 ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา ทั้ง 4 งาน บริหารวิชาการ 
บริหารงบประมาณ บริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไป 

6.4 ผู้บริหารที่เปิดใจรับแนวความคิดใหม่ เพื่อให้ได้ความคิดเชิงสร้างสรรค์มาพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

6.5 ผู้บริหารที่มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เทคโนโลยีมีต่อพฤติกรรมมีผลกระทบ
ต่อความเช่ือและความรู้สึก 

6.6 ผู้บริหารที่ยอมรับความผิดพลาดของตนเองและยอมรับในความผิดพลาดของผู้อื่น 
สร้างบรรยากาศที่มีความอบอุ่นเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงาน 

6.7 ผู้บริหารที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของความสุข 
(happy) ความหวัง (hope) และความสันติ ปรองดอง สามัคคี 

6.8 ผู้บริหารที่มีความสามารถในการปรับตัวทางอารมณ์ ยอมรับและมีทัศนคติที่ดีกับ
ความแตกต่าง มองเห็นข้อดีที่เกิดขึ้นจากความแตกต่าง 

7. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอาชีพ คือผู้บริหารที่มีคุณลักษณะที่มี
รายละเอียดดังนี้  

7.1 ผู้บริหารที่มีความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
7.2 ผู้บริหารที่มีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนและผู้บริหาร 
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7.3 ผู้บริหารที่นึกถึงความผิดพลาดหรือการมองผลงานในอดีตที่เคยทำผิดพลาด นำมา
เป็นบทเรียนสะท้อน หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงาน 
ให้มุ่งไปสู่การทำงานที่ดีกว่าเดิม 

7.4 ผู้บริหารที่ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความโดดเด่นที่แตกต่างสร้างเอกลักษณ์ ที่สอดคล้อง 
กับบริบทตามความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนวศาสตร์พระราชา 

7.5 ผู้บริหารที่สร้างจุดแข็งโดยการสร้างความแตกต่างของโรงเรียนในบริบทของตนเอง 
7.6 ผู้บริหารที่มีความสามารถในการคิดบูรณาการนำศาสตร์ความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ  

มาใช้ในการบริหารโรงเรียนอย่างเหมาะสม 
7.7 ผู้บริหารที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย อย่างเชี่ยวชาญฐานะเจ้าของภาษา 

ทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน การพูดเพื่อการสื่อสาร 
7.8 ผู้บริหารที่มีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 

การสื่อสาร 
7.9 ผู้บริหารที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ องค์กร สังคมและส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ 

8. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษาที่สร้างองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 
21 คือผู้บริหารที่มีคุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี้  

8.1 ผู้บริหารที่เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ศักยภาพและยอมรับความคิดเห็น
ผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ 

8.2 ผู้บริหารที่เชื่อมั่นในตัวเองและผู้ร่วมงานโดยส่งเสริม สนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ  
การทำงานสไตล์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร 

8.3 ผู้บริหารที่สามารถบริหารจัดการกับครูและบุคลากรที่มีความแตกต่างทางสังคม 
วัย ค่านิยมพร้อมให้โอกาสทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียม 

8.4 ผู้บริหารที่สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาตนเองโดยเน้นการสร้างและ
เน้นประสบการณ์เข้มข้นที่เอื้อให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม 

8.5 ผู้บริหารที่การคิดที่แตกต่าง อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน หรือการคิดเพื่อสร้าง
มุมมองใหม่ ๆ ไม่จำกัดความคิด ความรู้ หรือความคิดเห็นในการบริหารโรงเรียน 

8.6 ผู้บริหารที่ปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักการ ค่านิยม ความเชื่อและมีอุดมการณ์ 
8.7 ผู้บริหารที่มีความสามารถในการคิดเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้ได้วิธีการ แนวทางวิธี

ปฏิบัติด้านการบริหารจัดการที่ดีที่สุด 
8.8 ผู้บริหารที่มีความสามารถในการคิดประยุกต์ศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาใช้ในทาง 

การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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9. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของครู คือผู้บริหารที่มีคุณลักษณะ 
ที่มีรายละเอียดดังนี้  

9.1 ผู้บริหารที่เอาใจใส่กับครูและบุคลากรด้วยความจริงใจเพื่อให้ได้ร่วมมือร่วมใจ
อย่างต่อเนื่อง 

9.2 ผู้บริหารที่คิดคล่องและมีความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย รวดเร็ว  
ตรงประเด็น และ สามารถแยกแยะได้หลายแขนง หลายกลุ่ม หลายลักษณะ หลายประเภทหรือ  
หลายรูปแบบ 

9.3 ผู้บริหารที่มองเห็นความเชื่อมโยง เป็นการมองภาพใหญ่ มองเห็นรูปแบบหรือ 
องค์ประกอบบางอย่างที่เหมือนกัน สามารถมองเห็นความคล้ายคลึงกันของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและ
สามารถเช่ือมโยงกับเรื่องบางเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 

9.4 ผู้บริหารที่มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ ใจกว้างพร้อมรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในสังคมที่มีข้อมูลขัดแย้ง ไร้ความชัดเจน  
ได้อย่างมีความสุข 

9.5 ผู ้บริหารที ่ตัดสินใจว่องไว ชัดเจนและถูกต้อง บนพื ้นฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ที่เพียงพอมีประสิทธิภาพ 

9.6 ผู้บริหารที่ชอบความท้าทายในการบริหารโรงเรียน หาวิธีการ แนวคิดใหม่ ๆ  
มาแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

9.7 ผู้บริหารที่มีความไวต่อการรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและเข้าใจเหตุผลของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี 

9.8 ผู้บริหารที่ปรับตัวด้านบริหารจัดการให้อยู่ในโลกดิจิทัลและเทคโนโลยีที่มาจาก
การเปลี ่ยนแปลงนำไปสู ่ความเป็นจริงเสมือนด้านอื ่น ๆ เช่น การทำงานกับหุ ่นยนต์ อุปกรณ์
ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีความสุข 

10. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน คือผู้บริหารที่มี
คุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี้  

10.1 ผู ้บร ิหารที ่บร ิหารจัดการทรัพย์สินของโรงเรียนและบริหารต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพโดยวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

10.2 ผ ู ้บร ิหารท ี ่ม ีความชัดเจนในกระบวนการการบร ิหารจ ัดการโรงเร ียน  
โดยการจัดระบบให้เรียบง่าย ลดความซับซ้อนลดขั้นตอนของระบบของงานราชการ 

10.3 ผู ้บร ิหารที ่ม ีความยืดหยุ ่นทางความคิดและสามารถปรับตัวให้เข ้ากับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ 
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10.4 ผู้บริหารที่สามารถสื่อสารกับครูและบุคลากรในโรงเรียนได้หลายช่องทางอย่าง
ทั่วถึง ชัดเจน และทำให้ทุกคนรู้ทิศทาง เห็นเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 

10.5 ผู้บริหารที่มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมในการบริหาร
โรงเรียน 

10.6 ผู้บริหารที่มีความอดทนต่อความไม่ชัดเจนและความไม่แน่นอนของข้อมูลซึ่งเป็น
สภาวะที่ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถที่จะวางแผนหรือตัดสินใจให้ชัดเจนได้ 

10.7 ผู้บริหารที่ยอมรับความผิดพลาดและความล้มเหลว เรียนรู้จากสิ่งที่ทำผิดพลาด 
ไม่อายที่จะยอมรับ และมองความผิดพลาดและล้มเหลวว่าได้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้พร้อมการ
แก้ไขและสร้างทางเลือกในการพัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมาย 

10.8 ผู้บริหารที่มีความสามารถในการคาดการณ์ แนวโน้มเกี่ยวกับการบริหารของ
โรงเรียน 

11. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านกฎหมายที่รองรับการจัดการศึกษาให้มีอิสระและความรับผิดชอบ  คือ
ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี้  

11.1 ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

11.2 ผู้บริหารที่มีความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ สร้างความรับผิดชอบ 
ในการทำงานด้วยความยุติธรรม 

11.3 ผู้บริหารที่ยืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรมจริยธรรมการดำรงตนและประพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการ
เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการคร ู

11.4 ผู้บริหารที่มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และอนาคตทำให้เห็นแนวโน้ม 
ทิศทางที่จะนำมาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

11.5 ผู้บริหารที่มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ วางแผนเพื่อรองรับการบริหาร
เชิงรุกในสังคมที่เปลี่ยนแปลงฉับพลันและสามารถนำพาโรงเรียนก้าวไปอย่างมั่นใจ 

11.6 ผู้บริหารที่มีความรู้หลากหลายสาขาที่จะนำมาประยุกต์ ใช้ในงานบริหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

11.7 ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถตัดสินใจ  
ได้โดยอย่างรวดเร็ว และตอบสนองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

11.8 ผู้บริหารที่สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบ
การบริหารจัดการที่มีการพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลาและเอ้ือต่อการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0  
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อภิปรายผลการวิจัย 
ข้อค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายเพื่อสรุปคุณลักษณะของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด ์4.0 ดังนี ้
ภายใต้คำนิยามของงานวิจัยที่ว่า ภาพอนาคตของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะ 
ที่จะทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
ความสอดคล้องกับการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะมีทั้งคุณลักษณะ 
ที่เป็นคุณลักษณะพื้นฐานผู้บริหารขั้นพื้นฐานทั่วไปแต่ยังคงมีความสำคัญจำเป็นและคุณลักษณะพิเศษ 
ที ่มีความแตกต่างจากคุณลักษณะของผู ้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานที ่เคยมีมาก่อน ดังนั้น  
จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีทั้งหมด 91 คุณลักษณะ คือ 1) คุณลักษณะที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของผู้เรียน 2) คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา 3) คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านคุณภาพของระบบ
การศึกษา 4) คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ (efficiency) ของการบริหาร
จัดการ 5) คุณลักษณะที ่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการบริหารจัดการ (management) ที ่มี 
ประสิทธิภาพ 6) คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการเรียนรู้ที่สร้างคุณลักษณะที่สอดคล้อง
กับไทยแลนด์ 4.0 7) คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอาชีพ  
8) คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการศึกษาที่สร้างองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญจำเป็น
สำหรับศตวรรษที่ 21 9) คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ของครู 10) คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ
โรงเรียน 11) คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านกฎหมายที่รองรับการจัดการศึกษาให้มีอิสระ  
และความรับผิดชอบ การวิจัยพบว่า 11 เป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษา 
นั้นที่เป็นเช่นนี้เพราะการจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นไปเพื่อการเตรียมคนรุ่นใหม่ที่จะอยู่ใน 
สังคมไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีคุณภาพทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน และเรื่องส่วนรวม อีกทั้งต้องสอดคล้อง 
กับความต้องการของคนรุ่นใหม่ การศึกษาต้องสร้างคุณลักษณะภาวะผู้นำ การปรับตัว การชี้นำตนเอง 
ตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง ให้เกียรติผู้อื่นเคารพการตัดสินใจ มีความซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกคำนึงถึง 
ส่วนร่วมเสมอ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหล่งบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดีงามความเก่ง ความสุข
ที่สมบูรณ์พร้อมไปสู่สังคมที่เปลี่ยนไปอย่างมีคุณภาพจึงต้องมีคุณลักษณะที่หลากหลาย ซึ่งคุณลักษณะ 
เหล่านี้มีความสำคัญยิ่งในยุคมีการปรับเปลี่ยน ทั้งกระบวนทัศน์ กระบวนการ และผลลัพธ์ จะเห็นว่า
คุณลักษณะหลายประเด็นนั้นมีความคล้ายคลึงกับคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษา  
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ขั้นพื้นฐานที่มีมานาน เช่น คุณธรรม จริยธรรมหรือหลักการความดีงามตามศาสนาหรือลัทธิที่นับถือ 
แต่แสดงให้เห็นว่าเป็นคุณลักษณะที่สำคัญยิ่งที่มีมานานแม้หลายสิ่งบนโลกใบนี้ เปลี่ยนไป ในขณะที่มี 
คุณลักษณะใหม่ ๆ บางประการที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ และสอดคล้อง
กับเป้าหมายนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษานั้นเป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา ในระยะ  
15 ปี ข้างหน้าตามแผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 - 2574 ซึ่งมีสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ คือ การเข้าถึง ความเท่าเทียม คุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง และคุณลักษณะบางประเด็นก็สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั ่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายด้านการสร้าง
หลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุมและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนองค์ประกอบแต่ละประเด็นคุณลักษณะ อภิปรายผลได้ดังนี ้

1. ประเด็นคุณลักษณะของผู ้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมาย  
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของผู้เรียน พบว่าแนวทาง 
การปฏิบัติตามทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเห็นสอดคล้อง ประเด็นนี้มีคุณลักษณะ 8 คุณลักษณะ  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชัยยนต์ เพาพาน ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องสร้างหลักการทั้งเชิงบวก เชิงรุก 
และวิธีการ ดูแลเอาใจใส่ต้องให้เวลา ให้ความสำคัญ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของเจริญ   
ภูวิจิตร์ กล่าวว่า ผู้บริหารต้องมีความซื่อสัตย์และคุณธรรมสูง รักและเอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่างแท้จริง 
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 1) ผู้บริหารที่ยึดมั่นในการทำเพื่อผู้อื่น เสียสละต่อส่วนรวมมีความตั้งใจจริง  
ในการทำเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติมา ดีปรีดิลก ซึ่งได้สรุป 
ลักษณะที่ดีและจำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา ในหนังสือเรื ่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา
การศึกษา นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับฟาโย (Fayo) กล่าวว่าหลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพต้องมี 
ความเสียสละผลประโยชน์ ส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ขององค์การ 2) ผู้บริหารที่มีความสามารถ 
ด้านการบริหารที่ใช้ศักยภาพความแตกต่างกันมาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผลด้วยกิจกรรมคนสามวัยสอดคล้องกับแนวคิดของมิ่งสรรพ์ ขาวสะอาดที่ว่าผู้บริหารต้อง
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลตามความถนัด และสอดคล้องกับผลการวิจัยของทวีศักดิ์  
จินดานุรักษ์ ที่ว่า ผู้บริหารต้องสามารถทำงานกับทีมงานที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ดี นอกจากนั้น 
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของนราวิทย์ นาควิเวกที่ว่าผู้บริหารต้องเข้าใจในความต่างของคนและศรัทธา 
ในคุณค่าความแตกต่างของแต่ละคน 3) ผู้บริหารที่มีความซื่อตรงในการบริหารสถานศึกษาทำให้เกิด
ความเชื่อมั่นศรัทธาสอดคล้องกับแนวคิดของกิติมา ปรีดีดิลกที่ว่าผู้บริหารต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต  
สอดคล้องกับแนวคิดของมิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ที่ว่าผู้บริหารต้องมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะที่ว่าผู้บริหารต้องซื่อสัตย์  4) ผู้บริหารที่ดูแล 
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เอาใจใส่ ให้เวลา ใกล้ชิดให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการสร้างและสาน
ต่อสัมพันธภาพที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของสมหมาย อ่ำดอนกลอย ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องเอาใจใส่ 
ต่อนักเรียน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับชัยยนต์ เพาพาน ที่กล่าวว่าผู ้บริหารต้องสร้างหลักการ 
ทั้งเชิงบวก เชิงรุกและวิธีการ ดูแลเอาใจใส่ต้องให้เวลา ให้ความสำคัญ สอดคล้องกับแนวคิดของเจริญ  
ภูวิจิตร์ กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีความซื่อสัตย์และคุณธรรมสูง รักและเอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่างแท้จริง 
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวคิดอีกหลายคนเช่น ของวรินทร วูวงศ์ แอนเดรีย ดิกสัน (Andrea J.  
Dixon) เจอร ัล (Gerald Aungus) และ จอร ์ด ค ัวร ัส (George Couros) และม ูลน ิธ ิวอลแลค  
(The Wallace Foundation) 5) ผู้บริหารที่มองวิกฤติให้เป็นโอกาส บริหารบนความจำกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 6) ผู้บริหารที่เป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร สร้างความเข้าใจ  
ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับสังคมและสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้กับ
โรงเรียน สอดคล้องกับข้อค้นพบของของชัยยนต์ เพาพาน ที่ว่าผู้บริหารต้องเป็นนักประชาสัมพันธ์  
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อค้นพบของสุกัญญา รอดระกำ ที่ว่าผู้บริหารต้องให้ความสำคัญกับ 
การประชาสัมพันธ์ 7) ผู้บริหารที่ปลูกฝังภาวะผู้นำให้กับบุคคลอื่น โดยเฉพาะครูในโรงเรียนถือว่า  
ทรัพยากรสำคัญในการบริหาร การสร้างให้ครูเป็นผู้นำทางวิชาการอันจะส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนา
ไปสู่คุณภาพและมีมาตรฐานทางการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของสมหมาย อ่ำดอนกลอย ที่กล่าวว่า 
ผู้บริหารต้องพัฒนาคนอื่นให้เป็นผู้นำซึ่งมีองค์ประกอบของภาวะผู้นำทางการศึกษา นอกจากนี้  
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของมูลนิธิวอลแลค (The Wallace Foundation)ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้อง 
ปลูกฝังภาวะผู้นำให้กับบุคคลอื่น 8) ผู้บริหารที่เข้าใจด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่ต่างกระบวน 
ทัศน์ สอดคล้องกับแนวคิดของวรวัจน์ สุวคนธ์ ที่กล่าวว่าผู้บริหารทำงานได้หลากหลายในวัฒนธรรม 
ที่แตกต่างกัน 

กล่าวโดยสรุป ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของผู ้เรียนนั ้นมีความสำคัญ 
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของระบบการศึกษา ผู้บริหารต้องให้ความใส่ใจดังนั้นคุณลักษณะที่สอดคล้อง 
กับเป้าหมายนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของผู้เรียนมีความสำคัญ 
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรต้องมีแต่ระดับความลึกซึ้งอาจจะต้องดูตามความเหมาะสม เช่น ความใกล้ชิด 
ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาควรมีระดับความสัมพันธ์ที่มีความเหมาะสม การให้ความสำคัญกับ 
ทุกฝ่ายต้องมีขอบเขตมีความเป็นเหตุเป็นผล ในแต่ละเรื่องและแต่ละบุคคล 

2. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา  
ของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา ประกอบด้วยคุณลักษณะจำนวน 
 8 คุณลักษณะ สอดคล้องกับแนวคิดของถวิล มาตรเลี่ยม ที่กล่าวว่าผู้บริหารสุขุมรอบคอบกับปัญหา 
ที่ยุ ่งยากซับซ้อน สอดคล้องกับแนวคิดของกิติมา  ปรีดีดิลก ที่กล่าวว่าผู ้บริหารมีพรหมวิหาร 4  
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวคิดของ สมชาย เทพแสง ที่กล่าวว่าผู้บริหารมืออาชีพต้องมีลักษณะ
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เป็นพ่อแม่ผู ้ปกครองต้องมีพรหมวิหารธรรมวางตัวเป็นกลาง มีคุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี้  
1) ผู้บริหารที่ใจเย็น สุขุม รอบคอบ มีเหตุผล สอดคล้องกับแนวคิดของถวิล มาตรเลี่ยม ที่กล่าวว่า 
ผู้บริหารสุขุมรอบคอบกับปัญหาที่ยุ ่งยากซับซ้อน และสอดคล้องกับแนวคิดของสมชาย เทพแสง   
ที่กล่าวว่าผู ้บริหารมีอารมณ์ขัน สุขุมรอบคอบ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อค้นพบของศศิรดา  
แพงไทย ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีอารมณ์ขัน สุขุมรอบคอบ 2) ผู้บริหารที่บริหารการศึกษาตามหลัก 
พรมวิหาร สอดคล้องกับแนวคิดของกิติมา ปรีดีดิลก ที่กล่าวว่าผู้บริหารมีพรหมวิหาร 4 นอกจากนั้น 
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ สมชาย เทพแสง ที่กล่าวว่าผู้บริหารมืออาชีพต้องมีลักษณะเป็นพ่อแม่ 
ผู้ปกครองต้องมีพรหมวิหารธรรมวางตัวเป็นกลาง 3) ผู้บริหารที่มีความเชื่อมั่นที่จะทุ่มเททำงานหนัก
เพื่อพิชิตเป้าหมายของโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของชัยยนต์ เพาพาน และสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับแนวคิดของ แมซิน (Maxine) ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องแสดงความมุ่งมั่น 
และความทุ่มเท นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิที่กล่าวว่า 
ผู้บริหารต้องมีความใฝ่ใจในการงาน นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับข้อค้นพบของ กฤษณะ บุหลัน  
ที่พบว่า ผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะทุ่มเทให้งานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างสุดความสามารถ 4) ผู้บริหาร 
ที่จัดการ ค้นหา ประเมินและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ 
ทุกเวลา สอดคล้องกับแนวคิดของเอกชัย กี่สุขพันธ์ ที่ว่าการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ไม่มีขอบเขต
หรือข้อจำกัดในเรื่องเวลาหรือสถานที่ ทำให้สามารถเข้าถึง รับรู้ เรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา สอดคล้อง 
กับการศึกษาของเผชิญ กิจระการและคณะที่พบว่าผู้บริหารประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือ
กระตุ้นการเรียนรู้ และผลการวิจัยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่กล่าวว่าผู้บริหารสามารถใช้ 
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของทศพร ศิริสัมพันธ์ ที่ว่าผู้บริหารมีคุณลักษณะ 
ใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการประชาชน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ที่กล่าวว่าผู้บริหารใช้เทคโนโลยีช่วยเตรียมบทเรียน 5) ผู้บริหารที่ให้ 
ความสำคัญ ขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนทั้งวิธีการ กระบวนการและเครื่องมือ  
ในการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับแนวคิดของสุกัญญา รอดระกำ  
ที่ว่าผู้บริหารต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Intervention) ด้วยการวางแผนปฏิบัติการในการ 
ปรับแต่งสิ่งต่าง ๆ ให้แตกต่างจากเดิม สอดคล้องกับข้อค้นพบของซารา แอนเนที่กล่าวว่าผู้บริหารที่มี 
ความรู้และทักษะในการโต้ตอบการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายและงานที่ซับซ้อนในการจัดการมนุษย์ 
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับสอดคล้องกับแนวคิดของทองคิน และทรอย แดนที่ว่าวัฒนธรรมองค์กร 
ของโรงเรียนและการเปลี่ยนแปลงและบทบาทหลักของครูใหญ่ในการเป็นผู้นำ  6) ผู้บริหารที่มีใจรัก 
(ฉันทะ) ชอบในงานการบริหารโรงเรียนและภูมิใจกับงานที่ทำ  สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมถวิล  
ชูทรัพย์ ที ่ว่ามีผู ้บริหารมีทัศนคติว่าการมีใจรักในงานและการมีความรู้ ทำให้ทุกอย่างสามารถ  
แก้ปัญหาได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของไกรยส ภัทราวาท ที่ว่ามีใจรักบริการ 7) ผู้บริหารที่บริหาร 
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โรงเรียนบนหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับผลการศึกษาของสมพงค์ จินา ที่กล่าวว่าองค์ประกอบภาวะ 
ผู้นำและพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตจังหวัด 
ภาคใต้ตอนบนสอดคล้องกับแนวคิดของสุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ ที่กล่าวว่าการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
8) ผู้บริหารที่ยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสอดคล้อง 
กับกฤษฎาภรณ์ รุจีสำรงกุล ที่ว่าขับเคลื่อนองค์การให้อยู่รอดสู่การเติบโตที่มั ่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
สอดคล้องกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ว่า ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ (Productivity) ที่ตอบสนอง 
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักของ
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อค้นพบ
ของกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาที่ว่าการพัฒนาสังคมจึงต้องมุ่งพัฒนาโดยเน้น
เรื่องคุณภาพและความยั่งยืน 

กล่าวโดยสรุป การเข้าถึงโอกาสในการรับการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารต้องทำให้  
เกิดขึ้นปัญหาหนึ่งที่พบมากในปัจจุบันคือการออกกลางคันอันส่งผลให้การเข้ารับการศึกษาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับที่ไม่สูงเท่าที่ควร มีคนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการศึกษาน้อยมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างจาก  
ภาพรวมส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ดังนั้นผู้บริหารที่มีคุณลักษณะส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงโอกาสรับ
การศึกษามีความสำคัญ การบริหารการศึกษาตามหลักการทางศาสนาตามที่ผู้บริหารสถานศึกษา 
นับถือนั้นเป็นคุณลักษณะสิ่งสำคัญ รวมถึงการมีใจกว้างยอมรับและเข้าในหลักการตามศาสนา  
ที่แตกต่างกันของผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา  

3. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ  
นโยบายไทยแลนด ์4.0 ด้านคุณภาพของระบบการศึกษา ประกอบด้วยคุณลักษณะจำนวน 9 คุณลักษณะ  
สอดคล้องกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ว่า ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ (Productivity) ที่ตอบสนอง 
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักของ 
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นสอดคล้องกับแนวคิด
ของชัยยนต์ เพาพาน ที่ว่าผู้บริหารมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ บทบาท 
ในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู ้ คือผู ้บริหารที ่มีคุณลักษณะรายละเอียดดังนี้  
1) ผู้บริหารที่กระตุ้นบุคลากรในโรงเรียนให้มีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมการสอนอย่างต่อเนื่ อง
สอดคล้องกับข้อค้นพบของบุรัญชัย จงกลนี ที่ว่าผู้บริหารต้องกระตุ้นให้ผู้น้อยมีความภูมิใจในงานของ
ตน สอดคล้องกับข้อค้นพบของสมหมาย อ่ำดอนกลอยที่ว่าผู้บริหารต้องกระตุ้นให้ครูปรับเปลี่ยน  
พฤติกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
กฤษฎาภรณ์ รุจีสำรงกุลที่ว่าผู้นำเป็นพลังกระตุ้นจูงใจการทำงาน ร่วมกันสู่ความสำเร็จแบบสมดุล  
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2) ผู้บริหารที่ใฝ่รู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้คำถามปลายเปิดแบบโค้ช เปิดใจรับฟังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ ๆ สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติที่กล่าวว่าผู้นำจะเป็น
โค้ชและเป็นที่ปรึกษาของผู้ตามแต่ละคนเพื่อการพัฒนาผู้ตามไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่าเดิมยิ่ง ๆ ขึ้นไป  
และสอดคล้องกับแนวคิดของ นราวิทย์ นาควิเวก ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องฝึกฝนคนเป็นและโค้ชคนได้  
3) ผู้บริหารที่สร้างบรรยากาศองค์กรที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีและนำไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับข้อค้นพบของถวิล มาตรเลี่ยม ที่ว่าผู้บริหารสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
มีภาวะผู ้นำทางการศึกษา  ลดงานประจำลง และสอดคล้องกับแนวคิดของมูลนิธ ิวอลแลค  
(The Wallace Foundation) ที่ว่าสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อการศึกษา นอกจากนั้นสอดคล้องกับ 
แนวคิดของชัยยนต์ เพาพาน ที่ว่าผู้บริหารมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
บทบาทในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ 4) ผู้บริหารที่ปฏิบัติตนเป็นตัวแบบที่ดี 
ทั้งในด้านการใช้ชีวิต การทำงาน การใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความน่าเคารพ นับถือและ
ศรัทธา สอดคล้องกับข้อค้นพบของชัยยนต์ เพาพานที ่ว่าเป็นตัวแบบที่ดี ( good model) และ
สอดคล้องกับข้อค้นพบของสมหมาย อ่ำดอนกลอย ที่ว่าผู้บริหารต้องสร้างตัวแบบการปฏิบัติงานที่ดี  
มีการชื่นชมในความสำเร็จและก้าวหน้าของนักเรียนและบุคลากร 5) ผู้บริหารที่สร้างระบบที่ทำให้ครู
และบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้อย่างถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ สอดคล้องกับ
แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการและงานวิจัยของมิเชล (Michael Poh) 6) ผู้บริหารที่เป็นที่ปรึกษา  
พี่เลี้ยงให้คำแนะนำ กับครูได้ทุกเรื่อง ทั้งการเรียนรู้และงานสนับสนุนของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7) ผู้บริหารที่สร้างเครือข่าย  
ความสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหา การเรียนรู้ ร่วมกันอย่างมีกระบวนการและนำหลักการ PLC มาใช้ในการ 
บริหารจัดการเพื่อสัมฤทธิผลของนักเรียน สอดคล้องกับข้อค้นพบเจริญ ภูวิจิตร สมหมาย อ่ำดอนกลอย  
และชัยวุฒ ิวรพินธุ์ 8) ผู้บริหารที่เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นคณุลักษณะ 
ผู้บริหารที่สอดคล้องกับแนวทางของคนไทยที่ได้รับมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9) ผู้บริหารที่
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตลอดเวลา ไม่แยกเวลางานออกจากเวลาส่วนตัว บริหารได้ทุกที่ทุกเวลา 
สอดคล้องกับสมหมาย อ่ำดอนกลอยการดี เลียวไพโรจน์ ศศิรดา แพงไทยและสุกัญญา รอดระกำ  

กล่าวโดยสรุปการบริหารการศึกษาตามหลักการทางศาสนาตามที่ผู้บริหารสถานศึกษา
นับถือนั้นเป็นคุณลักษณะสิ่งสำคัญ รวมถึงการมีใจกว้างยอมรับและเข้าในหลักการตามศาสนา  
ที่แตกต่างกันของผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฝ่าย  

4. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ 
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านประสิทธิภาพ (efficiency) ของการบริหารจัดการ ประกอบด้วยคุณลกัษณะ 
จำนวน 8 คุณลักษณะ สอดคล้องกับข้อค้นพบของสมหมาย อ่ำดอนกลอย ที่ว่าผู้บริหารควรสร้างสรรค์ 
ระบบและเงื่อนไขการทำงานที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี  
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ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่กล่าวว่าผู ้บริหารมี  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  วิชาการ ดังนั้นผู้บริหารจึงมี
คุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี้ 1) ผู้บริหารที่มีความสามารถด้านการวิเทศสัมพันธ์หรือการเจรจากับ 
ต่างประเทศเพื่อให้เกิดการบริหารโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น นักเรียนแลกเปลี่ยนและครูอาสา 
สอดคล้องกับแนวคิดของคอตเตอร์ (Kotter) ที่กล่าวว่าสามารถสร้างสัมพันธภาพให้เข้มแข็งพอที่จะ 
สืบค้นข้อมูลได้จากหน่วยงานอื่น ธุรกิจอื ่น ๆ หรือฝ่ายอื่นในองค์กรเดียวกัน และสอดคล้องกับ  
ข้อค้นพบของสมหมาย อ่ำดอนกลอย ที่ว่าผู้บริหารควรสร้างสรรค์ระบบและเงื่อนไขการทำงานที่จะ 
ช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนงาน
การบริหารจัดการทรัพยากร การดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา การติดตามผล 
การเรียนของนักเรียน การประเมินผล การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเอาใจใส่ต่อ
นักเรียน 2) ผู้บริหารที่มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่จำนวนมากแล้ว 
นำมาใช้ บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อมูลในโลกยุคไทยแลนด์ 4.0 เกิดขึ้น
มากมายตลอดเวลา ดังนั้น ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการคัดเลือกและสร้างองค์ความรู้จากข้อมูล
มากมายมาสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช ที่กล่าวว่า 
การทำงานเรียนรู้ร่วมกันในหมู่เพื่อนร่วมงานมีการเก็บบทเรียนจากการทำงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์  
และแนวคิดของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ที่กล่าวว่าผู้บริหารจัดระบบและใช้ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร สอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานปฏิรูปการศึกษาที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีความรู้  
และบริหารโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สอดคล้องกับแนวคิดของเจริญ ภูวิจิตร์ ที่กล่าวว่า  
ผู้บริหารมีศักยภาพในการจัดตั้งเครือข่ายและการวางแผนพัฒนาครูอย่างเป็นระบบภายใต้โครงข่าย 
สอดคล้องกับแนวคิดของ กรอสแมน (Grossman) ที่กล่าวว่าผู้บริหารมีบทบาทในการบริหารสารสนเทศ  
การรวบรวมข้อมูล และกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูล สอดคล้องกับแนวคิดของสมหมาย อ่ำดอนกลอย  
ที่ว่าผู้บริหารจึงมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับแนวคิดของ มูลนิธิวอลแลค (The Wallace Foundation) ที่กล่าวว่า 
ผู้บริหารต้องนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและกระบวนการ 
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่กล่าวว่า 
ผู้บริหารมียุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  สอดคล้องกับแนวคิด 
ของดุสิต อุบลเลิศ ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีทักษะที่จำเป็นในอนาคตทั้งด้านวิชาการ ภาษา คอมพิวเตอร์  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเป็น “smart teacher”ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของศักดิ์ไทย สุรกิจบวร  
ที่ว่าผู้บริหารมีความพร้อมทางด้านข้อมูลสารสนเทศ 3) ผู้บริหารที่สร้างค่านิยมองค์กรที่ดี มีความ
พอเพียงเห็นคุณค่าความเป็นไทย มีวินัยและมีความรับผิดชอบแบบสากลสอดคล้องกับแนวคิดของ  
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สมถวิล ชูทรัพย ที่กล่าวว่ายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงาน สอดคล้องกับสมชัย จิตสุ ชน  
ที่กล่าวว่าใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สมถวิล ชูทรัพย์ ที่กล่าวว่ายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงาน 4) ผู้บริหารที่บริหารจัดการกับคน 
ข้อมูลและกระบวนการผู้บริหารที่มีประสิทธิผลต้องให้ความสำคัญกับครู บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้ง 
การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและกระบวนการการบริหาร  
ในโรงเรียนสอดคล้องกับข้อค้นพบของมูลนิธิวอลแลค (The Wallace Foundation) ที่กล่าวว่าผู้บริหาร 
ที่มีประสิทธิผลต้องให้ความสำคัญกับครู บุคลากรและผู้เรียน 5) ผู้บริหารที่สร้างเครือข่ายทั้งหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชนอันจะเป็นประโยชน์ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลองค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ  
สอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา  ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องเป็นผู้นำด้าน 
การจัดระบบเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของเจริญ ภูวิจิตร ที่กล่าวว่า 
มีศักยภาพในการจัดต้ังเครือข่ายและการวางแผนพัฒนาครูอย่างเป็นระบบภายใต้โครงข่าย เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีศักยภาพในการจัดตั้งเครือข่ายและการวางแผนพัฒนาครูอย่างเป็นระบบภายใต้  
โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยวุฒิ วรพินธุ์ ที่กล่าวว่าคุณลักษณะภาวะ
ผู้นำการสร้างเครือข่าย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ สมหมาย อ่ำดอนกลอยที่กล่าวว่า  
ผู้บริหารควรต้องมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 6) ผู้บริหารที่สร้างความร่วมมือ 
ทางวิชาการโดยทำความตกลงร่วมมือในการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนทำให้เกิดคุณภาพเชิงวิชาการ 
สอดคล้องกับแนวคิดของรุ่ง แก้วแดง ที่กล่าวว่ามีความเป็นผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็ง สอดคล้องกับ 
แนวคิดของสมหวัง พิธิยานุวัฒน ที่กล่าวว่าผู้บริหารมีคุณลักษณะความสามารถทางวิชาการ สอดคล้อง 
กับผลการศึกษาของอรุณ รักธรรม ที่ว่าผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะด้านความรู้ทางวิชาการ สอดคล้อง 
กับผลการศึกษาของสุพล วังสินธ์ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องสร้างผลงานทางวิชาการ สอดคล้องกับข้อค้นพบ 
ของสมถวิล ชูทรัพย์ ที่ว่ามีความเป็นผู้นำทางวิชาการ สอดคล้องกับข้อค้นพบของสมหมาย อ่ำดอนกลอย 
ที่ว่าบทบาทในการเป็นผู้นำในด้านวิชาการนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อค้นพบของจักรพรรดิ วะทา  
ที่ว่าผู้บริหารที่มีความสำเร็จทางด้านวิชาการ 7) ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทางการบริหาร 
การเงินงบประมาณ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินการให้มีความถูกต้อง สะดวกและ
คุ้มค่า รวดเร็ว จัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก สอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานปฏิรูปการศึกษา ซึ่งได้ 
กำหนดคุณลักษณะ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ระบบงบประมาณ สอดคล้องกับแนวคิด
ของเอกชัย กี่สุขพันธ์ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีความสามารถด้านการบริหารงบประมาณการเงิน  
สอดคล้องอกับแนวคิดของอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีความแตกฉานด้านการเงิน 
(financial literacy) ซึ่ง OECD ได้นิยามว่าคือความรู้และความเข้าใจแนวความคิดที่เกี่ยวกับการเงิน  
ความเสี่ยงทางการเงิน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของเบลินดา ซานเชส วิลล์กัส ที่ว่าผู้บริหารต้องมี
การวางแผนบูรณาการระบบงบประมาณและการติดตาม (IPBMS)อีกด้วย 8) ผู้บริหารที่มีความเป็น 
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อิสระในการบริหารจัดการทั้งด้านนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสอดคล้องกับ  
แนวคิดของอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ที่ว่าผู้บริหารมีความต้องการเป็นอิสระในตัวเอง สอดคล้องกับข้อ
ค้นพบของเจริญ ภูวิจิตร์ ที่ว่าผู้บริหารต้องมีความเป็นอิสระในการบริหาร  สำนักนายกรัฐมนตรี  
สอดคล้องกับแนวคิดของเผชิญ กิจระการและคณะ ที่ว่าผู้บริหารนิยมที่จะทำงานแบบอิสระมากกว่า  
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ที่กล่าวว่าโรงเรียน
จะมีอิสระในการแสวงหาความเป็นเลิศโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการจัดการด้วยตนเองอีกด้วย 

กล่าวโดยสรุป ผู ้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานควรจะมีคุณลักษณะด้านการใช้
สารสนเทศในทางบริหารให้ได้ประสิทธิภาพมากกว่าการจัดการกับข้อมูล ซึ่งปัจจุบันข้อมูลจำนวนมาก
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงาน  

5. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการบริหารจัดการ (management) ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
คุณลักษณะจำนวน 9 คุณลักษณะ สอดคล้องกับแนวคิดของชัยยนต์ เพาพาน ที่กล่าวว่าผู้บริหาร 
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะมีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ  
(ability to inspire) ผู้บริหารควรสร้างความกระตือรือร้นและความคิดเชิงบวกต่อบุคลากรในการ
ร่วมกันกำหนดทิศทางในอนาคต สิ่งทั้งหมดนี้ต้องเน้นให้เกิดขึ้นใน ขณะที่ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหาร  
คือผู้บริหารที่มีคุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี้ 1) ผู้บริหารที่จัดการข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบระบบ
ฐานข้อมูลกลาง เพื่อลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนและรวดเร็วในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลสอดคล้องกับ
แนวคิดของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องจัดระบบ ใช้ระบบสารสนเทศและ 
การสื่อสาร สอดคล้องกับแนวคิดของศักดิ์ไทย สุรกิจบวรที่กล่าวว่ามีความพร้อมทางด้านข้อมูล
สารสนเทศ สอดคล้องกับแนวคิดของอรุณ รักธรรมที่กล่าวว่าการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้อง 
สอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานปฏิรูปการศึกษาที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีความรู้ และบริหารโดยใช้ 
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และสอดคล้องกับแนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะที่กล่าวว่าผู้บริหารมีความรู้ 
และบริหารโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย  นอกจากนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของกรอสแมน  
(Grossman) ที่กล่าวว่าผู้บริหารมีบทบาทในการบริหารสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล และกลยุทธ์
การวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย 2) ผู้บริหารที่มีมนุษยสัมพันธ์ สุภาพ และอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ 
การรู ้จักบุคคลในชุมชนสอดคล้องกับแนวคิดของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  
บุญมี เณรยอด, ศิริพงษ ศรีชัยรมยรัตน์, สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, สมถวิล ชูทรัพย์, สุวัฒนา  
ตุ้งสวัสดิ์, ลูธาน (Luthans) และทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และสอดคล้องกับข้อค้นพบของสาริศา เจนเขว้า และเสวียน เจนเขว้า ที่ว่าด้านการปฏิสัมพันธ์กับ 
บุคคลอื่น นักบริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ กิติมา  ปรีดีดิลกที่ว่าผู้บริหาร 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีวางตัวดี การประพฤติปฏิบัติที่ประทับใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 
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แนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ว่านิสสยสัมปันโน  หมายถึง พึ่งพาอาศัย 
คนอื่นได้ ตรงกับคำว่า human relation Skill คือความชำนาญด้านมนุษยสัมพันธ์ 3) ผู้บริหารที่มี
ความเป็นผู้นำ กล้าหาญในเชิงคุณธรรมจริยธรรมยืนหยัดบนความถูกต้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
ไปสู่สิ ่งที่ถูกต้องสอดคล้องกับแนวคิดของ  เจริญ ภูวิจิตร์ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีความเป็นผู้นำ  
กล้าหาญในเชิงคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับแนวคิดของกิติมา  ปรีดีดิลก 
ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีความกล้าหาญ นอกจากนี้สอดคล้องกับข้อค้นพบของบุรัญชัย จงกลนีที่ว่า 
กล้าหาญทั้งกายและใจ 4) ผู้บริหารที่สร้างแรงบันดาลใจด้วยการจัดสภาพแวดล้อมขององค์กรที่เอื้อ  
และส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับข้อค้นพบของสมหมาย  อ่ำดอนกลอยที่ว่า
ผู้บริหารต้องแสดงความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับบุคลากร สอดคล้องกับแนวคิดของ
แบสและอโวลิโล (Bass and Avolio) ที่กล่าวว่าผู้นำจะประพฤติในทางที่จูงใจ ให้เกิดแรงบันดาลใจ 
กับผู้ตาม สร้างแรงจูงใจภายใน ให้มีความหมายและท้าทายในเรื่องของงานของผู้ตาม ผู้นำจะกระตุ้น 
จิตวิญญาณของทีมให้มีชีวิตชีวา สอดคล้องกับแนวคิดของสุวิทย์ เมษินทรีย์ ที่กล่าวว่าคนไทยจะต้อง 
ปรับเปลี ่ยนตนเองให้มีคุณลักษณะการเรียนรู ้เพื ่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้มีชีวิตอยู ่อย่างมี
ความหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของชัยยนต์ เพาพาน ที่กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล 
ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะมีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ (ability to inspire) 
ผู้บริหารควรสร้างความ กระตือรือร้นและความคิดเชิงบวกต่อบุคลากรในการร่วมกันกำหนดทิศทาง  
ในอนาคต สิ ่งทั ้งหมดนี้ต้องเน้นให้เกิดขึ ้นใน  ขณะที่ยังดำรงตำแหน่งผู ้บริหาร และนอกจากนี้  
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะที่ว่าผู ้บริหารต้องสร้างแรงบันดาลใจ นอกจ ากนี้ 
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของวิกเตอร์ (Victor)ที่กล่าวว่าผู้นำจะต้องให้การศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้กับผู้ตาม 5) ผู้บริหารที่พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ศึกษาศาสตร์  
สาขาต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ทันความรู้ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาสอดคล้อง
กับแนวคิดของสังเวียน แสนสวัสดิ์ ที่กล่าวว่าผู้บริหารยุคใหม่มีลักษณะพัฒนาตนเองตลอดเวลา   
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่กล่าวว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพต้องมีคุณลักษณะเป็นผู้นำการพัฒนาตนเองเชิงบริหารในเรื่องการพัฒนาตนเอง
เพื่อเป็นผู้บริหารมืออาชีพ สอดคล้องกับแนวคิดของสเปรทเซอร, แม็คคอล และ มาโอนีย (Spreitzer,  
McCall and Mahoney) ที่กล่าวว่าผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพควรมีคุณลักษณะด้านพฤติกรรมการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของพรนพ พุกกะพันธุที่ว่าผู้บริหารที่ดีควรมีลักษณะ
สามารถปรับตัว (adaptability) จะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ ยนแปลง 
อยู่เสมอการปรับตัวของผู้นำนั้นหมายถึงทั้งการปรับตนเองและการนำกลุ่มไปในทิศทางที่มั่นคงได้  
โดยสม่ำเสมอไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงหรือผลักดันไปในแนวทางใด สอดคล้องกับแนวคิดของ
นิธินาถ สินธุเดชะที ่ว่าผู ้นำจะต้องมีความสามารถในการพัฒนาความรู ้และการพัฒนาต นเอง  
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สอดคล้องกับแนวคิดของอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะคิดสร้างสรรค์  
สามารถสร้างและพัฒนาตนเองให้มีความแตกต่างและโดดเด่นเหล่านั้นได้ก่อนการเริ่มต้นทำธุรกิจ  
สอดคล้องกับแนวคิดของสมหมาย อ่ำดอนกลอยที่กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้เ รียนรู้และ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุดารัตน์ วังทันและชนิสรา แก้วสวรรค์  ที่ว่า 
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ต้องพัฒนาตนเองด้านกระบวนการความคิดอย่าง
เป็นระบบ และการเรียนรู ้นอกห้องเรียน การพัฒนาด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี นอกจากนี้ 
ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของชนิสรา แก้วสวรรค์และปิยณัฐ วงศ์เครือศร ที่พบว่าผู้นำต้องพัฒนา
ตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ 6) ผู้บริหารที่มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะสามารถสร้างและ
เข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โปรแกรม และสื่อดิจิทัล  ซึ่งข้อมูลมีมากมายผู้บริหารต้องมี 
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและนำมาใช้งานได้อย่างคุ้มค่า  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ธีรวัฒน์ แสงสว่าง ที่ว่าในการพัฒนางานทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ดังนี้  ด้านวิชาการ ควรมีการนำเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาช่วยในการวางแผนงานวิชาการและใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้านงบประมาณ 
ควรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำแผนงบประมาณ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ดังนี้ ควรมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน 
อัตรากำลัง และเพื่อพัฒนาบุคลากรและด้านการบริหารทั่วไป ควรวางระบบสารสนเทศเพื่อการ  
บริหารงานโรงเรียนให้เป็นระบบ เหมาะสมและสมบูรณ์ ควรจัดหาเครื ่องมืออุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและเพียงพอพร้อมใช้งาน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  
สุกัญญา รอดระกำ ที่ว่าผู้บริหารต้องทำความรู้จักกับการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นมาจากการแข่งขันที่ไร้พรมแดน โลกกำลังอยู่ในยุคของเทคโนโลยีและข่าวสาร ความรู้เป็นสิ่งสำคัญ
ที่ทำให้เกิดความ ได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้นเมื่อผู้บริหารเข้าใจถึงการเปลี่ ยนแปลงแล้วก็จะ 
สามารถจัดการกับการ เปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและมีผลกระทบ
หรือมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของเทรซี่ แอล ฟอร์ด ที่ว่าผู้บริหารต้อง 
ตีความการรวมตัวของเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 7) ผู้บริหาร 
ที่มั่นใจและมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีความเป็นอิสระและพึ่งตนเอง ตั้งใจเด็ดเดี่ยว  
สอดคล้องกับแนวคิดของ สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการและผู้วิจัยหลายคน เช่น บารนารด 
(Barnard), สตอกดิลล์ (Stogdill), บาส (Bass), ยูค (Yukl), สังเวียน แสนสวัสดิ์, สมหวัง พิธิยานุวัฒน์,  
พรนพ พุกกะพันธ์, อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, ชัยยนต์ เพาพาน, สมหมาย อ่ำดอนกลอย, จักรพรรดิ วะทา, 
สมถวิล ชูทรัพย์, และกฤษณะ บุหลัน ที่กล่าวว่าผู้นำที่ดีต้องตัดสินใจถูกต้อง รวดเร็ว และการตัดสินใจ
เป็นลักษณะหนึ่งของความเชื่อมั่นในตนเอง ถ้าผู้นำเชื่อมั่นในตนเองก็จะตัดสินใจได้ดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
คุณลักษณะความเชื่อมั่นในตนเองของผู้บริหารสถานศึกษามีความสำคัญมาก แต่ความเชื่อมั่นนั้น  
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ควรอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องชอบธรรม(ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์) 8) ผู้บริหารที่ส่งเสริมสนับสนุนครูให้เป็น 
นักวิชาการ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เขียนหนังสือ เอกสาร ตำราและบทความวิชาการ สอดคล้อง 
กับผลการศึกษาของอรุณ รักธรรม ที่กล่าวว่าสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนา ได้แก่ 
การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองและพัฒนางาน การจัดสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและ  
ประโยชน์ตอบแทน สอดคล้องกับแนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะ ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ครูและนักเรียนเป็นผู้นำการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของสมหมาย อ่ำดอนกลอย ที่กล่าวว่า  
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและกระตุ้นให้มีการผลิตนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และสอดคล้องกับข้อค้นพบของสมถวิล ชูทรัพย์ ที่ว่าผู้บริหารที่ดีมี
คุณลักษณะสนับสนุนให้บุคลากรประสบผลสำเร็จในงานและพัฒนาผู้ร่วมงานให้ สามารถพัฒนา 
ตนเองได้เต็มขีดความสามารถของแต่ละคน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อค้นพบของ สุพล วังสินธ์  
ที่กล่าวว่าคุณลักษณะและบทบาทที่สำคัญของการเป็นนักผู้บริหารการศึกษามืออาชีพต้องสร้างผลงาน
ทางวิชาการ เป็นองค์ประกอบของการสร้างนักบริหารการศึกษาก้าวสู่มืออาชีพโดยมีผลงานทาง
วิชาการเป็นเครื่องมือยืนยันถึงศักยภาพดังกล่าว ผลงานสามารถจัดกระทำได้หลายรูปแบบ ทั้งด้าน 
การวิเคราะห์งานวิจัย การเขียนและเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการ การเขียนบทความ ตำรา การเขียน
งานวิชาการ เอกสารตำราเรียนอาจจะไม่ค่อยมีมากนักในกลุ่มครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และจะพบได้ในระดับอุดมศึกษา 9) ผู้บริหารที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้พัฒนาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ เพราะอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 
ในปัจจุบันมีสมรรถนะในการทำงานได้หลายประการรวมถึงการเรียนรู้ผ่านระบบสามารถทำได้ทุกที่  
ทุกเวลาสอดคล้องกับแนวคิดของสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องมองโลกในแง่ดี รู้จักใช้
คน ซึ่งเกิดจากการหมั่นประเมินบุคคลตามความเป็นจริงและมีความเชื่อว่าทุกคนล้วนเป็นผู้ที ่มี
ศักยภาพพร้อมให้โอกาสและส่งเสริมสนับสนุนทุกวิถีทางเทาที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของเจริญ ภูวิจิตร์ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะมีศักยภาพในการจัดตั้งเครือข่าย
และการวางแผนพัฒนาครูอย่างเป็นระบบภายใต้โครงข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย  

กล่าวโดยสรุปการสร้างแรงบันดาลใจมีความสำคัญสำหรับองค์กรทางการศึกษาเพราะ
มีการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องและครูส่วนใหญ่ก็ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่สามารถ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ทันโดยเฉพาะองค์กรที่มีบุคลากรที่สูงอายุ คุณลักษณะที่สำคัญที่ต้องมีนี้คือ
คุณลักษณะการคิดแบบไม่ยึดติด (growth mindset)  

6. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ
นโยบายไทยแลนด ์4.0 ด้านการเรียนรู้ที่สร้างคุณลักษณะที่สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วย
คุณลักษณะจำนวน 8 คุณลักษณะ สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิทวัส ดวงภูมเมศ และวารีรัตน์  
แก้วอุไร ที่ว่าผู ้บริหารก็ควรมีสมรรถนะและคุณลักษณะส่งเสริมผู ้เรียน ซึ ่งจะเป็นการแสดงว่า  
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนั้น จะสามารถให้ผลตอบสนองกับความต้องการ ของสังคม  
สามารถส่งผลให้ผู้เรียนเกิดหรือมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามเป้าหมายของการ 
จัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับข้อแนวคิดของสมชาย 
เทพแสงที ่ว่าผู ้บริหารควรมุ ่งคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าสูงสุด  โดยหวังว่าคุณภาพของผู ้เร ียน  
ซึ่งเป้าหมายสำคัญที่ก้าวสู่การสร้างสังคมคุณภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 คือการสร้างนักเรียนมีคุณลักษณะ 
ที่สอดคล้องรองรับในยุคไทยแลนด์ 4.0 คือผู้บริหารมีคุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี้ 1) ผู้บริหารที่มี
อิทธิพลเหนือในการโน้มน้าวจิตใจ ผู้อื่นทำให้เกิดความเชื่อ แนวคิด ทัศนคติ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของบารนารด (Barnard), สมชาย เทพแสง, 
ยูค (Yukl) และสตอกดิลล์ (Stogdill) ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีความสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อคนอื่น   
สอดคล้องกับแนวคิดของเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ที่กล่าวว่าผู้นำควรมีลักษณะของการเป็นนัก
ปกครองนั่นคือ มีความสามารถในการใช้อิทธิพลต่อบุคคลหรือ กลุ่มได้ช่วยทำงานเพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดแบสและอโวลิโล (Bass and Avolio)ที่กล่าวว่าผู้นำต้องมีคุณลักษณะ 
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของจรัส อติวิทยาภรณ์ ที่ว่า 
ผู้บริหารมีคุณลักษณะทางวิชาชีพต้องสามารถชักนำหรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทางปฏิบัติงานทางการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2) ผู้บริหารที่มุ่งผลการบริหารจัดการให้เกิด
คุณลักษณะของนักเรียนที่สอดคล้องรองรับในยุคไทยแลนด์ 4.0 สอดคล้องกับแนวคิดของจรัส  
อติวิทยาภรณ์ ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องบริหารงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน สอดคล้องกับเป้าหมายของ มูลนิธวิอลแลค (The Wallace Foundation) ที่กล่าวว่าผู้บริหาร 
ต้องนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีส่วนร่วมของ  บุคลากรในการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของสมหมาย อ่ำดอนกลอย  
ที่กล่าวว่าผู้บริหารควรสร้างสรรค์ระบบและเงื่อนไขการทำงานที่จะช่วยให้ บุคลากรสามารถทำงาน
และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิทวัส ดวงภูมเมศ  
และวารีรัตน์ แก้วอุไร ที่ว่าผู้บริหารก็ควรมีสมรรถนะและคุณลักษณะส่งเสริมผู้เรียน ซึ่งจะเป็นการ
แสดงว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนั้น จะสามารถให้ผลตอบสนองกับความต้องการ  
ของสังคมสามารถส่งผลให้ผู้เรียนเกิดหรือมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามเป้าหมาย
ของการ จัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับข้อแนวคิดของ 
สมชาย เทพแสงที่ว่าผู้บริหารควรมุ่งคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าสูงสุด  โดยหวังว่าคุณภาพของผู้เรียน 
ทั้งด้านความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมี  
เสถียรภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ ซึ่งเป้าหมายสำคัญที่ก้าวสู่การสร้างสังคมคุณภาพในยุคไทย
แลนด์ 4.0 คือการสร้างนักเรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องรองรับในยุคไทยแลนด์ 4.0 3) ผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา ทั้ง 4 งาน บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารบุคคล 
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และงานบริหารทั่วไป เพราะประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทำให้ผู้บริหารมีเทคนิคในการทำงาน 
มากกว่าในตำราเรียนสอดคล้องกับแนวคิดของอรุณ รักธรรมที่กล่าวว่าผู ้บริหารมีคุณลักษณะ 
ความฉลาดไหวพริบและการศึกษาให้เกิดความรอบรู้ เชี่ยวชาญในแขนงวิชาที่คนสนใจ  สำหรับใช้จัด 
ระดับความรู้ และประสบการณ์ ในการทำงานของบุคคลที่มาทำงาน  ในการเป็นผู้บริหาร สอดคล้อง
กับแนวคิดของสุพล วังสินธ์ ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานต้องมีประสบการณ์ 
สั่งสมในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาโดยเฉพาะประสบการณ์ด้านการบริหารทางการศึกษาในองค์กรทาง
การศึกษาระดับต่าง ๆ ในตำแหน่งทาง การบริหารการศึกษา ที่ได้ดำเนินบทบาทภารกิจตามสายงาน 
ที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานปฏิรูปการศึกษาที่ว่าผู้บริหารต้องมี
ความรู้ มีทักษะและมีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน 4) ผู้บริหารที่เปิดใจรับแนวความคิดใหม่  
เพื่อให้ได้ความคิดเชิงสร้างสรรค์มาพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติที่กล่าวว่าผู้บริหารจะต้องเปิดใจให้กว้างและปลูกฝังมิติวัฒนธรรม 
อันหลากหลายให้เกิดขึ้นในตนเท่านั้น แต่ยังต้องพัฒนาทักษะในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอีกด้วย 
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของกฤษณะ บุหลัน ที่พบว่าผู้บริหารควรฟังและทำตาม  
ไม่ควรเถียงหรือแย้งเพราะตนเองประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง โลกทัศน์แบบนี้ทำให้ขาดการรับฟัง
เพื่อนร่วมงาน คิดว่าตนเองรู้ในทุกเรื่องดีกว่าคนอื่น และไม่เปิดใจกว้างให้คนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับ  
ความเห็นของตนเองวิจารณ์ตนเองได้ 5) ผู้บริหารที่มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เทคโนโลยีมีต่อ
พฤติกรรมมีผลกระทบต่อความเชื่อและความรู้สึก สอดคล้องกับแนวคิดของเอกชัย กี่สุขพันธ์ที่กล่าว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการบริหารจัดการ  
สถานศึกษาเพื่อการใช้ ICT ให้เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างคุ ้มค่าแท้จริง สอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของสมหมาย อ่ำดอนกลอย ที่กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาจากการแข่งขัน  
ที่ไร้พรมแดน โลกกำลัง อยู ่ในยุคของเทคโนโลยีและข่าวสาร ความรู ้เป็นสิ ่งสำคัญที ่ทำให้เกิด 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้นเมื่อผู้นำเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะสามารถจัดการกับ  
การเปลี่ยนแปลงได้โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  มีผลกระทบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ 
องค์กร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของสุกัญญา รอดระกำที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องเข้าใจถึง 
การเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น  
อยู่ตลอดเวลาและมีผลกระทบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กร  ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีเข้ามามีผลต่อ 
การดำเนินชีวิตของคนในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างมาก (เผชิญ กิจระการและคณะ) การยอมรับ
และการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรจะมีระดับความสามารถที่แตกต่างกัน  การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ 
จึงจำเป็นต้องมีแผนการจัดการที่ชัดเจน (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์) 6) ผู้บริหารที่ยอมรับความผิดพลาด 
ของตนเองและยอมรับในความผิดพลาดของผู้อื ่น สร้างบรรยากาศที่มีความอบอุ่นเอื ้ออาทรต่อ
ผู้ร่วมงาน สอดคล้องกับแนวคิดของเฮลเลอรและพอรเตอร (Heller and Porter) ที่กล่าวว่าผู้บริหาร 
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ต้องเต็มใจในการยอมรับขอผิดพลาด สอดคล้องกับแนวคิดของสมถวิล ชูทรัพย์ ที่กล่าวว่าผู้บริหาร  
ยอมรับและชื่นชมความสำเร็จของนักเรียนและบุคลากรทุกคนและมีความเมตตากรุณาเอื้ออาทรต่อ
ผู้อื่น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของโมนิกา ที่กล่าวว่าผู้บริหารมีคุณลักษณะผู้ยอมรับ  
การปกครองในระดับโรงเรียน 7) ผู้บริหารที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญ 
ของความสุข (happy) ความหวัง (hope) และความสันติ ปรองดอง สามัคคี ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด
ของคนทั้งประเทศในปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ที่กล่าวว่าผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจ ผู้นำจะประพฤติในทางที่จูงใจ ให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม 
สร้างแรงจูงใจภายในให้มีความหมายและท้าทายในเรื่องของงานของผู้ตาม ผู้นำจะกระตุ้นจิตวญิญาณ 
ของทีมให้มีชีวิตชีวา สอดคล้องกับแนวคิดของชัยยนต์ เพาพาน ที่กล่าวว่าผู้บริหารมีความสามารถ 
ในการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหารควรสร้างความ กระตือรือร้นและความคิดเชิงบวกต่อบุคลากร 
ในการร่วมกันกำหนดทิศทางในอนาคต สิ่งทั้งหมดนี้ต้องเน้นให้เกิดขึ้นใน  ขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหาร สอดคล้องกับแนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะ ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องสร้างแรงบันดาลใจ  
สถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ 
พานิช ที่กล่าวถึงการจัดการศึกษาในยุค 4.0 วิถีการเรียนรู้ใหม่เรียนโดยลงมือทำเพื่อให้เกิดทักษะ 
สุดยอดทักษะเริ่มจากแรงบันดาลใจ สอดคล้องกับแนวคิดของสมพงค์ จินา ที่กล่าวว่าองค์ประกอบ
ของผู้นำที่มีความสำคัญที่สุดคือการสร้างแรงบันดาลใจ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สมหมาย อ่ำดอนกลอย ที่ว่าผู้บริหารต้องแสดงความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับบุคลากร  
สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า สอดคล้องกับแนวคิดของวิกเตอร์ (Victor) ที ่กล่าวว่าผู ้นำจะต้องให้
การศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตาม 8) ผู้บริหารที่มีความสามารถในการปรับตัวทางอารมณ์ 
ยอมรับและมีทัศนคติที่ดีกับความแตกต่าง มองเห็นข้อดีที่เกิดขึ้น จากความแตกต่าง สอดคล้องกับ  
แนวคิดของบารนารด (Barnard) ที่กล่าวว่าความมีชีวิตชีวาและทนทาน (vitality and endurance) 
หมายถึงความคล่องแคล่ว ตื่นตัวอยู่เสมอ พร้อมที่จะรับสถานการณ์ทุกชนิดปรับตัวได้ และร่าเริง
แจ่มใสอยู่เสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของบาส (Bass) ที่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้นำต้องเป็นผู้ที่มี 
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงมีความเชื่อมั่นในตนเอง สอดคล้องกับ
แนวคิดของยูค (Yukl) ที่กล่าวว่าคุณลักษณะของผู้นำที่มีประสิทธิภาพการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์  
มีความฉับไวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของพรนพ พุกกะพันธุ์ที ่กล่าวว่า 
ความสามารถในการปรับตัว จะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี ่ยนแปลง  
อยู่เสมอ การปรับตัวของผู้นำ สอดคล้องกับแนวคิดของอรุณ รักธรรม ได้กล่าวถึงปรับตัวได้ เปลี่ยนแปลง 
ได้ และร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ สอดคล้องกับแนวคิดวิโรจน์ สารรัตนะที่กล่าวว่าผู้บริหารการปรับตัว 
ตอบสนองความไม่แน่นอนได้รวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิดของเผชิญ กิจระการ และคณะ ที่กล่าวว่า 
ผู้บริหารบริหารจัดการจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ท้าทายของผู้บริหารในการปรับตัวให้เข้ากั บทีมงาน 
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รุ่นใหม่ สอดคล้องกับแนวคิดของวรวัจน์ สุวคนธ์ ที่ว่าในยุคอนาคต วัยทำงานหรือแรงงานต้องมีความ 
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ปรับตัวได้ดีในภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ตวง อันทะไชย ที่กล่าวว่าจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับทิศทางการดำเนินภารกิจให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับแนวคิดของวัฒนาพร ระงับทุกข์ ที่กล่าวว่าประเทศไทย 
ต้องเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ผู้นำปรับการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐาน 
ที่จะปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับแนวคิดของจักรพรรดิ วะทา ที่กล่าวว่าผู้บริหาร  
ต้องรู้จักปรับตัวและมีอารมณ์ขันและสอดคล้องกับแนวคิดของทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ที่กล่าวว่าผู้บริหาร 
มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี มีความสามารถในการจัดการ ทำงานและเรียนรู้อย่าง นอกจากนี้ 
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของวิกเตอร์ (Victor)ที่กล่าวว่าปรับตัว ตอบสนองความไม่แน่นอนได้รวดเร็ว 
อีกด้วย  

กล่าวโดยสรุปคุณลักษณะของผู ้บริหารส่งผลโดยตรงต่อคุณลักษณะองค์กรและ
คุณลักษณะผู้เรียน ดังนั้นแนวทางที่จะสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้พร้อมรองรับไทยแลนด์ 4.0 ก็ควรจะ
สร้างจากผู้บริหารสถานศึกษา 

7. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ 
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตประกอบด้วยคุณลักษณะจำนวน 9 คุณลักษณะ  
สอดคล้องกับผลการวิจัย สอดคล้องกับแนวคิดของ เบลินดา ซานเชส วิลล์กัส ที่กล่าวว่าปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเพิ่มขีดความสามารถและการบริหารการเงินของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพการบูรณาการ  
สอดคล้องกับแนวคิดของสมถวิล ชูทรัพยที่ว่าผู้บริหารมีทักษะในการพูดและใช้ภาษาในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ  เจริญ ภูวิจิตร์ ที่กล่าวว่าผู้บริหารมี 
ความสามารถในการสื่อสาร คล่องแคล่วในทักษะการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ  คือผู้บริหาร 
ที่มีคุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี้ 1) ผู้บริหารที่มีความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง และ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะที่กล่าวว่ามุ่งมั่นและจัดการ  
ความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา  ที่กล่าวว่า 
ผู้บริหารต้องบริหารความขัดแย้ง สอดคล้องกับแนวคิดของสาริศา เจนเขว้าและเสวียน เจนเขว้า  
ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีลักษณะมีความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สุกัญญา รอดระกำ ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องเป็นผู้ประนีประนอม พยายามไม่ให้ผู ้ใต้บังคับบัญชา  
เกิดความขัดแย้งในองค์กร เป็นผู้ประนีประนอมเมื่อเกิดปัญหา ผ่อนหนักให้เป็นเบา  สอดคล้องกับ 
แนวคิดของวิกเตอร์ ได้กล่าวถึงเข้าใจความขัดแย้ง จัดการด้วยสมอง 2) ผู้บริหารที่มีความรู้และเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนและผู้บริหาร เพราะความเข้าใจเห็นใจกันและกัน สอดคล้องแนวคิดของ 
สมชาย เทพแสงที่กล่าวว่าผู้นำการศึกษาต้องเข้าใจและหยั่งรู้ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียน  
ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการศึกษาของศศิรดา แพงไทย ที่ว่าผู้นำการศึกษาต้องเข้าใจและหยั่งรู้
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ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ความเข้าใจของครูผู้สอนใน สอดคล้องกับแนวคิด 
ของราช เมสตรี ที่กล่าวว่าผู้บริหารเข้าใจว่าบทบาทของพวกเขาเป็นผู้นำการเรียนการสอน นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของซารา ที่พบว่าอาจารย์ใหญ่จะเข้าใจว่างานของตนเองมีความเป็น 
เอกลักษณ์และต้องใช้ความรู้และมาตรฐานในการใช้งาน 3) ผู้บริหารที่นึกถึงความผิดพลาดหรือ 
การมองผลงานในอดีตที่เคยทำผิดพลาด นำมาเป็นบทเรียนสะท้อน หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการ  
ทำงานหรือนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงาน ให้มุ่งไปสู่การทำงานที่ดีกว่าเดิม สอดคล้องกับ  
แนวคิดเซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) ที่กล่าวว่าแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการทำงาน ความสำเร็จ
และความผิดพลาด 4) ผู้บริหารที่ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความโดดเด่นที่แตกต่างสร้างเอกลั กษณ์  
ที่สอดคล้องกับบริบทตามความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนวศาสตร์พระราชาสอดคล้องกับ  
แนวคิดของสมชาย เทพแสง ที่กล่าวว่าผู้นำการศึกษาต้องเข้าใจและหยั่งรู้ความสามารถของบุคลากร
ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของธีระ  รุญเจริญ ที่กล่าวว่าลักษณะ 
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพต้องบริหารโดยเน้นสภาพปัญหาและความต้องการเป็นที่ตั้ง 5) ผู้บริหาร
ที่สร้างจุดแข็งโดยการสร้างความแตกต่างของโรงเรียนในบริบทของตนเอง  สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สแตนลี่ย ดี ทรูสกี (Truskie) ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องเป็นผู้กำหนดทิศทางขององค์การ คนหาและสร้าง
จุดแข็งให้กับองค์การ สร้างความเข้มแข็ง สร้างความได้เปรียบและความกระฉับกระเฉงให้กับองค์การ 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของสุกัญญา รอดระกำ ที่กล่าวว่าผู้บริหารจึงต้องมีการใช้ข้อมูลและ 
สารสนเทศเพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ตระหนักถึงศักยภาพ 
ของสถานศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลง 6) ผู้บริหารที่มีความสามารถในการคิดบูรณาการนำศาสตร์  
ความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารโรงเรียนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดของถวิล 
มาตรเลี่ยมที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องคำนึงถึงความต้องการของชุมชนและนำมาบูรณาการในเป้าหมาย  
ของโรงเรียนแล้วร้อยรัดสู ่แผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับแนวคิดของสมชาย  เทพแสง ที่กล่าวว่า 
ผู้บริหารต้องเน้นการบูรณาการเทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการ  หลักสูตรรวมทั้งการเรียน 
การสอน สอดคล้องกับแนวคิดของยูค (Yukl) ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีหลักการในการบริหารงานนั้น  
ผู้นำจะต้องมีแนวความคิดหรือหลักการในการที่จะปฏิบัติงานนั้น ๆ หลักการก่อให้เกิดบูรณาการ  
และมีความหมายต่อผู้นำอย่างมาก สอดคล้องกับแนวคิดของสมถวิล ชูทรัพย์ ที่กล่าวว่าผู้บริหาร 
สถานศึกษาต้องมีทัศนคติว่าให้เด็กเก ง ดี มีสุขโดยการบูรณาการทั ้งโรงเรียน สอดคล้องกับผล
การศึกษาของวิทวัส ดวงภูมเมศ และวารีรัตน์ แก้วอุไรศึกษา ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ยุค 4.0  
ต้องมีคุณลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่บูรณาการการพัฒนาทักษะทางสังคม คุณธรรม  
จริยธรรม คารวะธรรม การสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก 
สอดคล้องกับแนวคิดของโดเดีย (DoDEA) ที่กล่าวว่าผู้นำโรงเรียนกำหนดให้มีการกำกับดูแลด้าน 
การบูรณาการการเรียนการสอนต่อการ ประยุกต์นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้และประเมินผล สอดคล้องกับ
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แนวคิดของ เบลินดา ซานเชส วิลล์กัส ที่กล่าวว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มขีดความสามารถและ  
การบริหารการเงินของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพการบูรณาการ 7) ผู้บริหารที่มีความสามารถในการใช้
ภาษาไทย อย่างเชี่ยวชาญฐานะเจ้าของภาษาทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน การพูดเพื่ อการสื่อสาร  
สอดคล้องกับผลการศึกษาของดวงนภา มกรานุรักษ์ ที่พบว่าการบริหารการอาชีวศึกษา มาเรียบเรียง 
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยาก ต้องมีทักษะในการเขียน ภาษาที่สละสลวย มีจิตนาการ และสามารถ 
ร้อยเรียงความสัมพันธ์ความสอดคล้องกัน สอดคล้องกับแนวคิดของจักรพรรดิ วะทาที่ว่าคุณลักษณะ
ประจำตัวที่ผู ้บริหารจะต้องมีคือการใช้เวลาและภาษาพูด และสอดคล้องกับแนวคิดของสมถวิล  
ชูทรัพย์ ที่ว่าผู้บริหารมีทักษะในการพูดและใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสาริศา เจนเขว้า และเสวียน เจนเขว้า ที่กล่าวว่าผู้บริหารมีความสามารถ 
ในการใช้ภาษา 8) ผู้บริหารที่มีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 
การสื่อสาร เพราะนอกจากภาษาอังกฤษแล้วในปัจจุบันภาษาจีนก็เป็นอีกภาษาที่มีความสำคัญในการ
สื่อสาร สอดคล้องกับแนวคิดของ เจริญ ภูวิจิตร์ ที่กล่าวว่าผู้บริหารมีความสามารถในการสื่อสาร 
คล่องแคล่วในทักษะการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ  และสอดคล้องกับแนวคิดของอานนท์  
ศักดิ ์วรวิชญ์ ที ่กล่าวว่า ผู ้บริหารมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (english proficiency)  
เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับ Thailand 4.0 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของสุกัญญา รอดระกำ  
ที่กล่าวว่าผู้บริหารสามารถที่จะเข้าใจเรียนรู้ได้ทุกแห่งและต้องให้ความสำคัญในเรื่องของทักษะ
ภาษาอังกฤษ 9) ผู้บริหารที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ องค์กร สังคมและส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ  
สอดคล้องกับแนวคิดของหลายคนด้วยกันดังนี้ บารนารด (Barnard), สเตดท (Stedt), แคมปแบล 
(Campbell), สตอกดิลล์ (Stogdill), บาส (Bass), ฟาโย (Fayo), สแตนลี ่ย  ดี ทรูสกี (Truskie),  
กรอสแมน (Grossman), บุญมี เณรยอด, วิโรจน สารรัตนะ, สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, ปรีชา เพ็ชรฉกรรจ์,  
ดนัย เทียนพุฒ, พรนพ พุกกะพันธุจําลอง, นักฟอน ศักดิ์ไทย, สุรกิจบวร ธิติพร, ดนัยโชติ เจริญภูวิจิตร์,  
เอกชัย กี่สุขพันธ์, สุวิทย์ เมษินทรีย ุ ์, ไพฑูรย์ สินลารัตน์, วิโรจน์ สารรัตนะ, สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และวิจารณ์ พานิช 
ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบ 

กล่าวโดยสรุป คุณลักษณะด้านการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศมีความสำคัญแต่ว่า
ไม่เท่ากัน เช่น ภาษาอังกฤษอาจจะสำคัญกว่าภาษาอื่น ๆ เพราะภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
เครื่องมือในการรับความรู้และข้อมูลข่าวสารรวมถึงการส่งสารไปสู่แหล่งต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย  
ไร้ขีดจำกัด 

8. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ  
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษาที่สร้างองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษ  
ที่ 21 ประกอบด้วยคุณลักษณะจำนวน 8 คุณลักษณะ สอดคล้องกับแนวคิดของ นราวิทย์ นาควิเวก 
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ที่กล่าวว่าผู้นำต้องเปลี่ยนเป็นผู้อำนวย หมายถึง ผู้อำนวยการเรียนรู้หรือคอยอำนวยการในทุก ๆ เรื่อง 
เพื ่อให้คนทำงานสามารถอยู ่ได้ด้วยตัวเอง ต้องเข้าใจในความต่างของคนและศรัทธาในคุณค่า 
ความแตกต่างของแต่ละคน และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ที่กล่าวว่า 
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ มีปฏิสัมพันธ์ทำงาน ร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและสามารถทำงานกับทีมงานที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ดี  คือผู ้บริหารที ่มี 
คุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี้ 1) ผู้บริหารที่เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ศักยภาพและ
ยอมรับความคิดเห็นผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ  
สอดคล้องกับแนวคิดของมิ่งสรรพ์ ขาวสะอาดที่กล่าวว่าคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลตาม
ความถนัด และสอดคล้องกับแนวคิดของทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ที่กล่าวว่าด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม  
ต่างกระบวนทัศน์ มีปฏิสัมพันธ์ทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำงานกับ
ทีมงานที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ดี นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวคิดของ นราวิทย์ นาควิเวก 
ที่กล่าวว่าผู้นำต้องเปลี่ยนเป็นผู้อำนวย หมายถึง ผู้อำนวยการเรียนรู้หรือคอยอำนวยการในทุก ๆ เรื่อง 
เพื ่อให้คนทำงานสามารถอยู ่ได้ด้วยตัวเอง  ต้องเข้าใจในความต่างของคนและศรัทธาในคุณค่า 
ความแตกต่างของแต่ละคน 2) ผู้บริหารที่เช่ือมั่นในตัวเองและผู้ร่วมงานโดยส่งเสริม สนับสนุนแนวคิด 
ใหม่ ๆ การทำงานสไตล์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิดของหลายคนดังนี้ คอตเตอร (Kotter), สแตนลี่ย ดี ทรูสกี (Truskie), เจอรัล (Gerald Aungus),  
และ จอร์ด คัวรัส (George Couros) และวรัญญ์ บิดรวัฒนา ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีความเชื่อมั่น 
ในตนเอง 3) ผู้บริหารที่สามารถบริหารจัดการกับครูและบุคลากรที่มีความแตกต่างทางสังคม วัย  
ค่านิยมพร้อมให้โอกาสทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียม  สอดคล้องกับแนวคิดของมิ่งสรรพ์  
ขาวสะอาดที่กล่าวว่าคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลตามความถนัด และสอดคล้องกับแนวคิด  
ของทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ที่กล่าวว่าด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ มีปฏิสัมพันธ์  
ทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำงานกับทีมงานที่มีความแตกต่างหลากหลาย 
ได้ดี นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวคิดของ นราวิทย์ นาควิเวกที่กล่าวว่าผู้นำต้องเปลี่ยนเป็นผู้อำนวย  
หมายถึง ผู้อำนวยการเรียนรู้หรือคอยอำนวยการในทุก ๆ เรื่องเพื่อให้คนทำงานสามารถอยู่ได้ด้วย
ตัวเอง ต้องเข้าใจในความต่างของคนและศรัทธาในคุณค่าความแตกต่างของแต่ละคน 4) ผู้บริหารที่
สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาตนเองโดยเน้นการสร้างและเน้นประสบการณ์เข้มข้น  
ที่เอื้อให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม สอดคล้องกับแนวคิดของ แบสและอโวลิโล (Bass and Avolio), แมซิน 
(Maxine), เจอร ัล (Gerald Aungus) และ จอร ์ด ค ัวร ัส (George Couros), ชัยยนต์ เพาพาน,  
วิโรจน์ สารรัตนะ นอกจากนี ้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สำเนา  หมื ่นแจ่ม และสมหมาย  
อ่ำดอนกลอย ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องสร้างแรงบันดาลใจ 5) ผู้บริหารที่การคิดที่แตกต่าง อย่างไม่ 
เป็นไปตามแบบแผน หรือการคิดเพื่อสร้างมุมมองใหม่ ๆ ไม่จำกัดความคิด ความรู้ หรือความคิดเห็น
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ในการบริหารโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของชัยยนต์ เพาพาน ที่กล่าวว่าความสามารถในการคิด  
นอกกรอบเป็นพลังที่มีอำนาจของผู้บริหาร สอดคล้องกับแนวคิดของวรวัจน์ สุวคนธ์ ที ่กล่าวว่า  
แรงงานต้องมีความสามารถในการเข้ากับผู้อื่นได้ดี คิดนอกกรอบ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ที่กล่าวว่าครูในยุคการศึกษาไทย 4.0 ครูสามารถสร้างสรรค์คิดนอกกรอบ  
6) ผู้บริหารที่ปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักการ ค่านิยม ความเชื่อและมีอุดมการณ์  สอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของวิภา ศุภจารีรักษ์ และจิตชิน จิตติสุขพงษ์ ที ่ว่าการพัฒนาตัวชี ้วัดคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย ผู้บริหารมีค่านิยมในวิชาชีพ สอดคล้องกับแนวคิด 
ของไทรซและเบเยอร (Trice and Beyer) ที่เสนอว่าผู้บริหารใหม่ของหน่วยงานที่จะบริหารให้มี 
ประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ เพราะเขา  
จะเป็นผู้นำค่านิยม ความเชื่อ และวิธีคิด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของสมถวิล ชูทรัพย์  
ที่กล่าวว่าผู้บริหารดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่สอดรับกับความเชื่อและประเพณีปฏิบัติในสังคม  
อย่างต่อเนื่อง 7) ผู้บริหารที่มีความสามารถในการคิดเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้ได้วิธีการ แนวทาง  
วิธีปฏิบัติด้านการบริหารจัดการที่ดีที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ที่กล่าวถึง 
คุณลักษณะผู้นำในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้นำที่ต้องการความสำเร็จ ความต้องการเป็นอิสระในตัวเอง  
มีความทะเยอทะยานชอบการแข่งขัน 8) ผู้บริหารที่มีความสามารถในการคิดประยุกต์ศาสตร์สาขา 
ต่าง ๆ มาใช้ในทางการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวคิดของ ทศพร ศิริสัมพันธ์ 
ที่กล่าวว่าผู้นำต้องมีคุณลักษณะสร้างนวัตกรรมหรือมีความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบ  
สหสาขาวิชาเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา และยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ที่กล่าวว่าครูและนักเรียนในยุคการศึกษาไทย 4.0 ต้องสามารถ
ปรับหรือประยุกต์เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับ บริบทและวัตถุประสงค์  
ที่ต้องการ 

กล่าวโดยสรุป คุณลักษณะด้านการศึกษาที่สร้างองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญจำเป็น
สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะวิธีคิดแบบนอกกรอบซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลักษณะของผู้บริหารที่คิด
แบบไม่ยึดติด  

9. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของ  
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของครู ประกอบด้วยคุณลักษณะ
จำนวน 8 คุณลักษณะ สอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กล่าวว่า 
ผู้นำให้ความดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลทำให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสำคัญ  นอกจากนี้ 
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของพสุ เดชะรินทร์ที่กล่าวว่าคุณลักษณะผู้นำ 4.0 สามารถบริหารองค์กรจะม ี
ความหลากหลายมากขึ้นจากบุคลากรหลายเจเนอเรชั่นมาทำงานร่วมกัน คือผู้บริหารที่มีคุณลักษณะ  
ที่มีรายละเอียดดังนี้ 1) ผู้บริหารที่เอาใจใส่กับครูและบุคลากรด้วยความจริงใจเพื่อให้ได้ร่วมมือร่วมใจ 
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อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กล่าวว่าผู้นำ 
ให้ความดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลทำให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสำคัญ  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ เจริญ ภูวิจิตร์ ได้กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษาในประชาคมอาเซียนแห่งศตวรรษที่  21  
ควรมีคุณลักษณะความซื่อสัตย์และคุณธรรมสูง รักและเอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่างแท้จริง และสอดคล้อง 
กับแนวคิดของชัยยนต์ เพาพานที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องดูแลเอาใจใส่ต้องให้เวลา ให้ความสำคัญ   
2) ผู้บริหารที่คิดคล่องและมีความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย รวดเร็ว ตรงประเด็น และ  
สามารถแยกแยะได้หลายแขนง หลายกลุ่ม หลายลักษณะ หลายประเภทหรือหลายรูปแบบ สอดคล้อง
กับแนวคิดของทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ที่ว่าผู้บริหารต้องคิดคล่องนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
พสุ เดชะรินทร์ที่กล่าวว่าคุณลักษณะผู้นำ 4.0 สามารถบริหารองค์กรจะมีความหลากหลายมากขึ้น  
จากบุคลากรหลายเจเนอเรชั่นมาทำงานร่วมกันสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิทวัส ดวงภูมเมศ และ
วารีรัตน์ ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นพบว่า 
ที ่กล่าวว่ากิจกรรมการเรียนรู ้ยึดปัญหาเป็นสำคัญและกระตุ ้นให้ผู ้เรียนเลือกใช้วิธี แก้ปัญหา  
อย่างหลากหลายเป็นระบบ 3) ผู้บริหารที่มองเห็นความเชื่อมโยง เป็นการมองภาพใหญ่ มองเห็น
รูปแบบหรือองค์ประกอบบางอย่างที่เหมือนกัน สามารถมองเห็นความคล้ายคลึงกันของสิ่งต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นและสามารถเช่ือมโยงกับเรื่องบางเรื่องได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิดของประเวศ วะสี  
ได้กล่าวถึงผู ้บริหารที่มีประสิทธิภาพ ว่าควรมีลักษณะ เป็นคนฉลาดเรียนรู้อย่างต่อเนื ่องในทุก
สถานการณ์ เรียนรู้ทั ้งในตัวเองและบอกตัวเองอย่างเชื่อมโยง สอดคล้องกับแนวคิดของไพฑูรย์  
สินลารัตน์ ที่ว่าผู้บริหารต้องมองเชื่อมโยงกับผลผลิต นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของทศพร  
ศิริสัมพันธ์ ที่ว่าผู้บริหารคุณลักษณะที่เปิดกว้างและเชื่อมโยง 4) ผู้บริหารที่มีความสามารถในการคิด 
เชิงวิพากษ์ ใจกว้างพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที ่เกี่ ยวข้องและสามารถบริหารจัดการแบบมี 
ส่วนร่วมในสังคมที่มีข้อมูลขัดแย้ง ไร้ความชัดเจนได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับแนวคิดของพรนพ  
พุกกะพันธุ์ ที่ว่าผู้บริหารที่ดีควรมีคุณลักษณะมีวิจารณญาณดี คือความคิดที่จะตัดสินปัญหาหรือ  
วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาต่าง ๆ ไปในทางที่ถูกต้องตรงกับขอเท็จจริงและศีลธรรมอันดี และสอดคล้องกับ
แนวคิดของอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ความคิดวิจารณญาณ ช่วยกลั่นกรองและวิพากษ์ความคิดประเมิน 
ความคิดและข้อมูล 5) ผู้บริหารที่ตัดสินใจว่องไว ชัดเจนและถูกต้อง บนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศ  
ที่เพียงพอมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของอรุณ รักธรรม ที่กล่าวว่าคุณลักษณะ
ด้านความเป็นผู้นำจะต้องมีความคล่อง แคล่วคล่องว่องไว สอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานปฏิรูป 
การศึกษา ที่ว่าผู้บริหารมีความคล่องแคล่ว ว่องไว และตื่นตัวอยู่เสมอ 6) ผู้บริหารที่ชอบความท้าทาย
ในการบริหารโรงเรียน หาวิธีการ แนวคิดใหม่ ๆ มาแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมี  
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวคิดของเผชิญ กิจระการและคณะที่กล่าวว่าการยึดมั่นในองค์กรอาจจะ
น้อยลงไป จึงเป็นความท้าทายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่จะต้องเอื้อต่อการใช้  
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ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของเจนิเฟอร์ ซาลลีและคณะ ที่ศึกษาวิจัย 
ว่าการกำหนดความเป็นผู้นำการเรียนการสอนมักจะเป็นการท้าทาย 7) ผู้บริหารที่มีความไวต่อการ
รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและเข้าใจเหตุผลของสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี สอดคล้องกั บ 
แนวคิดของเอวิส เกส ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องทักษะการรับรู้ไว 8) ผู้บริหารที่ปรับตัวด้านบริหารจัดการ
ให้อยู่ในโลกดิจิทัลและเทคโนโลยีที่มาจากการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่ความเป็นจริงเสมือนด้านอื่น ๆ เช่น  
การทำงานกับหุ่นยนต์ อุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีความสุข สอดคล้ องกับแนวคิดของเอกชัย  
กี่สุขพันธ์ ที่กล่าวว่าผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารและ  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถที่จะเลือกใช้กับการบริหารสถานศึกษาให้ได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับแนวคิดของกรอสแมน (Grossman) อ้างถึงใน ชัยยนต์ เพาพานว่ามีการนำรูปแบบทาง 
ดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนการสอนของครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  ได้แก่ นำไปใช้ในห้องเรียน 
ส่งเสริมให้ ครู นักเรียนใช้เครื่องมือทางดิจิตอลอย่างมีประสิทธิผลและใช้อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้ง 
การประเมินประเมินความพร้อมของโรงเรียนที่จะนำทักษะทางดิจิทัลมาใช้ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ 
แนวคิดของทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ที่กล่าวว่าครูและผู้เรียนยุคไทยแลนด์ 4.0 มีความรู้ความสามารถ
ระบบดิจิทัล 

 กล่าวโดยสรุป คุณลักษณะบางประการเกิดขึ้นได้ยากในกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
อายุมากแต่สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่คุณลักษณะการปรับตัวบริหารจัดการในโลกดิจิทัลและเทคโนโลยี
ได้อย่างดีเยี่ยม  

10. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา 
ของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ประกอบด้วย
คุณลักษณะจำนวน 8 คุณลักษณะ สอดคล้องกับแนวคิดของ เอกชัย กี่สุขพันธ์ที่กล่าวว่าผู้บริหาร  
สถานศึกษาที่ถูกต้องย่อมมีผลทำให้การลงทุนและการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของสถานศึกษาเป็นไป
อย่างเหมาะสมเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานของสถานศึกษา สามารถ  
ที่จะเลือกใช้กับการบริหารสถานศึกษาให้ได้อย่างเหมาะสม  คุ้มค่าและเพียงพอต่อการใช้งาน และ 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของทศพร ศิริสัมพันธ์ ที่กล่าวว่าคุณลักษณะที่เปิดกว้างและ
เชื่อมโยง คุณลักษณะการทำงานต้องเปิดเผยและโปร่งใส คุณลักษณะการทำงานให้ทุกภาคส่วนมี  
ส่วนร่วม คุณลักษณะการทำงานแบบเครือข่ายมากกว่าการบังคับบัญชา คุณลักษณะการทำงาน  
เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนมีเอกภาพ คือผู้บริหารที่มีคุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี้ 1) ผู้บริหาร 
ที่บริหารจัดการทรัพย์สินของโรงเรียนและบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพโดยวางแผนการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับแนวคิดของ เอกชัย กี่สุขพันธ์ที่กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่ถูกต้องย่อมมี 
ผลทำให้การลงทุนและการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสมเกิดความคุ้มค่า  
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานของสถานศึกษา สามารถที่จะเลือกใช้กับการบริหาร  
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สถานศึกษาให้ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่าและเพียงพอต่อการใช้งาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สมพงค์ จินา ที่กล่าวว่าผู้นำมีพฤติกรรมการบริหารตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิด 
ของสุวัฒนา กุ้งสวัสดิ์ ที่กล่าวถึงการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล คือ การบริหารตามหลักนิติธรรม
หลักคุณธรรมหลักความรับผิดชอบหลักการ มีส่วนร่วมของประชาชน หลักความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้และหลักความคุ้มค่าเป็นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและ เกิดประโยชน์สูงสุด  
 ซึ ่งจะนำไปสู ่การสร้างผู ้นำที ่มีสมรรถนะการบริหารงานแบบมืออาชีพที ่สอดคล้องกับแนวคิด 
ไทยแลนด์ 4.0 2) ผู้บริหารที่มีความชัดเจนในกระบวนการการบริหารจัดการโรงเรียนโดยการจัดระบบ 
ให้เรียบง่าย ลดความซับซ้อนลดขั้นตอนของระบบของงานราชการ สอดคล้องกับแนวคิดของสุกัญญา  
รอดระกำ ที่กล่าวว่าแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยที่สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนา ประเทศที่ยั่งยืน จึงต้องนำแนวคิด Education 4.0 ไปใช้ในการบูรณาการการจัดการเรียน 
การสอนด้วยการใช้ เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ ต่อยอดองค์ความรู้ และเป็นการศึกษาสู่อนาคต  และ
สอดคล้องกับแนวคิดของสมาคม  the MAGAZINE ที่กล่าวว่าวางระบบที่ดีทำให้เกิดปัญหาน้อย 
เวลาที่สูญเสียไปในการทำงานน้อยลง และเรียกใช้บริการน้อยลง สอดคล้องกับแนวคิดของธีรวัฒน์  
แสงสว่าง ที่กล่าวว่าควรวางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียนให้เป็นระบบ เหมาะสมและ
สมบูรณ์ ควรจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและเพียงพอพร้อม
ใช้งาน สอดคล้องกับแนวคิดของทศพร ศิริสัมพันธ์ ที่กล่าวว่าคุณลักษณะที่เปิดกว้างและเชื่อมโยง  
คุณลักษณะการทำงานต้องเปิดเผยและโปร่งใส คุณลักษณะการทำงานให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
คุณลักษณะการทำงานแบบเครือข่ายมากกว่าการบังคับบัญชา คุณลักษณะการทำงานเชื่อมโยงกับ  
ทุกภาคส่วนมีเอกภาพและสอดประสานกัน สอดคล้องกับแนวคิดของสมหมาย อ่ำดอนกลอย ที่กล่าวว่า
ผู้บริหารควรสร้างสรรค์ระบบและเงื่อนไขการทำงานที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานและผู้เรียน 
สามารถเรียนรู ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของศศิรดา  แพงไทย  
ที่กล่าวว่าผู้นำการศึกษาต้องมีความสามารถในการบริหารและการจัดการ  โดยบูรณาการเทคโนโลยี 
ในหลักสูตรโรงเรียน ระบบการบริหาร การปฏิบัติงาน ในโรงเรียน 3) ผู้บริหารที่มีความยืดหยุ่น 
ทางความคิดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือ
สถานการณ์ฉุกเฉินได้ สอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ที่กล่าวว่า 
ผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะทางการบริหารที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับแนวคิดของไกรยส ภัทราวาท  
ที่กล่าวว่าความยืดหยุ่นทางความคิด และสอดคล้องกับแนวคิดของทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ที่กล่าวว่า 
ต้องมีความสามารถในการคิดยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
ที่กล่าวว่าปรับกระบวนการให้มีความยืดหยุ่น 4) ผู้บริหารที่สามารถสื่อสารกับครูและบุคลากรในโรงเรียน 
ได้หลายช่องทางอย่างทั่วถึง ชัดเจน และทำให้ทุกคนรู้ทิศทาง เห็นเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร 
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5) ผู้บริหารที่มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมในการบริหารโรงเรียนสอดคล้องกับ 
แนวคิดของ สต๊อกดิล ที่กล่าวว่ามีทักษะในการสื่อสารและเข้าใจธรรมชาติของ ความเป็นมนุษย์ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของเอกชัย กี่สุขภัณฑ์ ที่กล่าวการสื่อสารที่รวดเร็วทั่วถึงเฉพาะกลุ่มในการสื่อสาร 
ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในการทำงานที่ไม่เป็นทางการแต่ไม่ควรใช้ในการสั่งงานหรือการบริหารที่
เป็นทางการว่าสอดคล้องกับแนวคิดของชัยยนต์ เพาพาน ที่กล่าวว่านักการสื่อสาร (communicator)  
ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่การสื่อสารโดยการ แบ่งปันข้อมูลผ่านหลายสื่อเท่านั้น แต่ยังเป็น
ผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่กลุ่มผู้บริหารต้องเป็น ผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทั้งหมด สอดคล้องกับแนวคิดของสมถวิล ชูทรัพย ์ที่กล่าวว่า มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 
ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของวิทวัส ดวงภูมเมศ และวารีรัตน์ แก้วอุไร  
ที่กล่าวว่าต้องมีความสามารถในการ สื่อสาร ถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียน อภิปรายโต้แย้ง ให้เหตุผล  
แสดงความคิดเห็นและสามารถแสดงทัศนคติ 6) ผู้บริหารที่มีความอดทนต่อความไม่ชัดเจนและความ
ไม่แน่นอนของข้อมูลซึ่งเป็นสภาวะที่ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถที่จะวางแผนหรือตัดสินใจให้ชัดเจนได้  
สอดคล้องกับแนวคิดของถวิล มาตรเลี่ยม ที่กล่าวว่าต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนต่อความหลากหลาย 
คลุมเครือของปัญหาและสถานการณ์แต่ละวัน  ซึ ่งยากแก่การคาดเดาว่าอะไรจะเกิดขึ ้นและ 
ในขณะเดียวกันก็สามารถจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ  
แนวคิดของศิริพงษ์ ศรีชัยรมย์รัตน ที่กล่าวว่าผู้นำที่ดีควรมีคุณลักษณะมีความอดทน นอกจาก น้ี 
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของสงวน นิตยารัมภ์พงศ ที่กล่าวว่าผู ้นำเป็นผู้ที ่มีความรู้และวิสัยทัศน์  
มีการขวนขวายหาความรู้ใหม่ และอดทนที่จะสร้างให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร  
7) ผู้บริหารที่ยอมรับความผิดพลาดและความล้มเหลว เรียนรู้จากสิ่งที่ทำผิดพลาด ไม่อายที่จะยอมรับ 
และมองความผิดพลาดและล้มเหลวว่าได้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้พร้อมการแก้ไขและสร้างทางเลือก 
ในการพัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมายสอดคล้องกับแนวคิดของเฮลเลอร์ และพอร์เตอร์ (Heller and  
Porter) ที่กล่าวว่าความเต็มใจในการยอมรับขอผิดพลาด 8) ผู้บริหารที่มีความสามารถในการคาดการณ์  
แนวโน้มเกี่ยวกับการบริหารของโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของพสุ เดชะรินทร์ กล่าวถึงคุณลักษณะ 
ผู้นำ 4.0 ที่กล่าวว่ามีมุมมองใหม่ ๆ มาสร้างกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการพร้อม ๆ กับการสร้าง 
นวัตกรรมใหม่ ๆ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะ ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีการ  
ปรับเปลี่ยนพัฒนากระบวนทัศน์ มุมมองและทัศนคติ  

กล่าวโดยสรุป คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีมากกว่าบุคลากรในโรงเรียน
คือการมีวิสัยทัศน์อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างมีทิศทาง มีความชัดเจนส่งผลต่อ
ความเช่ือมั่นของผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน 

11. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา 
ของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านกฎหมายที่รองรับการจัดการศึกษาให้มีอิสระและความรับผิดชอบ  
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สอดคล้องกับแนวคิดของพรนพ พุกกะพันธุ ที่กล่าวว่าผู้บริหารที่ดีควรมีคุณลักษณะกำหนดกลยุทธ์  
อาจถูกกำหนดออกมาในรูปของวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบวิธี งบประมาณ หรือแม้แต่ กฎเกณฑ์ 
สอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานปฏิรูปการศึกษา ที่กล่าวว่าเข้าใจนโยบาย อำนาจหน้าที่ และ 
กิจกรรมในหน่วยงาน มีความรู้ระบบงบประมาณ เข้าใจระเบียบคลัง วัสดุ การเงิน มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความละเอียดรอบคอบ มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล หมั่นตรวจสอบการใช้  
งบประมาณอยู่เสมอ และรายงานการเงินอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
เจริญ ภูวิจิตร ที่กล่าวว่าสามารถบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ สร้างความรับผิดชอบในการทำงาน  
ด้วยความยุติธรรม คือผู้บริหารที่มีคุณลักษณะที่มีรายละเอียดดังนี้ 1) ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ 
ด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของถวิล 
มาตรเลี่ยม ที่กล่าวว่ามีความระมัดระวังในการตัดสินใจ ที่ส่งผลต่อการสอนและการเรียน เช่นเกี่ยวกับ
ตารางสอน งบประมาณ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท นอกจากนี้ 
จะต้องคำนึงถึงความต้องการของชุมชนและนำมาบูรณาการในเป้าหมายของโรงเรียนแล้วร้อยรัด  
สู่แผนปฏิบัติการ และสอดคล้องกับแนวคิดของพรนพ พุกกะพันธุ ที ่กล่าวว่าผู ้บริหารที่ดีควรมี  
คุณลักษณะกำหนดกลยุทธ์อาจถูกกำหนดออกมาในรูปของวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบวิธี 
งบประมาณ หรือแม้แต่กฎเกณฑ์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานปฏิรูปการศึกษา  
ที่กล่าวว่าเข้าใจนโยบาย อำนาจหน้าที่ และกิจกรรมในหน่วยงาน มีความรู้ระบบงบประมาณ เข้าใจ 
ระเบียบคลัง วัสดุ การเงิน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความละเอียดรอบคอบ มีความสามารถในการ 
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล หมั่นตรวจสอบการใช้งบประมาณอยู่เสมอ และรายงานการเงินอย่างเป็นระบบ 
2) ผู้บริหารที่มีความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ สร้างความรับผิดชอบในการทำงาน
ด้วยความยุติธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของบุญมี เณรยอด ที่กล่าวว่ารักษาและปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับ สภาพการจ้าง หรือข้อตกลงอื่น ระหว่างนายจ้าง  
กับลูกจ้าง อย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับแนวคิดของ สุภรณ  สภาพงศ์ ที่กล่าวว่าการปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับและสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ที่กล่าวว่าการปฏิบัติตาม 
ระเบียบข้อบังคับ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของเจริญ ภูวิจิตร ที่กล่าวว่าสามารถบังคับใช้ 
กฎหมาย ระเบียบ สร้างความรับผิดชอบในการทำงานด้วยความยุติธรรม  3) ผู้บริหารที่ยืนหยัด 
ในความถูกต้องชอบธรรมจริยธรรมการดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตาม
กฎหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการเพ่ือศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 
ครู สอดคล้องกับแนวคิดของ มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาดที่กล่าวว่า มีศักยภาพในการจัดระบบบริหารของ
โรงเรียน โดยนำระบบคุณธรรมมาใช้พัฒนา โดยองค์รวม 4) ผู้บริหารที่มีความสามารถในการคิด 
เชิงมโนทัศน์และอนาคตทำให้เห็นแนวโน้ม ทิศทางที่จะนำมาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกับแนวคิดของทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ที่กล่าวว่าต้องมีมโนทัศน์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ
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วิทวัส ดวงภูมเมศ และวารีรัตน์ แก้วอุไรที่กล่าวว่าความเข้าใจและสร้างมโนทัศน์ที่ได้จากการเรียนรู้  
และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองได้ 5) ผู้บริหารที่มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ วางแผนเพื่อ
รองรับการบริหารเชิงรุกในสังคมที่เปลี่ยนแปลงฉับพลันและสามารถนำพาโรงเรียนก้าวไปอย่างมั่นใจ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุกัญญา รอดระกำ ที่กล่าวว่าการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องอาศัย 
การวางแผนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์แล้วจึงนำไปปฏิบัติตามแผนที่ต้องอาศัยความเข้าใจและ  
ความร่วมมือ จากทุกคนในองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของสมชาย เทพแสง ที่กล่าวว่าผู้บริหาร 
มืออาชีพ ต้องกล้าได้กล้าเสีย ต้องวางแผนเชิงรุก สอดคล้องกับแนวคิดของ นิธินาถ สินธุเดชะ ที่กล่าวว่า  
ความสามารถในการคิดและวางแผนกลยุทธ์ และสอดคล้องกับแนวคิดของจรัส อติวิทยาภรณ์  
กล่าวถึงคุณลักษณะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายทางการศึกษา มีการวางแผนการทำงาน นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ที่กล่าวว่าการวางแผนกลยุทธ์ 6) ผู้บริหาร 
ที่มีความรู้หลากหลายสาขาที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในงานบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ  
แนวคิดของสำนักงานปฏิรูปการศึกษา ได้กำหนดคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ มีทักษะ  
มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน ทั้ง 4 ฝ่ายงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ เจริญ ภูวิจิตร์ ที่กล่าว 
ว่ามีความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการและด้านสังคม  รวมถึงหลักปรัชญาทางการศึกษา 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของสุวิทย์ เมษินทรีย์ ที่กล่าวว่าต้องคนไทยที่มีความรู้ ทักษะ และ 
ความสามารถที่สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 7) ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์  
เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้โดยอย่างรวดเร็ว และตอบสนองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  
สอดคล้องกับผลการศึกษาของเจเฟอริส จาคอบ ที่ว่าบทบาทของครูใหญ่ในโรงเรียนยุคไร้พรมแดน  
ต้องมีวิสัยทัศน์ ที่กล่าวว่า และสอดคล้องกับแนวคิดของวิกเตอร์ (Victor) ที่กล่าวว่ามองอนาคต 
อย่างมีวิสัยทัศน์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของสุกัญญา รอดระกำ ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องเป็น 
นักปฏิรูปเป็นนักคิด นักพัฒนา ต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีวิสัยทัศน์ใน การบริหารงานที่
พร้อมรับกับเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดต่อสิ่งใด 8) ผู้บริหารที่สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบการบริหารจัดการที่มีการพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลาและเอื้อต่อการ  
ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 สอดคล้องกับแนวคิดของสุกัญญา รอดระกำ ที่กล่าวว่าผู้บริหารต้องเป็น
นักปฏิรูปเป็นนักคิด นักพัฒนา ต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีวิสัยทัศน์ใน การบริหารงานที่  
พร้อมรับกับเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดต่อสิ่งใด และสอดคล้องกับแนวคิดของแอนเน ทองคิน ที่กล่าวว่า 
วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนและการเปลี่ยนแปลงและบทบาทหลักของครู ใหญ่ในการเป็นผู้นำและ
การจัดการเพื่อสร้างโรงเรียนที่เป็นนวัตกรรมและประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของทรอย แดน ที่ว่าผู้บริหารคือผู้สร้างและส่วนสำคัญที่สั่งสมวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน  
และการเปลี่ยนแปลงและบทบาทหลักของครูใหญ่ในการเป็นผู้นำและการจัดการเพื่อสร้างโรงเรียนที่
เป็นนวัตกรรมและประสบความสำเร็จ  
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กล่าวโดยสรุป กฎระเบียบเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง ดังนั้นต้องมีความ  
ชัดเจนในกฎหมาย ดังนั้นคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
รูปแบบใหม่ในปัจจุบัน เช่น โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนนิติบุคคล โรงเรียน  
เขตพื้นที่นวัตกรรม คือคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ เป้าหมายด้านกฎหมายที่รองรับการจัดการศึกษา  
ให้มีอิสระและความรับผิดชอบ ซึ ่งจะมีบทบาทที ่แตกต่างจากผู ้บริหารสถานศึกษาโดยทั ่วไป  
ในขณะเดียวกันผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเห็นว่า ความใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ควรมีระดับความสัมพันธ์ที่มีความเหมาะสม การให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายต้องมีขอบเขต หลักการ  
เหตผุล หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของงานในแต่ละเรื่อง 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ผู้วิจัยศึกษาเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมาย  
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นผลที่ได้จากการวิจัยจึงเป็นคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เชิงอนาคต ผู้วิจัย
จึงมีข้อเสนอแนะที่เป็นเชิงอนาคต ดังนี ้

 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยกำหนดให้มี  

91 คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
2. ควรจัดทำเกณฑ์ในการคัดสรรหรือคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้มี  

คุณลักษณะทั้ง 91 คุณลักษณะ ที่รองรับการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
3. ควรจัดทำเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพื ่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมบรรยากาศการทำงานที่สอดคล้องกับ   
91 คุณลักษณะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

4. ควรลดบทบาทของกระทรวงจากการควบคุมสั่งการมาเป็นการส่งเสริม การสนับสนุน 
การวางแผน การกำหนดมาตรฐานและการประเมิน ลดความล่าช้าของส่วนกลางและสนับสนุนให้
โรงเรียนที่มีความพร้อมให้บริการแบบโรงเรียนนิติบุคคล 

5. ควรกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาสู่ท้องถิ่นโดยต้องมีแผนการเตรียมความพร้อม
ที่จะให้ประชาชนเข้ามาดูแลการศึกษาในรูปคณะบุคคลหรือคณะกรรมการการศึกษา 

6. ควรเร่งปฏิรูปการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา 
การอุดมศึกษา การศึกษานอกระบบ ให้มีจุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษาในยุค 4.0 คือ คุณภาพ
การศึกษาและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
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7. ควรเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้คนทุกวัยได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ทุกช่วงวัยของชีวิตทั ้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้น 

8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนในชุมชน ให้การศึกษาเป็น 
ของประชาชนทุกคนและประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ เพื่อให้ภาคประชาชน ภาคเอกชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้และ
ร่วมแก้ปัญหาการศึกษาในแต่ละพื้นที่ 

9. ควรปรับระบบการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้าง  
ความเท่าเทียมมากขึ้น โดยเพิ่มงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นให้กับสถานศึกษาที่ห่างไกลและ  
ขาดแคลน โดยเฉพาะนักเรียนที่ขาดโอกาส เช่น ทุนการศึกษา การบรรจุครูในวิชาที่ขาดแคลน และ
อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพและมาตรฐานอย่าง เท่าเทียมกัน 

10. ควรจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ  
การศึกษาแห่งชาติเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่นำไปใช้ในการเรียน
การสอนและการบริหารการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในยุคไทยแลนด์ 4.0 การนำเทคโนโลยีมาใช้ใน 
การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ระหว่าง
ในเมืองกับชนบท ขยายโอกาสให้คนทุกวัยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 

11. ควรจัดทำกฎหมายลูกเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ครบถ้วน  
โดยเฉพาะกฎหมายที่ยังไม่มีการบัญญัติขึ้น เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาปฐมวัย พระราชบัญญัติ  
การประถมศึกษา พระราชบัญญัติการมัธยมศึกษา พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เป็นต้น เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบที่มีความเฉพาะสอดคล้องกับ  
ธรรมชาติขององค์กร 

12. ควรปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานส่วนกลางจากการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงในปัจจุบันเป็นการบริหารโดยองค์คณะบุคคล การคัดเลือกจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีและการประเมินผล 

13. ควรสั ่งการเชิงนโยบาย การจัดสรรงบประมาณและการบริหารงานบุคคลของ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมาธิการการศึกษา 
แห่งชาติ  
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
1. ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะ  

ที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ทั้ง 91 คุณลักษณะ 
2. ผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาตนเองตามแนวโน้มที่เปลี่ยนไปของการศึกษา  

ที่สอดคล้องกับ 91 คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
ด้านการศึกษา 

3. สร้างคุณลักษณะที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษาและส่งต่อคุณลักษณะที่ดีไปสู่ครูและ 
นักเรียนในโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้อง  

กับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด ์4.0 ทั้ง 91 คุณลักษณะ 
2. ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 91 คุณลักษณะของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์  4.0 ที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลของการจัดการศึกษา 
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รายนามผูเ้ชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิตามเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 
“คุณลักษณะผูบ้ริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา 

ของนโยบายไทยแลนด์ 4.0” 
 

1. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2. ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า นักวิชาการอิสระ 
 ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย 
3. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศ์ักดิ ์ นักวิชาการอิสระ 
 ผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา 
4. ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะอนุกรรมการรบัฟังความคิดเห็นและสื่อสาร 
 สังคม ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
5. นายณรงค์ศกัดิ์ ภูมิศรีสะอาด  รองกรรมการผูจ้ัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับ 
 ใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  
 ผู้รับอนุญาตจัดตั้งสถาบัน การจัดการปัญญาภิวัฒน ์
 เลขาธิการ สมาคมปัญญาภิวัฒน์ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 กรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
6. ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
 (รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
7. ดร.สมศักดิ ์ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
8. ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 
 ทางการศึกษา 
9. ดร.ศกลวรรณ เปลี่ยนขำ รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ 
 บุคลากรทางการศึกษา.(ขับเคลื่อนโครงการคุณลักษณะ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ยุคไทยแลนด์ 4.0) 
10. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
 (ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7  
 (ภูเก็ต))  
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11. รศ.ดร.พรอ้มพิไล บัวสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
12. รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครศุาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
13. ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
14. ดร.ณรินทร์ ชำนาญด ู วิทยฐานะผู้อำนวยการเช่ียวชาญ  
 ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.8 
15. ดร.รัชชัยย ์ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ 
 โรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห์. สังกัด. สพม.เขต 8  
 นายกสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
16. ดร.กล้าศกัดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
 กรุงเทพมหานครเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
 กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
17. ดร.เตือนใจ รักษาพงศ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง 
 วิทยฐานะผู้อำนวยการเช่ียวชาญ 
 ที่ปรึกษาเลขธกิารคุรุสภาด้านการศึกษา 
18. ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย  
19. นาย โชคชัย ฟักโต ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 กาญจนบุร ี
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แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชีย่วชาญ 
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แบบสัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิ (EDFR รอบที ่๑) 
“คุณลักษณะผูบ้ริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา 

ของนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ” 
---------------------------- 

คำชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์นี ้ มีวัตถุประสงค์เพื ่อใช้เป็นเครื ่องมือในการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ  
ตามเทคนิค EDFR รอบที่ ๑ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ของท่านจะเป็นประโยชน์ในการนำไปสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 
๔.๐ ตามเทคนิค EDFR ในรอบที่ ๒ ต่อไป 

แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ๒ ตอน คือ 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ตอนที่ ๒ ข้อคำถามในการสัมภาษณ์เกี ่ยวกับ “คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐” 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ รับความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์
เป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
 

นางทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ 
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โทร ๐๙๒-๖๗๙๐๙๙๙ 
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ตอนที่ ๑ ข้อมลูเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ทรงคุณวุฒิ  
คำชี้แจง โปรดเขียนรายละเอียดสถานภาพของท่าน  

๑.๑ ชื่อผู้ใหส้ัมภาษณ.์............................................................................. อายุ ................... ปี 
๑.๒ ตำแหน่งหน้าที ่................................................................................................................ 
๑.๓ สถานทีท่ำงาน ................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
๑.๔ ระดับการศึกษา ..................................................... สาขา ...............................................  
๑.๕ ประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา ........................................ ปี 
๑.๖ เบอร์โทรศัพท/์ e-mail ………………………………………………………………………………………. 

 
วัน/เดือน/ปี/เวลาที่สัมภาษณ์ วันที.่.........เดือน..............................พ.ศ. ................ เวลา.............น.  
ลงชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ............................................................................  
 
ตอนที่ ๒ ข้อคำถามในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ“คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่

สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐” 

คำชี้แจง โปรดตอบคำถามอย่างละเอียด 

ท่านคิดว่าผู ้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานควรมีคุณลักษณะที ่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ อย่างไร 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ................................................. ผู้สัมภาษณ ์
(นางทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ)์ 

นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

……………../……………………………../……………..  
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แบบสอบถามผู้ทรงคุณวฒุิ (EDFR รอบที ่2) 
“คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเปา้หมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0” 

------------------------------ 
คำชี้แจง  

1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้สร้างขึ้นจากการสัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 1 นำมารวบรวม 
วิเคราะห์ สรุปและแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ ่ม ๆ ตามเทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต EDFR และพัฒนาเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี ่ยวกับความเป็นไปได้ของคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่
สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ร่างขึ้นมาจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นในรอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิ
เคิร์ท (Likert’s rating scale) สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความคิดเห็นในรอบที่ 2 

2. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรด
ตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านในสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

3. ผู้วิจัยจะนำความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาสรุปภาพรวมเป็นคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คำตอบเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด ผู้วิจัยรับรองว่าข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามฉบับนี้จะเป็นความลับ 
การนำเสนอข้อมูลจะเป็นข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น 

4. ผู้วิจัยศึกษาตำรา งานวิจัยและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 และสังเคราะห์แนวคิดจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 19 ท่าน รวบรวมและสรุปได้
เป ้าหมายการศึกษา ของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท ั ้ง11 ประเด็นคุณลักษณะ ขอความกรุณาท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญได้โปรดยืนยันเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และคุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

ผู ้ว ิจ ัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง  สำหรับความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้ 

นางทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ ์
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
โทร 0926790999 
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คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ระดับ 5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับคุณลักษณะผู ้บร ิหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษา มากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับคุณลักษณะผู ้บร ิหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษา มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับคุณลักษณะผู ้บร ิหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษา ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับคุณลักษณะผู ้บร ิหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษา น้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับคุณลักษณะผู ้บร ิหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษา น้อยที่สุด 
 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ข้อ
ที่ 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 เป้าหมายดา้นความเท่าเทียมและเสมอภาคของผู้เรียน 

1 ดูแลเอาใจใส่ ให้เวลา ใกล้ชิดให้ความสำคญัและเห็นคุณค่าของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการสร้างและสานต่อสัมพันธภาพที่ดี 

     

2 ยึดมั่นในการทำเพ่ือผู้อื่น เสียสละต่อส่วนรวมมีความต้ังใจจริงใน
การทำเพ่ือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 

     

3 เป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร สร้างความ
เข้าใจ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับสังคมและสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหารจัดการแบบมีสว่นร่วมให้กับโรงเรียน 

     

4 มีความซื่อตรงในการบริหารสถานศึกษาทำให้เกิดความเชื่อมั่น
ศรัทธา 

     

5 การปลูกฝังภาวะผู้นำให้กับบุคคลอื่น โดยเฉพาะครูในโรงเรียนถือ
ว่าทรัพยากรสำคัญในการบรหิาร การสร้างให้ครูเป็นผู้นำทาง
วิชาการอันจะส่งผลให้โรงเรยีนมีการพัฒนาไปสู่คุณภาพและมี
มาตรฐานทางการศึกษา 
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ข้อ
ที่ 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

6 มีความเข้าใจด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่ต่างกระบวนทัศน์      

7 มองวิกฤติให้เป็นโอกาส บริหารบนความจำกัดได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

     

8 มีความสามารถด้านการบริหารที่ใช้ศักยภาพความแตกต่างกันมา
ทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดงานที่มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
ด้วยกิจกรรมคนสามวัย 

     

2 เป้าหมายดา้นโอกาสในการเข้ารับการศึกษา 

9 ใจเย็น สุขุม รอบคอบ มีเหตุผล      

10 บริหารการศึกษาตามหลักพรมวิหาร 4      

11 มีความเช่ือมั่นที่จะทุ่มเททำงานหนักเพ่ือพิชิตเป้าหมายของโรงเรียน      

12 มีการจัดการ ค้นหา ประเมินและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทกุเวลา 

     

13 ให้ความสำคญัขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนทั้ง
วิธีการ กระบวรและเครื่องมือในการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีใน 
การจัดการเรียนการสอน 

     

14 มีใจรัก (ฉันทะ) ชอบในงานการบริหารโรงเรียนและภูมิใจกบังาน 
ที่ทำ 

     

15 บริหารโรงเรียนบนหลักธรรมาภิบาล      

16 ยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่หลากหลายเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน 

     

3 เป้าหมายดา้นคณุภาพของระบบการศึกษา 

17 กระตุ้นบุคลากรในโรงเรียนใหม้ีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรม 
การสอนอย่างต่อเนื่อง 

     

18 มีความใฝ่รู้ เรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้คำถามปลายเปิดแบบโค้ช  
เปิดใจรับฟังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งเพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ ๆ  
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ข้อ
ที่ 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

19 สร้างบรรยากาศองค์กรที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การใช้
เทคโนโลยีและนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

     

20 ปฏิบัติตนเป็นตัวแบบที่ดีทั้งในด้านการใช้ชีวิตการทำงาน การใช้
เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความน่าเคารพ นับถือและ 
ศรัทธา 

     

21 สร้างระบบที่ทำให้ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
องค์กรได้อย่างถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ 

     

22 เป็นที่ปรึกษา พ่ีเลี้ยงให้คำแนะนำกับครูได้ทุกเรื่อง ทั้งการเรียนรู้
และงานสนับสนุนของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน 

     

23 สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหา การเรียนรู้ ร่วมกันอย่าง
มีกระบวนการและนำหลักการ PLC มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อ
สัมฤทธิผลของนักเรียน 

     

24 เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา      

25 มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตลอดเวลา ไม่แยกเวลางานออกจาก
เวลาส่วนตัว บริหารได้ทุกที่ทุกเวลา 

     

4 เป้าหมายดา้นประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการบริหารจัดการ 

26 มีความสามารถด้านการวิเทศสัมพันธ์หรือการเจรจากับ
ต่างประเทศเพ่ือให้เกิดการบริหารโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น 
นักเรียนแลกเปล่ียนและครูอาสา 

     

27 มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่จำนวน
มากแล้วนำมาใช้บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

28 สร้างค่านิยมองค์กรที่ดี มีความพอเพียงเห็นคุณค่าความเป็นไทย  
มีวินัยและมีความรับผิดชอบแบบสากล 

     

29 การบริหารจัดการกับคน ข้อมูลและกระบวนการผู้บริหารที่มี
ประสิทธิผลต้องให้ความสำคญักับครู บุคลากรและผู้เรียน รวมทั้ง
การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและกระบวนการการบริหารในโรงเรียน 
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ข้อ
ที่ 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

30 สร้างเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอันจะเป็นประโยชน์
ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลองค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ  

     

31 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการโดยทำความตกลงร่วมมือ 
ในการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนทำให้เกิดคุณภาพเชิงวิชาการ 

     

32 มีความรู้ความสามารถทางการบริหารการเงินงบประมาณ การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินการให้มีความถกูต้อง 
สะดวกและคุ้มค่า รวดเร็ว จัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก 

     

33 มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการทั้งด้านนโยบายและแนวทาง
ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

     

34 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบระบบฐานข้อมูลกลาง  
เพื่อลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนและรวดเร็วในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล 

     

35 มีมนุษยสัมพันธ ์สุภาพ และออ่นน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ  
การรู้จักบุคคลในชุมชน 

     

5 เป้าหมายดา้นการบริหารจัดการ (Management)ทีม่ีประสิทธิภาพ 

36 มีความเป็นผู้นำ กล้าหาญในเชิงคุณธรรมจริยธรรมยืนหยัดบน
ความถูกต้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง 

     

37 สร้างแรงบันดาลใจด้วยการจัดสภาพแวดล้อม ขององค์กรที่เอ้ือ
และส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

     

38 พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ศึกษาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้นด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เพื่อให้ทันความรู้ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

     

39 มีความสามารถในการใช้ความรู้ ทักษะสามารถสร้างและเข้าถึง 
การใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โปรแกรม และสื่อดิจิทัล 

     

40 มั่นใจและมีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง มีความเป็น
อิสระและพึ่งตนเอง ตั้งใจเด็ดเดี่ยว 

     

41 ส่งเสริมสนับสนุนครูให้เป็นนกัวิชาการสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการ เขียนหนังสือ เอกสาร ตำราและบทความวิชาการ 
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ข้อ
ที่ 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

42 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พฒันา
ตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ  

     

6 เป้าหมายดา้นการเรียนรูท้ี่สร้างคุณลักษณะที่สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0  

43 มีอิทธิพลเหนือในการโน้มน้าวจิตใจ ผู้อื่นทำให้เกิดความเช่ือ  
แนวคิด ทัศนคติ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายในการ
พัฒนาโรงเรียน 

     

44 บริหารโดยมุ่งผลการบริหารจัดการให้เกิดคุณลักษณะของนักเรียน
ที่สอดคล้องรองรับในยุคไทยแลนด์ 4.0 

     

45 มีประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา ทั้ง 4 งาน บรหิาร
วิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไป 

     

46 เปิดใจรับแนวความคิดใหม่ เพื่อให้ได้ความคิดเชิงสร้างสรรค์มา
พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

     

47 มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เทคโนโลยีมตี่อพฤติกรรมมี
ผลกระทบต่อความเช่ือและความรู้สึก 

     

48 ยอมรับความผดิพลาดของตนเองและยอมรับในความผิดพลาดของ
ผู้อื่น สร้างบรรยากาศที่มีความอบอุ่นเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงาน 

     

49 มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของ 
ความสุข (happy) ความหวัง (hope) และความสันติ ปรองดอง 
สามัคคี (harmony) 

     

50 มีความสามารถในการปรับตัวทางอารมณ์ ยอมรับและมทีัศนคติที่ดี
กับความแตกต่าง มองเห็นข้อดีที่เกิดขึ้นจากความแตกต่าง 

     

7 เป้าหมายดา้นการเรียนรูต้ลอดชีวิตและทักษะอาชีพ 

51 มีความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค ์ 

     

52 มีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนและผู้บริหาร      

53 นึกถึงความผิดพลาดหรือการมองผลงานในอดีตที่เคยทำผิดพลาด 
นำมาเป็นบทเรียนสะท้อน หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือ

     



 371 

 

ข้อ
ที่ 

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

นำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงาน ให้มุ่งไปสู่การทำงานที่ดี
กว่าเดิม 

54 ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความโดดเด่นที่แตกต่างสร้างเอกลักษณ์  
ที่สอดคล้องกับบริบทตาม 
ความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนวศาสตร์พระราชา 

     

55 สร้างจุดแข็งโดยการสร้างความแตกต่างของโรงเรียนในบริบท 
ของตนเอง 

     

56 มีความสามารถในการคิดบูรณาการนำศาสตร์ความรู้สาขาวิชา 
ต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารโรงเรียนอย่างเหมาะสม 

     

57 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย อย่างเช่ียวชาญฐานะเจ้าของ
ภาษาทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน การพูดเพื่อการสื่อสาร 

     

58 มีความคล่องแคล่วในการใชภ้าษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อ 
การเรียนรู้ การสื่อสาร 

     

59 รับผิดชอบต่อหน้าที่ องค์กร สังคมและส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ      

8 เป้าหมายดา้นการศึกษาที่สร้างองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 

60 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ศักยภาพและยอมรับความ
คิดเห็นผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทกุคนได้แสดงศักยภาพ
อย่างเต็มความสามารถ 

     

61 เชื่อมั่นในตัวเองและผู้ร่วมงานโดยส่งเสริม สนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ 
การทำงานสไตล์ใหม ่ๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยทุธ์ 
ขององค์กร 

     

62 สามารถบริหารจัดการกับครูและบุคลากรทีม่ีความแตกต่างทาง
สังคม วัย ค่านยิมพร้อมให้โอกาสทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่าง 
เท่าเทียม 

     

63 สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาตนเองโดยเน้นการสร้าง
และเน้นประสบการณ์เข้มข้นที่เอื้อให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม 
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คุณลักษณะผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับ
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ระดับความคิดเห็น 
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64 การคิดที่แตกต่าง อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน หรือการคดิเพ่ือ
สร้างมุมมองใหม่ ๆ ไม่จำกัดความคิด ความรู้ หรือความคิดเห็น 
ในการบริหารโรงเรียน 

     

65 ปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักการ ค่านิยม ความเชื่อและมี
อุดมการณ์ 

     

66 มีความสามารถในการคิดเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้ได้วิธีการ แนวทาง
วิธีปฏิบัติด้านการบริหารจัดการที่ดีที่สุด  

     

67 มีความสามารถในการคิดประยุกต์ศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาใช้ใน
ทางการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

9 เป้าหมายดา้นการศึกษาที่สนองตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของครู 

68 เอาใจใส่กับครแูละบุคลากรดว้ยความจริงใจเพื่อให้ได้ร่วมมือร่วมใจ
อย่างต่อเนื่อง  

     

69 คิดคล่องและมีความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย รวดเร็ว 
ตรงประเด็น และ สามารถแยกแยะได้หลายแขนง หลายกลุ่ม 
หลายลักษณะ หลายประเภทหรือหลายรูปแบบ 

     

70 มองเห็นความเชื่อมโยง เป็นการมองภาพใหญ่ มองเห็นรูปแบบหรือ
องค์ประกอบบางอย่างที่เหมือนกัน สามารถมองเห็นความ
คล้ายคลึงกันของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถเช่ือมโยงกับเรื่อง
บางเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 

     

71 มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ ใจกว้างพร้อมรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถบริหารจัดการแบบม ี
ส่วนร่วมในสังคมที่มีข้อมูลขดัแย้ง ไร้ความชัดเจนได้อย่างมีความสุข 

     

72 การตัดสินใจว่องไว ชัดเจนและถูกต้อง บนพื้นฐานข้อมูล
สารสนเทศที่เพียงพอมีประสิทธิภาพ  

     

73 ชอบความท้าทายในการบริหารโรงเรียน หาวิธีการ แนวคิดใหม่ ๆ 
มาแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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74 มีความไวต่อการรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและเข้าใจเหตุผล
ของสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี 

     

75 ปรับตัวให้บริหารจัดการอยู่ในโลกดิจิทัลและเทคโนโลยีที่มาจาก
การเปลี่ยนแปลงนำไปสู่ความเป็นจริงเสมือนด้านอื่น ๆ เช่น  
การทำงานกับหุ่นยนต์ อุปกรณ์ปัญญาประดษิฐ์อย่างมีความสุข 

     

10 เป้าหมายด้านการศึกษาที่สนองตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน 

76 บริหารจัดการทรัพย์สินของโรงเรียนและบริหารต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพโดยวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

     

77 มีความชัดเจนในกระบวนการการบริหารจัดการโรงเรียนโดยการ
จัดระบบให้เรียบง่าย ลดความซับซ้อนลดขัน้ตอนของระบบของ
งานราชการ 

     

78 มีความยืดหยุ่นทางความคิดและสามารถปรบัตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือสถานการณ์
ฉุกเฉินได ้

     

79 สามารถสื่อสารกับครูและบุคลากรในโรงเรียนได้หลายช่องทาง
อย่างทั่วถึง ชัดเจน และทำให้ทุกคนรู้ทิศทาง เห็นเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ขององค์กร 

     

80 มีความสามารถในการคิดสรา้งสรรค์ สร้างนวัตกรรมในการบริหาร
โรงเรียน 

     

81 มีความอดทนต่อความไม่ชัดเจนและความไม่แน่นอนของข้อมูล 
ซึ่งเป็นสภาวะที่ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถทีจ่ะวางแผนหรือตัดสินใจ
ให้ชัดเจนได ้

     

82 ยอมรับความผดิพลาดและความล้มเหลว เรียนรู้จากสิ่งที่ทำ
ผิดพลาด ไม่อายที่จะยอมรับ และมองความผิดพลาดและล้มเหลว
ว่าได้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้พร้อมการแก้ไขและสร้าง
ทางเลือกในการพัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมาย 

     

83 มีความสามารถในการคาดการณ์ แนวโน้มเกี่ยวกับการบริหารของ
โรงเรียน 
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11 เป้าหมายด้านกฎหมายที่รองรับการจดัการศึกษาใหม้ีอิสระและความรับผิดชอบ 

84 มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

     

85 มีความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ สร้างความ
รับผิดชอบในการทำงานด้วยความยุติธรรม 

     

86 ยืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรมจริยธรรมการดำรงตนและ
ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คณุธรรม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการเพ่ือศักดิ์ศรี 
แห่งความเป็นข้าราชการคร ู

     

87 มีความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และอนาคตทำให้เห็น
แนวโน้ม ทิศทางที่จะนำมาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

88 มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ ์วางแผนเพื่อรองรับ 
การบริหารเชิงรุกในสังคมที่เปลี่ยนแปลงฉบัพลันและสามารถนำพา
โรงเรียนก้าวไปอย่างมั่นใจ 

     

89 มีความรู้หลากหลายสาขาที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในงานบริหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

90 มีวิสัยทัศน์ที่ชดัเจน และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถตัดสินใจ
ได้โดยอย่างรวดเร็ว และตอบสนองได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

     

91 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบ
การบริหารจัดการที่มีการพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลาและเอื้อต่อการ
ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 

     

 
ลงชื่อ................................................................. ผู้ตอบแบบสอบถาม 

(.................................................................) 
ตำแหน่ง ................................................................. 

……………../……………………………../…………….. 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวทิพวรรณ  ล้วนปสิทธิ์สกุล 
วัน เดือน ปี เกิด 23 ธันวาคม 2520 
สถานทีเ่กิด จังหวัดกาญจนบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2545     ปริญญาตร ีการศึกษาบัณฑิต (ก.ศบ.) วิชาเอกฟิสิกส ์  

    มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2547     ปริญญาตร ีรฐัศาสตรบัณฑติ (ร.บ.)   
    วิชาเอกทฤษฎีและเทคนิคการเมืองการปกครอง   
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
พ.ศ. 2550     ปริญญาโท ครุุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)   
    วิชาเอกนิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร   
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2551     ประกาศนียบัตรวิชาชีพการบริหารการศึกษา  
    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  
 
ประวัติการทำงาน  
พ.ศ. 2545-2550     อาจารย ์1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก   
            แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย   
            กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2551-2552     ครูโรงเรียนเขาวงพระจันทร์ อำเภอเลาขวัญ   
            จังหวัดกาญจนบุรี  
พ.ศ. 2553-2557     รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพล  
            ชนะสงคราม อำเภอเมืองกาญจนบุร ี  
            จังหวัดกาญจนบุร ี 
พ.ศ. 2558-ปจัจุบัน   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุน้อย   
            อำเภอเมืองกาญจนบุร ีจังหวัดกาญจนบุร ี

ที่อยู่ปัจจุบัน 100/151 หมู่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุร ี  
จังหวัดกาญจนบุรี   
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