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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวคิดภาวะผู้นำของผู้บริหาร 2) ศึกษาระบบการ

บริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) ศึกษาการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 การบริหารจัดการท่ีเป็น

ระบบและมีคุณภาพ  การมีภาวะผู้นำในการบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ในศตวรรษท่ี 21 น้ัน  ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 มีความจำเป็นอย่างมาก ในการท่ีผู้นำ ผู้บริหาร

จะนำพาหน่วยงาน องค์กร และทีมงานพัฒนาขีดความสามารถเต็มศักยภาพท้ังระบบ โดย มีองค์ประกอบ

หลัก คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิต การดำรงอาชีพ  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส่ือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีทันสมัยต่อสภาวะโลกและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  จึงเป็นภารกิจท่ี

สำคัญย่ิงของผู้บริหารท่ีจะต้องรับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ 

นำไปสู่การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร เกิดวัฒนธรรมในการทำงานท่ีดี สามารถนำไป

พัฒนาตนเอง องค์กร ประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาในข้ันต่อไปในอนาคตได้

อย่างเต็มศักยภาพ 

 

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา, สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, การบริหารงานโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 
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ABSTRACT 

 This academic article aimed to 1) Study the concept of executive leadership.  

2) Study the management system of basic educational institutes 3) Study the 

administration of the 21st century with systematic and quality management. Having 

leadership in school management or basic education institutions in the 21st century, which 

is essential. in that the leader Executives will lead departments, organizations, and teams 

to develop their full potential in the whole system. The main components are learning 

and innovation skills, life skills, occupational skills, information technology skills, modern 

media, equipment to the rapidly changing global and economic environment. Therefore, it 

is an important task for the administrators to be responsible for managing education by 

the goals. It must also be effective and can lead to creating an atmosphere in educational 

institutions, agencies, organizations, and creating a good working culture that can bring 

results that can be used to develop themselves and the organization to apply creatively. 

This is a guideline for further development in the future to its full potential. 

 

Keywords: Leadership of Administrators, Basic educational institutions, Administration of 

                School in the 21st Century. 

 

บทนำ 
สภาวะการเปล่ียนแปลงในสังคมโลกปัจจุบันมีการพัฒนาในทุกด้าน ทำให้หน่วยงานหรือองค์กรท้ัง

แวดวงการศึกษาท่ีเป็นของรัฐและเอกชนได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง เช่น การเป็นอยู่ของ

ประชากรสังคมโลก เศรษฐกิจ การปรับตัวการใช้ชีวิตและอีกนานัปการ โดยจะต้องเน้นการดำเนินงานในเชิง

การปฏิบัติ มีกลยุทธ์ แนวทาง ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการท่ีดีในยุคสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว 

ไม่แน่นอน การอาศัยผู้นำหรือผู้บริหารท่ีความสามารถอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์กรสมัยใหม่ ผู้นำผู้บริหารยุคใหม่ในการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 

จึงต้องพัฒนาเรียนรู้กระตุ้นจูงใจตนเองให้ก้าวทันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์อยู่เสมอ

เพ่ือท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบของกระบวนการการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนฐานก่อนส่งต่อ 

สู่ภาคการศึกษาระดับสูงในระดับอุดมศึกษา ท่ีมีภาวการณ์แข่งขันค่อนข้างสูง   

ดังน้ัน ผู้นำทางการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจ 

ความสามารถและทักษะพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ไปพร้อมกันทีมงาน เพ่ือให้องค์กร มีการพัฒนาขีด

ความสามารถหรือนำการพัฒนาใหม่ ๆ มาสู่การบริหารจัดการสถานศึกษาซ่ึงเป็นการพัฒนาไปพร้อมกันท้ัง

ผู้นำ  ผู้ตาม รวมท้ังทีมงาน สามารถร่วมมือกัน นำไปสู่การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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แต่วิธีการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีดีท่ีสุดน้ัน ก็ยังไม่สามารถสรุปเป็นท่ีแน่ชัด เป็นท่ีประจักษ์

ได้ ว่ามีกระบวนการจัดการในรูปแบบไหนดีท่ีสุด  เพราะคุณลักษณะของผู้นำทางการบริหารสถานศึกษา

ของผู้บริหารสถานศึกษาต่างก็มีเทคนิควิธีการจัดการท้ังในด้านศาสตร์และศิลป์ของจนรวมท้ังการ 

มีประสบการณ์การบริหารจัดการท่ีแตกต่างกันไป อน่ึง การมีบุคลากรหรือทีมงานท่ีดี ย่อมสามารถนำพา

สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรพัฒนาก้าวไปสู่ความสำเร็จได้มากย่ิงข้ึน  

ในสาระบทความน้ีมุ่งนำเสนอ ภาวะผู้นำของผู้บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการ

บริหารงานโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร

จัดหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทักษะ 

การบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีตลอดเวลา ผู้บริหารสถานศึกษา

จะต้องพัฒนาตนเองตลอด เพ่ือก้าวให้ทันยุคโลกาภิวัตน์ นำพาองค์กร พัฒนาไปสู่ความสำเร็จ  อีกท้ัง

ผู้บริหารสถานสึกษาจะต้องสามารถแนะนำ โน้มน้าว ทีมงานหรือบุคลากรในสถานศึกษาสามารถพัฒนา

ตนเองก้าวไปสู่ผู้นำองค์กร หรือหน่วยงานสถานศึกษาน้ันได้ สถานศึกษาน้ันก็จะมีบุคลากรท่ีมีความสามารถ

มากข้ึน สามารถช่วยเหลือให้คำแนะนำหรือเป็นท่ีปรึกษาให้กับผู้บริหารสามารถระดมทักษะกระบวนการ

ช่วยกันแก้ไขปัญหาขององค์กรได้อย่างทันต่อการเปล่ียนแปลง โดยไม่สำคัญว่าบุคลากรน้ันจะอยู่ในตำแหน่ง

อะไรในองค์กร ถือว่าเป็นความสำเร็จท่ีสำคัญอีกอย่างหน่ึงของการบริหารงานโรงเรียนในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

ดังน้ัน คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี

ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีดี จะต้องนำพาและพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมท้ังมีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามแบบแผนท่ีต้ังไว้  

มีการการพัฒนาเปล่ียนแปลงก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหาร

สถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ท่ีเปิดรับความแนวคิดใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง 

การส่งเสริม สนับสนุน กำหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม 

คำนึงถึงความสำคัญของการทำงานในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยึดหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 

พร้อมท้ังมีการจัดสรรทรัพยากรในทุกด้านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การบริหารสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานท่ีดี และประสบผลสำเร็จได้น้ัน ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องปรับเปล่ียนแนวคิดแบบด้ังเดิม เพ่ือการ

บริหารจัดการก้าวให้ทันต่อยุคสมัย ซ่ึงมีการผันผวนในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และระบบดิจิทัล ฯลฯ  

ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เข้าใจเข้าถึง

ในเทคโนโลยีเป็นอย่างดี พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม สามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาก้าวไปสู่

สังคมโลกในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
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เป้าหมายการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities 

for all) ครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับ

ปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การเข้าถึงการศึกษาระดับเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

รวมถึงมหาวิทยาลัย เน้นให้ขจัดความเหล่ือมล้ำทางการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนความ

เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาของผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และกลุ่มเปราะบาง นอกจากน้ี เป้าหมายน้ียัง

ส่งเสริมให้เพ่ิมจำนวนผู้ท่ีมีทักษะทางเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน และการเป็นผู้ประกอบการ  

และเน้นให้ทุกคนได้รับความรู้และทักษะท่ีจำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืนอีกด้วย ในเชิง

นโยบาย เป้าหมายน้ีจะเน้นให้มีการยกระดับอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการศึกษาให้อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และ 

ผู้มีเพศสภาวะหลากหลาย และสร้างสภาพแวดล้อมให้ปราศจากความรุนแรงต่อกลุ่มเหล่าน้ี ขยายโอกาส

ด้านทุนการศึกษาและการฝึกอบรมท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ และเพ่ิมจำนวนครูท่ีมีคุณภาพ 

ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาอย่างย่ังยืนของมนุษย์โลก (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ของ UNESCO ท่ีกำหนดไว้ท้ังหมด 17 ข้อภายใต้ เป้าหมายท่ี 4 ท่ีเน้นด้าน

การศึกษาอย่างมีคุณภาพ(UNESCO, 2017) 

สภาพสังคมในศตวรรษท่ี 21 มีการเปล่ียนเปล่ียนในหลาย ๆ ด้าน ด้านท่ีเป็นผลจากการคิดค้น

พัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการส่ือสาร ทำให้เกิดสังคมโลกไร้พรมแดน ท้ังการ

ติดต่อส่ือสาร การเคล่ือนย้ายท่ีอยู่อาศัย การดำเนินธุรกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนท่ีท้ังมีอิสระและพ่ึงพากันมาก

ข้ึน เกิดสังคมและเศรษฐกิจ ฐานความรู้ทำให้สังคมต้องการคนท่ีมีความรู้มากข้ึน ซ่ึงการคิดแก้ปัญหา การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อส่ือสาร การทำงานเป็นทีม เป็นต้น เพ่ือพร้อมรับมือการแข่งข้ันทาง

เศรษฐกิจแบบเน้นความรู้ (Knowledge based economies) แรงงานยุคใหม่ต้องเป็นแรงงานท่ีมี

สมรรถนะสากลจึงจะสามารถนำตนเองไปสู่การจ้างงานในระดับนานาชาติ  ดังน้ันการพัฒนาการศึกษาถือว่า

เป็นวิถีการหน่ึงท่ีประเทศต่างๆท่ัวโลก ใช้เพ่ือนำพาประชาชนของตนเองให้หลุดพ้นจากความยากจน  

และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากงานด้านบริหาร และงานท่ีเน้นวิชาชีพเฉพาะด้านเพ่ิมมากข้ึน  

ความต้องการแรงงานท่ีสำเร็จการศึกษาระดับสูง มีทักษะเฉพาะทางวิชาชีพ ทักษะการแก้ปัญหาและ 

การส่ือสารเพ่ิมมากการเปล่ียนทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานเป็นอีกตัวแปรหน่ึงท่ีทำให้ระบบการศึกษาท่ัว

โลก ใช้การขยายการศึกษาเป็นวิธีการหลัก ท่ีทำให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ท่ีดี ลดภาวะความยากจน และเพ่ิม

การเติบโตทางเศรษฐกิจ จุดมุ่งหมายหน่ึงของสหประชาชาติ ในปีค.ศ. 2015 คือ ทุกประเทศต้องร่วมมือกัน 

เพ่ือจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาท่ีเป็นสากลในทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ียากจน ประเทศกำลัง

พัฒนา มีจุดมุ่งหมายท่ีจะเพ่ิมประชากรท่ีจบการศึกษาระดับมัธยม และประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะเพ่ิมจำนวน

ของประชากรท่ีจะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และการศึกษาระดับมัธยมศึกษาถือเป็นมาตรฐาน 

ในประเทศอุตสาหกรรม (Stewart Vivien, 2012) 
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ภาวะผู้นำของผู้บริหารในสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

 โมเดลในการเสริมสร้างภาวะผู้นำทางการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ดังกล่าวใน New 

Zealand Ministry of Education (2013)  ได้กำหนดให้คุณลักษณะท่ีสำคัญของภาวะผู้นำทางการบริหาร

ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นมีทักษะสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) การท่ีผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการบริหารสถานศึกษาด้วยการเช่ือมโยงทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น

ด้านการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ระบบการบริหารงานท่ีมีคุณภาพตามความสอดคล้องของ

บริบทแต่ละโรงเรียน รวมท้ังการมีจุดเด่นด้านการสร้างครูให้มีคุณภาพด้านศาสตร์การสอนอย่างเป็นเลิศ  

มีความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังการสร้างเครือข่ายโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ท่ีมี

ประสิทธิผลเป็นสำคัญ (Qualities of effective leadership) จากฐานการถกปัญหาร่วมกันตลอดจนการ

บริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย ซ่ึงอธิบายปัจจัยสำคัญท่ีเก่ียวข้องต่อการพัฒนา

ตนเอง และเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้ผู้บริหารสถานศึกษาตามองค์ประกอบรายรอบอยู่ ดังภาพ 
 

 
 

ภาพท่ี 1  โมเดลการเสริมสร้างภาวะผู้นำทางการศึกษา 

ท่ีมา: New Zealand Ministry of Education, 2013 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) 

 

จากภาพโมเดลการเสริมสร้างภาวะผู้นำทางการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบของ 

ภาวะผู้นำทางการศึกษา ได้แก่ ความสัมพันธ์ (Relationship) ซ่ึงอยู่แกนกลาง และมีพ้ืนท่ีในความ

รับผิดชอบทางการบริหารงานและการปฏิบัติ (Areas of practice) ประกอบด้วย การสร้างบรรยากาศด้าน

วัฒนธรรม (Culture) ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศาสตร์การสอน (Pedagogy) ให้กับครูในสถานศึกษา
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รวมท้ังการออกแบการวางระบบ (System) ในการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง 

การยกระดับความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือท่ีเก่ียวข้องกันและ

เครือข่าย (Partnership and networks) รวมท้ัง การให้ความสำคัญกับนโยบายและกาดรดำเนินงานด้าน

กิจกรรมภาวะผู้นำท่ีประกอบด้วย การนำการเปล่ียนแปลง (Leading change) และการแก้ปัญหา 

(Problem solving) และวงนอกท่ี เป็นองค์ประกอบของคุณภาพของผู้นำท่ีมีประสิทธิผล (Qualities of 

effective leadership) ดั งรายละเอียด  ท่ี ผู้น ำต้องเป็น ศูน ย์กลางใน  การส ร้างความ สัม พัน ธ์  
(Relationship) ลักษณะของความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษาโดย

ลักษณะของความสัมพันธ์น้ีจะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของไว้วางใจท่ี ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสร้างให้

เกิดข้ึนในองค์กร เช่น แสดงความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดกับบุคลากร กระตุ้นให้พวกเขาแสดง

บทบาทใหม่ ๆ และสร้างโอกาสให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียน

การสอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ การเรียนรู้ สร้างระบบการประเมินผลงานท่ีเปิดเผยและโปร่งใส 

มีการนิเทศช้ันเรียนท่ีกระตุ้น บรรยากาศการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนา

วิชาชีพ และกระตุ้นให้ มีการผลิตนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน วัฒนธรรม (Culture) 

ผู้บริหารควรมีบทบาทในการสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ วัฒนธรรมในทางบวก และสร้างวัฒนธรรม

โรงเรียนโดยรวมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน เช่น สร้างความม่ันใจว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามี

คุณภาพเช่ือถือได้ จัดสภาพแวดล้อมให้ เหมาะสม ความปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ การสร้าง

บรรยากาศท่ีสนับสนุนความสำเร็จใน การเรียนรู้ สร้างตัวแบบการปฏิบัติงานท่ีดี มีการช่ืนชมในความสำเร็จ

และก้าวหน้าของนักเรียน และบุคลากร ศาสตร์การสอน (Pedagogy) เป็นเร่ืองของความรู้และการปฏิบัติ

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียน ซ่ึงผู้บริหารควรสร้างต้นแบบการปฏิบัติการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผล

สำหรับ ผู้เรียน แสดงบทบาทในการเป็นผู้นำในด้านวิชาการและควรแสดงบทบาทในการเป็นผู้นำด้าน การ

วางแผน การพัฒนา และประเมินหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูปรับเปล่ียน พฤติกรรมการเรียน

การสอนให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง ระบบการบริหารงาน (System) ผู้บริหารควรสร้างสรรค์ระบบ

และเง่ือนไขการทำงานท่ีจะช่วยให้ บุคลากรสามารถทำงานและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนงาน  การบริหารจัดการทรัพยากร การดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของ

สถานศึกษา การติดตามผล การเรียนของนักเรียน การประเมินผล การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

และการเอาใจใส่ ต่อ  นักเรียน  ความเป็น หุ้น ส่วนและเครือข่าย  (Partnership and networks)  

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรต้องมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ท้ัง

ภายในและ ภายนอก กรณีเครือข่ายภายใน เช่นสร้างความเช่ือมโยงระหว่างวิชา และระหว่างช้ันเรียน  

สร้างความสัมพันธ์และการปฏิบัติท่ีสนับสนุนต่อการสอนของครู และการเรียนรู้ของนักเรียน กรณี เครือข่าย

ภายนอก เช่น การเข้าร่วมสัมมนา การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี การสร้างเครือข่าย

ระหว่างโรงเรียน การทำงานร่วมกับผู้ปกครอง (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความสำคัญและจำเป็นต่อการสร้างภาวะผู้นำทางการบริหาร

สถานศึกษาในยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษท่ี 21 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นท่ีต้ัง 

(Outcome Based) ต้องมีการพัฒนาและเกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร บุคลากร และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรน้ัน ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่ีตระหนักรู้ในหน้าท่ี

ความรับผิดชอบ ความเสมอภาค ยึด วัฒนธรรมาภิบาล บริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย ผู้นำในศตวรรษท่ี 

21 กับการเปล่ียนผ่าน เป็นภารกิจการนำบุคลากรในองค์กรเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึงสู่การเป็นผู้

ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนตามวิสัยทัศน์ขององค์กรอันย่ิงใหญ่ ผู้นำท่ีจะประสบความสำเร็จ

จำเป็นต้องให้ความสำคัญการการพัฒนา ตระหนักรู้ในหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ความเสมอภาค 

คุณธรรมและความรู้ท่ีสามารถบูรณาการ เพ่ือนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย อันเป็น

คุณสมบัติสำคัญท่ีต้องคำนึง และเกิดการมีวัฒนธรรมมาภิบาลของแบบอย่างท่ีดีและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ตน (พรชัย เจดามาน และคณะ ,2560) ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่าง

รวดเร็วท่ีมีผลกระทบท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา ช้ีให้เห็นว่าแนวโน้มการจัดการศึกษา

จะต้องเผชิญกับความเปล่ียนแปลงอันหลากหลาย โดยสภาพการณ์ปัญหาของสังคมทางการศึกษาในยุคแห่ง

พลวัตศตวรรษท่ี 21 การศึกษา 4.0 จะต้องมีความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานเพียงพอกับการดำรงชีวิตท่ีดีและ

มีศักด์ิศรีในสังคมโลก จะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ การตัดสินใจถูกต้องในการแก้ไขปัญหาและ

ก้าวทันพลวัตในศตวรรษท่ี 21 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)  

ดังน้ัน ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน จึงเป็นพฤติกรรมท่ีมี

ความสำคัญต่อการแสดงออกถึงกระบวนการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้นำและผู้ตามในการใช้

อิทธิพล เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มีความสุขในการทำงาน ตลอดจนมีความ

กระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างให้องค์กรเกิดการพัฒนาท่ีกว้างไกลจน

เป็นท่ียอมรับจากสังคม ท้ังน้ีภาวะผู้นำถือเป็น ความสามารถของผู้นำในการช้ีแนะ ส่ังการ หรือ อำนวยการ

ต่อพฤติกรรมของบุคลากร เพ่ือให้ไปสู่จุดหมายท่ีกำหนดไว้ 

 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้

บรรลุตามความมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษาตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการซ่ึงเป็นองค์คณะบุคคลทำหน้าท่ีกำกับ และส่งเสริม

สนับสนุนกิจการของ สถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจัดการทางการศึกษา ท้ังน้ี

การดำเนินงานให้ ประสบความสำเร็จน้ันสถานศึกษาและคณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของกัน

และกัน ควรมีรูปแบบ วิธีการทำงานท่ีประสานสอดคล้องกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาการศึกษา 

ให้บรรลุผลตามท่ีร่วมกัน กำหนดข้ึน บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
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เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสถานศึกษามี บทบาทหน้าท่ี สรุปจาก พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545, พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของ

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้นฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตลอดจน

บริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน  

2. จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา  

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความ

ต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถ่ิน  

4. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

อย่างต่อเน่ือง  

5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด  

6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน

การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาและการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด  

7. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหา ผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของสถานศึกษา  

8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมิน คุณภาพ

การศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมท้ังการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ 

สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอ่ืน 

ในชุมชนและท้องถ่ิน 

10. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามท่ี

กฎหมายกำหนด 

 

การบริหารงานวิชาการถือเป็นงานหลักของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะต้อง  

บูรณาการกับยุคสมัยการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เพราะมีความสำคัญอย่างย่ิงต่อการจัดการศึกษาให้

บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ จะเห็นได้ว่าคุณภาพการศึกษา จะปรากฏเด่นชัด เม่ือการบริหารงาน

วิชาการ ประสบผลสำเร็จ และการท่ีจะทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาได้

ตาม มาตรฐานและมีคุณภาพ พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ  เน่ืองจากการบริหารงานวิชาการ

เก่ียวข้องกับ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนซ่ึงเป็นหัวใจ ของสถานศึกษา และเก่ียวข้องกับผู้บริหาร

สถานศึกษาและ บุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ผู้บริหารเป็นบุคคล สำคัญท่ีจะต้องดำเนินงานตาม
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ภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและจะต้อง เป็นผู้ท่ีพัฒนาตนเองให้ทันต่อ

การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท้ังน้ี ต้องมียุทธศาสตร์ในการดำเนินงานท่ีจะนำไปสู่ความสำเร็จและ

ยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญประการหน่ึงคือความเป็นผู้ท่ีมีภาวะผู้นำทางวิชาการ กล่าวคือ เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความ

เข้าใจในทฤษฎีหลักบริหารการศึกษา ปรัชญาของการใช้หลักสูตรต่าง ๆ ท่ีใช้ในโรงเรียน มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับวิธีสอนแบบต่าง ๆ สนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการสอน เป็นแบบอย่างท่ีดีในเชิง

วิชาการ สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียน

เป็นสำคัญ รวมท้ังการนิเทศ กำกับ ติดตามให้การเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีกำหนด

ไว้ในการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สถานศึกษา ต้องพัฒนาผู้เรียนท้ังในด้านสาระวิชาหลัก และทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้ นวัตกรรม ทักษะการใช้ชีวิต อาชีพ ทักษะด้าน

สารสนเทศและเทคโนโลยี 

ดังน้ัน สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดคือ บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร 

จึงเป็นภารกิจท่ีสำคัญต่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงผู้บริหาร จะต้องรู้เท่าทัน ยุคโลกาภิวัตน์ 

พัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำเหนือผู้นำท่ียอดเย่ียม ปรับเปล่ียนองค์กรให้ทันสมัย มีระบบกระบวนการพัฒนา

ทีมงานให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ให้เกิดข้ึน ในองค์กรขับเคล่ือนด้วยยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการใหม่ ๆ ส่งเสริมสนับสนุนท้ังด้านงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีท่ีจะสามารถพัฒนา

หน่วยงานหรือองค์กร ก้าวไปสู่สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 เต็มตามศักยภาพท่ีได้วางไว้ 

  

แนวคิดเก่ียวกับผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันต้องมีลักษณะเป็นท้ังผู้นำ ซ่ึงคุณลักษณะของผู้บริหารการศึกษาท่ีดี

มี 9 ประการ สรุปจาก ธีระพันธ์ พวงจำปี (2559) มีดังน้ี 

1. ผู้บริหารต้องใช้ความฉลาด ไหวพริบมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีสำคัญในการบริหาร 

2. ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้บุคคลจำนวนมาก หรือบุคคลหลาย ๆ คนเข้ามามีส่วนร่วมใน 

การกระทำ โดยไม่ทำงานตามลำพัง 

3. ผู้บริหารต้องเคารพความเป็นคนของแต่ละคน และจะต้องให้ความยอมรับนับถือในความเห็น 

ธรรมชาติ และความสามารถของผู้อ่ืน 

4. ผู้บริหารต้องยึดเป้าหมาย หรือจุดประสงค์ของการศึกษาเป็นหลัก การบริหารการศึกษา จะไม่มี

ความหมายถ้าขาดเป้าหมายดังกล่าว นอกจากน้ีผู้บริหารจะต้องถือว่า เป้าหมายหรือจุดประสงค์ของ

การศึกษาย่อมเปล่ียนแปลงไปตามเหมาะสมกับสภาพของสังคม  

5. ผู้บริหารจะต้องถือว่าตนเป็นเพียงผู้ทำหน้าท่ีประสานประโยชน์ ซ่ึงเข้ามาให้บริการแก่บุคคลอ่ืน

ทุก ๆ คน ในการท่ีจะช่วยให้เขาดำเนินงานต่าง ๆ ให้การศึกษาให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

6. ผู้บริหารจะต้องเปิดโอกาสให้บุคคลท้ังหลายมาทำความเข้าใจกันได้ทุกเม่ือและรับฟัง  

ความคิดเห็นของบุคคล ทุกคนในวงการศึกษาและในชุมชนท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่ 
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7. ผู้บริหารจะต้องถือว่าตนเองเป็นผู้นำ มิใช่เจ้านายผู้ทรงอำนาจ 

8. ผู้บริหารต้องถือว่าตนเองคือ นักการศึกษา ผู้ยึดม่ันในปรัชญาของการศึกษา จึงต้องปฏิบัติ  

และวางตนอย่างนักการศึกษา 

9. ผู้บริหารจะต้องเสียสละทุกอย่างเพ่ือให้การศึกษาแก่ประชาชน และเพ่ือให้สังคมดีข้ึน 

10. ผู้บริหารจะต้องประสานงานประสานน้ำใจ ระหว่างชาวบ้านกับสถานศึกษาในการดำเนินงาน

การศึกษา 

11. ผู้บริหารจะต้องประเมินผลงานตนเองอยู่เสมอ การประเมินจะต้องทำท้ังสองอย่าง คือประเมิน

วิธีการ หรือกระบวนการทำงานพร้อมๆกันไปกับการประเมินการปฏิบัติงาน เพราะการทำงานจะมุ่งเอา 

แต่ผลอย่างเดียวไม่ได้ วิธีการท่ีจำเป็น 

12. ผู้บริหารจะต้องเคารพในวิชาชีพของผู้บริหาร และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ จะไม่ทำความ

เส่ือมเสีย ให้ผู้คนเหยียดหยามวิชาชีพของนักบริหาร 

13. ผู้บริหารจะต้องขวนขวายหาความรู้ใส่ตนอยู่เสมอ และแสวงหาความชำนาญ ทุกวิธีทางเพ่ือให้

การบริหารงานของตนทันสมัย 
 

สมชาย เทพแสง (2553) กล่าวว่า ผู้นำการศึกษาในยุคเทคโนโลยีหรือ E-Leadership ควรมี

ลักษณะ 10 E ดังน้ี 

1. Envision ผู้นำต้องสร้างวิสัยทัศน์ อย่างชัดเจนโดยเฉพาะมีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ 

ท่ีกว้างไกล เน้นการบูรณาการ เทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการ รวมท้ังการเรียนการสอน 

2. Enable ผู้นำการศึกษาต้องมีความสามารถในการบริหารและการจัดการ โดยบูรณาการ

เทคโนโลยีในหลักสูตรโรงเรียน ระบบการบริหาร การปฏิบัติงานในโรงเรียน 

3. Empowerment ผู้นำการศึกษาต้องเข้าใจและหย่ังรู้ ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนได้ 

เป็นอย่างดี รวมท้ังสามารถกระจายอำนาจให้บุคลากรได้อย่างเหมาะสม 

4. Energize ผู้นำการศึกษา ต้องหม่ันจุดพลังและประกายไฟอยู่ ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดพลังในการ

ทำงาน เกิดความกระตือรือร้นขวนขวายตลอดเวลา 

5. Engage ผู้นำการศึกษาต้องต้ังใจและจดจ่อต่อการทำงานโดยมี ความมุ่งม่ันอย่างแรงกล้าเพ่ือให้

งานประสบผลสำเร็จ และต้องต้ังความหวังให้สูง และค่อยๆ นำองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ 

6. Enhance ผู้นำการศึกษา จะต้องยกระดับผลการปฏิบัติติงานให้ เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่าง

ต่อเน่ือง โดยมีมาตรฐานเปรียบเทียบอย่างชัดเจน 

 7. Encourage ผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์ จำเป็นอย่างย่ิงท่ี จะใช้แรงจูงใจต่อบุคลากรให้ร่วมมือร่วมใจ

ปฏิบัติหน้าท่ี อย่างมิความสุข การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเป็นมิตรจะสนับสนุนงานให้ประสบ

ผลสำเร็จ 
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     8. Emotion ผู้นำต้องมี คุณภาพทางอารมณ์  มีความสามารถห ย่ังรู้ จิตใจของบุคลากร            

และอ่านใจคนอ่ืนได้รวมท้ังเน้นการทำงานท่ีเกิดจากความพึงพอใจท้ังสองฝ่ายท้ังตนเองและบุคลากรท่ี

ร่วมงาน สร้างทัศนคติทางบวก มีอารมณ์ขัน สุขุมรอบคอบ 

9. Embody ผู้นำการศึกษา จะต้องเน้นการทำงานท่ีเป็นรูปธรรม เน้นเป้าหมายหรือผลงานท่ี

สัมผัสได้ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การปฏิบัติงาน การส่ือสาร การติดตามและการประเมินผลควรใช้วิธีการ

ท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน 

10. Eagle ผู้นำการศึกษาเปรียบประดุจนกอินทรีท่ีมองไกลและเน้นในภาพรวมกว่าการมอง

รายละเอียด ผู้นำควรมองเป้าหมายและผลงานเป็นหลัก ส่วนรายละเอียดเป็นหน้าท่ี ของเจ้าของงานท่ีจะทำ

ให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ E-Leadership หรือผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์ จึงเป็นผู้นำยุคใหม่อย่าง

แท้จริง ผู้นำการศึกษาซ่ึงถือว่าเป็นผู้ควบคุมกลไกและขับเคล่ือนการศึกษาไปสู่เป้าหมายแห่ง การปฏิรูป

การศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับสำนักงานต่าง ๆ 
 

    Northouse (2004) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาว่าในคุณลักษณะท่ีเก่ียวกับ

ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีคุณลักษณะท่ีจะนำสถานศึกษาไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดในแผน

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะ ได้แก่ 1) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

2) มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน 3) มีจิตสำนึกในความมุ่งม่ัน 

4) ใจกว้าง เปิดโอกาสให้ครูมีเสรีในการคิด 5) ปฏิบัติการเปล่ียนแปลง การจัดการเรียนรู้ ให้เกิดผลตาม

เป้าหมายของการจัดการศึกษา 6) มีศักยภาพในการจัดการระบบบริหารของสถานศึกษาโดยนำระบบ

คุณธรรมมาใช้พัฒนาโดยองค์รวม 7) สร้างขวัญ กำลังใจ ให้ครูมีกำลังใจท่ีจะเป็นครูดี ครูเด่นและครูท่ี

ปรึกษา และ 8) ตระหนักในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ระบบคุณภาพ 

ดังน้ัน  คุณ ลักษณะของผู้บริหารการศึกษาท่ี ดี จะต้องเป็นบุคคลท่ีนำพาสถานศึกษาให้

เจริญก้าวหน้า พร้อมท้ังมีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามแบบแผนท่ีต้ังไว้  และมี

การการพัฒนา เปล่ียนแปลงสนองตอบต่อภาวะความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกับสถานศึกษา เปิดรับความ

แนวคิดใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์ ทันต่อโลกต่อท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริม 

สนับสนุน กำหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน มุ่งเน้นการใช้การมีส่วนร่วมท่ีเน้นถึงความสำคัญ

ของการทำงานในองค์กร ร่วมคิดร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ยึดผลประโยชน์ของสถานศึกษาเป็นหลัก พร้อมทัง

มีการจัดสรรทรัพยากรมนด้านต่างๆอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การบริหารสถานศึกษาท่ีดี 

และประสบผลสำเร็จน้ัน ผู้นำสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีต้องปรับเปล่ียนแนวคิดเดิมในการบริหารจัดการ 

ในทันยุคแห่งการแข่งขัน ซ่ึงมีการผันผวนในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การแข่งขัน และอีกมากมาย ดังน้ัน

ผู้บริหารต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ ๆ ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทันโลก เข้าใจในเทคโนโลยี

อย่างดีเย่ียมและส่งเสริมนวัตกรรมท่ีมาพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือน้ันๆนำไปสู่ความสำเร็จของ

สถานศึกษา มุ่งม่ันทุ่มเทในการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทำให้เกิด

ประโยชน์มากท่ีสุด 
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การบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 

ในการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ผู้บริหารสถานศึกษาจะถูกคาดหวังจากท้ังบุคคล

ภายในและภายนอก  เน่ืองจากการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน ให้เกิดข้ึนใน

อนาคตน้ัน จะต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็ง และต้องมีพลังท่ี

เพียงพอในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาท้ังในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน”  

ให้เตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด คือ ทักษะการเรียนรู้

และ การเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 

2559) ผู้บริหารสถานศึกษามีความสำคัญต่อการขับเคล่ือนองค์กรให้เป็นไปตามแผนยุทธ์ศาสตร์ท่ีกำหนดไว้

ผู้บริหารจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำและมีทักษะท่ีจะสามารถบริหารงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จักรกฤษณ์  สิริริน (2562) กล่าวถึง การบริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จะต้องอาศัยทักษะในด้านใน 

การบริหารจัดการจึงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีนักบริหารการศึกษาโดยเฉพาะการเรียนรู้เก่ียวกับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา นอกจากน้ีไกรสร เจียมทอง (2561)  

ยังได้กล่าวถึง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง การปฏิบัติตนของผู้บริหาร

สถานศึกษาท่ีต้องมีท้ังศาสตร์และศิลปะมีความรู้ ความชำนาญ มีความสามารถในการดำเนินกิจกรรม

บริหารเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้อย่างถูกต้องและรวดเร็วซ่ึงประกอบด้วย  

6 ทักษะ ดังน้ี 
 1. ทักษะการส่ือสารและเทคโนโลยี หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถส่ือสารได้อย่างชัดเจน
น่าเช่ือถือเข้าใจง่ายท้ังการพูดการเขียนสามารถสรุปประเด็นได้ชัดเจนถูกต้องรัดกุมสามารถเจรจาต่อรอง

นำเสนอความคิดได้ท้ังระหว่างบุคคล ระดับกลุ่มและในท่ีสาธารณะ ส่ือสารได้ท้ังภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  

และภาษาอาเซียนอ่ืน ๆ รวมท้ังสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาให้แก่ชุมชนและ

องค์กรภายนอกด้วยวิธีการและช่องทางท่ีหลากหลาย 

 2. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถคิดนอกกรอบคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ววิเคราะห์สถานการณ์หาสาเหตุของปัญหารวมท้ังสามารถตีความและแปล

ความหมายของข้อมูลท่ีซับซ้อนประเมินความสำคัญขององค์ประกอบและเช่ือมโยงข้อมูลตัดสินใจได้อย่างมี

คุณภาพบนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศ 

 3. ด้านมนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสามารถทำงานร่วมกับ
บุคคลอ่ืน โดยจะต้องเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์มีมนุษย์สัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง

บุคคล รู้จักการยืดหยุ่นเห็นคุณค่าให้เกียรติผู้อ่ืน สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดความเช่ือใจ 

 4. ทักษะด้านเทคนิค หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีเทคนิคแนวคิดวิธีการรวมไปถึงกระบวนการ
ใหม่ๆในการปฏิบัติงาน มีเทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์ การระดมความคิด ซ่ึงอาจก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  

มีเทคนิคในการส่ือสารการนำเสนออย่างมืออาชีพใช้เคร่ืองมือส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
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 5. ด้านคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง ลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม
คำสอนของหลักศาสนามีจรรยาบรรณและมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี สามารถสร้างความศรัทธาให้เกิดกับตนเอง  

ครู นักเรียนและบุคคลท่ัวไปยึดระบบธรรมาภิบาล 

 6. ทักษะด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม หมายถึง ลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการของ
การปรับเปล่ียนโอกาสไปสู่แนวคิดใหม่ๆท่ีสามารถจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลท่ัวไปได้เป็น 

การนำเอาข้อมูลข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเน่ืองและนำเอานวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติ 

      

บทสรุป 
 ภาวะผู้นำของผู้บริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21       

จะเห็นได้ว่า การท่ีมีผู้นำท่ีมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างให้องค์กร เกิดการพัฒนายกระดับขีดความสามารถ

ของบุคลากรทีมงานได้  ท้ังน้ีภาวะผู้นำถือเป็นความสำคัญมากในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้ไปสู่จุดหมายท่ี

กำหนดไว้และผู้บริหารสถานศึกษาฯจะต้องพัฒนาตนเองรวมท้ังบุคลากรในหน่วยงาน ด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นไป

ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์วิธีการท่ีได้ต้ังไว้ ท้ังในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) พร้อมทักษะ

การเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ประกอบไปด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิต การดำรงอาชีพ 

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่ือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีทันสมัยต่อสภาวะโลกและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง  

จึงเป็นภารกิจท่ีสำคัญของผู้บริหารฯท่ีจะต้องรับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซ่ึงผู้บริหาร

จะต้องรู้เท่าทันความเปล่ียนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์หรือ เรียกว่า ยุค “การบริหารงานในศตวรรษท่ี 21” 

สามารถพัฒนาองค์กร หาแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการปรับเปล่ียนระบบกระบวนการ 

ในการทำงาน ให้ความสำคัญและความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรและนอกองค์กร ให้ความสนใจต่อ

วัฒนธรรมขององค์กร มุ่งผลสัมฤทธ์ิเอาใจใส่ในเร่ืองของศาสตร์ด้านวิชาการหรือแนวทางการบริหารจัด

การศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย  ซ่ึงเป็นหัวใจหลักของการศึกษาแห่งชาติและสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ศึกษาเรียนรู้ปรับเปล่ียนแนวคิดรูปแบบท่ีจะนำพาองค์กรไปสู่องค์กร

ช้ันนำในอนาคตเพ่ือให้เป็น ต้นแบบหรือเป็นแบบอย่างของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็น

รูปธรรม สามารถทำให้องค์กรอ่ืนท่ีสนใจและเก่ียวข้อง นำไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้ 

อย่างสร้างสรรค์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
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