
รองศาสตราจารย ดร. วิโรจน สารรัตนะ, 2557 1 

 

คุณลักษณะเพ่ือการบริหารการศึกษา 
สําหรับศตวรรษที่ 21 

 

 

ความเขาใจพื้นฐานเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด 

แนวคิดการจัดการ (management) การบริหาร (administration)  และภาวะผูนํา 

(leadership) มีความเหลื่อมทับกัน หากพิจารณาถึงแหลง ท่ีนิยมใช  คํ าวาการจัดการ 

(management) นิยมใชมากในอังกฤษ ยุโรป และอัฟริกา คําวาการบริหาร (administration) 

นิยมใชในอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย สวนคําวาภาวะผูนํา (leadership) นิยมใชหลาย

ประเทศในโลกพัฒนาแลว (developed world) แตหากพิจารณาถึงความแตกตางระหวาง

ลักษณะของการจัดการกับลักษณะของการบริหารในเชิงวิชาการ ก็มีดงัตารางขางลาง 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบลักษณะของการจัดการกับลักษณะของการบริหาร ตามทัศนะของ Othman (2011) 

การจัดการ (management) การบริหาร (administration) 

 เนนการปฏิบัติ  เนนการกําหนดจุดมุงหมาย 

 เนนการบริหารจัดการ  เนนการตัดสินใจ 

 เนนวาใครทําและทําอยางไร  เนนอะไรควรทําอะไรไมควรทํา 

 เนนการกระทํา  เนนการใชสมองการคิด 

 เนนทักษะเชิงเทคนิคและทักษะเชิง

มนุษย 

 เนนทักษะเชิงมโนทัศนและทักษะเชิงมนุษย 

 เก่ียวของกับผูบริหารระดับกลางและ

ระดับลาง 

 เก่ียวของกับผูบริหารระดับสูง 

 ใชในองคกรธุรกิจ  ใชในองคกรท่ีไมหวังกําไร 

 เนนปจจัยภายใน  เนนปจจัยภายนอก 

 เก่ียวของกับลูกจางหรือพนักงานประจํา  เก่ียวของกับเจาของธุรกิจ 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบลักษณะของการจัดการกับลักษณะของการบริหาร ตามทัศนะของ Bhojwani 

(2012)  

การจัดการ (management) การบริหาร (administration) 

 เนนการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  เนนการกําหนดจุดมุงหมายและแนวนโยบาย

หลักๆ 

 เนนหนาท่ีเชิงบริหารจัดการ  เนนหนาท่ีเชิงนโยบาย 

 เนนการตัดสินใจในระดับหนวย

ปฏิบัติงาน 

 เนนการตัดสินใจในภาพรวมขององคกร 

 เปนกิจกรรมการบริหารระดับกลาง  เปนกิจกรรมการบริหารระดับสูง 

 เปนกลุมบุคคลท่ีทําหนาท่ีบริหารให

บรรลุจุดหมาย 

 มีสถานะเปนเจาของกิจการท่ีลงทุน 

 ใชในองคกรธุรกิจเอกชน  ใชในองคกรของรัฐ ทหาร การศึกษา ศาสนา 

 เปนการตัดสินใจท่ีเนนปจจัยภายใน ท่ี

ข้ึนกับคานิยม ความเห็น ความเชื่อ ของ

ผูบริหาร 

 เปนการตัดสินใจท่ีเนนปจจัยภายนอก ที่

คํานึงถึงความเห็นสาธารณะ นโยบายของรัฐ 

ปจจัยทางสังคมและอื่นๆ 

 เก่ียวกับหนาท่ีการจูงใจและการควบคุม

องคกร 

 เก่ียวกับหนาท่ีการวางแผนและการจัดองคกร 

 ตองการทักษะเชิงเทคนิคมากกวา  ตองการทักษะเชิงบริหารมากกวาทักษะเชิง

เทคนิค 

 

สวนกรณีของการจัดการกับภาวะผูนํา ในเว็บไซตของ Wall Street Journal (2013) 

กลาวถึงการจัดการและภาวะผูนําวา แมมีความแตกตางกัน แตตางเสริมกันและกัน (hand in 

hand) การท่ีจะแยกสองเร่ืองน้ีออกจากกันจะสรางปญหามากกวาจะแกปญหา เชน หากมุงแตการ

พัฒนาสิ่งใหมๆ ก็จะขาดการบํารุงรักษา หรือหากมุงแตการบํารุงรักษาก็จะขาดการพัฒนาสิ่งใหมๆ 

เปนตน สําหรับประเด็นท่ีแตกตางกันน้ัน ในหนังสือ “On Becoming a Leader” Bennis 

(1989) กลาวถึงประเด็นท่ีมีความแตกตางกันโดยมองท่ีลักษณะพิเศษของผูจัดการ (manager) กับ

ของผูนํา (leader) ดังน้ี 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบลักษณะของการจัดการกับลักษณะของภาวะผูนํา ตามทัศนะของ Bennis (1989) 

 

การจัดการ – ลักษณะพิเศษของผูจัดการ ภาวะผูนํา – ลักษณะพิเศษของผูนํา 

 ผูจัดการ - บริหารจัดการ  ผูนํา - สรางนวัตกรรม 

 ผูจัดการ - เปนสําเนา  ผูนํา - เปนตนฉบับ 

 ผูจัดการ - ยอมรับสภาพท่ีเปนอยู  ผูนํา - มุงการเปลี่ยนแปลง 

 ผูจัดการ - เลียนแบบ  ผูนํา - ริเร่ิม  

 ผูจัดการ - เปนทหารท่ีดี  ผูนํา - เปนตัวของตัวเอง 

 ผูจัดการ - มุงทําใหถูกตอง  ผูนํา - มุงทําสิ่งท่ีถูกตอง 

 ผูจัดการ - มุงบํารุงรักษา  ผูนํา - มุงการพัฒนา 

 ผูจัดการ - เนนท่ีระบบและโครงสราง  ผูนํา - เนนท่ีคน 

 ผูจัดการ - อาศัยการควบคุม  ผูนํา - บันดาลใจความไววางใจ   

 ผูจัดการ - มีทัศนะในระยะสั้น  ผูนํา - มีทัศนะในระยะยาว 

 ผูจัดการ - ต้ังคําถามถึงอยางไรและเมื่อไร  ผูนํา - ถามถึงอะไรและทําไม 

 ผูจัดการ - มองลงลาง  ผูนํา - มองไปขางหนา   

เชนเดียวกับ Hays and Kim (n.d.) ท่ีไดสังเคราะหแนวคิดของ Allio (2005); Kanungo 

(1998); Kent (2005); Day and Schoemaker (2008); Kotterman (2006); และ Taborda 

(1999) แลวนําเสนอเปรียบเทียบลักษณะพิเศษของผูจัดการ (manager) และของผูนํา (leader) 

ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบลักษณะของการจัดการกับลักษณะของภาวะผูนํา จากผลการสังเคราะหของ Hays 

and Kim (n.d.) 

 

การจัดการ – ลักษณะพิเศษของผูจัดการ ภาวะผูนํา – ลักษณะพิเศษของผูนํา 

 ผูจัดการ - เนนกิจกรรมและงานประจําวัน   ผูนํา - เนนยุทธศาสตรและวัตถุประสงค

ระยะยาว  

 ผูจัดการ - เปลีย่นแปลงและพัฒนาแบบ

คอยเปนคอยไปและใชวิธีการทํางานท่ีไดรับ

การยอมรับ  

 ผูนํา - ยึดถือการเปลี่ยนแปลงเปนพ้ืนฐาน

เปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญขององคการ   

 ผูจัดการ - เรียนรูจากวงจรเด่ียว ผูกพันกับ

ประสบการณท่ีผานมา  

 ผูนํา - เรียนรูจากหลายวงจร มองหาความ 

สัมพันธที่ซับซอน ผลกระทบสืบเน่ือง และ

สงเสริมการคิดใหมๆ  

 ผูจัดการ - การทําธุรกรรม ประสบ

ความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

และผลลัพธท่ีตองการผานการแลกเปลี่ยน 

(จูงใจ ลงโทษ และผลตอบแทน) - พ้ืนผิว  

 ผูนํา - การเปลี่ยนแปลง ประสบ

ความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

และผลลัพธผานแรงบันดาลใจใหกําลังใจ 

และเพ่ิมขีดความสามารถ - ลึก  

 ผูจัดการ - อยางเปนทางการและกลไก ไม

เปนสวนตัว ไมอคต ิ 

 ผูนํา – ไมเปนทางการ มีชีวิต ดูแล 

อารมณ/เห็นอกเห็นใจ 

 ผูจัดการ - รวมศูนย สายการบังคับบัญชา 

และใชอํานาจโดยตําแหนง  

 ผูนํา - กระจาย แบบแบนราบ ใชอํานาจ

เชิงกระจาย  

 ผูจัดการ - สั่งการและควบคุม   ผูนํา - ตัดสินใจรวม  

 ผูจัดการ - แกปญหาแบบจัดการ   ผูนํา - แกปญหาแบบมีสวนรวม  

 ผูจัดการ - ทําตามระเบียบวินัยท่ีกําหนด   ผูนํา - วินัยในตนเอง  

 ผูจัดการ - การมีสวนรวมถูกจํากัดอยูที่ "รู

เอาเอง” 

 ผูนํา - การมีสวนรวมและความผูกพัน

กวางขวาง  

 ผูจัดการ - ความเห็นพองตองกัน  ผูนํา - ความหลากหลาย ความแตกตาง 

 ผูจัดการ - ประสิทธิภาพ – ทําสิ่งท่ีกําหนด

ไวใหถูกตอง ใหความสําคัญกับ

 ผูนํา - ประสิทธิผล - การทําสิ่งท่ีถูกตอง 

มองเห็นและมุงเนนการจัดลําดับ
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ประสิทธิภาพการทํางานและความม่ันคงที่

เก่ียวกับมาตรฐาน ข้ันตอน และปทัสถาน  

ความสําคัญของผลกระทบโดยรวมท่ี

ยิ่งใหญท่ีสุด  

 ผูจัดการ - เนนเน้ือหา   ผูนํา - เนนบริบท 

 ผูจัดการ - เนนภาพความเปนตนไม มองหา

องคประกอบและระบบยอยท่ีเหมาะสม  

 ผูนํา - เนนภาพความเปนปา – มองตนไม

ท้ังหมดประกอบกันเปนปา และความ 

สัมพันธโดยภาพรวมกับระบบอื่นใน

สภาพแวดลอมท่ีเปนอยู  

 ผูจัดการ - ทําความเขาใจและทํางานอยางมี

ประสิทธิผลภายใตวัฒนธรรมขององคกร  

 ผูนํา - สรางและสื่อสารวัฒนธรรมใหมๆ 

และสิ่งท่ีเปนไปไดอ่ืนๆ ยกระดับวัฒนธรรม

ท่ีเปนอยูและเปลี่ยนแปลงที่จําเปน  

 ผูจัดการ - สภาพปจจุบัน   ผูนํา - สภาพในอนาคต   

 ผูจัดการ - นักปฏิบัติ   ผูนํา - นักวิสัยทัศน  

 ผูจัดการ - บอกกลาว ขายความคิด 

สนับสนุน แนะนํา สั่ง  

 ผูนํา - เชื้อเชิญ ปรึกษาหารือ สืบเสาะ 

อํานวยความสะดวก  

 จัดระเบียบงาน   ผูนํา - กระตุน ระดมพลัง  

 ผูจัดการ - ต้ังคําถาม “อะไร”   ผูนํา - ตั้งคําถาม “ทําไม” “ทําไมถึงไม”  

 ผูจัดการ - ทํางานตรงกับวัตถุประสงค   ผูนํา - ความสามารถในการสรางอนาคต 

สงเสริมการเรียนรู  

 ผูจัดการ - เชี่ยวชาญในงานและเน้ือหา เชิง

ปฏิบัติ  

 ผูนํา - เชี่ยวชาญในบริบท เชิงยุทธศาสตร  

 ผูจัดการ - ยึดเก่ียวอํานาจใหตนเอง   ผูนํา - เสริมพลังอํานาจใหคนอ่ืน  

 

Hays and Kim ใหทัศนะดวยวา ความแตกตางระหวางการจัดการกับภาวะผูนํา (หรือ

ผูจัดการกับผูนํา) อาจเห็นไดชัดเจนในอดีต ในยุคสมัยท่ีคนสวนใหญยังเปน un-knowledge 

workers หรือเปนคนตามทฤษฎี X ท่ียังตองการการจัดการจากผูจัดการ แตองคกรในยุคสมัยใหม

ปจจุบัน คนสวนใหญเปน knowledge workers หรือเปนคนตามทฤษฎี Y คงยากที่จะมองเห็น

ความแตกตางไดชัดเจน และคงยากท่ีจะเปนแตการจัดการคน (manage people) แตตองเปน

การนําคน (lead people) ดวย  
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จากท่ีกลาวมา เห็นไดวา การจัดการ (management) เปนตัวยืนในการเปรียบเทียบกับ

การบริหาร (administration) และกับภาวะผูนํา (leadership) ซึ่งแมแตกตางกันในหลายประเด็น 

แตนักวิชาการก็เห็นตรงกันวาทั้งการนําและการจัดการตางมีความสําคัญ (leading and 

managing are distinct, but both are important) บุคคลที่เปนผูจัดการจําเปนตองมี

คุณลักษณะความเปนผูนําดวย (a manager must have traits of a leader) และองคกรเองตาง

ก็ตองการทั้งภาวะผูนําและการจัดการท่ีเขมแข็ง (organizations require robust leadership 

and robust management)  

สําหรับการบริหาร (administration) หากพิจารณาท่ีตัวผูบริหาร (administrator) แลว

มีลักษณะพิเศษคลายคลึงกับลักษณะพิเศษของ “ผูนํา” หรือ “ภาวะผูนํา” เชน เนนวิสัยทัศน เนน

ภาพความเปนปา เนนการกําหนดทิศทางระยะยาว เนนสภาพอนาคต เนนการใชสมอง เนน

ประสิทธิผล เนนการตัดสินใจท่ีคํานึงถึงปจจัยภายนอก เนนกระตุน ระดมพลัง  มุงเปลี่ยนแปลง 

เปนตน ดังการประมวลประเด็นเชิงเปรียบเทียบระหวางลักษณะของการจัดการ การบริหาร และ

ภาวะผูนํา ในตารางขางลาง 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบลักษณะของการจัดการ การบริหาร และภาวะผูนํา จากการประมวลผล ของ วิโรจน 

สารรัตนะ 

 

การจัดการ (management) 
การบริหาร 

(administration) 
ภาวะผูนํา 

เนนการปฏิบัติ  

เปนทหารท่ีดี  

ยอมรับสภาพท่ีเปนอยู  

เลียนแบบ 

ตองการทักษะเชิงเทคนิคมากกวา 

เนนการกําหนด

จุดมุงหมาย 

ตองการทักษะเชิงบริหาร

มากกวาทักษะเชิงเทคนิค 

เปนตัวของตัวเอง  

มุงการเปลี่ยนแปลง  

ริเริ่ม 

มีทัศนะในระยะสั้น  

เปนการตัดสินใจท่ีเนนปจจัยภายใน ท่ี

ข้ึนกับคานิยม ความเห็น ความเชื่อ ของ

ผูบริหาร 

เนนการบริหารจัดการ  

เปนการตัดสินใจท่ีเนน

ปจจัยภายนอก ท่ีคํานึงถึง

ความเห็นสาธารณะ 

นโยบายของรัฐ ปจจัย

ทางสังคม ศาสนา และ

มีทัศนะในระยะยาว 

เนนท่ีคน  

บันดาลใจความ

ไววางใจ   

ความหลากหลาย  
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เนนท่ีระบบและโครงสราง  

อาศัยการควบคุม  

ความเห็นพองตองกัน  

สั่งการและควบคุม  

ยึดเกี่ยวอํานาจใหตนเอง 

อ่ืนๆ 

เนนการตัดสินใจ 

 

ตัดสินใจรวม  

เสริมพลังอํานาจใหคน

อื่น 

เนนปจจัยภายนอก 

 

มุงทําใหถูกตอง  

เนนวาใครทําและทําอยางไร 

ถามถึงอยางไรและเม่ือไร  

เชี่ยวชาญในงานและเน้ือหา เชิงปฏิบัต ิ

เก่ียวกับหนาท่ีการจูงใจและการควบคุม

องคกร 

เนนอะไรควรทํา อะไรไม

ควรทํา 

เก่ียวกับหนาท่ีการ

วางแผนและการจัด

องคกร 

ถามถึงอะไรและทําไม  

ตั้งคําถาม “ทําไม” 

“ทําไมถึงไม”  

มุงทําสิ่งท่ีถูกตอง  

เชี่ยวชาญในบริบท เชิง

ยุทธศาสตร 

สภาพปจจุบัน  

นักปฏิบัติ  

เนนการนํานโยบายสูการปฏิบัติ   

ทําตามระเบียบวินัยท่ีกําหนด 

ประสิทธิภาพ  

ทํางานตรงกับวัตถุประสงค 

เนนการกระทํา  

มองลงลาง  

เปนสําเนา  

เนนเน้ือหา  

เนนหนาท่ีเชิงบริหารจัดการ  

บริหารจัดการ  

การมีสวนรวมถูกจํากัดอยูท่ี "รูเอาเอง”  

รวมศูนย สายการบังคับบัญชา และใช

อํานาจโดยตําแหนง 

เนนการตัดสินใจในระดับหนวย

ปฏิบัติงาน  

เนนภาพความเปนตนไม ใหไดรับ

เนนการกําหนด

จุดมุงหมายและ

แนวนโยบายหลักๆ 

เนนการใชสมองการคิด 

เนนหนาท่ีเชิงนโยบาย 

เนนการตัดสินใจใน

ภาพรวมขององคกร 

สภาพในอนาคต 

นักวิสัยทัศน    

ประสิทธิผล  

ความสามารถในการ

สรางอนาคต  

สงเสริมการเรียนรู 

มองไปขางหนา   

เปนตนฉบับ  

วินัยในตนเอง  

เนนบริบท  

กระจาย แบบแบนราบ 

ใชอํานาจ 

เชิงกระจาย 

เนนภาพความเปนปา 

– มองตนไมทั้งหมด

ประกอบกันเปนปา 

และความสัมพันธโดย

ภาพรวมกับระบบอ่ืน
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องคประกอบและระบบยอยที่เหมาะสม ในสภาพแวดลอมท่ี

เปนอยู 

เก่ียวของกับผูบริหารระดับกลางและ

ระดับลาง 

เปนกิจกรรมการบริหารระดับกลาง 

เก่ียวของกับลูกจางหรือพนักงานประจํา 

เนนทักษะเชิงเทคนิคและทักษะเชิงมนุษย  

บอกกลาว ขายความคิด สนับสนุน 

แนะนํา สั่ง  

จัดระเบียบงาน 

เปนกลุมบุคคลที่ทําหนาท่ีบริหารใหบรรลุ

จุดหมาย ผูจัดการมุงบํารุงรักษา  

เนนทักษะเชิงมโนทัศน

และทักษะเชิงมนุษย 

เปนกิจกรรมการบริหาร

ระดับสูง 

มีสถานะเปนเจาของ

กิจการท่ีลงทุน 

เก่ียวของกับผูบริหาร

ระดับสูง 

เก่ียวของกับเจาของ

ธุรกิจ 

เชื้อเชิญ ปรึกษาหารือ 

สืบเสาะหา อํานวย

ความสะดวก  

กระตุน ระดมพลัง 

มุงการพัฒนา 

แกปญหาแบบมีสวน

รวม 

 

จากตารางสังเคราะหเห็นไดวา การจัดการ (management) มีลักษณะสําคัญ คือ  มอง

ปจจุบัน เปนนักปฏิบัติ เปนทหารท่ีดี มีทัศนะในระยะสั้น  ถามถึงอยางไรและเมื่อไร เนนภาพ

ความเปนตนไม เนนการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  เนนการทํางานตรงกับวัตถุประสงค เนนการ

ตัดสินใจในระดับหนวยปฏิบัติงาน เนนการแกปญหาแบบจัดการ เนนทักษะเชิงเทคนิคและทักษะ

เชิงมนุษย รวมศูนย สายการบังคับบัญชา และใชอํานาจโดยตําแหนง เนนความมีประสิทธิภาพ 

เนนความเชี่ยวชาญในงานและเนื้อหาเชิงปฏิบัติ ความเห็นพองตองกัน การสั่งการและควบคุม  

การบริหาร (administration)  มีลักษณะสําคัญ คือ  เนนหนาท่ีเชิงนโยบาย เนนการ

กําหนดจุดมุงหมายและแนวนโยบายหลักๆ เนนการใชสมองการคิด เนนการตัดสินใจในภาพรวม

ขององคกร เปนการตัดสินใจท่ีเนนปจจัยภายนอก ท่ีคํานึงถึงความเห็นสาธารณะนโยบายของรัฐ 

ปจจัยทางสังคม ศาสนา และอ่ืนๆ เนนทักษะเชิงมโนทัศนและทักษะเชิงมนุษย ตองการทักษะเชิง

บริหารมากกวาทักษะเชิงเทคนิค 

ภาวะผูนํา (leadership) มีลักษณะสําคัญ คือ  เปนนักวิสัยทัศน  มีทัศนะในระยะยาว ถาม

ถึงอะไรและทําไม มีความสามารถในการสรางอนาคต  มองไปขางหนา เนนปจจัยภายนอก เปน
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ตนฉบับ เนนท่ีคน  สงเสริมการเรียนรู เนนบริบท เปนตัวของตัวเอง มุงการเปลี่ยนแปลง ริเร่ิม 

เนนภาพความเปนปา สภาพในอนาคต มุงประสิทธิผล มุงทําสิ่งท่ีถูกตอง มีวินัยในตนเอง กระจาย

แบบแบนราบ ใชอํานาจเชิงกระจาย เชี่ยวชาญในบริบทเชิงยุทธศาสตร กระตุน ระดมพลัง มุงการ

พัฒนา แกปญหาแบบมีสวนรวม บันดาลใจความไววางใจ  ความหลากหลาย ตัดสินใจรวม เสริม

พลังอํานาจใหคนอื่น  

 

เม่ือพิจารณาเจาะจงเฉพาะท่ี “การบริหาร” เปนประเด็นหลัก ก็ตองพิจารณาท่ีลักษณะ

สําคัญวาเปนอยางไร  ในท่ีน้ีก็คือ เนนการทําหนาท่ีเชิงนโยบาย ความเปนนักนโยบาย เนนทักษะ

เชงิมโนทัศนและทักษะเชิงมนุษยมากกวาทักษะเชิงเทคนิค หรือทักษะเชิงบริหารมากกวาทักษะ

เชิงเทคนิค ซึ่งตองใชสมองการคิด ตัดสินใจในภาพรวมขององคกรท่ีเนนปจจัยภายนอก เพ่ือ

นําไปสูการกําหนดจุดมุงหมายและแนวนโยบายหลักๆ ซึ่งสอดคลองกับลักษณะของภาวะผูนํา 

(leadership) ท่ีมีลักษณะสําคัญคลายคลึงกัน ท่ีชวยเสริมลักษณะของการบริหารใหมีความ

เขมแข็งชัดเจนยิ่งข้ึน นั่นคือ ความเปนนักวิสัยทัศน  มีทัศนะในระยะยาว ความสามารถในการ

สรางอนาคต  มองไปขางหนา เนนปจจัยภายนอก เนนภาพความเปนปา เชี่ยวชาญในบริบทเชิง

ยุทธศาสตร สงเสริมการเรียนรู เปนตัวของตัวเอง มุงการเปลี่ยนแปลง ริเร่ิม มุงประสิทธิผล มุงทํา

สิ่งท่ีถูกตอง มีวินัยในตนเอง  กระจายแบบแบนราบ ใชอํานาจเชิงกระจาย กระตุน ระดมพลัง มุง

การพัฒนา แกปญหาแบบมีสวนรวม บันดาลใจความไววางใจ  ความหลากหลาย ตัดสินใจรวม 

เสริมพลังอํานาจใหคนอื่นสวน “การจัดการ” มีลักษณะท่ีคอนขางตรงขาม กลาวคือ เนนความเปน

นักปฏิบัติ การเปนทหารท่ีดี มีทัศนะในระยะสั้น  มองปจจุบัน เนนภาพความเปนตนไม เนนการ

นํานโยบายสูการปฏิบัติ  เนนการทํางานตรงกับวัตถุประสงค เนนการตัดสินใจในระดับหนวย

ปฏิบัติงาน เนนการแกปญหาแบบจัดการ เนนทักษะเชิงเทคนิคและทักษะเชิงมนุษย รวมศูนย สาย

การบังคับบัญชา และใชอํานาจโดยตําแหนง เนนความมีประสิทธิภาพ เนนความเชี่ยวชาญในงาน

และเน้ือหาเชิงปฏิบัติ มุงใหเกิดความเห็นพองตองกัน การสั่งการและควบคุม   

แตดังท่ีนักวิชาการเห็นตรงกันวาท้ังการนําและการจัดการตางมีความสําคัญ บุคคลท่ีเปน

ผูจัดการจําเปนตองมีคุณลักษณะความเปนผูนํา และองคกรเองตางก็ตองการท้ังภาวะผูนําและการ

จัดการท่ีเขมแข็ง แมมีความแตกตางกัน แตตางเสริมกันและกัน (hand in hand)  

ในหลักการท่ัวไป การบริหาร ภาวะผูนํา และการจัดการ มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน 

ตางมีอิทธิพลตอกัน แตในกรณีน้ี ในกรณีท่ีตองพิจารณาในกรอบแนวคิด “การบริหาร” เปนตัว
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แปรหลัก ก็จะยึดถือลักษณะสําคัญของการบริหารเปนจุดเนนหรือเปนศูนยกลาง แลวนําเอา

ลักษณะสําคัญของ “ภาวะผูนํา” มาชวยเสริมใหเขมแข็งชัดเจนข้ึน เพ่ือใหการทําหนาท่ีเชิง

นโยบายเปนไปอยางเปนผูมีวิสัยทัศน อยางเปนผูสรางอนาคต และอยางเปนผูมุงการเปลี่ยนแปลง 

จะไมใชการทําหนาท่ีอยางเปนหุนยนต อยางไรวิสัยทัศน และขณะเดียวกันก็อาศัย “การจัดการ” 

เปนพ้ืนฐานมาชวยเสริมใหเปนระบบท่ีสมบูรณข้ึน เพราะการกําหนดนโยบาย ยังตองการการนําไป

ปฏิบัติ และยังตองการความเปนผูเชี่ยวชาญในงานและเน้ือหาเชิงปฏิบัติอยูดวย และในบาง

สถานการณ ผูท่ีทําหนาท่ีเชิงนโยบายของหนวยงานระดับลาง ก็มีสถานะเปนนักปฏิบัติของ

หนวยงานระดับสูงขึ้นไป ซึ่งความเชื่อมโยงกันของการจัดการและภาวะผูนําท่ีมีตอการบริหาร

ดังกลาว ขอแสดงภาพประกอบ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการบริหาร – เนนในลักษณะสําคัญของการบริหาร 

เสริมดวยลักษณะของภาวะผูนําและลักษณะของการจัดการ 

 

 

 

 

การบริหาร - เนน 

ในลักษณะสําคัญของ 
การบริหาร 

การจัดการ - เปนพ้ืนฐาน  
ใหการบริหาร 

เปนระบบท่ีสมบูรณขึ้น 

ภาวะผูนํา - ชวยเสริม 
การบริหารใหเขมแข็ง

ชัดเจนขึ้น 
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จากกรอบแนวคิดการบริหาร สู การบริหารการศึกษา ในกรณีของหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เปนหลักสูตรท่ีเปดสอนในระดับปริญญาโทและ

ระดับปริญญาเอก ของคณะศึกษาศาสตรหรือคณะครุศาสตร เปนหลักสูตรท่ีอยูในกลุมของ 

“ปริญญาวิชาชีพ” ท่ีเนนการศึกษาในลักษณะของศาสตรเชิงประยุกต เพ่ือนําสูการปฏิบัติตาม

มาตรฐานวิชาชีพ เปนสาขาวิชาท่ีตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายขององคกรวิชาชีพ 

ใชชื่อปริญญาเปนศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม. หรือ Master of Education: M.Ed. และ

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศษ.ด. หรือ Doctor of Education: D.Ed. --- ดูประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 จะเห็นวา ชื่อปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาศึกษาศาสตรจะมีแต

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศษ.ด. หรือ Doctor of Education D.Ed. ไมมีตัวเลือกท่ีสามารถ

กําหนดชื่อเปนปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรด. หรือ Doctor of Philosoph: Ph.D. ไดเลย แตมี

ขอสังเกตวา หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในบางสถาบันกําหนดชื่อปริญญา

เปนปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.) โดยความเห็นสวนตัว เขาใจวา เปนหลักสูตรท่ีจัดทําข้ึนกอนการ

ประกาศกําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการในป 2551 โดยไปอางอิงวาเปนหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการ (management) ในกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร (social sciences) ของ

ปริญญาศิลปศาสตร ที่เนนศาสตรบริสุทธ์ิทางดานศิลปศาสตร ซ่ึงมีตัวเลือกในการกําหนดชื่อ

ปริญญาเปนศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศศ.ด. (Doctor of Arts: D.A.) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ปร.ด. (Doctor of Philosophy: Ph.D.) ก็ได  

ในการนําเสนอกรอบแนวคิดการบริหารสูการบริหารการศึกษาการศึกษาในกรณีของ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในท่ีน้ี จะเปนการนําเสนอในกรอบของการเปนหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต ศษ.ม. หรือ Master of Education: M.Ed. และศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศษ.ด. 

หรือ Doctor of Education: D.Ed. และขณะเดียวกัน ก็ไดศึกษามาตรฐานวิชาชีพของผูบริหาร

สถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ป พ.ศ. 2556 แลว ขอเสนอท่ีจะกลาวถึงในลําดับตอไปจะไม

ขัดแยงตอมาตรฐานวิชาชีพเหลาน้ัน แตกลับจะนําไปสูการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และการ

พัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพเหลาน้ันใหดียิ่งข้ึนเสียอีก ดังตัวอยางมาตรฐานวิชาชีพดาน

ความรูในหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีกลาวถึงสาระความรูท่ีพึงมี คือ 1) หลักและ

ทฤษฎีทางการบริหารและการบริหารการศึกษา 2) ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการ

การศึกษายุคใหม 3) การสรางวิสัยทัศนในการบริหารและจัดการการศึกษา 4) กฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการศึกษา 5) บริบทและแนวโนมการจัดการการศึกษา โดยกลาวถึงสมรรถนะท่ี
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สอดคลองกับสาระความรูน้ัน ดังน้ี 1) สามารถนําความรู  ความเขาใจ ในหลักการและทฤษฎี

ทางการบริหารการศึกษาไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา 2) สามารถวิเคราะห สังเคราะห 

และสรางองคความรูในการบริหารจัดการการศึกษา 3) สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมาย

ของการศึกษา 4) สามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหารและกําหนดภารกิจของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดเหมาะสม  

เม่ือกลาวถึงหลักสูตร องคประกอบท่ีสําคัญของหลักสูตรคือตองการพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะเชนไร แลวจะเสริมสรางคุณลักษณะเหลาน้ันดวยรายวิชาใดบาง ท้ังน้ี ไมวาผูเรียนน้ัน

จะมีสถานภาพ (status) เปนอยางไร เชน บางรายอาจเปนผูบริหารหรือเจาหนาท่ีในสวนกลาง 

บางรายอาจเปนผูบริหารหรือเจาหนาท่ีระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา บางรายอาจเปนผูบริหารหรือ

ครูผู สอนในสถานศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน บางรายอาจ เปนผู บริหารหรื ออาจารย ผู สอนใน

สถาบันอุดมศึกษา บางรายอาจเปนผูบริหารหรือเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ

อ่ืนๆ แตเมื่อเปนผูเรียนในหลักสูตรการบริหารการศึกษา ควรจะตองมีคุณลักษณะท่ีคาดหวังตาม

กรอบแนวคิดดังกลาวขางตนใน 3 คุณลักษณะ คือ 1) คุณลักษณะเก่ียวกับการบริหาร ถือเปน

คุณลักษณะหลักหรือคุณลักษณะสําคัญที่หลักสูตรจะตองเนน 2) คุณลักษณะเก่ียวกับภาวะผูนํา 

ถือเปนคุณลักษณะท่ีจะเสริมใหคุณลักษณะการบริหารมีความเขมแข็งชัดเจนข้ึน และ 3) 

คุณลักษณะเก่ียวกับการจัดการ ถือเปนคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีจะชวยใหการบริหารมีความเปน

ระบบสมบูรณข้ึน ท้ังน้ีรวมกับอีก 2 คุณลักษณะสําคัญ คือ 4) คุณลักษณะทางดานจิตใจ (mind) 

เพ่ือความเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ 5) คุณลักษณะเก่ียวกับการ

วิจัย (research) เพ่ือการแสวงหาความรูความจริงท่ีจะนําไปใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนา

การศึกษา ดังน้ัน ซึ่งคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 5 ประการดังกลาว แสดงภาพประกอบ

ไดดังน้ี 
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ภาพที่ 2 คุณลักษณะของผูเรียนท่ีคาดหวังในหลักสูตรการบริหารการศึกษา 

คุณลักษณะตางๆ ดังกลาว จะเชื่อมโยงถึงรายวิชาท่ีจะตอบสนองตอคุณลักษณะเหลาน้ัน 

ดังน้ี 

1. คุณลักษณะการบริหาร (administration characteristics) เพ่ือความเปนนักนโยบาย

ทางการศึกษา เนนการทําหนาท่ีเชิงนโยบาย ซ่ึงตองใชสมองการคิด ตัดสินใจในภาพรวมของ

องคกรท่ีเนนปจจัยภายนอก เพ่ือนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมายและแนวนโยบายหลักๆ ควรมี

รายวิชาเพ่ือใหทําหนาท่ีเชิงนโยบายและการสื่อสารนโยบาย  ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เชน 

การวางแผนและพัฒนานโยบาย การบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารนโยบาย เปนตน รวมท้ัง

รายวิชาเพ่ือเสริมสรางวิสัยทัศนดวย เชน กระบวนทัศนใหมทางการศึกษา (ในระยะปจจุบันก็คือ

การศึกษาศตวรรษท่ี 21) ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบ การ

เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และการศึกษาในสังคมโลกและภูมิภาค เปนตน 

คุณลักษณะการบริหาร เชน ความ
เปนนักนโยบาย เนนการทําหนาท่ีเชิง

นโยบาย ซึ่งตองใชสมองการคิด 
ตัดสินใจในภาพรวมขององคกรท่ีเนน

ปจจัยภายนอก เพื่อนําไปสูการ
กําหนดจุดมุงหมายและแนวนโยบาย

หลักๆ ฯลฯ 
 

คุณลักษณะภาวะผูนํา เชน ความเปนนัก
วิสัยทัศน  มีทัศนะในระยะยาว 

ความสามารถในการสรางอนาคต  มอง
ไปขางหนา เนนปจจัยภายนอก เนนภาพ

ความเปนปา เชี่ยวชาญในบริบทเชิง
ยุทธศาสตร สงเสริมการเรียนรู เปนตัว
ของตัวเอง มุงการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ  

คุณลักษณะการจัดการ เชน ความเปน
นักปฏิบัติ การเปนทหารท่ีดี มีทัศนะใน
ระยะส้ัน  มองปจจุบัน เนนภาพความ
เปนตนไม เนนการนํานโยบายสูการ

ปฏิบัติ  ฯลฯ 

คุณลกัษณะเกี่ยวกับการวิจัย (research) 

เพื่อการแสวงหาความรูความจริง 
คุณธรรม 

จริยธรรม 

จรรยาบรรณ 
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2. คุณลักษณะภาวะผูนํา (leadership characteristics) เพ่ือความเปนนักวิสัยทัศนทาง

การศึกษา  มีทัศนะในระยะยาว ความสามารถในการสรางอนาคต  มองไปขางหนา เนนปจจัย

ภายนอก เนนภาพความเปนปา เชี่ยวชาญในบริบทเชิงยุทธศาสตร สงเสริมการเรียนรู เปนตัวของ

ตัวเอง มุงการเปลี่ยนแปลง ริเริ่ม มุงประสิทธิผล มุงทําสิ่งท่ีถูกตอง มีวินัยในตนเอง  กระจายแบบ

แบนราบ ใชอํานาจเชิงกระจาย กระตุน ระดมพลัง มุงการพัฒนา แกปญหาแบบมีสวนรวม 

บันดาลใจความไววางใจ  ความหลากหลาย ตัดสินใจรวม เสริมพลังอํานาจใหคนอ่ืน ควรมีรายวิชา

ท่ีจะชวยใหการทําหนาที่น้ันเปนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชนเดียวกับรายวิชาเพ่ือ

ตอบสนองตอคุณลักษณะการบริหาร เชน รายวิชาเกี่ยวกับกระบวนทัศนใหมทางการศึกษา 

(การศึกษาศตวรรษท่ี 21) การศึกษาเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และการศึกษา

ในสังคมโลกและภูมิภาค เปนตน  

 

นอกจากน้ันเพ่ือความสามารถในการนําตนเอง (self-leading) นํากลุม (group leading) 

และนําองคการ (organization leading) ควรมีรายวิชาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ

กรณีศึกษาภาวะผูนํา และอาจมี “ปฏิบัติการภาวะผูนํา” ดวย ในนิยามท่ีหมายถึง “ความเปนผูนํา

ท่ีดี ไมใชลูกนองท่ีดีหรือทหารรับใชท่ีดี น่ันคือ ความเปนผูมีวิสัยทัศนท่ีสามารถสรางแรงบันดาลใจ

ใหผูอ่ืนเห็นคลอยตามแลวรวมแรงรวมใจนําไปปฏิบัติใหบรรลุผล”  ท้ังน้ี การมีปฏิบัติการภาวะ

ผูนําจะชวยสราง Power ดวยแนวคิดใหม จากเดิมท่ีเชื่อวา Knowledge is Power เปลี่ยนเปน 

Knowledge + Action is Power   

 

3. คุณลักษณะการจัดการ (management characteristics) เพ่ือความเปนนักปฏิบัติ

ทางการศึกษา มีทัศนะในระยะสั้น  มองปจจุบัน เนนภาพความเปนตนไม เนนการนํานโยบายสู

การปฏิบัติ  เนนการทํางานตรงกับวัตถุประสงค เนนการตัดสินใจในระดับหนวยปฏิบัติงาน เนน

การแกปญหาแบบจัดการ เนนทักษะเชิงเทคนิคและทักษะเชิงมนุษย รวมศูนย สายการบังคับ

บัญชา และใชอํานาจโดยตําแหนง เนนความมีประสิทธิภาพ เนนความเชี่ยวชาญในงานและเน้ือหา

เชิงปฏิบัติ มุงใหเกิดความเห็นพองตองกัน การสั่งการและควบคุม  อาจมีรายวิชาตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับเทคนิคเพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิผล ท้ังเทคนิคเก่ียวกับงาน และเทคนิคเก่ียวกับคน ท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เชน การจัดทําแผนปฏิบัติการ การควบคุมงาน การประกันคุณภาพ 

การจัดแบงงาน การมอบหมายงาน การแกปญหา การจูงใจ การสรางมนุษยสัมพันธ การบริหาร

ความขัดแยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทีมงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปน
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ตน ซึ่งในบางรายวิชา ควรศึกษาและเพ่ิมคําอธิบายรายวิชาเพ่ือการเรียนรูเทคนิคการจัดการในยุค

ดิจิตอลดวย เปนเทคนิคที่เรียกกันวา E – Management Techniques ท่ีมีเกิดขึ้นใหมอยาง

หลากหลาย และอยางท่ีจะชวยใหการทําหนาท่ีการจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลย่ิงข้ึน ไมติดอยูแตเทคนิคการจัดการแบบเกา 

หากพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวคิดของการบริหาร/การเรียนรู เชิงรับ (reactive 

management/ learning) การบริหาร/การเรียนรูเชิงรุก (proactive management/learning) 

และการบริหาร/การเรียนรูมุงอนาคต (predictive management/learning) แลว รายวิชาท่ี

ตอบสนองตอการบริหารหรือการเรียนรู 3 รูปแบบดังกลาว มีดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 รายวิชาท่ีตอบสนองตอการบริหารหรือการเรียนรู 3 รูปแบบ 

4. คุณลักษณะการวิจัย (research characteristics) เพ่ือเปนผูสามารถแสวงหาความรู

ความจริงจะตองมีรายวิชาเก่ียวกับสถิติและการวิจัยอยูดวย เปนรายวิชาท่ีใหความรูในหลักการ 

แนวคิด และทฤษฎีท่ีจะนําไปการวิจัยในภาคปฏิบัติ คือ การทําวิทยานิพนธ ซึ่งหากพิจารณา

รายวิชาเพื่อเสริมสรางเทคนิคการ

ปฏิบัติจัดการ ทั้งเทคนิคเกี่ยวกับงาน 

และเทคนิคเก่ียวกับคน ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ เชน การจัดทํา

แผนปฏิบัติการ การควบคุมงาน การ

ประกันคุณภาพ การจูงใจ การสราง

มนุษยสัมพันธ การบริหารความ

ขัดแยง การบริหารการเปล่ียน แปลง 

การพัฒนาทีมงาน และการพัฒนา

ทรพัยากรมนุษย เปนตน และ            

E-Management Techniques  

รายวิชาเพื่อเสริมสรางวิสัยทัศน 
เชน กระบวนทัศนใหมทาง
การศึกษา การศึกษา
เปรยีบเทียบ การเปล่ียนแปลง
ทางการศึกษา และการศึกษาใน
สังคมโลกและภูมิภาค เปนตน  
รวมทั้งรายวิชาเกี่ยวกับหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษา
ภาวะผูนํา และอาจมี “ปฏิบัติ 
การภาวะผูนํา” ดวย 

 

รายวิชาเพื่อทําหนาที่เชิงนโยบาย

และการสื่อสารนโยบาย ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เชน 

การวางแผนและพัฒนานโยบาย 

การบริหารยุทธศาสตร การ

สื่อสารนโยบาย เปนตน รวมทั้ง

รายวิชาเพื่อเสริมสรางวิสัยทัศน

ตางๆ ดวย 
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เปรียบเทียบกับแนวคิดของการบริหาร/การเรียนรู 3 รูปแบบขางบน แลว ระเบียบวิธีวิจัยท่ี

ตอบสนองตอการบริหารหรือการเรียนรู 3 รูปแบบดังกลาว มีดังนี้  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ระเบียบวิธีวิจัยท่ีตอบสนองตอการบริหารหรือการเรียนรู 3 รูปแบบ 

5. คุณลักษณะดานจิตใจ (mind) เปนองคประกอบหน่ึงของภาวะผูนํา (leadership) ดังมี

คํากลาวท่ีวา นําดวยหัวใจ (lead with heart) ไมนําแตดวยสมอง (not just with your head) 

ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะเรื่องความดี ความใฝดี มุงม่ันในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม ความเห็นอก

เห็นใจ ความซื่อสัตยสุจริต ความมีวินัย ความอดทน ความขยัน ความไววางใจ ออนโยน และความ

รับผิดชอบตอตนเอง คนอ่ืน สังคม และโลก แตเน่ืองจากเปนองคประกอบท่ีมีอิทธิพลสําคัญตอการ

เสริมสรางทุกคุณลักษณะท่ีกลาวมา คือ การบริหาร ภาวะผูนํา และการจัดการ รวมท้ังคุณลักษณะ

การวิจัย จึงขอแยกมาเปนดานหลักอีกดานหน่ึง รายวิชาท่ีควรจัดใหมีในหลักสูตร เชน รายวิชา

เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  เนนการนําหลักธรรมมาใชอยาง

ประยุกตเพ่ือการบริหารและการนํา นอกจากน้ันอาจมี “ธรรมะปฏิบัต”ิ ดวย อาจเปนรายวิชาหรือ

เปนเง่ือนไขของหลักสูตร เพ่ือสนับสนุนความเชื่อท่ีวา Knowledge + Action is Power ดังกลาว

ขางตน โดยควรนิยามใหชัดเจนวา ธรรมะปฏิบัติหรือการปฏิบัติธรรมควรเปนอยางไรจึงจะชวย

เสริมสรางคุณลักษณะของการบริหาร การจัดการ และภาวะผูนํา จะเปนการสมาธิ วิปสสนา

Participatory Action Research

เพราะแสวงหาความรูความจริงจาก

ปฏิบัติการแกปญหาที่เกิดข้ึน 

หมายเหตุ หากพิจารณาจากลักษณะ

ของภาวะผูนํา อาจจัดอยูในรูปแบบ

การวิจัยเชิงรุก เพราะเปนการ

แกปญหาแบบมีสวนรวม มุง

เปลี่ยนแปลง เรียนรู และความรู 

ใหม 

Policy Research, Evaluation 
Research, Grounded Theory Study, 
Indicator Development, Structural 
Equation Modeling, Research and 
Development, Survey Research 
เพราะแสวงหาความรูความจริงเพื่อนําไป
ผลการวิจัยไปใชพัฒนา ในอนาคต 
ระยะส้ันและระยะกลาง 

Future Research เพราะ

แสวงหาความรูความจริงเพื่อนํา

ผลการวิจัยไปใชเปนแนวการ

กําหนดนโยบายและการพัฒนาใน

อนาคตระยะยาว 
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กรรมฐานเพ่ือตระหนักรับรูตนเอง หรือจะเปนการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามแนวคิดธรรมะคือหนาท่ี 

หรือหนาท่ีคือธรรมะ หลักธรรมท่ีมีอยางมากมาย ดังภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 หลักธรรมเพ่ือการบริหาร การนํา การปฏิบัติจัดการ และการวิจัย 

โดยสรุป การบริหารการศึกษา ในกรณีท่ีเปนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ควรมุงเสริมสราง

คุณลักษณะการบริหารเปนดานหลัก  เสริมดวยคุณลักษณะภาวะผูนํา คุณลักษณะการจัดการ 

คุณลักษณะดานจิตใจ และคุณลักษณะการวิจัย โดยอาศัยรายวิชาเพ่ือเสริมสรางวิสัยทัศน เชน 

กระบวนทัศนใหมทางการศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และ

การศึกษาในสังคมโลกและภูมิภาค เปนตน  รวมท้ังรายวิชาเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ

กรณีศึกษาภาวะผูนํา และอาจมี “ปฏิบัติการภาวะผูนํา” ดวย รวมท้ังรายวิชาเพ่ือทําหนาท่ีเชิง

นโยบายและการสื่อสารนโยบาย ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เชนการวางแผนและพัฒนา

นโยบาย การบริหารยุทธศาสตร การสื่อสารนโยบาย เปนตน รวมท้ังรายวิชาเพ่ือเสริมสราง

วิสัยทัศนดวย ตลอดจนรายวิชาเพ่ือเสริมสรางเทคนิคการปฏิบัติจัดการ ท้ังเทคนิคเก่ียวกับงาน 

และเทคนิคเก่ียวกับคน ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เชน การจัดทําแผนปฏิบัติการ การควบคุม

ทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน 

 

พรหมวิหาร 4  
 

อธิปไตย 3 
 

โยนิโสมนสิการ 
 

พละ 5  
 

ทิศ 6  
 

สังคหวัตถุ 4 
 

สต ิ
 

อปริหานิยธรรม 7 
 

สาราณิยธรรม 6 
 

สัปปุริสธรรม 7 
 

ทศพิธราชธรรม 
 

อกุศลมลู 3 
 

กัลยาณมิตร
ธรรม 7 

 

ขันต ิ
 

ทาน  
 

ธรรมคุมครองโลก 
 

อิทธิบาท 4   
 

สัจจะ 
 

วิริยะ  
 

อคติ 4 

ฯลฯ 
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งาน การประกันคุณภาพ การจัดแบงงาน การมอบหมายงาน การแกปญหา การจูงใจ การสราง

มนุษยสัมพันธ การบริหารความขัดแยง การบริหารการเปลี่ยน แปลง การพัฒนาทีมงาน และการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตนและอยาลืม ในกรณีรายวิชาเทคนิคเหลาน้ี บางรายวิชาควรเพ่ิม

คําอธิบายรายวิชาเพ่ือการเรียนรูเทคนิคการจัดการท่ีเกิดขึ้นใหมในยุคดิจิตอลดวย เปนเทคนิคที่

เรียกกันวา E – Management Techniques 

หลักสูตรระดับปริญญาโทพิจารณาสัดสวนของรายวิชาตามความเหมาะสม แตหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก ควรเนนรายวิชาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะการบริหารและคุณลักษณะภาวะผูนํา

มากกวาคุณลักษณะการจัดการ เพราะเปนระดับท่ีมุงพัฒนาความเปนผูบริหารหรือความเปนผูนํา

ในระดับสูง ยิ่งในกรณีท่ีหลักสูตรท่ีเนนท้ังการบริหารและภาวะผูนํา ก็ตองเนนรายวิชาเพ่ือพัฒนา

คุณลักษณะการบริหารและคุณลักษณะภาวะผูนํา มากกวาเนนรายวิชาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะการ

จัดการอยางเห็นไดชัด เพราะหากเปนหลักสูตรท่ีเนนการบริหารและภาวะผูนํา แตรายวิชากลับ

ตอบสนองตอคุณลักษณะการจัดการหรือคุณลักษณะเพ่ือการปฏิบัติ ก็ถือวาสวนทางกับหลักการ

และเจตนารมณท่ีเปนจุดเนนตามชื่อของหลักสูตร สวนรายวิชาเพ่ือพัฒนาทักษะภาวะผูนํา และ

รายวิชาอีก 2 ดาน คือ รายวิชาเพ่ือเสริมสรางทักษะการแสวงหาความรูความจริงดวยการวิจัย 

และรายวิชาเพ่ือเสริมสรางทักษะทางจิตใจ น้ัน คงพิจารณาความเขมขนในภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติตามความเหมาะสม  

จากกรอบแนวคิดการบริหาร สู การบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 

ในหนวยงานท่ีมีการจัดโครงสรางแบบทางการหน่ึงๆ หากแบงอยางหยาบๆ จะมีการจัด

ระดับสายการบังคับบัญชาออกเปนสามระดับ คือ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับลาง โดย

ระดับสูงน้ันอาจเปนรูปแบบมีคณะกรรมการดวยหรือไมก็ตาม เชน ในสถานศึกษาก็ประกอบดวย

ผูบริหารและผูชวยผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระ และครูผูสอนในแตละกลุมสาระ ใน

ขณะเดียวกัน หนวยงานน้ันจะมีสถานะเปนหนวยงานยอยของหนวยงานตนสังกัดข้ึนไปอีก โดยจะ

มีระดับสายการบังคับบัญชาเปนสามระดับเชนกัน กระทรวงและกรมในสวนกลาง สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศกึษา เปนตน  

มองไปท่ีสถานศึกษา หรือมองไปที่สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหารระดับสถานศึกษา

หรือผูบริหารระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองกําหนดนโยบายของสถานศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กันหรือไม ? คําตอบคือตองกําหนด เม่ือตองกําหนดนโยบาย ก็ตองการคุณลักษณะการบริหาร + 
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คุณลักษณะภาวะผูนํา น่ันคือ “ความเปนนักนโยบายทางการศึกษา เนนการทําหนาท่ีเชิงนโยบาย 

ซึ่งตองใชสมองการคิด ตัดสินใจในภาพรวมขององคกรท่ีเนนปจจัยภายนอก เพ่ือนําไปสูการ

กําหนดจุดมุงหมายและแนวนโยบายหลักๆ” + “ความเปนนักวิสัยทัศนทางการศึกษา  มีทัศนะใน

ระยะยาว ความสามารถในการสรางอนาคต  มองไปขางหนา เนนปจจัยภายนอก เนนภาพความ

เปนปา เชี่ยวชาญในบริบทเชิงยุทธศาสตร สงเสริมการเรียนรู  เปนตัวของตัวเอง มุงการ

เปลี่ยนแปลง ริเริ่ม มุงประสิทธิผล มุงทําสิ่งท่ีถูกตอง มีวินัยในตนเอง  กระจายแบบแบนราบ ใช

อํานาจเชิงกระจาย กระตุน ระดมพลัง มุงการพัฒนา แกปญหาแบบมีสวนรวม บันดาลใจ ความ

ไววางใจ  ความหลากหลาย ตัดสินใจรวม เสริมพลังอํานาจใหคนอ่ืน”  

คําถามตอเน่ืองคือ มีอะไรท่ีจะชวยใหการทําหนาท่ีเชิงนโยบายของผูบริหารระดับ

สถานศึกษาหรือระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีคุณภาพ คําตอบก็คือ ความมีวิสัยทัศน ซึ่งความมี

วิสัยทัศนไมใชจะเกิดข้ึนไดในสุญญากาศ ตองมาจากการเปนบุคคลท่ีมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา 

(life-long learner) ไมวาจะจากหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาหรือจากแหลงอ่ืนๆ เปนการเรียนรู

ถึงสารสนเทศท่ีแสดงใหเห็นถึงประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาท่ีหลากหลายมิติ ท้ังในอดีต 

ปจจุบัน และอนาคต โดยอยางย่ิงในมิติท่ีเก่ียวกับอนาคต (future) เพราะนโยบายหมายถึง

แนวทางการกระทําในอนาคต (guidelines for action in the future) อาจจะเปนอนาคตใน

ระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว แตก็เปนอนาคต เปนอนาคตท่ีจะตองกําหนดใหถูกทิศทาง 

(do the right things) อยางมีวิสัยทัศน อยางกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง อยางมุงเปลี่ยนแปลง 

อยางริเร่ิมสรางสรรคสิ่งใหมๆ หากไมแลว การบริหารการศึกษาท่ีตนเองรับผิดชอบอยูจะมีคุณภาพ

ท่ีดีไดอยางไร แมในสถานะหนึ่งจะเปนผูใตบังคับบัญชาหรือเปนผูตามของผูบริหารในระดับท่ีสูงข้ึน

กวา แตความเปนผูใตบังคับบัญชาหรือความเปนผูตามน้ันจะตองเปนผูใตบังคับบัญชาหรือผูตามท่ี

มีคุณลักษณะภาวะผูนํา มีความเปนผูนําอยูในใจ ดังคํากลาวท่ีวา “Follower with leadership 

in mind” ท่ีมีความเปนตัวของตัวเอง มีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ไมเปน

ผูใตบังคับบัญชาหรือผูตามอยางเปนทหารรับใชสวนตัวท่ีดีของใคร หากจะเปนก็เปนในงาน เพ่ือ

ความมีคุณภาพในการบริหารการศึกษา 

คําถามตอเน่ืองคือ คุณลักษณะการจัดการจําเปนสําหรับผูบริหารระดับสถานศึกษาหรือ

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือไม ก็มีความจําเปน เพราะตองกระตุน จูงใจ สรางแรงบันดาลใจใหมี

การนํานโยบายท่ีกําหนดอยางมีวิสัยทัศนน้ันสูการปฏิบัติใหบรรลุผล ผูบริหารจะตองเรียนรูและ

เขาใจเทคนิคการจัดการเพ่ือใหการนํานโยบายสูการปฏิบัติบรรลุผลสําเร็จ ไมวาจะเปนเทคนิคการ
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วางแผน การควบคุม การกําหนดมาตรฐานงาน การประกันคุณภาพ การจัดแบงงาน การ

มอบหมายงาน หรือการติดตอสื่อสาร 

จะไมกลาวถึงคุณลักษณะดานจิตใจ เพราะอยางไรก็เปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญเพ่ือความมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารของทุกหนวยงานอยูแลว สําหรับคุณลักษณะทางการ

วิจัยน้ัน เปนคุณลักษณะการแสวงหาความรูความจริงดวยวิธีวิทยาศาสตร หากสามารถทําไดก็จะ

ย่ิงเสริมสรางความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารการศึกษาไดดียิ่งขึ้น เพราะก็เปน

สมรรถนะหน่ึงในมาตรฐานวิชาชีพ และเปนชองทางหน่ึงของการทําวิจัยเพ่ือพัฒนางานและพัฒนา

ความกาวหนาในวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษาและทางการบริหารการศึกษาดวย  

จากมุมมองถึงการทําหนาท่ีของผูบริหารระดับสถานศึกษาหรือระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ก็ยิ่ง

มองใหเห็นถึงความสําคัญและจําเปนในการจัดรายวิชาท่ีตอบสนองตอความเปนนักนโยบายท่ีถูก

ทิศทาง ความเปนผูนําท่ีมีวิสัยทัศน และความเปนนักปฏิบัติท่ีมีหัวใจเปนผูนํา ในหลักสูตรการ

บริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ มากข้ึน ดังน้ัน หลักสูตรการบริหารการศึกษา หรือ

หลักสูตรการบริหารและภาวะผูนําทางการศึกษา หรือหลักสูตรภาวะผูนําทางการศึกษา ก็ยิ่งตอง

กําหนดจุดเนนในการกําหนดรายวิชาของตนใหสอดคลองกับหลักการและศาสตรท่ีกําหนดเปนชื่อ

ของหลักสูตรใหดี ไมเปนไปอยางกลับหัวกลับหาง หรืออยางไรทิศทาง 

จากแนวคิดการบริหารการศึกษา สู แนวคิดการบริหารการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 

ท้ังในกรณีท่ีเปนหลักสูตรหรือท่ีเปนการปฏิบัติในสถานศึกษา การบริหารการศึกษาจะเปน 

“การบริหารการศึกษา” หรือ “การบริหารการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21” มีความหมายไม

แตกตางกัน เพราะดังท่ีกลาวในตอนตน การบริหารการศึกษาเนนคุณลักษณะความเปนนัก

นโยบายท่ีถูกทิศทาง เปนผูนําท่ีมีวิสัยทัศน และเปนนักปฏิบัติท่ีมีหัวใจเปนผูนํา ท่ีจะตองศึกษา

เรียนรูสารสนเทศท่ีชวยเสริมสรางคุณลักษณะตางๆ ดังกลาว โดยเฉพาะอยางย่ิงสารสนเทศใน

ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาในอนาคต เพราะนโยบายหรือวิสัยทัศนเปนเร่ืองอนาคต เปน

เรื่องการมองไปขางหนา ดังน้ัน องคความรูใดๆ ท่ีมีผูกลาวถึงสําหรับอนาคต ถือเปนองคความรูท่ี

สําคัญและจําเปนตอการเสริมสรางวิสัยทัศนและการกําหนดนโยบายท่ีถูกทิศทางท้ังสิ้น ไมจํากัด

แตองคความรูเก่ียวกับการศึกษาศตวรรษท่ี 21 

อยางไรก็ตาม ขอนําองคความรู ท่ีมีผูกลาวถึงการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 มาเปน

กรณีศึกษาไวขางลางน้ีสวนหน่ึง เพ่ือต้ังคําถามกับผูบริหารหลักสูตร กับนักศึกษาในหลักสูตร กับ
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ผูบริหารระดับสถานศึกษา กับผูบริหารระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษา ไมวา

จะเปนระดับใด วาเปนองคความรูท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับการศึกษาเรียนรูทางการบริหาร

การศึกษาหรือไม ไมวาจะเปนในหลักสูตรการศึกษา หรือในการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 

1. ประเภทของวัตถุประสงคทางการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 

ประเภทของวัตถุประสงคทางการศึกษา (Taxonomy of Educational Objectives) ท่ี 

Benjamin Bloom นักจิตวิทยาทางการศึกษาไดพัฒนาข้ึนเปนครั้งแรกในป 1956 ท่ีภายหลังได

กลายเปนเคร่ืองมือสําคัญในการทําความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู (learning process) 

และวิธีการเรียนรู (how to learn) โดย Bloom ไดจําแนกประเภทของวัตถุประสงคทาง

การศึกษาในเชิงจิตวิทยาออกเปน 3 ดาน (domains) ดังน้ี ดานพุทธิพิสัย (cognitive domain) 

เก่ียวกับกระบวนการทางสมองหรือสติปญญา ดานจิตพิสัย (affective domain) เกี่ยวกับทัศนคติ 

และความรูสึก ดานทักษะพิสัย (psychomotor domain) เกี่ยวกับทักษะทางมือหรือทางรางกาย 

ดานพุทธิพิสัย (cognitive domain) มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมในภายหลัง สวนดานอ่ืน

ยังคงเดิม โดยดานพุทธิพิสัย (cognitive domain) รูปแบบด้ังเดิมท่ีพัฒนาข้ึนในป 1956 น้ัน จัด

เรียงลําดับแบบตอเน่ือง (continuum) จากทักษะการคิดข้ันต่ํากวา (Lower Order Thinking 

Skills: LOTS) ไปหาทักษะการคิดข้ันสูงกวา (Higher Order Thinking Skills: HOTS) ซึ่งแสดงให

เห็นถึงกระบวนการเรียนรู (process of learning) และวิธีการเรียนรู (how to learn) ท่ีเปนไป

ตามลําดับจากความจํา ความเขาใจ การประยุกตใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการ

ประเมินคุณคา 

ในป 2001 Anderson and Krathwohl ไดปรับปรุงและจัดพิมพใหมชื่อ “Bloom's 

Revised Taxonomy in 2001” โดยใช “คํากริยา” แทน “คํานาม” และจัดเรียงลําดับขั้นการคิด

ใหม จากลําดับการคิดข้ันสังเคราะห (synthesis) และการประเมินคา (evaluation) สลับเปนการ

คิดขัน้การประเมินคา (evaluating) และการสรางสรรค (creating) โดยมีกระบวนการและวิธีการ

เรียนรูดังน้ี 

1. กอนท่ีจะ understand ใน concept น้ันได ตอง remember เสียกอน  

2. กอนท่ีจะ apply ใน concept น้ันได ตอง understand เสียกอน 

3. กอนท่ีจะ analysis ได จะตอง apply เสียกอน 

4. กอนท่ีจะ evaluate ได จะตอง analysis เสียกอน 
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5. กอนท่ีจะ create ได จะตอง remembered, understood, applied, analyzed, 

and evaluated เสียกอน (creating หรือ synthesizing ใชแทนกันได) 

สําหรับกระบวนการหรือวิธีการเรียนรูในรูปแบบดังกลาว อาจมีนักวิชาการบางทานใหขอ

โตแยงวา บางกิจกรรมหรือบางกรณีอาจไมจําเปนตองมีบางขั้นตอนก็ได หรือบางทานเห็นวาทุก

กิจกรรมควรจะดําเนินไปถึงขั้นการสรางสรรค ซ่ึงก็มีผูใหทัศนะชี้แจงวา เปนทางเลือกของแตละ

บุคคล ไมจําเปน ตองเหมือนกัน เพราะการเรียนรูเกิดข้ึนในขั้นตอนใดก็ได เพียงแตวา โดยปกติจะ

เกิดจากข้ันกอนหนาแลวเปนไปตามขั้นตอน ดังภาพประกอบ 

 

 
 

ภาพที ่6 กระบวนการและวิธีการเรียนรูท่ีเปนไปตามลําดับข้ันท่ีปรับใหมป 2001 

 

ในป 2007 Churches ไดเพ่ิม ”คํากริยา” ท่ีสะทอนใหเห็นถึงวัตถุประสงคและกิจกรรม

ท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช “เทคโนโลยีดิจิตอล” ในกระบวนการเรียนรูดวย (Robert, 2011) ซึ่ง 

“คํากริยา” เหลาน้ี เปนแนวทางท่ีนักการศึกษาจะใชกําหนดวัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียนรู

ใหเกิดข้ึนจากการใชเทคโนโลยีดิจิตอลในชั้นเรียนไดในหลายกรณี ท้ังกรณีการออกแบบหลักสูตร 

การจัดทํารายวิชา การสอน การเรียนรู การประเมินผล และอ่ืนๆ เชนเดียวกับที่เคยใช “1956 

Bloom's Taxonomy” มาในหลายทศวรรษกอนหนาน้ี ท้ังนี้ในแตละประเภทการคิด มี 

“คํากริยา” ท่ีเก่ียวของดังแสดงในหนาถัดไป โดยบรรทัดแรกเปน “คํากริยา” ท่ีสะทอนถึง

วัตถุประสงคและกิจกรรมในชั้นเรียนตาม “2001 Revised Bloom's Taxonomy” ในบรรทัด

ถัดไปเปน “คํากริยา” ท่ีสะทอนใหเห็นถึงวัตถุประสงคและกิจกรรมจากการใชเทคโนโลยีดิจิตอล
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ในชั้นเรียนตาม “2007 Bloom's Digital Taxonomy” (ขอใชคําในภาษาอังกฤษ เพ่ือไมใหการ

ตีความเพ่ือความเขาใจแตกตางกัน) 

Remembering: 

 recognizing, listing, describing, identifying, retrieving, naming, locating, 

finding,  

 bullet pointing, highlighting, bookmarking, social networking, social 

bookmarking, favouriting/local bookmarking, Searching, googling, 

Understanding: 

 interpreting, summarizing, inferring, paraphrasing, classifying, comparing, 

explaining, exemplifying, 

 advanced searching, boolean searching, blog journaling, tagging, 

categorizing and tagging, commenting, annotating, subscribing 

Applying: 

 implementing, carrying out, using, executing,  

 running, loading, playing, operating, hacking, uploading, sharing, editing 

Analyzing: 

 comparing, organizing, deconstructing, attributing, outlining, finding, 

structuring, integrating,  

 mashing, linking, reverse-engineering, cracking, mind-mapping 

Evaluating: 

 checking, hypothesizing, critiquing, experimenting, judging, testing, 

detecting, monitoring,  

 (blog/vlog) commenting, reviewing, posting, moderating, collaborating, 

networking, reflecting, (alpha & beta) testing, validating 

Creating/Synthesizing: 

 designing, constructing, planning, producing, inventing, devising, making,  

 programming, filming, animating, blogging, video blogging, mixing, remixing, 

wiki-ing, publishing, videocasting, podcasting, directing/producing, creating or 

building mash ups 
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2. ศาสตรการสอนสําหรับศตวรรษที่ 21 

Churches (2008) ไดกลาววา การเปลี่ยนแปลงหองเรียน ครู หลักสูตร และการเรียนรู

เพ่ือศตวรรษท่ี 21 น้ันยังไมเพียงพอ จะตองมีการเปลี่ยนแปลงในศาสตรการสอน (pedagogy) 

ดวย น่ันคือ ศาสตรการสอนจะตองสะทอนถึงวิธีการเรียนรูของนักเรียน จะตองสะทอนถึงโลกท่ี

พวกเขาจะเดินทางเขาไปในอนาคต เปนโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีการเชื่อมโยง มี

การปรับเปลี่ยน และมีวิวัฒนาการ ดังน้ัน รูปแบบและวิธีสอนจะตองเนนการเรียนรูเพ่ือศตวรรษท่ี 

21 ซึ่งมีองคประกอบท่ีสําคัญดังน้ี (ดูภาพประกอบ) 

 สรางความรูคลองในการใชสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยี (technological, 

information and media fluencies)  

 คํานึงถึงบริบทท่ีเปนจริง (reality-based)  

 เปนสหวิทยาการ (interdisciplinary) 

 ยึดความรวมมือ (collaboration) 

 ยึดโครงงานเปนฐาน (project based learning) 

 ใชการแกปญหาเปนเครื่องมือสอน (uses problem solving as a teaching tool) 

 ประเมินโปรงใส (transparency) 

 พัฒนาทักษะการคิด (thinking skills) 

 
 

ภาพท่ี 7 รูปแบบและวิธีสอนท่ีตองเนนการเรียนรูเพ่ือศตวรรษท่ี 21 
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3. นักเรียนสําหรับศตวรรษที่ 21  

    นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 เปนชาวพ้ืนเมืองดิจิตอล (digital natives) ถือเปนยุคความ

รวมมือ (collaboration) เทาๆ กับท่ีถือเปนยุคสารสนเทศ (information age) อันเน่ืองจากความ

เติบโตกาวหนาของเครื่องมือสรางเครือขายสังคมออนไลน (social networking) เชน bebo, 

myspace, facebook, twitter และอื่นๆ ท่ีกระตุนใหเกิดโลกของชาวพ้ืนเมืองดิจิตอลและมนุษย

พันธุวาย (Generation Y) นักเรียนจะไดรับการศึกษาจากโครงงานแบบรวมมือ (collaborative 

projects) เชนโครงงานของ Julie Lindsay’s (ดูใน http://123 elearning. blogspot.com/) 

หรือ Vicki Davis’s Flatclass room project (ดูใน http://coolcatteacher. blogspot.com/) 

และ the Horizon Project เปนตน และการศึกษาจาก Don Tapscott’s Wikinomics (ดูใน 

http://www.wiki nomics.com/blog/) จะพบความสําเร็จของโครงงานแบบความรวมมือระดับ

โลก (global collaboration) ดังน้ัน การเตรียมนักเรียนเพ่ือศตวรรษท่ี 21 จึงจะตองมีการเรียน

การสอนใหพวกเขาสามารถใชเครื่องมือเพ่ือความรวมมือออนไลน ท่ีตองทํากันแบบเปนทีม

เหลาน้ันดวย  

4. แนวโนมสําหรับโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 

Nair (2007) President of Elect of UEF-21 and National Director of 

Educational Technology Consulting, NoteSys, LL กลาวถึง 15 แนวโนมสําหรับโรงเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะทําใหโรงเรียนไมเปนเฉพาะสถานท่ีเรียน แตจะเปนประตูสูโลกแหงการเรียนรู

ดวยดังน้ี  

1. เปนคอมพิวเตอรกันทุกท่ี ใชกันไดทุกเวลา (ubiquitous computing)    

2. นักเรียนทุกคนสามารถเขาถึงเครือขายไรสายและอินเตอรเน็ตได   

3. ใชเทคโนโลยีเขมขนขึ้น  

4. เนนการเรียนรูแบบไมเปนทางการมากขึ้น  

5. ลดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนลง  

6. นิยามของ food court มาแทนท่ีนิยามของ cafeteria  

7. เปดพ้ืนท่ีสวนรวมมากข้ึน (shared common areas)  
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8. การออกแบบเฟอรนิเจอรเปนไปอยางมีจินตนาการมากขึน้ ไมวาจะเปนโตะทํางาน 

เกาอี้ หรืออุปกรณคอมพิวเตอร มีการจัดวางรูปแบบของท่ีทํางานและอุปกรณ

สํานักงานใหเหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  

9. เปนหลักสูตรสหวิทยาการ ไมแยกสวน และเปนการสอนแบบทีมมากข้ึน  

10. เนนการเรียนรูเชิงบริการมากข้ึน โดยเฉพาะกิจกรรมบรกิารชุมชน  

11. นักเรียนสรางผลผลิตเชิงธุรกิจมากข้ึน เพ่ือเสริมสรางประสบการณและรายได มีการ

สรางความเปนหุนสวนกับธุรกิจ มีการออกแบบชั้นเรียน พ้ืนท่ีโรงเรียน และวัสดุ

อุปกรณเพ่ือสรางผลผลิต  

12. เปนสตูดิโออิเล็กทรอนิกส เพ่ือการเรียนรูทางไกลแทนท่ีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

เปนสตูดิโอท่ีนักเรียนสามารถพบกับผูเชี่ยวชาญไดท่ัวโลก สามารถนําเสนอผลงานท้ัง

สวนตัวหรือเปนกลุมไดอยางมืออาชีพ  

13. สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการผลิตไฮเทคมีมากข้ึน เชน อุปกรณการผลิตฟลม หรือ

ผลิตวีดิโอ เปนตน 

14. มีแผนงานการศึกษาเพ่ือชุมชนและผูปกครองในโรงเรียนมากข้ึน เชื่อมโยงกับ

แนวโนมการเปดพ้ืนท่ีเพื่อชุมชนท่ีมากข้ึนในขอ 7 เนนแผนงานเก่ียวกับการใช

เทคโนโลยี จากศูนยการเรียนรูทางไกลท่ีกลาวในแนวโนมท่ี 12   

15. การเปนหุนสวนการเรียนรูกับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยอื่นใหมๆ มีมากข้ึน อันเนื่อง

การใชคอมพิวเตอรท่ีหลากหลายและมีศูนยการเรียนรูทางไกล 

 

5. กระบวนทัศนใหมสําหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

จากการเกิดข้ึนของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสงผลใหเกิดความเปนโลกใบเดียวกัน 

(globalization) ชวยใหเกิดความเปนไปไดมากมายท่ีไมมีขอบเขตจํากัด  ตอการคนพบและตอ

การพัฒนาสิ่งใหมๆ ท่ีนาต่ืนเตน เชน พลังงานรูปแบบใหม ความกาวหนาทางการแพทย การฟนฟู

สภาพแวดลอม การสื่อสาร การสํารวจอวกาศ หรือการสํารวจสวนลึกในมหาสมุทร เปนตน ใน

ปจจุบันถือเปนสังคมความรู (knowledge society) เปนสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวน

ทัศน (paradigm shift) ในแงมุมตางๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ และสติปญญา จากสังคม

อุตสาหกรรม (industrial age) ซึ่งเปนสังคมท่ีมีรูปแบบการจัดการศึกษาเปนแบบด้ังเดิม แตในยุค

ปจจุบัน ยุคสังคมความรูตองการทักษะการคิดในข้ันท่ีสูงข้ึนกวาเดิมเพ่ือใหสามารถเปนผูเรียนท่ี
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พ่ึงตนเองไดตลอดชีวิต และเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ โดยในสังคมความรู คําวา “ความรู” มี

ความหมายใหม – จากความหมายเดิมท่ีหมาย ถึง สิ่งท่ีรับมาแลวถูกบรรจุเก็บไว เปลี่ยนเปน

หมายถึงพลังท่ีจะกอใหเกิดการกระทํา หรือพลังท่ีจะทําใหสิ่งตางๆ เกิดเปนจริงข้ึนได (energy–

something that does things, something that makes things happen) ในการท่ีจะ

กอใหเกิดความรูในความหมายใหมนี้ จําเปนตองมีวิธีการคิดใหมๆ  

ในปจจุบัน นักเรียนอาศัยอยูในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม มีพลังขับทางเทคโนโลยี และมีสื่อที่อ่ิมตัว แตเรายังไมสามารถขับเคลื่อนการจัด

การศึกษาของเราในรูปแบบศตวรรษที่ 20 เขาสูรูปแบบใหมสําหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอง “นิยาม” 

คําวา การ ศึกษา โรงเรียน หลักสูตร ครู และผูเรียน กันเสียใหม เพ่ือใหการออกแบบการศึกษา

สําหรับอนาคตประสบผลสําเร็จ ซึ่งตารางขางลางน้ี จะแสดงถึงลักษณะท่ีแตกตางกันในแงมุมตางๆ 

ของการจัดการศึกษาในยุคอุตสาหกรรมกับยุคความรูหรือยุคสารสนเทศ (Tirto, 2010) 

กระบวนทัศนเกายุคอุตสาหกรรม กระบวนทัศนใหมยุคสารสนเทศ/ยุคความรู 

 ใชหนังสือเปนเครื่องมือ  ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ 

 ขับเคลื่อนดวยตํารา  หองสมุดอิเลคทรอนิคส ขับเคลื่อนดวย

วิจัย 

 หองเรียนเปนโลก  โลกเปนหองเรียน 

 เนนฟงคนอ่ืนพูด รอรับการกระทํา)                               เนนการตั้งคําถาม (เปนผูกระทํา)                             

 เรียนตามชั้นตามวัย  เรียนเพ่ือพัฒนาตอเน่ือง 

 มุงสําเร็จการศึกษา  มุงเรียนรูตลอดชีวิต 

 เปนผูเรียนท่ีคงแกเรียน  เปนผูเรียนท่ีชี้นําตนเอง 

 ยึดเวลา  ยึดผลลัพธ 

 ทดสอบมาตรฐาน  ประเมินผลการปฏิบัติ 

 ปทัสถานของหองเรียนหรือชั้นเรียน  ปทัสถานของโลก 

 เนนทองจําขอเท็จจริงท่ีเปนนามธรรม  เนนกระบวนการแกปญหา 

 เปนขอเท็จจริงท่ีแปลกแยกจากชีวิตจริง                    ความเชื่อมโยงกับชีวิตจริงท่ีจับตองได 

 เนนทักษะการอาน  เนนทักษะการสื่อสารโดยสื่อท่ี

หลากหลาย 
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 เรียนรูอยางเปนปรปกษ  เรียนรูอยางรวมมือ 

 แขงขันกับเพ่ือนรวมชั้น  รวมมือกับชุมชนผูเรียน 

 ครูเปนผูถายทอดความรู  ครูเปนผูเรียนรูรวม พ่ีเลี้ยง และอํานวย

สะดวก 

 มีปญหาเชิงวินัย ไมไววางใจกัน ไมมีการจูง

ใจนักเรียน 

 ไมมีปญหาเชิงวินัย ครูและนักเรียน

ไววางใจกันในฐานะผูเรียนรูรวม มีการจูง

ใจนักเรียนสูง 

 ละเลยตอความหลากหลายของนักเรียน  ใหความสําคญัตอความหลากหลายของ

นักเรียน 

 หลักสูตรแยกสวน  หลักสูตรบูรณาการ และสหวิทยาการ 

 หลักสูตรหรือโรงเรียนไมเกี่ยวของหรือไมมี

ความหมายตอนักเรียน 

 หลักสูตรใสใจตอความสนใจ 

ประสบการณ ความเปนเลิศ หรือโลกท่ี

เปนจริง 

 สิ่งพิมพเปนพาหะในการเรียนและการ

ประเมิน 

 ใชการปฏิบัติ โครงงาน และสื่อท่ี

หลากหลายเพ่ือการเรียนรูและการ

ประเมิน 

 คํานึงถึงความสะดวกของการบริหาร  คํานึงถึงความสะดวกตอการเรียนรูของ

นักเรียน 

 หองเรียนสี่เหลี่ยม  หองเรียนในโลกท่ีเปนจริง ไมมีกําแพง 

แยกตามกลุมสนใจหรือกลุมงาน 

 เรียนรวมกันเปนกลุม  คํานึงถึงเปาหมายการเรียนรูแตละบุคคล 

  

ขอยกกรณีตัวอยางมาเพ่ือใหมองเห็นประเด็นในเนื้อหาเพียง 5 ประเด็น ยังมีประเด็นอ่ืนๆ 

อีกมากมาย ซึ่งไมเพียงแตผูบริหารสถานศึกษาในระดับใดเทาน้ัน แตยังหมายถึงบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืนๆ ทุกระดับ รวมท้ังบุคคลอ่ืนโดยท่ัวไปดวย ควรจะนํามาศึกษาเรียนรู เพ่ือเสริมสราง

ความรูความเขาใจ เพ่ือเสริมสรางความมีวิสัยทัศน และสุดทาย เม่ือประมวลภาพโดยรวมของ 

“การบริหารการศึกษา” “หรือ “การบริหารการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21” สิ่งท่ีเปนท่ีคาดหวัง

ในตัวของผูบริหาร ไมวาจะเปนผูบริหารสถานศึกษา หรือ ผูบริหารการศึกษา หรือ ผูท่ีเขาศึกษาใน
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หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก็คือ คุณลักษณะท่ีเปนองคประกอบ 3 ประการหลัก + 2 

ประการพื้นฐาน โดยขอนิยามศัพทใชเฉพาะในท่ีน้ีดังภาพประกอบขางลาง 
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