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ภาวะผู้นำสำหรับนักบริหาร เป็นกิจกรรมของนักบริหารการศึกษา ในการนำกลุ่มบุคคลหรือองค์การที่ต้องอาศัย
ความรู้ ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับคนอื่นเพื่อการปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ การจัดให้
มีสารสนเทศ องค์ความรูใ้ หม่ และวิธีการเพื่อการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง การประสานงานและสร้างความสมดุลในความ
ขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ของสมาชิก และผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นการทำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกเพื่อการปฏิบัติที่
สร้างความผูกพันกับการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จากบทความผู้เขียนให้ความสำคัญ กับ ภาวะผู้นำสำหรับนักบริหาร
การศึกษาในยุคปัจจุบัน เป็นการบริหารภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์การ
ได้ค ือ นัก บริห ารการศึก ษา ต้อ งมีค วามรู้ ความสามารถตามแบบภาวะผู้น ำ เข้าใจเกี่ย วกับ บริบ ทของเทคโนโลยีท เี่ ข้ามา
เปลี่ยนแปลงสังคมของโลก และในยุคปัจจุบนั แบบภาวะผู้นำที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง คือภาวะผู้นำยุคดิจิทัล ซึ่งนักบริหาร
การศึกษาต้องมีคุณ ลักษณะที่สำคัญ 5 ประการ 1) ส่งเสริมการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความเชื่อมั่นใน
ทักษะการใช้เทคโนโลยี (Digital Native) 2) มีความคิดต่อองค์ความรู้ใหม่ สร้างสังคมแห่งปัญญา และพัฒนาความสามารถใหม่ ๆ
3) เต็มใจทดลอง ด้วยความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา และคิดค้นนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการบริการใหม่ ๆ 4) พัฒนาความ
คล่องตัว ความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นมืออาชีพทางดิจิทัล และ 5) การสร้าง ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ ให้ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต
คำสำคัญ : ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล, นักบริหารการศึกษา
Abstract
Leadership for executives is an activity of educational administrators In bringing a group of
people or organizations that need knowledge ability to define vision Exchange of visions with others for
willing compliance. Provision of information new knowledge and methods for accepting changes
coordination and balancing of conflicts of interest among members and Stakeholders and is a way to
inspire members to practice that is committed to achieving their goals; from the article, the author gives
importance to leadership for education administrators in modern times is a management under rapid
change important factors that can affect the success of the organization is educational administrator must
have knowledge on leadership competencies, understand the context of technology that is changing the
world society, and today's era of leadership style that keeps pace with change is the digital leadership
which educational administrators must have 5 important characteristics: 1) promote communication use of
information technology and have confidence in the technology skills (Digital Native), 2) eager for new
knowledge building a society of wisdom and develop new abilities. 3) Willing to experiment with curiosity
and innovate in order to create new services, 4) develop agility; expertise to be a digital professional and
5) creating a vision change and strategic plan to keep pace with changes in the future world.
Keywords : Digital Era Leadership, Educational Administration
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ภาวะผู้น ำ (leadership) ซึ่ง เป็น คุณ ลัก ษณะ
และคุณสมบัติของผู้นำ ที่เป็นกระบวนการที่ผ้บู ริหารจะให้
อิทธิพล ต่อพฤติกรรมผู้อื่น โดยเฉพาะการใช้ศิลปะในการ
โน้มน้าวจูงใจให้ผู้ตามมีขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ด้วยความพอใจ นักบริหารการศึกษาคือผู้ท ี่บ ริห ารงานใน
หน่ว ยงาน องค์ก ารของรัฐ เช่น ปลัด กระทรวง อธิบ ดี
อธิการบดี คณบดี ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องมีทักษะ (skill) ประสบการณ์ (experience) เพื่อให้
การปฏิบ ัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ การใช้แบบ
ภาวะผู้น ำเป็น การแสดงให้เ ห็น ถึง การกระทำของผู้น ำ
(leader) มากกว่าเป็นลักษณะของบุคคล และการใช้ภาวะ
ผ ู้น ำใน ก ารจ ูง ใจ ก ระต ุ้น ให ้ผ ู้อ ื่น ได ้ค ิด แ ล ะแ ส ด ง
ความสามารถออกมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ มีส่วน
สำคัญต่อองค์ประกอบด้านอำนาจในการบังคับบัญชา ด้าน
กระบวนการสื่อ สาร ด้า นการนำไปสูเ่ ป้า ประสงค์ และ
ปัจจุบัน มีนานาทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้นำเกิดขึ้นมากมาย ทั้ง
จากประสบการณ์ส่วนบุคคลหรือหน่วยงาน จากผลการวิจัย
และจากการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ซ ึ่ง กัน และกัน เป็น นานา
ทัศนะที่แสวงหาคำตอบดั้งเดิม และนำมาสู่กระบวนทัศน์
ทฤษฎีภ าวะผู้น ำแบบบูรณาการ องค์ป ระกอบสำคัญ ตาม
แบบภาวะผู้นำเป็นอย่างไร (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557 : 1)
และ Holdaway (2013) กล่าวว่าภาวะผู้นำเป็นทั้งศาสตร์
(science) และศิล ป์ (art) เป็น เพราะภาวะผู้น ำต้อ งการ
หลัก การ และเทคนิค วิธ ีก ารเฉพาะคือ มีม ิต ิต ่า ง ๆ ใน
กระบวนการจัด การ (management process) เพื่อ การ
บรรลุผ ลสำเร็จ ตามเป้า หมายขององค์ก าร ตามหลัก คิด
พัฒนาการกระบวนทัศน์ ทฤษฎีภาวะผู้นำแบบบูรณาการ ที่
นำแบบภาวะผู้น ำที่เหมาะสมมาบูรณาการเข้ากับ ศาสตร์
องค์ความรู้ใหม่ ที่ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในยุคปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลที่กล่าวกันว่าเป็นยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่หยุดนิ่ง เนื่องจาก
ความก้าวหน้า และการพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี และ
ด้านวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากความรู้ความสามารถของมนุษย์
ทุก ๆ องค์การต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก
ใน 3 ระดับ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557)
ระดับ ที่ 1 แนวโน้ม การเปลี่ย นแปลงของโลก (global
trend) การเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ระดับ 2 แรงขับเคลื่อนใน
ระดับภูมิภาค คือการรวมเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN
community) ระดับ 3 ประเด็นภายในประเทศไทย (local
issues) ความเลื่อ มล้ำ กับ ดัก ประเทศรายได้ป านกลาง
วิก ฤ ตด้า นความมั่น คง การเมือ ง เศรษฐกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ภายใต้สถานการณ์ หรือบริบทการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤติ
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เศรษฐกิจ อย่า งรุน แรง และยังมีผ ลกระทบต่อ เนื่อ งมาถึง
ปัจจุบัน สอดคล้องกับ กนกอร สมปราชญ์ (2559 : 35-36)
ได้กล่าวถึงคุณ ลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เป็น
ความท้าทายสำหรับนักบริหารการศึกษา มีอยู่ 3 ข้อคือการ
คิด อย่า งมีจ ิต วิญ ญาณ (critical thinking) การแก้ป ัญ หา
(problem solving) และการสื่อสารและความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (communication information &
media literacy and computing & ICT literacy) แ ล ะ
วิจารณ์ พานิช (2555) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับทักษะที่สำคัญ
ของผู้เรีย นในยุค นี้ค ือ 1) การเป็น ผู้เรีย นในยุค ดิจ ิท ัล 2)
ความคิด เชิงประดิษ ฐ์แ ละนวัต กรรม และ 3) การสื่อ สาร
อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการขับเคลื่อนเพื่อให้สอดคล้อง
และเกิด ประสิท ธิผ ล กับ การเปลี่ย นแปลงตามที่ก ล่า วมา
ข้า งต้น ในระดับ องค์ก าร สถานศึก ษาในยุค นี้ต ่า งมีก าร
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรหรือปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อความ
มีป ระสิท ธิภ าพ หรือ ประสิท ธิผ ลต่อ องค์ก าร ตัวแปรหรือ
ปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ครู
อาจารย์ คือ แรงจูง ใจ และความพึง พอใจในการทำงาน
รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะ และศักยภาพของบุคลากร ซึ่ง
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ที่ได้รับ การยอมรับ ว่ามีอ ิท ธิพ ลมากคือ
ภาวะผู้น ำ ทั้ง ภาวะผู้น ำของนัก บริห ารการศึก ษา ที่จ ะ
นำไปสู่การพัฒนาหน่วยงาน สถานศึกษา ที่รวมถึงผู้เรียนดัง
สภาพปัจจุบันตามคำกล่าวข้างต้น ดังนั้นผู้บริหารที่มีภาวะ
ผู้น ำจะต้อ งมีอ ิท ธิพ ลเหนือ บุค คลอื่น หรือ กลุ่ม ในการ
บริหารงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
จากการศึก ษาแนวคิด ทฤ ษฎี และงานวิจ ัย
เกี่ยวกับภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลจำนวนมาก แต่มีแนวคิด
ทฤษฎีห นึ่งที่ได้รับ การยอมรับ และกล่าวถึงกัน มากในยุค
สังคมใหม่ ต้องการภาวะผู้นำแบบใหม่ สังคมยุคปัจจุบันคือ
สัง คมความรู้ (knowledge society) สัง คมสารสนเทศ
(information society) หรือสังคมเครือข่าย (networked
society) ที่ม ีก ารเกิด ขึ้น ของเทคโนโลยีส ารสนเทศอย่า ง
รวดเร็ว และอย่างกว้างขวาง มีความเป็นโลกาภิวัตน์ และ
ความเป็น ดิจ ิท ัล สูง มีค วามสัม พัน ธ์ในแนวราบ หรือ แบบ
กระจายแทนที่ความสัมพันธ์ในแนวตั้งหรือแบบสั่งการ เป็น
สัง คมใหม่ท ี่ต ้อ งการภาวะผู้น ำยุค ดิจ ิท ัล (digital era
leadership) ที่ย ังคงความต้อ งการคุณ ลัก ษณะพิเศษบาง
ประการแบบดั้งเดิมอยู่ เช่นความเห็นอกเห็นใจ ความผูกพัน
การยึดวินัย ความศรัทธาและอื่น ๆ ส่วนที่ต้องมีเพิ่มเติมคือ
ทัศ นคติใ หม่ (new attitudes) ทัก ษะใหม่ (new skills)
และความรู้ใหม่ (new knowledge) ภายใต้ข ้อ จำกัด และ
โอกาสของ ICT และการใช้ง าน อย่า งมีป ระสิท ธิผ ล
โดยเฉพาะใน 3Cs ประกอบด้ว ย การใช้ค อมพิว เตอร์
(computing) การสื่อสาร (communicating) และเนื้อ หา
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(content) รวมทั้งมัลติมีเดีย (multi-media) ซึ่งเป็นทัศนะ
ของ Wilson lll (n.d. ; อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557
: 54) ซึ่งนักบริหารการศึกษา จะต้องมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์
กระบวนทัศ น์ใหม่ ในการกำหนดแนวทางขององค์ก ารที่
สามารถรับ มือ กับ การเปลี่ย นแปลงในยุค ดิจ ิท ัล อย่า ง
ต่อเนื่องไม่มีวันจบสิ้น ซึ่งก็คือความสามารถในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนขององค์การนั่นเอง
ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำ
ภาวะผู้น ำ (Leadership) เป็น ลัก ษณะส่ว นตัว
ของบุค คลคนหนึ่ง ที่จ ะแสดงพฤติก รรมออกมา เมื่อ ได้ม ี
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม เป็นความสามารถที่เกิดขึ้นระหว่างที่มี
การทำงานร่วมกันหรือร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน ในอันที่
จะทำให้กิจกรรมของกลุ่มดำเนินไปสู่เป้าหมาย และประสบ
ความสำเร็จ ภาวะผู้นำมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสบการณ์
และการฝึก ฝนของแต่ล ะบุค คล และมีน ัก วิช าการได้ใ ห้
ความหมายของภาวะผู้นำไว้ ดังนี้
Bass & Bass (2008) ได้ศ ึก ษ าและสรุป
ความหมายของภาวะผู้นำที่มีการนิยามไว้ตั้งแต่ต้นศตวรรษ
ที่ 20 จนถึงปัจ จุบ ัน ไว้อ ย่างหลากหลาย ซึ่งในศตวรรษที่
1990 มีการนิยามภาวะผู้นำว่า เป็นการใช้อิทธิพลของผู้นำ
และผู้ต ามเพื่อ สร้า งให้เกิด การเปลี่ย นแปลงที่ส ะท้อ นถึง
วัตถุประสงค์ร่วมกัน
Robert & Christopher (2010) ได้อ ธิบ าย
ว่า ภาวะผู้นำคือกระบวนการของการมีอิทธิพลของผู้นำและ
ผู้ต ามเพื่อ บรรลุว ัต ถุป ระสงค์ข ององค์ก าร โดยผ่า นการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งในความหมายนี้ภาวะผู้นำมีองค์ประกอบ
สำคัญ 5 ส่ว นคือ ผู้น ำ-ผู้ต าม อิท ธิพ ล วัต ถุป ระสงค์ข อง
องค์การ การเปลี่ยนแปลง และคนซึ่งหมายถึงคนที่เข้ามา
เกี่ยวข้องกับกระบวนการคนที่ทำงานด้วยหรือคนที่ผู้นำช่วย
ให้เขาประสบผลสำเร็จ
Yukl (2010) ได้ศ ึก ษาคำจำกัด ความของ
ภาวะผู้นำ ตลอดระยะเวลา 50 ปี เขาให้ความเห็นว่าภาวะ
ผู้น ำโดยส่ว นใหญ ่น ั้น สะท้อ นถึง สมมติฐ านเกี่ย วกับ
กระบวนการซึ่งบุคคลหนึ่งมีความตั้งใจที่จะใช้อิทธิพลเหนือ
คนอื่น ๆ ในการนำโครงสร้างและการอำนวยความสะดวกใน
การทำกิจกรรมและการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มในแง่ของ
การใช้อิทธิพล
รัตติภรณ์ จงวิศาล (2556) ได้ให้ความหมาย
ภาวะผู้นำเป็นคุณ ลักษณะ พฤติกรรม ความสามารถ หรือ
กระบวนการที่ปฏิสัมพันธ์ หรือเป็นวิธีการดำเนินชีวิตของ
บุค คลที่ส ามารถมีอ ิท ธิพ ลต่อ ผู้อ ื่น กลุ่ม คน สามารถสร้าง
แรงบันดาลใจ สร้างความปรารถนาทำให้เกิดความเชื่อถือ
ศรัท ธา การยอมรับ ความพยายาม การอุท ิศ ตัว การใช้

ความสามารถอย่างดีที่สุด และช่วยเพิ่มพลังอำนาจของผู้อื่น
เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
วิโรจน์ สารรัตนะ (2557 : 1) ได้ให้ความหมาย
ภาวะผู้น ำ เป็น กระบวนการที่ผ ู้บ ริห ารจะให้ม ีอ ิท ธิพ ลต่อ
พฤติกรรมของผู้อื่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
จุด มุ่งหมายขององค์ก าร จากนิย ามดังกล่า ว มีค ำถามว่า
ผู้บ ริห ารทำให้ต นมีอ ิท ธิพ ลต่อ พฤ ติก รรมของคนอื่น ได้
อย่า งไร คำตอบก็ค ือ อำนาจ (Power) อำนาจนี้ม าจาก
หลายแหล่ง แต่โ ดยทั่ว ไปมีม าจาก 6 แหล่ง ที่ส ำคัญ คือ
(Bartol, Martin, & Matthews, 1998 ; อ้า งถึง ใน วิโรจน์
สารรัตนะ, 2557 : 1-2)
1. อำนาจตามกฎหมาย (legitimate
power) เป็นอำนาจที่มีตำแหน่งดำรงอยู่ในสายการบังคับ
บัญ ชาขององค์ก ารตามอำนาจหน้า ที่ (authority) ของ
ตำแหน่งนั้น
2. อำนาจการให้รางวัล (reward power)
เช่นการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การสนับสนุน
การศึกษา หรือการฝึกอบรม การให้การยอมรับเป็นต้น
3. อำนาจการลงโทษ (coercive power)
เมื่อ มีพ ฤติก รรมที่ไม่พ ึงประสงค์ เช่น การลดขั้น เงิน เดือ น
การโยกย้ายงาน การให้ออกจากงานเป็นต้น
4. อำนาจความเป็นผู้เชี่ยวชาญ (expert
power) จากการมีประสบการณ์ความรู้ หรือทักษะเชิงเทคนิค
ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
5. อำน าจการม ีข ้อ ม ูล สารสน เท ศ
(information power) เนื่องจากได้ครอบครองและควบคุม
ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงานและ
การวางแผนขององค์การ
6. อำนาจเชิงอ้างอิง (referent power)
เป็นอำนาจที่เกิดจากความนิยม ความชื่นชม ความนับถือ
และความเป็นมิตรจากบุคคลอื่น
ยุวธิดา ชาปัญญา (2559 : 45) ได้กล่าวโดย
สรุปของความหมายภาวะผู้นำเป็นองค์รวมของคุณลักษณะ
ความสามารถ พฤติกรรม และกระบวนการที่บุคคลหนึ่งมี
อิทธิพลต่อบุคคลอื่นให้เชื่อ คล้อยตาม มีความต้องการจะทำ
และลงมือทำอะไรบางอย่างตามที่บุคคลนั้นต้องการ โดยไม่
ใช้การบังคับ
พัชรา วาณิชวศิน (2560 : 16) ได้กล่าวโดย
สรุปของความหมายภาวะผู้นำ หมายถึง กระบวนการที่ผู้นำ
โน้มน้าวและใช้อิทธิพล (อำนาจ/บารมี) ต่อคน (ผู้ตาม/ผู้อื่น)
ผ่านสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นด้วยความไว้วางใจ และให้
การสนับ สนุน ตามความเหมาะสมของบริบ ทที่เป็น อยู่เพื่อ
การบรรลุเป้าหมายขององค์การ
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กล่า วโดยสรุป ภาวะผู้น ำ (Leadership) หรือ
ความเป็นผู้นำจะต้องมีบุคลิกภาพพิเศษหลายอย่าง สามารถ
ท ี่จ ะบ ัง ค ับ บ ัญ ชาผ ู้อ ื่น ได ้ โด ยอ าศ ัย อ ำน าจห น ้า ท ี่
(Authority) จากตำแหน่ง และอำนาจบารมี (Power) ที่ได้
จากตัว ของเขาเองเป็น เครื่อ งมือ และสามารถจะสร้า ง
อิท ธิพ ลต่อผู้ใต้บ ังคับ บัญ ชาให้มีความเชื่อถือ ยอมร่วมมือ
หรือยอมรับในตัวของเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพลักษณะ
ของความเป็นผู้นำ ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม การ
ตัดสินใจ การมีปฏิสัมพันธ์ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของกลุ่ม
หรือขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
พัฒนาการกระบวนทัศน์ ทฤษฎี ภาวะผู้นำ
ทฤ ษฎีภ าวะผู้น ำ เป็น ความพยายามที่จ ะใช้
วิธีการวิจัยเพื่อศึกษาอธิบายแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งของผู้นำใน
เชิงปฏิบัติ เพื่อให้สามารถเข้าใจ ทำนายหรือควบคุมภาวะ
ผู้นำที่มีประสิทธิผลได้ และได้มีการศึกษาในแต่ละยุคของ
ภาวะผู้นำ ตามการจำแนกของ กระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะ
ผู้น ำ (leadership theory paradigm) ได้เป็น 4 กระบวน
ทัศน์หลัก (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555 : 94-100) มีรายละเอียด
สรุปได้ ดังนี้
1. กระบวนทัศ น์ท ฤ ษ ฎีภ าวะผู้น ำเชิง
คุณลักษณะ (trait leadership theory paradigm) ระยะแรก
ของการศึกษาภาวะผู้นำเริ่มแรกในปี ค.ศ.1930-1940 เป็น
แนวคิดจากทฤษฎีมหาบุรุษ (great man theory leadership)
ของกรีก และโรมันโบราณ มีความเชื่อว่าภาวะผู้นำเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติห รือ โดยกำเนิด (born leader) ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่สามารถพัฒ นาขึ้นได้ งานวิจัย
ส่วนใหญ่จึงเน้นศึกษาและตรวจสอบคุณลักษณะของความ
แตกต่างผู้นำกับผู้ตาม หรือผู้นำที่มีประสิทธิผลกับผู้นำที่ไม่มี
ประสิท ธิผ ลแนวคิด เชิง คุณ ลัก ษณะของภาวะผู้น ำที่ม ี
ประสิทธิผลมีดังนี้ (Lussier & Achua, 2007)
1) ชอบนำคนอื่น (dominance)
2) มีพ ลัง ตื่น ตัว มุ่ง ความสำเร็จ
(high energy)
3) เชื่อมั่นในตัวเอง (self confidence)
ในความคิด การตัดสินใจ และความสามารถที่แสดงออกจน
ได้รับการยอมรับจากผู้ตาม
4) เชื่อ ในอำนาจแห่ง ตน(internal
locus of control) ว่าสามารถเป็นผู้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคสู่
ความสำเร็จด้วยศักยภาพของตนเอง ไม่ใช่ผู้หวังพึ่งโชคชะตา
หรือพึ่งพาคนอื่น
5) อารมณ์ม ั่น คง (stable) ควบคุม
ตนเองได้ และเป็นไปในทางบวก
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6) น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ (integrity)
7) มีปฏิภาณไหวพริบ (intelligence)
ในการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
8) ม ีค ว าม ย ืด ห ย ุ่น (flexibility)
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี และสามารถ
นำพาสู่ความสำเร็จได้แม้สถานการณ์ที่ต่างกัน
9) ไว ต ่อ ค ว าม รู้ส ึก ข อ งค น อ ื่น
(sensitive to others) มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจสมาชิก
เป็น รายบุค คล เข้าใจสภาพงานที่ท ำ วิธ ีก ารสื่อ สาร และ
วิธีการจูงใจเป็นต้น
10) มีค วามสามารถในการปรับ ตัว
(adjustment)
11) มีความเปิดเผย (extraversion)
12) มีความตระหนักรู้ (consciousness)
13) เปิดรับประสบการณ์ (open to
experience)
14) เข้าใจในศักยภาพแห่งตน (selfefficacy)
นอกจากความเชื่อเกี่ยวกับคุณ ลักษณะ
ของบุคคลแล้ว กระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผู้นำในช่วงเวลา
นั้น ยัง เชื่อ ว่า ทัศ นคติ และมโนทัศ น์แ ห่ง ตน (attitudes
and self-concept) ยัง เป ็น อ ีก ป ัจ จัย ห น ึ่ง ท ี่ส ่ง ผ ล ต ่อ
แบบภาวะผู้น ำ (leadership style) ที่จะแสดงออกมาใน
ทางบวกด้วย สำหรับมโนทัศน์แห่งตน (self-concept) เชื่อ
ว่าบุคคลที่มีมโนทัศน์เชิงบวกต่อตนเอง มักมีศักยภาพแห่ง
ตน และมักเชื่อมั่นในตนเอง ที่จะมุ่งสู่ผลสำเร็จขององค์การ
ด้วย
2. กระบวนทัศ น์ท ฤ ษ ฎีภ าวะผู้น ำเชิง
พฤติก รรม (behavioral leadership theory paradigm)
เริ่ม ในปลายทศวรรษ ค.ศ.1940 เนื่อ งจากมีข ้อ วิจ ารณ์
เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผูน้ ำเชิงคุณลักษณะ ว่ายัง
ไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าคุณลักษณะของผู้นำประการ
ใดที่ทำให้แตกต่างจากผู้ที่ไม่ใช่ผู้นำ เพราะคุณลักษณะของ
ผู้น ำบางประการใช้ได้ดีในที่ห นึ่ง แต่ใช้ไม่ได้ดีในอีกที่ห นึ่ง
หรือเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป นักวิจัยในช่วงนั้นจึงได้
ศึกษาพฤติกรรมที่ดีที่สุดของผู้นำที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้แบบ
ของภาวะผู้นำ (leadership) ในช่วงเวลานั้น หมายถึงการ
ผสมกัน ของคุณ ลัก ษณะ ทัก ษะ และพฤติก รรม ที่เป็น
องค์ประกอบสำคัญ
3. กระบวนทัศ น์ท ฤ ษฎีภ าวะผู้น ำตาม
สถานการณ์ (contingency leadership theory paradigm)
ในช่วงทศวรรษ ค.ศ.1960 ต่างพบว่าไม่มีแบบภาวะผู้นำที่ดี
ที่ส ุด ที่ส ามารถนำไปใช้ได้ท ุก สถานการณ์ (no one best
leadership style) นัก วิจ ัย ส่ว นใหญ่ห ัน มาให้ค วามสนใจ
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ทฤษฎีภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้นำ หรือผู้ตาม หรือ
สภาพแวดล้อ มที่เกี่ย วข้อ งมากขึ้น จะให้ค วามสำคัญ กับ
สถานการณ์ (situational factor) เช่นลักษณะของงานที่ทำ
สภาพแวดล้อมภายนอก และคุณลักษณะของผู้ตามเป็นต้น
ภาวะผู้น ำเชิง สถานการณ์ท ี่ส ำคัญ คือ การศึก ษาตัว แบบ
ภาวะผู้น ำตามสถานการณ์ การศึก ษาตัว แบบภาวะผู้น ำ
เส้น ทางและจุด หมาย การศึก ษาตัว แบบภาวะผู้น ำเชิง
ปทัสถาน และการศึกษาตัวแบบภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์
4. กระบวนทัศน์ ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงบูรณา
การ (integrative leadership theory paradigm) เป็นผล
สืบเนื่องจากทฤษฎีในยุคต่าง ๆ ยังไม่สามารถอธิบายภาวะ
ผู้น ำที่ม ีป ระสิท ธิผ ล ว่า มีค วามแตกต่า งจากผู้น ำที่ไ ม่ม ี
ประสิท ธิผ ลได้ช ัด เจน ไม่ว ่า จะเป็น กระบวนทัศ น์ ทฤษฎี
ภาวะผู้น ำเชิงคุณ ลัก ษณะ กระบวนทัศ น์ ทฤษฎีภ าวะเชิง
พฤติก รรม และกระบวนทัศ น์ ทฤ ษฎีภ าวะผู้น ำตาม
สถานการณ์ จนถึง กลางทศวรรษ 1970 กระบวนทัศ น์
ทฤษฎีภาวะผู้นำเริ่มเปลี่ยนไปสู่ กระบวนทัศน์ ทฤษฎี ภาวะ
1930-1940
กระบวนทัศน์ ทฤษฎี
ภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะ

ปลายทศวรรษ 1940
กระบวนทัศน์ ทฤษฎี
ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรม

ผู้นำเชิงบูรณาการ ซึ่งพยายามจะนำเอาทฤษฎีที่กล่าวมา มา
อธิบ ายองค์ป ระกอบของภาวะผู้น ำ ในเริ่ม แรกได้ม ีก าร
กล่าวถึง 3 ทฤษฎี 1) ภาวะผู้นำเชิงศรัทธาบารมี (charismatic
leadership) เป็น ทฤ ษฎีท ี่อ ธิบ ายกระบวนการที่ผ ู้น ำมี
อิท ธิพ ลต่อ การเปลี่ย นแปลง ในทัศ นคติ และข้อ ตกลง
เบื้องต้น ของสมาชิกในองค์การ สร้างความสัม พัน ธ์ ความ
ผูก พัน ในองค์ก าร 2) ภาวะผู้น ำแห่ง การเปลี่ย นแปลง
(transformational leadership) เป็น การอธิบ ายทฤษฎีท ี่
ผู้น ำทำแล้ว ประสบผลสำเร็จ หรือ ทำแล้ว ก่อ ให้เกิด การ
เปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพ
เดิม ที่ด ีข ึ้น และ 3) ภาวะผู้น ำเชิง ยุท ธศาสตร์ (strategic
leadership) เป็น การอธิบ ายทฤษฎีก ารกำหนดทิศ ทาง
องค์การ การสร้างและการนำไปสู่การปฏิบัติ ของวิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
ซึ่งจะเห็นถึงพัฒ นาการของกระบวนทัศน์ท ฤษฎีภ าวะผู้ 4
ยุค ตามภาพที่ 1

ทศวรรษ 1960
กระบวนทัศน์ ทฤษฎี
ภาวะผู้นำตาม
สถานการณ์

กลางทศวรรษ 1970
กระบวนทัศน์ ทฤษฎี
ภาวะผู้นำเชิงบูรณาการ

ภาพที่ 1 พัฒนาการของกระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผู้นำ 4 ยุค
ที่มา : วิโรจน์ สารรัตนะ (2555 : 110)
จะเห็น ได้ว ่า พัฒ นาการกระบวนทัศ น์ท ฤ ษฎี
ภาวะผู้น ำ ได้อ ธิบ ายองค์ป ระกอบของภาวะผู้น ำ ในยุค
เริ่มแรกได้มีการกล่าวถึง 3 ทฤษฎีข้างต้นที่เข้ากับ ยุคสมัย
ของการเปลี่ยนแปลงในยุคแรก และในสภาพการณ์ปัจจุบัน
ที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกในยุคดิจทิ ัล ที่ส่งผล
กระทบเป็นทั้งโอกาส และอุปสรรค ต่อการบริหารองค์การ
การบริห ารสถานศึก ษา นัก บริห ารการศึก ษา ผู้บ ริห าร
สถานศึกษายุคใหม่ จะต้องทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนี้
บทบาทของ นัก บริห ารการศึก ษา ในยุค ดิจ ิท ัล จะต้อ ง
สามารถอำนวยการ สนับ สนุน ส่งเสริม และเข้า ร่ว มการ
แข่งขันขั้นสูง ท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ (globalization)
โดยการนำกระบวนทัศ น์ ทฤษฎีภ าวะผู้น ำเชิงบูรณาการ
(Integrative Leadership Theory Paradigm) เข้ามาปรับ
ประยุก ต์ บูร ณาการให้ท ัน เหตุก ารณ์ ในโลกของการ
เปลี่ยนแปลงยุคปัจจุบัน

ความสำคัญของภาวะผู้นำยุคดิจิทัล
สภาพการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของ
โลกในยุค ดิจ ิท ัล โดยเฉพาะในส่วนที่ส ่งผลกระทบต่อ การ
บริห ารสถานศึก ษา ได้แ ก่ผ ู้บ ริห ารการศึก ษา ผู้บ ริห าร
สถานศึก ษา ผู้เรีย นรู้ในยุค ดิจ ิท ัล หากผู้ม ีส ่วนรับ ผิด ชอบ
โดยตรงขาดความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนี้ และไม่ได้จัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนจะทำให้ผู้เรียนขาดความเข้าใจ
ในการเปลี่ย นแปลงของโลกยุค ดิจ ิท ัล บทบาทของ
นักบริหารการศึกษา ในยุคดิจิทัล จะต้องสามารถอำนาย
การ สนับ สนุน ส่งเสริม และเข้าร่ว มการแข่งขัน ขั้น สูง
ท่า มกลางกระแสแห่ง โลกาภิว ัต น์ (globalization) ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไข
การปรับเปลี่ยนการแข่งขันเพื่อสร้างข้อได้เปรียบ และความ
มุ่งมั่น ของสังคมโลก ที่ด ำเนิน ไปอย่างรวดเร็วและรุน แรง
ผู้น ำเป็น ผู้ท ี่ม ีความสำคัญ อย่างยิ่งต่อการพัฒ นา ผู้บ ริห าร
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หรือ ผู้น ำที่ม ีภ าวะผู้น ำยุค ดิจ ิต อลสามารถทำให้เ กิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานในองค์การสูงขึ้นได้
พัฒนาการและความสำคัญนี้ ตามทัศนะของนักทฤษฎี และ
นักวิชาการ ดังนี้
Wilson lll (n.d.; อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ,
2557 : 55) ได้ให้ทัศนะว่า ปัจจุบันเป็นสังคมใหม่ สังคมแห่ง
การเปลี่ย นแปลง ภายใต้ก ระแสดโลกาภิว ัต น์ การ
เปลี่ย นแปลงบริบ ทของสถานศึก ษาในยุค ดิจ ิท ัล การให้
ผู้บริหารยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
ต่า ง ๆ โดยเฉพ าะการเป ลี่ย นแป ลงวัฒ นธรรมของ
สถานศึกษาที่มีความซับซ้อน และท้าทายหลากหลายเหตุผล
ผู้บ ริห ารจะต้อ งมีค ุณ สมบัต ิพ ิเ ศษ และก้า วทัน การ
เปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยี ตามทัศ นะของภาวะผู้น ำยุค
ดิจิทัล (digital era leadership) หากพิจารณาตามบทบาท
หน้า ที่ (function) เป็น ปัจ จัย ที่ส ่ง เสริม ความเป็น สัง คม
ความรู้ใหม่ (new knowledge society) จะต้องประกอบด้วย
1. ท ัก ษ ะการสร้า งความตระห น ัก
(awareness building) ถึง ความสำคัญ ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ต่อการช่วยบรรลุความสำเร็จ
2. ทักษะการระดมทรัพยากร (resource
mobilizing kills) เพื่อ การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ (ICT)
อย่างหลากหลาย
3. ทัก ษะเชิงปฏิบ ัต ิก าร (operational
skills) มีกิจกรรมการบริการ การจัดการ และการใช้งานด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
4. ภาวะผู้นำเชิงโครงสร้าง (structural
leadership) การปฏิว ัต ิส ารสนเทศไม่เป็น เพีย งแค่ก ารใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศ (ICT) แต่ย ังเป็น การเคลื่อ นตัวไปสู่
รูปแบบใหม่ของการกระจายสังคมดิจิตอลด้วย ทำให้ต้องมี
ทักษะภาวะผู้นำเชิงโครงสร้างด้วย
Gardner (2006 ; อ้างถึงใน สุก ัญ ญา แช่ม
ช ้อ ย , 2560 :125) ได ้ก ล ่า ว ถ ึง เห ต ุผ ล ท ี่ต ้อ ง ม ีก า ร
เปลี่ย นแปลงทางการศึก ษาใหม่ย ุค ดิจ ิท ัล ก็ค ือ การจัด
การศึกษาในปัจจุบันไม่ได้ผลจริง ๆ และเงื่อนไขในโลก ได้มี
การเปลี่ยนแปลงไปแล้ว แต่การศึกษาในระบบที่ใช้อยู่น ั้น
ยังคงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับโลกในอดีตมากกว่า
การเตรีย มความพร้อ มสำหรับ โลกในอนาคตที่เป็น ไปได้
ผู้เรียนที่ประสบผลสำเร็จจะต้องคิดได้อย่างสร้างสรรค์และ
อย่างอิสระ สามารถประยุกต์กลยุทธ์ของการเรียนรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ได้ และการที่จะยืนหยัดอยู่ในโลกอนาคตได้
อย่างมีค วามสุข ทั้งในการดำเนิน ชีว ิต และหน้าที่ก ารงาน
จะต้องมีการปรับตัวเองให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับผู้นำหรือผู้บริหารในยุคการเปลี่ยนแปลง
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ของโลกในอนาคต ภาวะผู้นำต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญ และ
ความจำเป็น ในศตวรรษนี้ ประกอบด้วย ความเชี่ย วชาญ
(disciplined mind) การสังเคราะห์ (synthesizing mind)
การสร้างสรรค์ (creative mind) ความเคารพ (respectful
mind) และจริยธรรม (ethical mind)
รัตติภรณ์ จงวิศาล (2556 : 62) ได้กล่าวถึง
ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในโลกโลกาภิวัตน์ว่า การ
เปลี่ย นแปลงเป็น ความรับ ผิด ชอบของผู้บ ริห าร และสิ่งที่
ต้อ งการของสัง คมใน ยุค ป ัจ จุบ ัน คือ ภ าวะผู้น ำท ี่ม ี
ประสิท ธิผ ลสูง มีค วามจำเป็น ที่จ ะต้อ งกระตุ้น และ
เอื้ออำนวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมแห่งความรู้
และการปรับ ตัว ต่อ สภาพแวดล้อ มภายนอก ที่ม ีก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และการจะนำการเปลี่ยนแปลง
เพื่อไปสู่เป้าหมายสิ่งที่ดีกว่าจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตัวเอง
ก่อน และจะต้องกระตุ้นให้ผ้อู ื่นมีการเปลี่ยนแปลงตาม เพื่อ
จะนำผู้อื่นไปสู่เป้าหมายของยุคดิจทิ ัล ที่มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ที่หลากหลาย
กล่าวโดยสรุป ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง
เป็น ความรับ ผิด ชอบของผู้น ำ ที่ม ีภ าวะผู้น ำ และเป็น ที่
ต้อ งการของสังคมในยุค ปัจ จุบ ัน มีค วามจำเป็น ที่จ ะต้อ ง
กระตุ้น และเอื้อ อำนวยให้เกิด การเปลี่ย นแปลง และการ
ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เพื่อ ให้เกิด การเปลี่ย นแปลงของคน และการ
ปฏิบ ัต ิง านไปในทางที่ด ีข ึ้น และผู้น ำจะต้อ งสามารถ
เปลี่ย นแปลงความต้อ งการที่ต อบสนอง และแนวทางให้
องค์การประสบความสำเร็จ เจริญ รุ่งเรืองไปในทางที่ดีขึ้น
กว่าเดิม
คุณ ลัก ษณะของภาวะผู้น ำยุค ดิจ ิท ัล สำหรับ นัก บริห าร
การศึกษา
จากการเปลี่ยนแปลงบริบทของสถานศึกษาใน
ยุค ปัจ จุบ ัน สิ่ง สำคัญ และตระหนัก ก็ค ือ ว่า ผู้น ำ หรือ นัก
บริหารการศึกษา จะต้องมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงใน
ยุค ปัจ จุบ ัน และมีค ุณ ลัก ษณะสำคัญ ของภาวะผู้น ำยุค
ดิจิตอล จากหลักคิด ทัศนะ ของนักวิชาการ ดังนี้
Sieber, Kaganer & Zamora (2013) ได ้
ให้ทัศนะ ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล ของนักบริหารการศึกษา ต้อง
มีคุณลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1 . พ ัฒ น า ค ว า ม ค ล ่อ งท า งด ิจ ิท ัล
(become digitally fluent) ยอมรับ ว่า การเปลี่ย นแปลง
เป็น สิ่ง สำคัญ ต่อ การเข้า สู่ โลกดิจ ิท ัล ตระหนัก ถึง ความ
จำเป็นความคล่องตัวทางดิจทิ ัล และการบูรณาการความคิด
เชิงดิจิทัลเข้าสู่การบริหารจัดการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาสถานศึกษาประจำวัน
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2. พัฒนาความสามารถใหม่ ๆ (develop
new capabilities) กระตุ้น ให้น ัก บริห าร ครู อาจารย์ ได้
พัฒนาสมรรถนะทางดิจทิ ัล เพราะยิ่งนักบริหาร ครู อาจารย์
มีความสามารถทางดิจิตอลก็จะยิ่งเพิ่มพูนศักยภาพในการ
สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้มีคุณค่ากับสถานศึกษาได้
3 . เต ็ม ใจ ท ด ล อ ง (willingness to
experiment) ใช้อ ุป กรณ์ เครื่อ งมือ การใช้ส ื่อ ออนไลน์
มัล ติม ีเดีย (multi-media) เช่น ทวิต เตอร์เพื่อ รับ รู้อ ารมณ์
สาธารณ ะ เพื่อ รัก ษามาตรฐานลูก ค้า และเพื่อ สร้า ง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ซึ่งต้องอาศัยความคล่องแคล่ว
กระบวนการที่รวดเร็ว และความเต็มใจที่จะทำการทดลอง
สิ่งใหม่
4. ท ำค วาม เข ้า ใจว่า เท ค โน โล ย ีท ี่
เปลี่ยนแปลงสังคมยุคปัจจุบัน และมีผลกระทบต่อการศึกษา
และธุร กิจ ผู้น ำจะต้อ งเข้า ใจถึง การเปลี่ย นแปลง เชิง
พฤติกรรม เศรษฐกิจ สังคม อันเป็นผลจากการเกิดขึ้นของ
เทคโนโลยี และผลกระทบที่มีต่อวงการศึกษาและธุรกิจ ทั้ง
ในระดังองค์การและระดับตัวบุคคล
5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมแบบรวมพลัง
(promote collaborative environments) ไม่ป ล่อ ยให้
หน่ว ยงานเทคโนโลยีส ารสนเทศ แยกออกโดยเดี่ย วหรือ
ปล่อยให้เป็นไปอย่างไม่มีความหมาย ดิจิทัลจะต้องแทรกซึม
อยู่ในทุกส่วนขององค์การ และมีผลกระทบต่อทุกห่วงโซ่ของ
คุณค่า เทคโนโลยีมีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ขององค์การ
ขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศก็ช่วยส่งเสริมพลังให้นัก
บริห าร ครู อาจารย์ บริห ารงานเป็น ไปตามเป้าหมายของ
สถานศึกษาด้วย ส่งเสริมการนำเครื่องมือดิจิทัล มาใช้เสริม
เข้ากับเครือข่ายของสถานศึกษา และการใช้ระบบเครือข่าย
อิน เทอร์เน็ต เครือ ข่า ยมัล ติม ีเดีย (multi-media) อย่า ง
กว้างขวาง เพื่อส่งวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมการทำงาน
แบบรวมพลังด้วยความเป็นทีม
6. ไม่ก้าวทันเฉพาะเทคโนโลยี แต่ต้องมี
สารสนเทศที่ดีและเป็นปัจจุบันด้วย (use the information,
not just the technology) มีก ารเปลี่ย นแปลงข้อ มูล ให้
เป็นสารสนเทศเพื่อการติดสินใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการบริหารงาน
Sheninger, E. (2014) ได้น ำเสนอเสาหลัก
ของภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล (The Pillars of Digital Leadership)
ซึ่งก็คือแนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในสถานศึกษายุค
ดิจิทัลที่สำคัญ ๆ ประกอบด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็น
เครื่องมือสำหรับนักบริหารการศึกษา ดังนี้
1. การสื่อสาร (communication) การ
ดำเนิน งานต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางในการสื่อสาร ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (social media) ต่าง ๆ มีความหลากหลาย

ที่ไม่ม ีค ่าใช้จ่าย และเป็น ช่องทางสื่อสารที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ
เช่น เว็บ ไซต์ (website) เฟชบุ๊ก (facebook) ไลน์ (line)
ทวิตเตอร์ (twitter) เป็นต้น
2. การประชาสัมพันธ์ (public relations)
การบอกเล่าเรื่องราวของเราเอง ของหน่วยงานองค์การใน
เรื่อ งต่าง ๆ เน้น นักบริห ารการศึกษาต้อ งสามารถกำหนด
รูป แบบที่เป็น รากฐานในการประชาสัม พัน ธ์เชิงบวก โดย
ผ่านการใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ (social media)
3. การสร้างภาพลักษณ์ (branding) ใน
โลกของธุรกิจจะต้องสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ หรือแบ
รนด์ และผลกระทบต่อผู้บริโภค สำหรับสถานศึกษาจะต้อง
สร้า งความเชื่อ มั่น ในคุณ ภาพมาตรฐานการศึก ษา ให้
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในยุคปัจจุบัน
และในอนาคต ได้เกิดความมั่นใจ
4. การพัฒ นาสู่ค วามเป็น มือ อาชีพ
(professional growth or development) ด้ว ยการเรีย นรู้
สื่อ สัง คมออนไลน์ (social media) สำหรับ นัก บริห าร
การศึก ษาสามารถสร้า งเครื่อ งข่า ยการเรีย นรู้ได้เอง เพื่อ
ตอบสนองต่อ ความต้อ งการการเรีย นรู้ท ี่ห ลากหลาย การ
จัดหาทรัพยากร การเข้าถึงความรู้ การรับความคิดเห็น การ
ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และภาวะผู้นำโดยการใช้เทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาความรู้
ของผู้บริหารมืออาชีพ
5. การปรับ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับ พื้นที่การ
เรีย นรู้ และสภาพแวดล้อ ม (Re-envisioning learning
spaces and environments) เมื่อ นัก บริห ารการศึก ษา
เข้าใจบทบาทหลักการนำเทคโนโลยีมาใช้ในสถานศึกษาแล้ว
การเริ่มด้วยกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนขั้นตอนต่อไป
คือ การปรับสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนต่อการพัฒนาทักษะ
ที่จำเป็นและมีความสอดคล้องกับโลกแห่งความจริง โดยนัก
บริหารการศึกษาจะต้องกำหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ใน
การสร้างพื้น ที่ก ารเรีย นรู้ ซึ่งมีค วามสอดคล้อ งกับ สุช าติ
บางวิเศษ และศักดินาภรณ์ นันที (2560 : 189) ในบทความ
วิจัยเรื่อง ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒ นาการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ผู้บริหารฐานะเป็นผู้นำองค์การจะต้องมี
ภาวะผู้น ำในการกำหนดแผนกลยุท ธ์ ที่ส อดคล้อ งกับ
วิส ัย ทัศ น์ข ององค์ก าร และปรับ สภาพแวดล้อ มของ
สถานศึก ษา และพัฒ นาแหล่ง เรีย นรู้ท ี่เ หมาะสม เช่น
ห้อ งสมุด อัต โนมัต ิ ห้อ งเรีย นอัจ ฉริย ะ สื่อ เทคโนโลยีท าง
การศึกษา
ธีระ รุญเจริญ (2557) ได้กล่าวถึงเป้าหมาย
ของการปฏิร ูป การศึก ษาไทย สิ่ง สำคัญ ประการหนึ่ง คือ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่นักบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล
จะต้อ งสร้างสังคมแห่งปัญ ญา (wisdom-based society)
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สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา ส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก ICT เป็นปัจจัยส่งเสริม
การเรีย นรู้ และนำมาใช้อ ย่า งบูร ณาการอย่า งเหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละวัย
Wilson lll (n.d.; อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ,
2557 : 55) ได้ให้ทัศนะถึง ลักษณะส่วนบุคคล (individual
attributes) สำหรับ ภาวะผู้น ำยุค ดิจ ิท ัล ของนัก บริห าร
การศึก ษา ต้อ งมีค ุณ ลัก ษณะที่ป ระกอบด้ว ย 1) ความ
ยืดหยุ่น (flexible) 2) ความสามารถปรับตัว (adaptable)
3) ค วาม อ ย าก รู้อ ย าก เห ็น ท างป ัญ ญ า(intellectual
curiosity) และ 4) ความห ิว กระห ายต่อ ความรู้ใ ห ม่
(hunger for new knowledge) โดยต้อ งเข้า ใจว่า ภาวะ
ผู้น ำยุค ดิจ ิต อลไม่ใช่ส ิ่ง ที่ค งที่ (static) แต่เป็น สิ่ง ที่ม ีก าร

เปลี่ย นแปลงตลอดเวลา เพราะมีก ารเกิด ขึ้น ใหม่ข อง
นวัต กรรม เทคโนโลยีส ารสนเทศอยู่ต ลอดเวลา ทำให้
ต้อ งการทัศ นคติ ทัก ษะ และความรู้ใ หม่อ ยู่ต ลอดเวลา
เช่นกัน
จิรพล สังข์โพธิ์ และคณะ (2560) ได้ทำวิจัย
เรื่อง ภาวะผู้นำการบริหารองค์การดิจทิ ัล : องค์การไอทีและ
องค์ก ารที่เกี่ย วข้อ งกับ ไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริม ณฑล มีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาปัจ จัย ที่ม ีผ ลต่อ การ
เปลี่ยนแปลง ของผู้นำยุคดิจิทัลการทบทวนวรรณกรรมและ
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผู้นำในองค์การ
จำนวน 6 องค์การ ผลการวิจัยได้คุณลักษณะของภาวะผู้นำ
ยุคดิจิทัลตามภาพที่ 2

digital leadership
วิสัยทัศน์ (vision)
มิติการกระตุ้นทางปัญญา (intellectual stimulation)
ความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา (intellectual curiosity)
ความหิวกระหายต่อความรู้ใหม่ (hunger for new knowledge)
ความยืดหยุ่น และความสามารถปรับตัว (flexible and adaptable)
เทคโนโลยี และการสื่อสารแรงบันดาลใจ (technology and inspirational communication)
การสนับสนุน และการให้ความสำคัญกับบุคลากร (supportive and personal leadership)
ภาพที่ 2 คุณลักษณะของภาวะผู้นำยุคดิจิทัล
ที่มา : จิรพล สังข์โพธิ์ และคณะ (2560)
ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ (2560) ภาวะผู้นำที่เรียกว่า
Digital Leadership ในยุค เศรษฐกิจ ดิจ ทิ ัล จะมีบ ทบาท
และหน้าที่ในการผลักดันองค์การที่แตกต่างจากเดิมในหลาย
มิติ ที่ประกอบด้วย
1. เพื่อขับเคลื่อนองค์การให้เติบโตอย่าง
รวดเร็ว ผู้น ำต้อ งผสมผสานปัจ จัย “3C” เข้า ด้ว ยกัน คือ
Climate สภาพแวดล้อ มการทำงาน, Culture วัฒ นธรรม
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องค์กร และ Creativity ความคิดสร้างสรรค์ เอื้อต่อการ
ทำงานเป็น ทีม รวมทั้ง สร้า งวัฒ นธรรมการยอมรับ ความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
2. ภาวะผู้น ำในยุค ดิจ ิท ัล ต้อ งผลัก ดัน
ให้ห น่ว ยงาน คิด ค้น นวัต กรรมหรือ บริก ารใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง หากไม่มี S-Curve ใหม่ หรือมี “ช้าเกิน ไป” การ
เติบโตขององค์การจะหยุดนิ่ง และดิ่งลงอย่างรวดเร็ว เพราะ
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การเปลี่ย นแปลงในยุค ดิจ ิต อลจะอยู่ได้ย าวภาวะผู้น ำจะ
“ชนะครั้งเดียว” ไม่พ อ สตีฟ จอบส์ (Steven Jobs) เป็น
ตัว อย่า งของภาวะผู้น ำที่ผ ลัก ดัน บริษ ัท แอปเปิล ให้ส ร้า ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สร้างประสบการณ์ให้ผู้ใช้งานที่แตกต่าง
กว่าเดิมออกสู่ตลาดทุกปี
3. เมื่อ ถึง เวลาต้อ งมีก ารเปลี่ย นแปลง
ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล สามารถปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของ
องค์การ โดยการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ทั้งหมด หรือเปลีย่ นไป
ทำธุรกิจที่ใกล้เคียง สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่
4. การทำธุรกิจในยุคดิจิทัลต้องเผชิญกับ
แรงกดดัน จาก เทคโนโลยีท ี่ม ีก ารเปลี่ย นแปลงอย่า ง
รวดเร็ว และทำลายกิจการในองค์การที่ปรับตัวไม่ทันจนล่ม
สลาย (Disruptive Technology) ภาวะผู้นำในยุคดิจทิ ัลต้อง
กล้า ที่จ ะพัฒ นานวัต กรรม หรือ บริก ารใหม่ ๆ มาแทนที่
กิจกรรมหรือบริการเดิม ๆ ที่เริ่มล้าสมัย
5. ภาวะผู้น ำในยุค ดิจ ิต อลต้อ งเข้า ใจ
คุณลักษณะของ “Digital Worker” เชื่อมั่นในทักษะการใช้
เทคโนโลยี (Digital Native) ที่คนเหล่านี้มี และเปิดโอกาส
ให้ส ามารถแสดงความคิด มีอ ิส ระในการตัด สิน ใจ สร้า ง
ผลงานเต็มที่
6. องค์การในยุคดิจทิ ัลเริ่มมี การนำระบบ
Automation ห รือ ห ุ่น ยน ต์ (Robot) เข้า มาท ำงาน
ร่ว มกับ มนุษย์มากขึ้น เรียกว่า “Collaborative Robot” หรือ
“CoBot” ตามกฎ 3 ข้อ ของไอแซค อาซิม อฟ (Isaac
Asimov) บิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์ ที่ใช้เป็นกรอบในการ
อยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์
Howard Gardner (2006 ; อ้างถึงใน สุกัญญา
แช่มช้อย, 2560 : 124-125) ศาสตราจารย์ทางด้านการศึกษา
และจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นผู้มีผลงานการ
เขียนเกี่ยวกับด้านการศึกษามากมายโดยผลงานเขียนที่โด่ง
ดัง และมีผลต่อวงการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกก็คือ แนวคิดพหุปัญ ญา (multiple
intelligences) ที่ได้ก ล่าวถึงในหนังสือ Frames of Mind
(1988) โดยแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาเป็นแนวคิดที่ทำให้เกิด
การเปลี่ย นแปลงและปฏิร ูป การศึก ษาที่เน้น การพัฒ นา
มนุษ ย์ท ี่สมบูรณ์ กล่าวคือ ผู้บ ริห ารหรือ ผู้น ำที่ม ีภ าวะผู้น ำ
จะต้องสามารถปรับตัวเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดย
จะต้องมีคุณลักษณะที่มีองค์ประกอบสำคัญ และจำเป็นใน
ศตวรรษนี้ ซึ่ง จะต้อ งประกอบด้ว ย 1)ความเชี่ย วชาญ
(disciplined mind) ความเชี่ย วชาญในการคิด เกี่ย วกับ

วิทยาการสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นรูปแบบ
หนึ่ง ของการรู้ค ิด ที่แ ยกออกไปตามลัก ษณะเฉพาะของ
สาขาวิช า หรือ ตามภาระหน้าที่ข องอาชีพ หนึ่ง ๆ ที่ม ีก าร
ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการพัฒนาทักษะและความเข้าใจ
มีว ิน ัย ในตนเองอย่า งสูง หากปราศจากความเชี่ย วชาญ
ในทางใดทางหนึ่งแล้ว ก็เสมือนว่าถูกกำหนดให้อยู่ในการ
ควบคุมของคนอื่น 2) การสังเคราะห์ (synthesizing mind)
ความสามารถในการรับรู้ข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง นำมาทำ
ความเข้า ใจและประเมิน ข้อ มูล โดยปราศจากอคติแ ละ
ผสมผสานให้กลายเป็นสารสนเทศใหม่ที่มีความหมายต่อตัว
ผู้สังเคราะห์ และผู้อื่น 3) การสร้างสรรค์ (creative mind)
เป็นความสามารถที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ จิตสร้างสรรค์
จึงต้องล้ำหน้ากว่าคอมพิวเตอร์ หรือหุ่นยนต์ที่ซับซ้อนที่สุด
อย่า งน้อ ยหนึ่ง ก้า ว และองค์ป ระกอบสำคัญ คือ 3.1)
ความคิด ริเ ริ่ม (Originality) 3.2) ความคิด คล่อ งแคล่ว
(Fluency) 3.3) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) 3.4) ความคิด
ละเอียดลออ (Elaboration) 4) ความเคารพ (respectful
mind) การมองเห็นคุณค่าและความสำคัญ การตระหนักใน
ความดีงามอันมีอยู่ในตัวคนอื่น และในสิ่งอื่นแล้วปฏิบัติต่อ
บุค คลนั้น ด้ว ยความจริง ใจ 5)จริย ธรรม (ethical mind)
พฤติกรรมหรือการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ จากสภาพจริงที่
เป็น กุศ ล เป็น สิ่งจำเป็น ที่จ ะทำให้ก ารบริห ารสถานศึก ษา
ดำเนินไปด้วยความราบรื่น ทำให้ผู้ร่วมงานอยู่ด้วยกันอย่างมี
ความสุข
องค์ก ารในยุค Digital Economy ต้อ งมี
โครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน มีการจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความคิด
เชิงนวัตกรรม เพื่อการทำงานสำหรับ อนาคต ต้องมีภ าวะ
ผู้นำ (Digital Leadership) ที่สามารถปรับเปลี่ยนองค์การ
และบุค ลากรให้ท ำงานได้ด ีภ ายใต้ Digital Environment
ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผสมผสานกับ
การสร้างวัฒนธรรมที่เน้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างแรง
บัน ดาลใจให้ก ับ บุค ลากร ใช้ก ารวิเคราะห์ข ้อ มูล ให้เกิด
ประโยชน์ส ูงสุด ให้โอกาสทดลองโครงการใหม่ ๆ และมี
ความรวดเร็วในการตัดสิน ใจ นอกจากนีภ้ าวะผู้น ำยังต้อง
เข้าใจขีดความสามารถของเทคโนโลยี และการนำมาใช้ ซึ่ง
จะช่วยสร้างความโดดเด่นแบบแตกต่าง และให้ประสบการณ์
(Customer Experience) ท ี่เ ห น ือ ความคาดห มายกับ
ผู้บริหาร และผู้มาใช้บริการที่เลือกใช้บริการขององค์การเรา
จากหลัก การแนวคิด ผู้เ ขีย นได้ท ำการวิเ คราะห์แ ละ
สังเคราะห์คุณลักษณะที่สำคัญ ดังตาราง 1
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1.พัฒ นาความคล่องตัว ความเชี่ยวชาญสู่ความเป็น มืออาชีพ ทาง
ดิจิทัล
2. มีความหิวกระหายต่อความรู้ใหม่ สร้างสังคมแห่งปัญญาพัฒนา
ความสามารถใหม่ ๆ
3. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมแบบรวมพลัง สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการศึกษา
4. ส่งเสริม การสื่อ สาร การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ และมีค วาม
เชื่อมั่นในทักษะการใช้เทคโนโลยี (Digital Native)
5. เต็มใจทดลอง ด้วยความอยากรู้ อยากเห็นทางปัญญา และคิดค้น
นวัตกรรมหรือบริการใหม่ ๆ
6. การสร้างภาพลักษณ์ ศรัทธาบารมี และความเคารพ
7. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
8. มีค วามคิด สร้า งสรรค์ (Creativity) ความคิด ริเ ริ่ม ความคิด
คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียด
9. การนำระบบ Automation หรือหุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาทำงาน
ร่วมกับมนุษย์
10. ความยืดหยุ่น สามารถปรับตัว และปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของ
องค์การ
11. การสร้างและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์
12. ภาวะผู้นำแบบสนับสนุน
13. การประชาสัมพันธ์
จากตารางที่ 1 ผู้เขีย นได้น ำคุณ ลัก ษณะที่
สำคัญของภาวะผู้นำยุคดิจิทัล จากเอกสารงานวิจัย หลักคิด
ทัศนะ ของนักวิชาการข้างต้นมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์
โดยการบูรณาการคุณลักษณะสำคัญของภาวะผู้นำยุคดิจิทัล
โดยคัดเลือกคุณลักษณะที่มีความถี่ตั้งแต่สามอันดับขึ้นไปที่มี
ความเหมาะสม และเป็น ไปได้ข องภาวะผู้น ำยุค ดิจ ิท ัล
สำหรับนักบริหารการศึกษา ตามบทสรุปต่อไปนี้
บทสรุป

จากบริบทของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอัน
เนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี นักบริหาร
การศึก ษา จะต้อ งสามารถบริห ารการเปลี่ย นแปลงในยุค
ดิจ ิท ัล ได้อ ย่า งยั่ง ยืน คือ ความสามารถของนัก บริห าร
การศึกษาที่สามารถนำพาองค์การ สถานศึกษา พร้อมรับ
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การเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีโอกาส
ที่จะเกิด ขึ้น ได้บ ่อ ยครั้งยิ่งขึ้น นัก บริห ารการศึก ษา ต้อ งมี
ภาวะผู้น ำในยุค ดิจ ิท ัล เพื่อ การพัฒ นากระบวนทัศ น์ไปสู่
ความเป็นผู้นำที่มกี ารสร้างปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และแผนกล
ยุทธ์ ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ซึ่งจะต้องมีการ
กระจายอำนาจการสื่อ สารทางเทคโนโลยีผ ่า นสื่อ สัง คม
ออนไลน์ (social media) ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย เช่น
ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เครื่องมือดิจิทัล เข้า
มาใช้ร ่ว มกับ เครือ ข่า ยในสถานศึก ษ า และส่ง เสริม
อำนวยการ ให้มีการใช้เครือข่ายมัลติมีเดีย (multi-media)
อย่า งกว้า งขวาง เพื่อ สร้า งพื้น ที่ก ารเรีย นรู้แ ละปรับ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาในองค์รวม โดยนักบริหาร
การศึก ษาที่ม ีภ าวะผู้น ำยุค ดิจ ิท ัล จะต้อ งมีค ุณ ลัก ษณะ
เฉพาะ 5 ประการ

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563
1) ส่ง เสริม การสื่อ สาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีความเชื่อมั่น ในทักษะการใช้เทคโนโลยี
(Digital Native)
2) มีค วามหิว กระหายต่อ องค์ค วามรู้ใหม่
สร้างสังคมแห่งปัญญา และพัฒนาความสามารถใหม่ ๆ
3) เต็มใจทดลอง ด้วยความอยากรู้อยากเห็น
ทางปัญญา และคิดค้นนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการบริการใหม่ ๆ
4) พัฒ นาความคล่องตัว ความเชี่ยวชาญสู่
ความเป็นมืออาชีพทางดิจิทัล
5) การสร้า ง ปรับ เปลี่ย นวิส ัย ทัศ น์ และ
แผนกลยุทธ์ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต
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