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บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบและแนวทางในการพัฒนาภาวะ
ผู้นาที่แท้จริ งของผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน โดยการวิเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง (Content Analysis) และการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ หรือ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกั บภาวะผู้นาที่แท้จริง จานวน 5 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่ องมือ ที่ใช้ ได้แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ เ กี่ ยวกับ องค์ป ระกอบ และ
แนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน
ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นาที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขัน
พืนฐานมีทังหมด 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความตระหนักรู้ในตนเอง ด้านความยุติธรรม
ด้านมุมมองเชิงจริยธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านการมองโลกเชิงบวก ด้านความรับผิดชอบ
และด้านการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นาที่แท้จริงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน มี 5 แนวทาง ได้แก่ การพัฒนาด้วยตนเอง การปฏิบัติให้เห็ น
เป็นแบบอย่าง กรณีศกึ ษา กาสอนงาน และการฝึกอบรม
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Abstract
This research aims to study the components and guidelines for developing the
authentic leadership of administrators in basic education schools. Five professional
experts with highly leadership roles are purposively selected for semi-structured
interview process about authentic leadership. Document and content analysis is
employed as key technique for the study.
The results show that the authentic leadership for administrators in basic
education school is comprised of seven components including self-awareness, justice,
ethical perspective, transparency, positive thinking, responsibility and capability for
keeping pace with global change. In addition, the guidelines for developing the authentic
leadership of administrators in basic education schools consists of five methods including
self-development, role model, case study, coaching, and training.
Keywords: Authentic leadership, Development of the authentic Leadership ,
Administrators in basic education schools

บทนํา
สถานศึกษาเปนองคกรสําคัญในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองที่
ดี ของประเทศที่ จะก าวไปสู ความเป นพลโลก โดยมี ผู บริ หารสถานศึ กษาเป นผู รั บผิ ดชอบ
การบริ หารงานตามขอบขายและภารกิจงาน 4 ด าน ได แก ดานวิ ชาการ ด านงบประมาณ
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา 6-8) ในฐานะผูนําผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมี
บทบาทสํ าคัญในการสนั บสนุ น สงเสริม บุ คลากรในสถานศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ให
ปฏิ บั ติ งานอย างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล จนบรรลุ เป าหมายที่ สํ าคั ญของการจั ด
การศึกษา คือ คนไทยเปนคนเกง คนดี และมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หนา 5) ดั งนั้น ผูบริหารสถานศึ กษาจึงตองมีความรู
ความสามารถในการบริ หารงาน และตองมีการปรับตั วใหเขากับค านิยม ความเชื่อ สั งคม
ประเพณี วั ฒนธรรม และเทคโนโลยี ที่มี การเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา จึงจํ าเป นอยางยิ่งที่
ผูบริหารสถานศึกษาตองพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดาน เพื่อใหมีความรูและทักษะที่จําเปนและ
เปนประโยชนในการบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะดานภาวะผูนํา เนื่องจากภาวะ
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ผูนําเปนคุณลักษณะ ความสามารถหรือพฤติกรรมของบุคคลที่มีอิทธิพลในการโนมนาว จูงใจ
ใหผูอ่ืนยอมปฏิบัติตาม ผูนําที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต มีความยุติธรรม จะทําใหไดรับ
ความไววางใจและเชื่อมั่นจากบุคลากรในองคกร ความเมตตากรุณา จะทําใหบุคลากรในองคกร
มีความจงรักภักดี ใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน มุงมั่นตอผลสําเร็จของงาน เพื่อบรรลุ
เปาหมายและความสําเร็จขององคกร (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2556, หนา 196-197)
ภาวะผูนําที่แทจริง (Authentic Leadership) มีรากฐานมาจากปรัชญากรีกเกี่ยวกับความ
จริงแท เปนแนวคิดที่มุงเนนไปที่ตัวของผูนําที่ประสบความสํ าเร็จทั้งงานและชีวิตสวนตัว Bill
George (2003) ไดพัฒนาแนวคิดภาวะผูนําที่แทจริงที่แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นไปสูเปาหมาย
ของตนเอง ปฏิบัติดวยการมองคุณคาของตนเอง เปนผูนําดวยหัวใจและสมอง มีวินัยในตนเอง
เพื่อใหไดผลลัพธดั่งที่ตั้งเปาหมาย ในป 2007 Bill George (2007) ไดคนพบลักษณะที่สําคัญของ
ภาวะผูนําที่แทจริง คือ การคนพบตนเองและยอมรับตนเองจะทํ าให ศักยภาพที่มีอยู ภายใน
ปรากฏ นอกจากนี้ Klenke (2007) ไดนิยามภาวะผูนําที่แทจริง คือ การรูจักตนเอง (Selfawareness) หมายถึง การยอมรับในตัวตนของตนเอง การอยูกับความเปนจริงของตนเอง และ
Avolio and Gardner (2005) ไดนิยามภาวะผูนําที่แทจริงเปนบุคคลที่มีความลุมลึกในวิธีคิดและ
การประพฤติตน และบุคคลอื่นสามารถรับรูไดถึงความตระหนักในคานิยม คุณธรรม จริยธรรม
ความเขมแข็ง รวมทั้งตระหนักถึงบริบทในที่ทํางาน มีความมั่นใจ ความหวังดี มีความยืดหยุน
และเปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ Luthans & Avolio (2003) ไดกลาววาถึงภาวะผูนํา
ที่แทจริงวาเปนบุคคลที่มีความตระหนักในตนเองสู ง สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
ตลอดจนชวยกระตุนบุคลากร ในองคกรใหมีการพัฒนาตนเองใหมีความเจริญกาวหนา
จากการประเมิ นการพั ฒนาการศึ กษาในช วงป 2552 – 2559 พบว า ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยและต่ํากวาหลายประเทศใน
แถบพัฒนา ผลการสอบโอเน็ต (O-NET) ในกลุมสาระหลักมีคะแนนเฉลี่ ยต่ํากวารอยละ 50
ในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนตองมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูเรียน
ขาดความตระหนักถึงความสําคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตยสุจริตและการมีจิตสารธารณะ
ของคนไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561, หนา 23-24) ซึ่งผลการประเมินสะทอนใหเห็นวา
การจั ดการศึ ก ษายั งไม บรรลุ เป า หมาย นอกจากนี้ ยั งพบป ญหาความไม โปร งใสในระบบ
การศึกษา เชน การรับจางทํางานวิจัยเพื่อนํามาประเมินผลความกาวหนาในหนาที่ การจัดหา
นมของโรงเรียนที่ไมไดคุณภาพมาตรฐานสงผลกระทบตอสุขภาพของนักเรียน การจัดซื้อจัด
จางที่มีการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งแพรกระจายในวงกวางและซึมซับกลายเปนแนวคิดที่มองเห็นเปน
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เรื่องปกติ (อุษา ชูชาติ และลัดดา อินทรพิมพ, 2558) และธีระ รุญเจริญ (2556) ไดกลาวถึง
วิ ก ฤติ ผู บ ริ ห ารที่ เป นไปอย างไร ทิ ศทาง ผู บ ริ ห ารขาดภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการ ภาวะผู นํ า
เชิงสรางสรรค รวมทั้งจิตสํานึก จิตวิญญาณ และอุดมการณในการเปนผูบริหารมืออาชีพอยาง
แท จริ ง ส ง ผลกระทบต อคุ ณภาพการสอนของครู และคุ ณภาพการเรี ยนรู ข องนั ก เรี ย น
ส วนวิ กฤติ ของบริ บทการจั ดการศึ กษานั กเรี ยนและประชาชนร อยละ 65 ยอมรั บให มี
การคอรัปชั่นไดตราบเทาที่ตัวเองไดรับผลประโยชน ซึ่งเปนคานิยมที่อันตรายตอประเทศ ความ
ไมซื่อสัตยของนักการเมือง เปนสิ่งแวดลอมที่ไมดีตอการศึกษาเรียนรู เพราะเปนการเรียนรูซึม
ลึกสูตนเองจนถือวาเปนเรื่องปกติ ปฏิบัติตอเนื่องไปเรื่อย ๆ เปาหมาย “เกง ดี มีความสุข” จึงไม
สามารถบรรลุผล จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษา นับเปนความทาทายสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาในการแสดงศักยภาพของความเปนผูนําในการพาองคกรผานพนวิกฤติ
ภาวะผูนําที่แทจริงมีความสําคัญกับผูบริหารสถานศึกษา เนื่องจากภาวะผูนําที่แทจริงมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของผูตามและสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําที่แทจริงจะ
รูจักตนเอง มีศีลธรรมและความซื่อสั ตย ทํ าใหไดรับความไววางใจ การยอมรับ เชื่อมั่ น และ
ศรัทธา จากครู บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสียในการนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ ดังที่สุธาสินี
แสดงมุกดา (2556) ไดกลาววา ภาวะผูนําที่แทจริงมีความสําคัญตอการบริหารองคกรเปนอยาง
มาก เนื่องจากมีแนวคิดมาจากจิตวิทยาเชิงบวก เนนใหผูนํารูจักตนเอง มีศีลธรรม บริหารงาน
อยางโปรงใส ทําใหพนักงานในองคกรเกิดความเชื่อถือศรัทธาในตัวผูนําและปฏิบัติตาม ซึ่งจะ
ส งผลให องค กรสามารถพั ฒนาเติ บโตต อไปได โดยเฉพาะภาวะผู นํ าที่ แท จริ งของผู บริ หาร
สถานศึกษาที่ผูบริหารสถานศึกษาตองมีภาวะผูนําที่แทจริง คือ รูจุดเดน จุดดอยของตนเอง
บริหารงานโดยยึดหลั กศีลธรรม มีความโปรงใส มีวิสั ยทั ศน ครูและบุคลากรใหความเคารพ
นับถือและปฏิบัติตามคําสั่ง รวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพสูงสุด สอดคลองกับธีรภัทร
กุโลภาส (2556, หนา 4) ไดกลาววา ผูบริหารโรงเรียนที่มีภาวะผูนําที่แทจริงสามารถใชภาวะผูนํา
ที่แทจริงของตนในการสรางบรรยากาศการทํางานในโรงเรียน ที่เอื้อตอการพัฒนาการมองโลก
เชิงบวกทางวิชาการและความยึดมั่นผูกพันของครูมากกวาการเนนวิชาการโดยตรง โดยครูที่มอง
โลกเชิงบวกทางวิชาการสูงทําตนเปนตัวอยางในการพัฒนาตนเองใหกับนักเรียน และรวมมือกับ
ผูปกครองและนักเรียนในการแกปญหาทางการเรียนของนักเรียน นอกจากนี้การพัฒนาปลูกฝง
และสนับสนุนผูบริหารโรงเรียนใหมีภาวะผูนําที่แทจริง เริ่มตั้งแตการเขาใจตนเอง การเสริมสราง
ความไว วางใจและความโปร งใสในการทํ างาน ความซื่ อสั ตย ต อตนเอง รวมทั้งประพฤติ ตน
ที่สอดคลองกับคานิยมอันดีงาม เพื่อสรางและปลูกฝงใหศักยภาพในการทํางานของครู ผลลัพธ
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ที่ไดจะนําไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหดีขึ้น ดังนั้น หากผูบริหารสถานศึกษาพัฒนา
ตนเองไปสูการเปนภาวะผูนําที่แทจริงจะสงผลตอความสําเร็จในเปาหมายสูงสุดขององคกร คือ
การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ และไดตามมาตรฐานที่สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
กําหนดไว
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาองคประกอบของภาวะผูนําที่แทจริงของ
ผูบริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และแนวทางการพัฒนาภาวะผู นํ าที่ แท จริงของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให
มีภาวะผูนําที่แทจริงตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาองคประกอบภาวะผูน ําทีแ่ ทจริงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวคิด
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข อง สรุ ปเป น กรอบแนวคิ ด เกี่ ยวกั บ
องคประกอบของภาวะผูนําที่แทจริง และแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังตอไปนี้

1.
2.
3.
4.
5.

องคประกอบของภาวะผูนําที่แทจริง
ดานความตระหนักรูในตนเอง (Self-awareness)
ดานมุมมองเชิงจริยธรรม (Internalized moral Perspective)
ดานความยุติธรรม (justice)
ดานความโปรงใส (Transparency)
ดานการมองโลกในเชิงบวก (positive Thinking)

แนวทางการพัฒนา
ภาวะผูนําที่แทจริง
ของผูบริหาร

การพัฒนาภาวะผูนําที่แทจริง
1. การพัฒนาดวยตนเอง (Self-development)
2. การปฏิบัติใหเปนเปนแบบอยาง (Role model)
3. กรณีศึกษา (Case study)
4. การสอนงาน (Coaching)
5. การฝกอบรม (Training)

สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษาองค ป ระกอบและแนวทางในการพัฒ นาของภาวะผู นํ า ที่ แ ท จริ ง ของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
แหลงขอมูล
แหลงขอมูลที่ใชในการศึก ษาองคประกอบและแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนํา ที่
แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ องค ประกอบของภาวะผูนํา ที่
แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําที่แทจริงของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองคประกอบและแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําที่
แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความรูและ/หรือประสบการณที่เกี่ยวกับภาวะผูนํา
ที่แทจริง จํานวน 5 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกจากผูที่
มีคุณสมบั ติดังนี้ (1) มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ (2) มีประสบการณ
ในการบริหารสถานศึกษาไมนอยกวา 10 ป และ/หรือ (3) มีผลงาน ที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําที่
แท จริ ง และ/หรื อ (4) เป นวิ ทยากรทางด านภาวะผู นํ าให กั บหน วยงานหรื อองค กรต าง ๆ
ที่เกี่ ยวข องกั บภาวะผู นําที่ แท จริ ง รายนามผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ประกอบด วย (1) พระมหาวุ ฒิ ชั ย
วชิรเมธี (2) ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (3) ศาสตราจารย ดร.ธีระ รุญเจริญ (4) ศาสตราจารย
ดร.รัตนะ บัวสนธ และ (5) ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน วัฒนาธร
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ตารางวิเคราะหเนื้อหา และแบบสั ม ภาษณแ บบกึ่ง โครงสรา ง (Semi-structured
Interview) ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับ องคประกอบและแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําที่แทจริ ง
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ยรวบรวมข อมู ล จากเอกสารและงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข องทั้ ง ในและต า งประเทศ
ซึ่งเผยแพรเปนตํารา เอกสารหรือเผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และการดําเนินการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และ
โดยการถอดเทปจากการสัมภาษณแลววิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาองคประกอบและแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจาก Walumbwa และคณะ
(2008), Wong (2008), George (2007), Shamir B. และ Eilam G. (2005), Sparrow R. (2005),
Ilies et al. (2005), George B. (2003), Kernis (2003), สุภาพ สิกขาพันธ(2557), รัตติกรณ
จงวิศาล (2556), สุธาสินี แสงมุกดา (2556), ธีรภัทร กุโลภาส (2556), นิรันดร เนตรภักดี
(2555) และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 5 คน ไดแก พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ดร.อาจอง
ชุมสาย ณ อยุธยา, ศาสตราจารย ดร.ธีระ รุญเจริญ, ศาสตราจารย ดร.รัตนะ บัวสนธ, และ
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน วัฒนาธร ผลการศึกษามีดังนี้
1. องคประกอบของภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ไดองคประกอบที่สอดคลองกัน
5 องคประกอบ ไดแก ดานความตระหนักรูในตนเอง (Self-awareness) ดานความยุติธรรม
(Justice) ด านมุ มมองเชิ งจริ ยธรรม (Internalized moral Perspective) ด านความโปร งใส
(Transparency) ดานการมองโลกในเชิงบวก (Positive thinking) และผูทรงคุณวุฒิไดเสนอแนะ
องค ป ระกอบของภาวะผู นํ า ที่ แ ท จ ริ ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานเพิ่ มเติ ม ได แ ก
ดานความรับผิดชอบ (Responsibility) และดานการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก (Capability
for keeping pace with global change) ดังนั้น องคประกอบของภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีทั้งหมด 7 องคประกอบดังรายละเอียดดังนี้
ดานความตระหนักรูในตนเอง (Self-awareness) การมีสติรูเทาทันความคิดของตนเอง
การรับรูและเขาใจถึงความรูสึกนึกคิด อารมณและความตองการของตนเอง ยอมรับตนเอง
ประเมินตนเองไดถูกตองตามความเปนจริง สามารถแยกแยะผลดีผลเสียในการปฏิบั ติงาน
มีความมั่นใจในคุณคาและความสามารถของตนเอง มีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง
รูเปาหมายของตนเอง มีความสงบ มีความเฉลียวฉลาด สุขุมลุมลึก มีเหตุผล มองการณไกล
เขาใจเหตุผลความเจริญ เขาใจเหตุผลของความเสี่ยง
ดานความยุติธรรม (Justice) การสํารวจ วิเคราะห และใชแหลงขอมูลที่หลากหลาย
ประกอบการตั ดสิ นใจ ไม มีอคติ ไม ลํ าเอี ยงเข าข างฝายใดฝ ายหนึ่ ง มี ความตรงไปตรงมา
ไมปฏิเสธหรือบิดเบือนขอมูล ตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมู ลที่เปนจริง มองความเปนมนุษย
มีความยืดหยุนสอดคลองกับบริบท สอดคลองกลับวิถีที่เปนจริง และความเปนไปได
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ดานมุมมองเชิงจริยธรรม (Internalized moral Perspective) การมุงมั่นที่จะทํางานให
ไปสูความสําเร็จ บริหารจัดการองคกรไดอยางมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกลา
หาญ มีความซื่อสัตย อดทนอดกลั้น เอาใจใสตอความตองการของบุคลากร เปนแรงบันดาลใจ
ใหผูใตบังคับบัญชา และประพฤติเปนแบบอยางที่ดีในแตละดาน
ดานความโปรงใส (Transparency) การสรางความสัมพันธอันดี รวมทั้งการสื่อสารกัน
อย างเป ดเผย จริ งใจ รั บ ฟ งความคิ ดเห็ น ของผู อ่ื น ส งเสริ มการมี ส วนร วม พร อมรั บการ
ตรวจสอบ และเปดเผยถึงบุคลิกลักษณะ ความเชื่อ คานิยม และทัศนคติของตนเอง
ดานการมองโลกในเชิงบวก (Positive thinking) การมองโลกในแง ดี มี ทั ศนคติ
และเจตคติที่ดีตอผูอ่ืน มีความฉลาดทางอารมณ มีความยืดหยุน การเอาใจใสดูแล ฟูมฟก
มีความรัก มีความเมตตา การแสดงน้ําใจ ความเอื้ออาทร ความตั้งใจ เห็นอกเห็นใจใหเวลา
ใหโอกาสที่จะชวยเหลือและพัฒนาผูอ่นื
ดานความรับผิดชอบ (Responsibility) การกลารับผิด มากกวารับชอบ เปนสัญลักษณ
ขององคกร สรางความภาคภูมิใจใหกับองคกร ไมเบียดเบียนบุคลากรและผูอ่ืน ทําประโยชนตอ
องคกรและสวนรวม
ดานการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก (Capability for keeping pace with global
change) การรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกตองมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการเปนผูเรียนรู
ตลอดชีวิต เปนนักสื่อสาร เชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนํ าที่ แท จริ งของผูบ ริ หารสถานศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน พบวา แนวทาง การพัฒนาภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 แนวทาง ไดแก
แนวทางที่ 1 การพัฒนาดวยตนเอง (Self-development) เปนการพัฒนาศักยภาพของ
ตนดวยตนเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม เพื่อสนอง
ความตองการ และเปาหมายของตนเองเปนสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคม เปนประโยชนตอ
ผูอ่ื น ตลอดจนเพื่ อการดํ ารงชี วิตอยางสั นติ สุ ขของตน ซึ่งผูที่ พั ฒนาตนเองจะต องมี ความ
ต องการเปลี่ ย นแปลงตนเองด วยความเต็ ม ใจและสมั ค รใจ โดยปราศจากการถู ก บั ง คั บ
การพัฒนาดวยตนเองนําไปใชในพัฒนาภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได
ทุกองคประกอบ
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แนวทางที่ 2 การปฏิบัติใหเห็นเปนแบบอยาง (Role model) เปนการประพฤติปฏิบัติ
ดวยตนเอง การแสดงออกที่ใหปรากฏเปนแบบอยางที่ดีงามทั้งกาย วาจา และจิตใจ ทําใหผูอ่ืน
เลื่อมใส ศรัทธาและถือเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตและในการปฏิบัติงาน ซึ่งการปฏิบัติให
เปนเปนแบบอยางนําไปใชในการพัฒนาภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานมุมมองเชิงจริยธรรมและดานความรับผิดชอบ
แนวทางที่ 3 กรณีศึกษา (Case study) เปนการใหสถานการณขอเท็จจริง เพื่อใชใน
การอภิปราย แกไขปญหา และวางแผนพัฒนาตนเอง โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดทดสอบแนวคิด
ของตนเองกับแนวคิ ดของผู อ่ืน กรณีศึกษานําไปใชพัฒนาภาวะผูนํ าที่ แทจริงของผูบริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานความยุติธรรมและดานความโปรงใส
แนวทางที่ 4 การสอนงาน (Coaching) เปนการชวยใหความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับ
ผูบริหาร เพื่อใหการทํ างานบรรลุ เปาหมายและความสําเร็จ และเป นการชวยเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมใหเกิดความตระหนั กรูในตนเอง และผู อ่ืน เพื่อพั ฒนาศักยภาพของตนเองไปยั ง
จุดหมาย การสอนงานนําไปใชพัฒนาภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาดานของความ
ตระหนักรูในตนเองและการมองโลกในเชิงบวก
แนวทางที่ 5 การฝกอบรม (Training) เปนกระบวนการที่ทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิด
ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และความชํานาญ ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด และเปลี่ยนพฤติ กรรมไป
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว การฝกอบรมนําไปใชพัฒนาภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร
สถานศึกษาดานความตระหนักรูในตนเอง ดานการมองโลกในเชิงบวก และดานการรูเทาทั น
การเปลี่ยนแปลงของโลก

อภิปรายและสรุปผล
จากการศึกษาองคประกอบและแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยไดสรุปและอภิปรายผลการศึกษาดังนี้
1. องคประกอบของภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย
7 องคประกอบ ไดแก ดานความตระหนักรูในตนเอง ดานความยุติธรรม ดานมุมมองเชิงจริยธรรม
ด านความโปร งใส ด านการมองโลกเชิ งบวก ด านความรั บผิ ดชอบ และด านการรู เท าทั น
การเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาองคประกอบแตละดานสงผลตอการเป นผูนํา
ที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนการมองมิติจากภายในของตัวผูนําที่จะสงผล
ตอระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนไปตามหลั กธรรมาภิบาล ตลอดจนการพัฒนา
นั กเรี ยนให บรรลุ จุ ดมุ งหมายของหลั กสู ตร และพั ฒนาบุ คลากรในองค กรให มี ความสุ ขกั บ
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การทํ า งาน และมี ค วามเจริ ญ ก า วหน า สอดคล องกั บ สุ ธ าสิ นี แสงมุ ก ดา (2554) ซึ่ ง ได
ทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลาววา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสํ าคัญในการดํ าเนินการของสถานศึกษาเป นบุ คคล
ที่มีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการใชภาวะผูนําใหเกิดประโยชนและเกิด การเปลี่ยนแปลง
เพื่อสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ผูบริหารจะตองทํ าหนาที่เปนผูนําใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาเป นคนสําคัญที่สุดในโรงเรียนที่มี
อิทธิพลตอคุณภาพการสอนของครู มีอิทธิพลตอระดับความสําเร็จที่สูงของนักเรียน และอิทธิพล
ตอระดับประสิทธิภาพของการดําเนินงานของโรงเรียน ซึ่งผูบริหารที่มีภาวะผูนําที่แทจริงตองมี
คุณลั กษณะของผูนําดั งนี้ การตระหนั กในตนเอง การมี กฎเกณฑศี ลธรรมของตนเอง ความ
โปรงใสเชิงสัมพันธ กระบวนการที่สมดุล และการเรียนรูจากอนาคต เมื่อพิจารณาองคประกอบ
ของภาวะผูนําที่แทจริงในแตละดานพบวา
ดานความตระหนักรูในตนเอง ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานของมนุษยที่จะตองมี ผูบริหารตอง
เผชิญกับความทาทายหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก เพื่อจะนํ าพาสถานศึกษาไปตาม
เปาหมายที่กําหนด ความทาทายภายในอาจจะเปนความรูสึกกดดัน ความกลั ว ความกังวล
ความคาดหวั ง และความมั่ นคงต อสิ่ งยั่ วยุ เช น ผลประโยชน ทางการเงิ น ตํ าแหน งหน าที่
หากผูบริหารไมมีความตระหนักรู และใหความสําคัญกับสิ่งทาทายภายนอก อาจจะสงผลทําให
เกิดปญหา และเกิดความเสื่อมในการบริหารสถานศึกษาได ซึ่งสอดคลองกับชัชวาลย ศิลปกิจ
(2557) ไดกลาวไววา ผูนําที่ขาดความตระหนั กรูและยอมรับตนเองจะใหความสํ าคัญกับ
สิ่งทาทายภายนอก มุงบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุ เปาหมาย เพราะกลัวแพ กลั วไมมีผลงาน
ไมตระหนักรูและละเลยตนเอง ขาดความสมดุลระหวางงานและการดําเนินชีวิต แมมีผลงาน
มากมาย แตคนในองคกรจะขาดความรัก ความผูกพั นกับองคกร ตางคนตางทํ างานเพื่อเอา
ตัวรอด ไมทํางานเพื่อสิ่งที่ตนเองเห็นคุณคา วิถีการทํางานไม สรางความยั่งยืนใหกับองคกร
สอดคลองกับการสัมภาษณ พระมหาวุฒิชั ย วชิรเมธี ไดกลาววา “ผูนําที่มีความตระหนักรู
ในตนเอง จะมีความเฉลียวฉลาด สุขุมลุมลึก แหลมคม มีเหตุผล มองการณไกล เขาใจเหตุผล
ความเจริญ เขาใจเหตุผลของความเสี่ยง และเรงสรางความเจริญ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงได” และ
สอดคลองกับคํากลาวจากการสัมภาษณรัตนะ บัวสนธ ไดกลาวา “ผูนําที่แทจริงจะตองมีความ
ตระหนักรูในตนเอง รูวาเราเป นใคร รูวาเราจะไปไหน และรูวาเราจะยุติบทบาทของตนเอง
เมื่อไหร”
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ดานความยุติธรรม เปนแนวคิดเกี่ยวกับการแสดงออกในการสํารวจ วิเคราะห และละ
ใชแหลงขอมูลที่หลากหลายประกอบการตัดสินใจ ไมมีอคติ ไมลําเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง
มีความตรงไปตรงมา ไมปฏิเสธหรือบิดเบือนขอมูล ตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลที่เปนจริง
มองความเปนมนุษย มีความยืดหยุนสอดคลองกับบริบท สอดคลองกลับวิถีที่เปนจริง ผูบริหาร
ที่มีความยุติธรรมจะสงผลทําใหบุคลากรในองคกรมีขวัญและกําลังใจ ในการทํางาน และสงผล
ต อการปฏิ บั ติ งานตามหน าที่ ซึ่ งสอดคล องกั บ คํ ากล าวจากการสั มภาษณ รั ตนะ บั วสนธ
ไดกลาววา “ความยุติธรรม ถามองในแงของกฎหมาย คือ การยึดระเบียบขอบังคับเปนหลัก แต
ความยุติธรรม ในความหมายของความเปนมนุษย คือ มีความยืดหยุน สอดคลองกับบริบท
ความเป นไปได กั บ การปฏิ บั ติ งาน วิ ถี ชี วิ ต ที่ เป นจริ ง และต องไม เ กิ ด ผลเสี ยต อ องค ก ร”
ซึ่งสอดคลองกับ ปลันธนา แปนปลื้ม (2560) ไดทําการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของความยุติธรรม
ในองคการตอผลการปฏิบั ติงานตามบทบาทหนาที่ผานการรับรู การสนั บสนุนจากองคการ
พบวา ความยุติธรรมดานผลลัพธ ดานกระบวนการ และดานการมีปฏิสัมพันธตอกั นมีอิทธิพล
ตอการรับรูการสนับสนุนจากองคการ
ดานมุมมองเชิงจริยธรรม ผูบริหารสถานศึกษาที่มีมุมมองเชิงจริยธรรมจะมี ความ
มุงมั่นที่จะทํ างานใหไปสู ความสํ าเร็จ บริหารจัดการองคกรไดอยางมีคุ ณภาพ มี คุณธรรม
จริยธรรม มีความกลาหาญ มีความซื่อสั ตย อดทนอดกลั้น เอาใจใสตอความตองการของ
บุคลากร เปนแรงบันดาลใจใหผูใตบังคับบัญชา และประพฤติเปนแบบอยางที่ดีในแตละดาน
ซึ่งจะทําใหบุคลากรในองคกรเกิดความศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับในตัวผูบริหาร ดัง คํากลาว
จากการสัมภาษณพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ที่วา “ผูนําที่คุณธรรม จริยธรรม จะเปนแรงบันดาล
ใจใหผูใตบังคับบัญชา หรือที่เรียกวา Role model ใหกับคนรุนหลัง ทําให เกิดความศรัทธา
เกิดความเชื่อมั่นในตัวผูนํา ตรงกันขามกับผูนําที่ไมมีคุณธรรม จริยธรรม สมาชิกจะไมยอมรับ
และใชความเฉียบแหลมไปในทางคอปรัปชั่น” และสอดคลองกับฉัตรสุมาลย กบิลสิงห (2557)
ไดกลาวถึง ความซื่อสัตยสุจริต เปนคุณสมบัติที่สําคัญที่สุด เพราะจะทําใหบุคคลเปนผูนําได
นาน เมื่อลุกขึน้ พูดก็มีคนฟง สวนหนึ่งเพราะคนเชื่อมั่นวาคนนี้ซื่อสัตย เชื่อถือได ผูที่เปนลูกนอง
ก็ภาคภูมิใจ ความซื่อสัตยสุจริตเปนฐานของศรัทธา สอดคลองกับ รพีพรรณ เอกสุภาพันธ
(2552) ได ทํ าการศึ กษา เรื่ อง การพั ฒนายุทธศาสตร การเสริมสรางจรรยาบรรณวิ ชาชี พ
ผูบริหารสถานศึกษา สั งกัดสํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาต องมีคุณสมบั ติที่สํ าคัญอย างยิ่ง คือ การเป นผูนําที่มีวิสั ยทั ศน ดานคุณธรรม
จริยธรรม
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ดานความโปรงใส ผูบริหารสถานศึกษาที่มีความโปรงใสจะมีการสรางความสัมพันธ
อันดี รวมทั้งการสื่อสารกันอยางเปดเผย จริงใจ รับฟ งความคิดเห็นของผูอ่ืน สงเสริมการมี
สวนรวม พรอมรับการตรวจสอบ และเปดเผยถึงบุคลิกลักษณะ ความเชื่อ คานิยม และทัศนคติ
ของตนเอง อันจะสงผลใหบุ คลากรทํ างานดวยความสบายใจ มีความสุ ขในการทํางาน เป น
หนวยงานที่ใสสะอาด ซึ่งสอดคลองกับบุญอยู ขอพรประเสริฐ (2554) กลาววา ผูนํามีความ
ซื่อสัตยสจุ ริต มีจิตสํานึกของความโปรงใส อันจะมีผลจูงใจใหบุคลากรทํางานดวยความสบายใจ
มีความสุขในการทํางาน และมีจิตสํานึกที่ดีทั้งต อองคกร ตอเพื่อนรวมงาน และตอผูใชบริการ
หรือผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน เปนหนวยงานที่ใสสะอาด ปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น และ
เปนที่ยอมรับศรัทธาของประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง
ดานการมองโลกเชิ งบวก ผูบริหารที่มี การมองโลกเชิ งบวกจะเห็ นอกเห็นใจเพื่ อน
รวมงาน มีความเอื้ออาทร ทําใหงานสําเร็จตามเปาหมาย และทุกคนก็มีความสุข ดังคํากลาว
จากการสัมภาษณของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ไดกลาววา “ผูนําที่ดีตองเห็นอกเห็นใจเพื่อน
มนุษย ผูนําจํานวนมากมุงแตความถูกตอง ความตรงไปตรงมา และความสําเร็จของงาน โดยไม
สนใจผูใตบังคับบัญชา งานสําเร็จแตทุกคนเต็มไปดวยความทุกข งานสําเร็จแตไมมีใครพอใจ
เพราะฉะนั้นผูนําที่ดี งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย งานสําเร็จ และทุกคนพอใจ” และสอดคลองกับ
คํากลาวจากการสัมภาษณอมรรัตน วัฒนาธร ไดกลาววา “ถาผูนําใหความตั้งใจ ความเอื้อ
อาทร และการโอกาสกับผูใตบังคับบัญชา ทุกงานจะสําเร็จ” และสอดคลองกับงานวิจัยของ
นิรันดร เนตรภักดี (2555) ซึ่งไดทําการศึกษา เรื่อง โมเดลสมการโครงสรางภาวะผูนําที่แทจริง
ของผูบริหารสถานศึกษา สั งกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กลาววา ทุนจิตวิทยา
เชิงบวกจะชวยเสริมสรางบรรยากาศทางจริยธรรมที่ดีในการทํางาน และชวยสรางความมั่นใจ
การมองโลกในแง ดี การมี ความหวั ง และมี ความยื ดหยุน ซึ่ งจะทํ าให ครูและบุ คลกร ทาง
การศึกษามีความมั่นใจในการทํางาน
ดานความรับผิดชอบ ผูบริหารสถานศึกษาที่แทจริงจะตองรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทํา
ทั้งตอองคกรและสังคม ผูบริหารโดยมากรับแตความชอบ ไมรับความผิดพลาดที่ตนเองกระทํา
อาจจะสงผลทําใหบุ คลากรในองคกรขาดขวัญและกําลั งในการทํ างานได ซึ่ง สอดคลองกับ
คํากลาวจากการสัมภาษณรัตนะ บัวสนธ ไดกลาววา “ผูนําที่แทจริงตองกลาเดินไปขางหนา
กลารับผิด มากกวารับชอบ เปนสัญลักษณขององคกร สรางความภูมิใจใหกับองคกร” และ
สอดคลองกับคํากลาวจากการสัมภาษณพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ไดกลาววา “ผูนําตองมีความ
รับผิ ดชอบต อสั งคม อย านํ าเฉพาะองค กรตั วเอง อย ามุ งหวังให องค กรของตนเองสํ าเร็ จ
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แตเบียดเบียนองคกรอื่น โยนความทุกขความลําบากใหคนอื่น สังคมเสียหาย ซึ่งเปนผูนําที่ขาด
ความรับผิดชอบ” และสอดคลองกับ Bapat (2010) อางถึงในบุษยา วีรกุล (2558) ไดกลาวถึง
หลักความสามารถในการเปนผูนํา คือ การมีความรับผิดชอบตอสังคมในสถานะสมาชิกของ
สังคม ความรูเรื่องในสังคม พฤติกรรมที่มีจริยธรรม
ดานการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในยุค 4.0 ผูบริหารสถานศึกษาตองที่มี
การรูเทาทัน การเปลี่ยนแปลงของโลก ตองเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต เปนนั กสื่อสาร เชี่ยวชาญ
ในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมถึงจะนําพาองคกรใหเกิดความเจริญกาวหนาได ซึ่งสอดคลอง
กับคํากลาวจากการสัมภาษณ ธีระ รุญเจริญ ไดกลาววา ผูนําที่ แทจริงจะตองเกงในการใช
สื่อเทคโนโลยี และต องโยงใยกั บนวั ตกรรม และสอดคล องกั บ คํ ากล าว จากการสั มภาษณ
พระมหาวุ ฒิ ชั ย วชิ ร เมธี กล า วว า “ผู นํ า ต อ งมี ก ารเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต เพราะความรู มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะจํากัดตัวเองไวกับความรูเดิม ๆ ไมได นอกจากนี้ผูนําจะตองมี
ความเกงในเรื่องของการสื่อสาร ตองเปนนักสื่อสารที่ทําใหคนตองมาหลอหลอมรวมกัน แลว
ทํางานดวยความราบรื่น และตองเปนผูเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยี เราอยูในยุคของดิจิตัลมีเดีย
ยุคขอมูลขาวสาร ถาผูนําตกยุคก็ถือบกพรองความเปนภาวะผูนําที่แทจริง” และสอดคลองกับ
สมหมาย อ่ําดอนกลอย (2556) กลาววา ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสถานศึกษา
จะตองพัฒนาผูเรียนทั้งในดานความรูสาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแหงศตวรรษที่ 21
ซึ่งประกอบดวย ทักษะการเรียนรู และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะดานสารสนเทศ
สื่ อและเทคโนโลยี จึ งเป นภาระที่ สํ าคั ญของผู บริ หารที่ จะต องรั บผิ ดชอบจั ดการศึ กษาให
ประสิทธิภาพ ซึ่งผูบริหารจะตองรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง สงเสริมใหมีการนํา
เทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหสูงขึ้น
2. แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา
การที่ผูบริหารจะมีภาวะผูนําที่แทจริงจะตองผานกระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย ทั้งจาก
ตนเอง จากผูที่มีประสบการณหรือองคความรูมากกวา หรือจากหนวยงานตาง ๆ แนวทาง
การพั ฒนาภาวะผู นํ า ที่ แ ท จ ริ ง ของผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐานที่ เ หมาะสมมี ทั้ ง หมด
5 แนวทาง ไดแก การพัฒนาดวยตนเอง การปฏิบัติใหเห็นเปนแบบอยาง กรณีศึกษา การโคช
และการฝกอบรม ซึ่งทั้ง 5 แนวทางสามารถพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหเปนผูนําที่มีภาวะ
ผูนําที่แทจริงได เมื่อพิจารณาในแตละแนวทาง พบวา
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แนวทางที่ 1 การพัฒนาดวยตนเอง เปนแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําที่แทจริงจากภายใน
การบริหารในยุคปจจุบันผูบริหารตองมีการเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก ซึ่งการพัฒนาดวยตนเองจึงเปนการพัฒนาตนเอง อบรมตนเอง ผูบริหารสามารถ
ฝกปฏิบั ติไดดวยตนเอง การพัฒนาดวยตนเองนําไปใชพัฒนาภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหาร
สถานศึ กษาได ทุ กองค ประกอบเพราะภาวะผูนํ าที่ แท จริ งเป นการพั ฒนาจากภายใน ดั งนั้ น
ผูบริ หารสถานศึกษาจึ งสามารถพัฒนาด วยตนเองไดตลอดเวลาสอดคล องกั บคํ ากล าวจาก
การสัมภาษณธีระ รุญเจริญ ไดกลาววา “การพัฒนาดวยตนเอง คือ การพัฒนาตนเอง อบรม
ตนเอง เปนการเรียนรูที่เกิดขึน้ จริงในตนเอง เปนการเรียนรูที่ทําใหเกิดความยั่งยืน การเรียนรูดวย
ตนเองสามารถทําไดดวยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ไมตองรอวิทยากร” และสอดคลองกับคํากลาว
ของ George (2007) อางถึงในชัชวาลย ศิลปกิจ (2557) ไดกลาววา การคนพบตัวตนที่แทจริงเปน
สิ่งที่สําคัญที่สุดในการสรางภาวะผูนํา เมื่อคนพบตนเองและยอมรับตนเองได ศักยภาพภายใน
ก็จะปรากฏ ซึ่งการยอมรับตนเองตองอาศัยการสั งเกตตนเอง จนเกิดความตระหนักรู ซึ่งเป น
กระบวนการที่ทําใหเกิดการเติบโตจากภายใน ดวยการศึกษาเรียนรูตนเองอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่องโดยอาศัยการฝกฝนเจริญสติ
แนวทางที่ 2 การปฏิบั ติ ให เห็นเป นแบบอยาง เป นการประพฤติ ปฏิบั ติดวยตนเอง
การแสดงออกที่ ใหปรากฏเปนแบบอยางที่ ดีงามทั้งกาย วาจา และจิตใจ ทํ าใหผู อ่ืนเลื่ อมใส
ศรัทธาและถื อเป นแบบอย างในการดํ าเนินชีวิตและในการปฏิบั ติ งาน การปฏิ บั ติใหเห็ นเป น
แบบอยางจึงเหมาะในการนํ าไปพัฒนาภาวะผูนําที่แทจริงดานมุมมองเชิงจริยธรรมและความ
รับผิดชอบ ดังคํากลาวจากการสัมภาษณอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ไดกลาววา “การพัฒนาภาวะ
ผูนําที่แทจริง อยูที่ตัวผูนําหรือผูบริหารทําใหเปนแบบอยาง ปฏิบัติใหเป นแบบอยาง อยากให
องคกรหรือหนวยงานเปนแบบไหนก็ทําใหเปนตัวอยางกอน และตองมีความเชื่อมั่น ความศรัทธา
ตองศรัทธาในจุดมุงหมายที่ทํา” สอดคลองกับหลักการในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมอัน
เปนหลักการพื้นฐานตามแนวคิดของรัตนา กาญจนพันธุ (2552) ที่วาแบบอยางที่ดีสามารถชวย
ใหเกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไดดีกวาการอบรมสั่งสอนหรือการสั่งใหทําการกระทําใด ๆ
ที่ลบลางคําสอนของตนเองเปนอุปสรรคมากตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางที่ 3 กรณีศกึ ษา เปนการใหสถานการณขอเท็จจริง เพื่อใชในการอภิปราย แกไข
ป ญหา และวางแผนพั ฒนาตนเอง โดยเป ดโอกาสให ผู เรี ยนได ทดสอบแนวคิ ดของตนเอง
กับแนวคิดของผู อ่ืน ซึ่ งกรณีศึกษานํ าไปพัฒนาภาวะผู นํ าที่ แทจริ งของผูบริ หารสถานศึกษา
ดานความยุติธรรมและความโปรงใสได ดังคํากลาวจากการสัมภาษณรัตนะ บัวสนธ ไดกลาววา
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“การพัฒนาภาวะผูนําที่แทจริงในแตละดานเกิดจากประสบการณ เกิดจากการเลียนแบบจากตัว
แบบในอุ ดมคติ หรื ออาจจะเป นตั วแบบในชี วิ ตจริ ง ผ า นกระบวนการขั ด เกลาทางสั งคม
(Socialization) และกรณีศึกษา กรณีศึกษาทางสังคม และการเรียนรูในสังคม ซึ่งหลอหลอมใน
แตละชวงชีวิตที่เติบโต ในแตละชวงชีวิตที่ทํางาน เชน กรณีศึกษาขาราชการที่คอรัปชั่นแลวไดรับ
โทษ เมื่อตนเองเรียนรูก็เกิดความกลัว ไมกลาที่จะกระทําความผิดนั้น” สอดคลองกับรัตติกรณ
จงวิศาล (2556) ไดกลาวถึงเทคนิคสําหรับพัฒนาภาวะผูนําใหประสบผลสําเร็จ คือ การเรียนรู
ทักษะระหวางบุคคลโดยใชกรณีศึกษา การใชบทบาทสมมติ และการฝกปฏิบัติ
แนวทางที่ 4 การสอนงาน เปนการชวยใหความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับผูบริหาร
เพื่อใหการทํางานบรรลุเปาหมายและความสําเร็จ และเปนการชวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเกิด
ความตระหนักรูในตนเองและผูอ่ืน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองไปยังจุดหมาย การสอนงาน
นําไปใชพัฒนาภาวะผูนําที่แทจริงของผูบริหารสถานศึกษาดานของความตระหนักรูในตนเองและ
การมองโลกในเชิงบวก อิทธิภั ทร ภั ทรเมฆานนท (2557) กลาววา การพัฒนาตั วตนดานใน
เพื่อเปนผูนําตามคุณลักษณะของตนที่แทจริง (Authentic Leadership) ที่สามารถเดินตามเข็มทิศ
ภายในตนเอง โดยอาศัยการเขารับการสอนงานจากผูสอนมืออาชีพ ที่ชวยตั้งคําถามสําคัญเพื่อให
เกิดความตระหนักรูในการกําหนดเสนทางชีวิตของตน และมุงมั่นกระทําตามแผนการที่วางแผนไว
และสอดคลองกับคํากลาวจากการสัมภาษณพระมหาวุฒิชัย วชริเมธี กลาววา “การพัฒนา
ผูบริหารใหเกิดภาวะผูนําที่แทจริงตองมีการสอนงานอยางตอเนื่อง อยางนอยเปนเวลา 1 ป
จะทําใหผูบริหารเกิดภาวะผูนําที่แทจริงได”
แนวทางที่ 5 การฝกอบรม เปนกระบวนการที่จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู
ความเข าใจ ทั ศนคติ และความชํ านาญ ในเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใด และเปลี่ ยนพฤติ กรรมไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่งการจะพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนําที่แทจริงไดจะตองเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงจากภายใน ไมวาจะเปนในดานของความคิด หรือจิตใจ ซึ่งการฝกอบรมสามารถ
นํ าไปพั ฒนาภาวะผู นํ าที่ แท จริ งของผู บริ หารสถานศึ กษาในด านความตระหนั กรู ในตนเอง
ดานการมองโลกในเชิงบวกและดานการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได ดั งคํากลาวจาก
การสัมภาษณพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี กลาววา “การพัฒนาผูบริหารใหเกิดภาวะผูนําที่แทจริง
ตองพัฒนาดานทัศนคติ ตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริหารใหได ถาไมเปลี่ยนทัศนคติ จะไมมี
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น ในการฝกอบรมจะตองเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ผูบริหารตอง
มาปฏิบัติจริง ๆ และใชหลักไตรสิกขา ซึ่งเปนกระบวนการฝกศีล สมาธิ และปญญา ใหรูจักคิด
ใหรูจักวินิจฉัย รูจักใชเหตุผลในการดํารงชีวิต จะชวยใหผูบริหารเกิดภาวะผูนําที่แทจริงไดมาก”
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และสอดคล องกับรั งสรรค ประเสริ ฐศรี (2544) ไดกลาวถึงการพั ฒนาภาวะผู นํ าดวยการใช
การรั บรู ด วยตนเอง และการสร างวิ นั ยในตนเองด วยการให การศึ กษา การฝ กอบรม และ
การสรางประสบการณในการทํางาน
ดังนั้น หากผูบริหารโรงเรียนไดเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของการเปนภาวะ
ผูนําที่แทจริง และพยายามพัฒนาตนเองไปสูภาวะผูนําที่แทจริงได ก็จะเปนจุดเริ่มตนที่ดีใน
การนําพาบุคลากรในองคกรและผูที่เกี่ยวของไปสูจุดมุงหมายใหบรรลุผลสําเร็จตอไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สําเร็จลวงไดดวยความกรุณาจากทานผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ
บูรณะชาติ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภา อํานวยรัตน และผูชวย
ศาสตราจารย ดร.น้ําฝน กันมา กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดใหคําปรึกษาแนะนํามา
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ทั้ง 5 ทาน ซึ่งมีรายนามดังตอไปนี้ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
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