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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียน
ให้มีภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว ใช้ระเบียบวิธีวิจัยผสมวิธีอธิบายขยายความ (Explanatory Sequential Mixed Methods
Design) กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนเอกชน จ�ำนวน 240 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบประเมิน
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของ กลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ค่าดัชนีความต้องการจ�ำเป็น (PNImodified) และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น�ำอย่าง
คล่องแคล่ว ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก คือ 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนใน
ด้านภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว 2) ยกระดับการบริหารการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว
3) ปรับเปลี่ยนหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว
ค�ำส�ำคัญ : ภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว; กลยุทธ์การบริหารโรงเรียน; โรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา
Abstract
The research objectives were to develop private secondary school management strategies according
to the concept of developing the students’ agile leadership. The research applied an explanatory sequential
mixed methods design. The samples were two hundred and forty private secondary schools. The research
instruments were questionnaires and strategic evaluation form to testify feasibility and appropriateness of
the strategies. The data were analyzed by percentage, frequency, mean, standard deviation and PNImodified
The research finding revealed that private secondary school management strategies according to the
concept of developing the students’ agile leadership consisted of 3 main strategies: 1) Increase the effectiveness
of assessment and evaluation management to develop students’ agile leadership. 2) Enhance the instructional
management to develop students’ agile leadership. 3) Modify school curriculum to develop students’
agile leadership.
Keywords : Agile Leadership;  School Management Strategies; Private Secondary School
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บทนำ�
โลกที่มีความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ
(Ambiguity) หรือที่เรียกกันว่า โลก VUCA ถูกคิดขึ้นโดย US Army War College (Horney, Pasmore, & O’Shea, 2010
: 33) เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงด้วยความตระหนักทั้งในระดับโลก และในระดับประเทศ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ทั้งที่รู้ล่วงหน้าหรือเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งสิ้น การตั้งรับโดยการรอให้
เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยคิดแก้ปัญหาย่อมไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุด หากแต่การตระหนักต่อสถานการณ์และปรับตัวอย่างคล่องแคล่ว
ไม่ช้าหรือเร็วเกินไปจนเสียโอกาสที่ดีที่สุดต่อสถานการณ์นั้น ย่อมส่งผลที่ดีต่อองค์กรมากกว่า
สถานการณ์ของเด็กไทยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ขาดภาวะผู้น�ำเห็นได้จากพฤติกรรมการเรียนที่ขาดการ
แสดงความคิดเห็น การเป็นผู้น�ำกิจกรรม หรือการตอบค�ำถาม สอดคล้องกับ สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน (2557) ที่กล่าวว่า
ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องวิกฤตภาวะผู้น�ำ ส่วนหนึ่งมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัวที่สอนให้เชื่อฟังเป็นหลัก ในขณะที่ระบบ
การศึกษาก็สร้างเด็กให้คิดตามมากกว่าคิดสร้างสรรค์ และหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนก็ขาดเนื้อหาที่สอนให้เด็กมีภาวะผู้น�ำแบบ
เป็นรูปธรรม ประเทศไทยจึงต้องเอาจริงเอาจังเรื่องการสร้างผู้น�ำรุ่นใหม่ เพราะภาวะผู้น�ำ เป็นรากฐานส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
ในชีวิตแทบจะทุกด้าน ครอบครัว การท�ำงาน และสังคมไทยต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีภาวะผู้น�ำเพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศ ในขณะที่โลก VUCA ไม่เพียงแต่ให้ความส�ำคัญกับด้านความสามารถ (Ability) ของผู้น�ำ ด้านความคล่องแคล่ว (Agility)
เป็นอีกปัจจัยที่ส�ำคัญเช่นกัน ผู้น�ำไม่เพียงเป็นผู้ที่มีความสามารถ แต่จะต้องมีความคล่องแคล่วในการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีเพื่อ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ โดยภาวะผู้น�ำชนิดนี้ ถูกเรียกว่า ภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว (Agile Leadership)
โดยพฤติกรรมของผู้น�ำที่มีความคล่องแคล่วสูง (Highly Agile Leaders) ประกอบด้วยคุณสมบัติด้านสติปัญญาและอารมณ์ที่
สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เมื่อได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้อง (Joiner, 2009 : 31) ดังนั้นการพัฒนาภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว
จึงเหมาะที่จะน�ำเข้ามาสู่กระบวนการศึกษาและพัฒนาเด็กไทย เมื่อเด็กไทยได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องจะท�ำให้เด็กไทยสามารถ
เป็นผู้น�ำที่ด�ำรงอยู่ในโลก VUCA ได้ ทั้งนี้หากโรงเรียนเอกชนจะน�ำหลักการพัฒนาภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนก็จะน�ำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตภาวะผู้น�ำของเด็กไทยและจะส่งผลให้เพิ่มขีดความ
สามารถและความพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อผลิตประชากรที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น�ำอย่าง
คล่องแคล่ว
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
จากการสังเคราะห์แนวคิดขอบข่ายการบริหารโรงเรียนของนักวิชาการทางด้านการศึกษาหลายท่าน ผู้วิจัยจึงได้สรุปแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนออกมา 4 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (2) การจัดการเรียนการสอน (3) การ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ (4) การวัดและประเมินผล
โรงเรียนควรจะให้ความส�ำคัญกับการบริหารทั้ง 4 ด้าน โดยน�ำแนวคิดด้านการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว
มาเป็นกลยุทธ์ในการบริหาร โดยภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว (Agile Leadership) หมายถึง กระบวนการของบุคคลในการท�ำให้
ผู้อื่นยอมรับในวัตถุประสงค์ที่บุคคลนั้นชี้น�ำ และท�ำให้เกิดความส�ำเร็จตามต้องการโดยสามารถกระท�ำได้อย่างคล่องแคล่วตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่แน่นอนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง Joiner and Josephs (2007) ได้น�ำเสนอแนวคิดเข็มทิศความ
คล่องแคล่วของภาวะผู้น�ำ (The Leadership Agility Compass) ประกอบด้วย การพัฒนานักเรียนในด้านดังต่อไปนี้
1) ความคล่องแคล่วในด้านบริบท (Context-setting Agility) ประกอบไปด้วย การตรวจดูสภาพแวดล้อมของตนเอง
การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ การตัดสินใจว่าความคิดริเริ่มใดที่ควรจะลงมือท�ำ การวางขอบข่ายความคิดริเริ่มแต่ละ
ประการ และการระบุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ความคล่องแคล่วนี้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการตระหนักในสถานการณ์
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(Situational Awareness) และการตระหนักถึงจุดมุ่งหมาย (Sense of Purpose) ความคล่องแคล่วในด้านผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder Agility)
2) ความคล่องแคล่วในด้านผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Agility) ประกอบไปด้วยการระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ
ความคิดริเริ่มของผู้น�ำ การเข้าใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร การประเมินความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ของผู้น�ำและของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและหาวิธีที่จะเพิ่มความสอดคล้องนั้น ๆ ระดับความคล่องแคล่วของผู้น�ำ
ในการท�ำงานเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับการพัฒนาขีดความสามารถ 2 ประการนั่นคือ ความเข้าใจในผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Understanding) และสไตล์การใช้อ�ำนาจ (Power Style) ความคล่องแคล่วในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Agility)
3) ความคล่องแคล่วในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Agility) เป็นการแก้ไขปัญหาที่ใช้ทั้งความคิดเชิงวิเคราะห์และ
แปลกใหม่ ในการสร้างการตอบสนองที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจง โดยน�ำไปใช้เพื่อให้ผู้น�ำ ระบุหรือวิเคราะห์หาประเด็นหลัก
สร้างและพัฒนาตัวเลือกที่เป็นไปได้ ตัดสินใจเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด โดยขึ้นอยู่กับขีดความสามารถเฉพาะตัว 2 ประการ
นั่นคือ ความตระหนักในการเชื่อมโยง (Connective Awareness) และการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ (Reflective Judgement)
4) ความคล่องแคล่วในภาวะผู้น�ำของตนเอง (Self - leadership Agility) ภาวะผู้น�ำของตนเองเป็นกระบวนการที่เป็นวงจร
กล่าวคือ ผู้น�ำตัดสินว่าตนอยากเป็นผู้น�ำแบบไหน ใช้ความคิดริเริ่มของตนเองในทุกวันในการทดลองเพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมายนั้น
มองประสบการณ์ของตนเอง และท�ำการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยตามที่เห็นสมควร ระดับของความคล่องแคล่วในการมีส่วนร่วม
กับกระบวนการนี้ ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถเฉพาะบุคคล 2 ประการนั่นคือ การตระหนักในตนเอง (Self-awareness) และ
แรงจูงใจเชิงพัฒนา (Developmental Motivation)
จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�ำในประเทศที่ผ่านมามีการวิจัยทั้งในเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น�ำ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�ำ รวมถึง การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น�ำ มี
รายละเอียดดังนี้
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา (อรชร
กิตติชนม์ธวัช, 2558) ผลการวิจัยพบว่า กรอบแนวคิดรูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน
ประถมศึกษาประกอบด้วย รูปแบบทางการ รูปแบบเพื่อนร่วมงาน รูปแบบการเมือง และรูปแบบวัฒนธรรม ส่วนกรอบแนวคิด
คุณลักษณะภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษาประกอบด้วย ความสามารถทางปัญญาและการรู้แจ้ง บุคลิกภาพ
สร้างสรรค์ ความกล้าหาญ ความใจกว้างและเชื่อมั่นในผู้รับมอบหมายงาน ความปรารถนาและมุ่งมั่นให้ส�ำเร็จ และความรอบรู้
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�ำส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (กานต์ธีรา ปัญจะทองค�ำ,
2557) พบว่านักเรียนมีความต้องการให้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งหลักสูตรประกอบด้วย หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมาย
เนื้อหา ระยะเวลา กิจกรรม สื่อและวัสดุอุปกรณ์ การวัดและประเมินผล หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�ำส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีความสอดคล้องเหมาะสม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตั้งใจและปฏิบัติกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น ส่วน
ผลการประเมินหลักสูตร พบว่า (1) ความรู้ เรื่อง ภาวะผู้น�ำของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หลังการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรม (2) ทักษะภาวะน�ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในระดับมาก (3) ความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร
ฝึกอบรมภาวะผู้น�ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในระดับมาก
การวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม 4-เอช เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สายฝน วังสระ,
2552) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนแบบปกติร่วมกับโปรแกรม 4-เอช มีภาวะผู้น�ำสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน
แบบปกติมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มมีการพัฒนาภาวะ
ผู้น�ำเพิ่มขึ้นโดยนักเรียนกลุ่มทดลองจะมีพัฒนาที่เด่นชัดมากกว่ากลุ่มควบคุม นักเรียนมีการขยายความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปสู่สมาชิกในครอบครัวโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีกระตุ้นจูงใจให้เห็นความส�ำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็นรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน รู้จัก
วางแผน แบ่งเวลาในการท�ำการบ้าน อ่านหนังสือ นอกจากนี้นักเรียนในกลุ่มทดลองยังมีการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และ
รู้จักการปรับตัวเข้าหาผู้อื่นมากขึ้น

กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำ�อย่างคล่องแคล่ว
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จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�ำต่างประเทศที่ผ่านมามีการวิจัยทั้งในเรื่อง แบบจ�ำลองแนวคิดเรื่องการพัฒนาภาวะ
ผู้น�ำกรณีศึกษาเชิงคุณภาพระยะยาวของโปรแกรมภาวะผู้น�ำ รวมถึง ผลของโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น�ำต่อทักษะภาวะผู้น�ำ
มีรายละเอียดดังนี้
การวิจัยเรื่อง แบบจ�ำลองแนวคิดเรื่องการพัฒนาภาวะผู้น�ำเยาวชน (Redmond และ Dolan, 2016) น�ำเสนอแบบจ�ำลอง
แนวคิดที่มุ่งเน้นองค์ประกอบหลักซึ่งมีความส�ำคัญต่อการบ่มเพาะผู้น�ำระดับเยาวชน ได้แก่ การพัฒนาทักษะปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
มีการอธิบายแง่มุมต่าง ๆ พร้อมกับวรรณกรรมระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้น�ำในด้านทักษะนั้นปัจจัยที่ส�ำคัญประกอบด้วย
ความฉลาดทางอารมณ์และทางสังคมความสามารถในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น (ได้แก่ การแก้ปัญหาและการขจัดความขัดแย้ง)
ความสามารถในการสื่อสารวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน และความสามารถในการเข้าใจหรือได้รับความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ส่วน
ด้านสภาพแวดล้อมนั้นก็ได้แก่ การมีโอกาสท�ำให้เยาวชนได้ฝึกฝน และเพิ่มพูนทักษะ ส�ำหรับด้านการกระท�ำ ทั้งความสามารถ
ในการสร้างแรงบัลดาลใจและกระตุ้นผู้ตามโดยใช้ความคาดหวังในระดับสูงและการสร้างแบบอย่างที่ดี
การวิจัยเรื่อง กรณีศึกษาเชิงคุณภาพระยะยาวของโปรแกรมภาวะผู้น�ำของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมคาทอลิคในเมืองเพิร์ธเวสเทิร์น
ประเทศออสเตรเลีย (Hine, G.S.C., 2014) จากการวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวได้ คุณลักษณะส�ำคัญของโมเดลภาวะผู้น�ำทั้ง 7
โมเดลที่น�ำเสนอไว้ในวรรณกรรมคือ ภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership) ภาวะผู้น�ำแบบความสามารถพิเศษ (Charisma Leadership) ภาวะผู้น�ำแบบผู้ให้บริการ
คนอื่นก่อน (Servant Leadership) ภาวะผู้น�ำแบบกระจายอ�ำนาจ (Distributed Leadership) ภาวะผู้น�ำคริสเตียน (Christian
Leadership) ภาวะผู้น�ำของนักเรียน (Student Leadership) โดยโมเดลทั้ง 7 นี้ถูกท�ำการเปรียบเทียบกับภาวะผู้น�ำที่พบใน
โปรแกรมของโรงเรียน
การวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น�ำต่อทักษะภาวะผู้น�ำของนักเรียนที่มีพรสวรรค์ (Gifted) และนักเรียน
ที่ไม่มีพรสวรรค์ (Non-gifted) (Ogurlu และ Serap, 2014) ผลการวิจัยพบว่าโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาวะ
ผู้น�ำส่งผลเชิงบวกต่อทักษะภาวะผู้น�ำทั้งของนักเรียนที่มีพรสวรรค์และไม่มีพรสวรรค์ในกลุ่มทดลอง
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธีอธิบายขยายความ (Explanatory Sequential Mixed Methods Design) มีการ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Collection) ร่วมกับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Collection)
ประชากร คือ โรงเรียนเอกชนที่มีการเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1–มัธยมศึกษาปีที่6 จ�ำนวน 599 โรงเรียน
(ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2560)
กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนเอกชนที่มีการเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1–มัธยมศึกษาปีที่6 จ�ำนวน 240 โรงเรียน
ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค�ำนวณสูตรขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Confidence
Interval) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาค คือ กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ ภาคะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
ผู้ให้ข้อมูล มีทั้งหมด 14 กลุ่ม ประกอบไปด้วย 1) ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา 2) รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการ 3) ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4) ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5) ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6) ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7) ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
8) ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 9) ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10) ครูผู้สอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 11) ครูผู้สอน กิจกรรมแนะแนว 12) ครูผู้สอน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
และผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ 13) ครูผู้สอน กิจกรรมชุมนุม ชมรมและ 14) ครูผู้สอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ส�ำหรับรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จ�ำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป

2

1. สถานภาพ
1.1 ผู้บริหารโรงเรียน
- ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
- รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการ
1.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- สุขศึกษาและพลศึกษา
- ศิลปะ
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1.3 ครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวม

จ�ำนวน

ร้อยละ

313
158
155
1,269
161
158
163
159
154
153
156
165
621
153
157
153
158
2,203

14.21
7.17
7.04
57.60
7.31
7.17
7.40
7.22
6.99
6.95
7.08
7.49
28.19
6.95
7.13
6.95
7.17
100.00

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ แบ่งออกเป็น 3 ชุด
ส�ำหรับ ผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบบสอบถามมี 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา
ตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ (Rating Scale)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการ
บริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียน
ให้มีภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว เป็นค�ำถามปลายเปิด
2. แบบประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน เป็นแบบเติมค�ำ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีด�ำเนินการ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเป็นแบบเติมค�ำ ประเมินร่างกลยุทธ์
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้การส่งและการรับทางไปรษณีย์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
		 1.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequencies Distribution) และ
หาค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตาม
แนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
		 1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการบริหารโรงเรียน
เอกชนระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ววิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
		 1.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะ
ผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว วิเคราะห์ข้อมูลโดย วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์
		 2.1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดย วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
		 2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีด�ำเนินการ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหา ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
		 2.3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมวิเคราะห์ข้อมูลโดย วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นตอนการดำ�เนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิด
การพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว จากนั้นมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
ขั้นตอนที่ 2 ร่างกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น�ำอย่าง
คล่องแคล่ว (ฉบับที่ 1) โดยใช้ผลการจัดล�ำดับค่า PNImodifiedเพื่อก�ำหนดกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รองการวิเคราะห์ SWOT และ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ (ฉบับที่ 1) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 3 ร่างกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น�ำอย่าง
คล่องแคล่ว (ฉบับที่ 2) ดังนี้ โดยผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 มาปรับปรุงและน�ำเสนอเป็นร่างกลยุทธ์ (ฉบับที่ 2) และ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ (ฉบับที่ 2) โดยใช้การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 16 คน
ขั้นตอนที่ 4 น�ำเสนอกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น�ำ
อย่างคล่องแคล่ว (ฉบับสมบูรณ์)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น�ำ
อย่างคล่องแคล่วประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลักตามแผนภาพที่ 1
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มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
26 วารสารร่
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562
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นักเรียนมีภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว 8 ประการ
1) การตระหนักในสถานการณ์ (Situational Awareness)
2) การตระหนักถึงจุดมุ่งหมาย (Sense of Purpose)
3) ความเข้าใจในผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Understanding)
4) สไตล์การใช้อ�ำนาจ (Power Style)
5) ความตระหนักในการเชื่อมโยง (Connective Awareness)
6) การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ (Reflective Judgement)
7) การตระหนักในตนเอง (Self-awareness)
8) แรงจูงใจเชิงพัฒนา (Developmental Motivation)

กลยุทธ์หลักที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
การวั ด และประเมิ น ผลเพื่ อ
พั ฒ นานั ก เรี ย นในด้ า นภาวะ
ผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว

กลยุทธ์หลักที่ 2
ยกระดั บ การบริ ห ารการ
เรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นา
นั ก เรี ย นให้ มี ภ าวะผู ้ น� ำ
อย่างคล่องแคล่ว

กลยุทธ์หลักที่ 3
ปรั บ เปลี่ ย นหลั ก สู ต รสถาน
ศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้
มีภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว

แผนภาพที่ 1 แผนภาพสรุปกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
แผนภาพที่ 1 แผนภาพสรุปกลยุ
การบริ
ารโรงเรี
ยนเอกชนระดั
นักเรีทยธ์นให้
มีภหาวะผู
้น�ำอย่
างคล่องแคล่บว มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนา
นักเรีดยและประเมิ
นให้ มีภาวะผู
้ นาอย่
งคล่
องแคล่
ว านภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว
กลยุทธ์หลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการวั
นผลเพื
่อพัาฒ
นานั
กเรียนในด้
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง
กลยุทธ์รองที่ 1.1 ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ส�ำหรับการประเมินเพื่อพัฒนานักเรียน
กลยุ้น�ำทอย่
ธ์ หางคล่
ลักทีอ่ งแคล่
1 เพิ่มวใน
ประสิ
ารการวัอดงแคล่
และประเมิ
ผลเพื
ฒนานั
กเรียย(Stakeholder
นในด้ านภาวะAgility)
ในด้านภาวะผู
4 ด้ทาธินภดัาพในการบริ
งต่อไปนี้ (1)หความคล่
วในด้านนผู
้ที่มีส่อ่วพันได้
ส่วนเสี
างคล่
องแคล่
วประกอบด้
ย 2 กลยุ
ทธ์รอง าใจในผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Understanding)
ประกอบด้ผูว้ ยนาอย่
สไตล์
การใช้
อ�ำนาจ
(Power วStyle)
และความเข้
(2) ความคล่องแคล่กลยุ
วในการคิ
ริเริ่มสร้
(Creative
Agility)
ประกอบด้
วยการตั8ดสิกลุนใจอย่
างมีวิจารณญาณ
ทธ์ รดองที
1.1างสรรค์
ออกแบบวิ
ธีการวั
ดและประเมิ
นผลของ
ม่ สาระการเรี
ยนรู้สาหรั(Reflective
บการ
Judgement)
และความตระหนั
(Connective
ในด้ความคล่
านบริบทอ(Context
ประเมิ
นเพื่อพัฒนานักกในการเชื
เรี ยนในด้่อามโยง
นภาวะผู
้ นาอย่างคล่Awareness)
องแคล่ว ใน (3)
4 ด้ความคล่
าน ดังต่อองแคล่
ไปนี ้ ว(1)
งแคล่ว –
setting Agility) ประกอบด้วย การตระหนักถึงจุดมุ่งหมาย (Sense of Purpose) (4) ความคล่องแคล่วในภาวะผู้น�ำของตนเอง
ในด้ านผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (Stakeholder Agility) ประกอบด้ วย สไตล์การใช้ อานา จ (Power Style) และ
(Self - leadership Agility) ประกอบด้วย แรงจูงใจเชิงพัฒนา (Developmental Motivation) ประกอบด้วย 5 วิธีด�ำเนินการ
ี่มีสว่ นได้ สว่ นเสี
(2) ความคล่องแคล่วในการคิดริเริ่ม
			 ความเข้วิาธใจในผู
ีด�ำเนิน้ ทการตามกลยุ
ทธ์หยลัก(Stakeholder
ที่1 และกลยุทUnderstanding)
ธ์รองที่ 1.1
(Creative
ดสินใจอย่
างมีวิจารณญาณ
			 สร้ างสรรค์
1) โรงเรี
ยนและชุAgility)
มชนร่วมมืประกอบด้
อกันแต่งตัว้งยการตั
คณะกรรมการวั
ดและประเมิ
นผลเพื่อพัฒ(Reflective
นานักเรียนด้Judgement)
านภาวะผู้น�ำอย่าง
คล่องแคล่วและความตระหนั
ของ 8 กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ ่อมโยง (Connective Awareness) (3) ความคล่องแคล่วในด้ านบริบท
กในการเชื
			 (Context
2) โรงเรี
ยนและชุAgility)
มชนร่วมมื
อกันระดมทุ
เพื่อพัฒนาการวั
กเรียนด้
้น�ำอย่(4)างคล่
องแคล่ว
– setting
ประกอบด้
วยนการตระหนั
กถึงดจุและประเมิ
ดมุง่ หมายนผลนั
(Sense
ofานภาวะผู
Purpose)
ความ
ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
้ นาของตนเอง
leadership
Agility)
วย แรงจู
งใจเชิ
นา วของ
			 คล่องแคล่
3) วครูในภาวะผู
ที่ดูแลงานวั
ดและประเมิน(Self
ผลด�ำเนิ-นการวั
ดและประเมิ
นผลนักเรีประกอบด้
ยนด้านภาวะผู
้น�ำอย่
างคล่งพัอฒ
งแคล่
(Developmental
ประกอบด้
วย 5 เวิทคโนโลยี
ธีดาเนินการ
8 กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้และแจ้Motivation)
งให้นักเรียนทราบผ่
านการใช้
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4) คณะกรรมการวัดและประเมินผลปรับปรุงการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้านภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว
ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม
			
5) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ผลการประเมิน เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล
อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์รองที่ 1.2 พัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส�ำหรับการประเมินเพื่อพัฒนานักเรียนใน
ด้านภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วใน 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ (1) ความคล่องแคล่วในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Agility)
ประกอบด้วย ความตระหนักในการเชื่อมโยง (Connective Awareness) ( 2) ความคล่องแคล่วในด้านผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder Agility) ประกอบด้วย สไตล์การใช้อ�ำนาจ (Power Style) และความเข้าใจในผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Understanding) (3) ความคล่องแคล่วในภาวะผู้น�ำของตนเอง (Self - leadership Agility) ประกอบด้วยการตระหนักในตนเอง
(Self-awareness) ประกอบด้วย 5 วิธีด�ำเนินการ
			
วิธีด�ำเนินการตามกลยุทธ์หลักที่1 และกลยุทธ์รองที่ 1.2
			
1) โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันแต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนด้านภาวะผู้น�ำ
อย่างคล่องแคล่วของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
		
2) โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันจัดหาทรัพยากรเพื่อพัฒนาการวัดและประเมินผลนักเรียนด้านภาวะผู้น�ำอย่าง
คล่องแคล่วของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
			
3) ครูที่ดูแลงานวัดและประเมินผลด�ำเนินการวัดและประเมินผลนักเรียนด้านภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนทราบผ่านการใช้เทคโนโลยี
			
4) คณะกรรมการวัดและประเมินผลปรับปรุงการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้านภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความเหมาะสม
			
5) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์หลักที่ 2 ยกระดับการบริหารการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว ประกอบด้วย 2
กลยุทธ์รอง
กลยุทธ์รองที่ 2.1 เร่งรัดการก�ำหนดแผนการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านภาวะผู้น�ำ
อย่างคล่องแคล่วใน 3 ด้าน ดังนี้ (1) ความคล่องแคล่วในด้านผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Agility) ประกอบด้วย สไตล์
การใช้อ�ำนาจ (Power Style) และความเข้าใจในผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Understanding) (2) ความคล่องแคล่ว
ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Agility) ประกอบด้วยการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ (Reflective Judgement) และ
ความตระหนักในการเชื่อมโยง (Connective Awareness) (3) ความคล่องแคล่วในด้านบริบท (Context – setting Agility)
ประกอบด้วยการตระหนักในสถานการณ์ (Situational Awareness) ประกอบด้วย 5 วิธีด�ำเนินการ
			
วิธีด�ำเนินการตามกลยุทธ์หลักที่2 และกลยุทธ์รองที่ 2.1
			
1) โรงเรียนก�ำหนดนโยบายให้ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นการออกแบบแผนการสอนให้สอดแทรก
ด้านภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วอย่างเป็นรูปธรรม
			
2) โรงเรียนจัดท�ำคู่มือการออกแบบแผนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดแทรกด้านภาวะผู้น�ำอย่าง
คล่องแคล่ว
			
3) โรงเรียนจัดอบรมการออกแบบแผนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดแทรกด้านภาวะผู้น�ำอย่าง
คล่องแคล่ว
			
4) ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ น�ำแผนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดแทรกด้านภาวะผู้น�ำอย่าง
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คล่องแคล่วไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว มีรายละเอียดดังนี้ (1) ด�ำเนินการจัดการ
เรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว (2) ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดแทรกด้านภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว (3) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดแทรกด้านภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว
			
5) โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหาทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนด้านภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วของทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลยุทธ์รองที่ 2.2 ส่งเสริมการจัดท�ำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนในด้านภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วใน
1 ด้าน คือ (1) ความคล่องแคล่วในด้านผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Agility) ประกอบด้วย สไตล์การใช้อ�ำนาจ (Power
Style) ประกอบด้วย 5 วิธีด�ำเนินการ
		
วิธีด�ำเนินการตามกลยุทธ์หลักที่2 และกลยุทธ์รองที่ 2.2
			
1) โรงเรียนก�ำหนดนโยบายให้ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้นการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้สอดแทรกด้านภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วอย่างเป็นรูปธรรม
			
2) โรงเรียนจัดท�ำคู่มือการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดแทรกด้านภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว
			
3) โรงเรียนจัดอบรมการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดแทรกด้านภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว
			
4) ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน�ำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดแทรก ด้านภาวะผู้น�ำอย่าง
คล่องแคล่วมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วในมีรายละเอียดดังนี้ (1) ด�ำเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว (2) ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่สอดแทรกด้านภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว (3) ปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดแทรกด้านภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว
			
5) โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหาทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนด้านภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์หลักที่ 3 ปรับเปลี่ยนหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง
กลยุทธ์รองที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในหัวข้อดังต่อไปนี้ (1) จุดมุ่งหมาย (2) สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน (3)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (4) มาตรฐานการเรียนรู้ (5) จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยการเพิ่ม
เรื่องภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วใน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1) ความคล่องแคล่วในด้านผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Agility)
ประกอบด้วย สไตล์การใช้อ�ำนาจ (Power Style) และความเข้าใจในผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Understanding)
2) ความคล่องแคล่วในภาวะผู้น�ำของตนเอง (Self-leadership Agility) ประกอบด้วย แรงจูงใจเชิงพัฒนา (Developmental
Motivation) และการตระหนักในตนเอง (Self-awareness) 3) ความคล่องแคล่วในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Agility)
ประกอบด้วย ความตระหนักในการเชื่อมโยง (Connective Awareness) และการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ (Reflective
Judgement) 4) ความคล่องแคล่วในด้านบริบท (Context – setting Agility) ประกอบด้วย การตระหนักในสถานการณ์
(Situational Awareness) และการตระหนักถึงจุดมุ่งหมาย (Sense of Purpose) ประกอบด้วย 7 วิธีด�ำเนินการ
		
วิธีด�ำเนินการตามกลยุทธ์หลักที่3 และกลยุทธ์รองที่ 3.1
			
1) โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเรื่องภาวะ
ผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว
			
2) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดท�ำรายละเอียดของหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงตาม
วิธีด�ำเนินการที่ 3.1.1 ดังนี้
				
2.1) วิเคราะห์ความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ในเรื่องจุดมุ่งหมาย สมรรถนะ
ส�ำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และจุดมุ่งหมายของ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กับองค์ประกอบและเนื้อหาภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว

กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำ�อย่างคล่องแคล่ว
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2.2) น�ำผลจากการวิเคราะห์มาด�ำเนินการดังนี้ (2.1) จุดมุ่งหมายบูรณาการ องค์ประกอบของภาวะ
ผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วให้สอดประสานไปกับธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่นักเรียนได้รับการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (2.2) สมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน สอดแทรกองค์ประกอบ
ของภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว เป็นข้อย่อยของสมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ด้านที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (2.3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ น�ำองค์ประกอบของภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วเพิ่มข้อ
ลงในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีอยู่เดิม 8 ข้อ ดังที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
(2.4) มาตรฐานการเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ น�ำองค์ประกอบของภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วเพิ่มเติมในสาระการเรียนรู้
ของตัวชี้วัด หรือก�ำหนดเป็นผลการเรียนรู้ของรายวิชาเพิ่มเติมลงไป (2.5) จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม
นักเรียนให้มีคุณลักษณะโดดเด่นตามองค์ประกอบของภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วในการประยุกต์ใช้ผ่านกิจกรรมในชีวิต
ประจ�ำวันจากการเรียนรู้ตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
				
2.3) ครูน�ำหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงไปทดลองใช้
				
2.4) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาก�ำกับติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง
				
2.5) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง
				
2.6) ครูน�ำหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาภาวะผู้น�ำ
อย่างคล่องแคล่วของนักเรียน
				
2.7) ครูวัดและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงแล้วน�ำผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงระยะต่อไป
กลยุทธ์รองที่ 3.2 เสริมประสิทธิภาพในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีใน 4 ด้าน ดัง
ต่อไปนี้ (1) ความคล่องแคล่วในด้านผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Agility) ประกอบด้วย สไตล์การใช้อ�ำนาจ (Power
Style) และความเข้าใจในผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Understanding) (2) ความคล่องแคล่วในภาวะผู้น�ำของตนเอง
(Self-leadership Agility) ประกอบด้วย แรงจูงใจเชิงพัฒนา (Developmental Motivation) และการตระหนักในตนเอง
(Self-awareness) (3) ความคล่องแคล่วในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Agility) ประกอบด้วย ความตระหนักในการ
เชื่อมโยง (Connective Awareness) และการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ (Reflective Judgement) (4) ความคล่องแคล่ว
ในด้านบริบท (Context–setting Agility) ประกอบด้วย การตระหนักในสถานการณ์ (Situational Awareness)และการ
ตระหนักถึงจุดมุ่งหมาย (Sense of Purpose) ประกอบด้วย 1 วิธีด�ำเนินการ
			
วิธีด�ำเนินการตามกลยุทธ์หลักที่3 และกลยุทธ์รองที่ 3.2
			
โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันระดมทรัพยากรจากศิษย์เก่าเพื่อน�ำมาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน
การปรับปรุงหลักสูตร
อภิปรายผล
กลยุทธ์หลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการวัดและประเมินผล กลยุทธ์นี้เกิดจากผลการวิจัยที่พบว่าการวัด
และประเมินผลเป็นจุดอ่อนมากที่สุดในการบริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะ
ผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว ยิ่งไปกว่านั้นการวัดและประเมินผลยังเป็นปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
Horney Pasmore and O’Shea (2010) ที่กล่าวว่า การวัดผล เป็นขั้นตอนหนึ่งของการประสานงานที่ผู้น�ำที่คล่องแคล่วจะ
ต้องเรียนรู้ ทั้งยังสอดคล้องกับ Owen (2011) ที่กล่าวว่าการวัดผลเป็นกิจกรรมที่รวมความรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเอง พัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น�ำ และพัฒนาองค์กร และที่ส�ำคัญที่สุดคือการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเอง Horney and
O’Shea (2015) กล่าวว่า การประเมินคือปัจจัยหนึ่งของโมเดลความคล่องแคล่ว เช่นเดียวกับ Wagner (2011) ที่กล่าวว่า การประเมิน
เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาภาวะผู้น�ำ สอดคล้องกับ Dugan (2012) ที่ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง Exploring Local to Global
Leadership Education Assessment แล้วพบว่าการประเมินมีความส�ำคัญในการพัฒนาและรักษาการศึกษาภาวะผู้น�ำ
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กลยุทธ์หลักที่ 2 ยกระดับการบริหารการเรียนการสอน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ กมล ภู่ประเสริฐ (2544) ที่กล่าวว่า
การบริหารการเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยน และจะต้องมีการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้การเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างถูกต้อง มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการเรียนสอนไว้โดย
Gladis (2011: 105) กล่าวว่า ต้องฝึกฝนการน�ำผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังจากที่ถูกมอบหมาย
ต�ำแหน่งหน้าที่ภาวะผู้น�ำ สอดคล้องกับ Owen (2011: 109) ที่ กล่าวว่า การเรียนรู้และการพัฒนาคุณสมบัติด้านภาวะผู้น�ำมี
ความเกี่ยวโยงกัน
กลยุทธ์หลักที่ 3 ปรับเปลี่ยนหลักสูตรสถานศึกษา กลยุทธ์นี้พัฒนาขึ้นเพื่อเสริมจุดแข็งและขจัดจุดอ่อนของด้านภาวะ
ผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว เพราะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นพื้นฐานของการด�ำเนินงานในโรงเรียนด้านอื่นจึงจ�ำเป็นที่จะ
ต้องสร้างกลยุทธ์เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วของนักเรียนให้ครบทุกด้านเพื่อให้เกิดความครอบคลุมซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับ Joiner and Josephs (2007) ที่กล่าวว่า ปัจจัยหนึ่งในการสนับสนุนการเพิ่มความคล่องแคล่วในการปรับ
เปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ที่เน้นความคล่องแคล่วในการปรับเปลี่ยนให้ทันกับ
สถานการณ์ในภาวะผู้น�ำโดยเฉพาะ สอดคล้องกับ Posner (2009) ที่วิจัยเรื่อง A Longitudinal Study Examining Changes
in Students’ Leadership Behavior โดยผลงานวิจัยนี้สนับสนุนว่าหลักสูตรมีส่วนส�ำคัญในการช่วยพัฒนาพฤติกรรมของ
ภาวะผู้น�ำได้มากกว่าการที่บุคคลเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตามปกติโดยอาศัยประสบการณ์ชีวิต
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1) โรงเรียนเอกชนควรน�ำกลยุทธ์หลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการวัดและประเมินผลไปปฏิบัติก่อน เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนในด้านภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วมีความต้องการจ�ำเป็น
มากที่สุด
2) การน�ำกลยุทธ์หลักที่ 2 ยกระดับการบริหารการเรียนการสอน ไปใช้ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนควรน�ำกลยุทธ์รองด้าน
การเร่งรัดการก�ำหนดแผนการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว ไป
ปฏิบัติก่อน เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า มีความต้องการจ�ำเป็นมากกว่า กลยุทธ์รองด้าน ส่งเสริมการจัดท�ำแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของนักเรียนในด้านภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว
3) การน�ำกลยุทธ์หลักที่ 3 ปรับเปลี่ยนหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรท�ำคู่ไปกับ กลยุทธ์หลักที่ 1
เนื่องจากหลักสูตรสถานศึกษาเป็นพื้นฐานและทิศทางให้กับการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล นอกจากนั้นกลยุทธ์
ด้านหลักสูตรสถานศึกษามีรายละเอียดด้านภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วครบทั้ง 8 ด้าน จึงท�ำให้กลยุทธ์ด้านการเรียนการสอน
และการวัดและประเมินผลสะดวกในการน�ำไปปฏิบัติต่อ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการวิจัยเพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลด้านการพัฒนาผู้บริหาร และครูให้มีภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่ว
เพราะหากผู้บริหาร และครูมีภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วอย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นแบบอย่างส�ำหรับนักเรียน แต่งานวิจัยครั้งนี้
ศึกษาเฉพาะการบริหารวิชาการ
2) ควรมีการติดตามประเมินการน�ำกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนานักเรียน
ให้มีภาวะผู้น�ำอย่างคล่องแคล่วไปปฏิบัติจริง เพื่อน�ำไปใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์ เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ไม่ได้น�ำไปทดลองใช้
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