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บทคัดยอ 

ภาวะผูนําการสรางองคความรูเปนการแสดงออกของผูนําที่มีอิทธิพลในการสรางองคความรูตามความ

คาดหวังในการเรยีนรูใหบรรลุวสิัยทัศนรวมที่ตัง้ไว โดยอาศัยกระบวนการเกี่ยวกับการมีวสิัยทัศนรวม การแลกเปลี่ยน

เรยีนรู การสรางความหมายและองคความรู การสรางเครอืขายการเรยีนรู และการสรางบรรยากาศการเรียนรู ภาวะ

ผูนําการสรางองคความรู เปนรูปแบบของการเรยีนรูที่มีองคประกอบสําคัญไดแก 1) จุดมุงหมาย (Purpose) คือการมี

วสิัยทัศนรวม มีความเชื่อ เปาประสงคเกี่ยวกับระบบโรงเรียนและการศึกษา รวมทั้งการเรียนรูของนักเรียนมีความ

สอดคลอง มีความเชื่อ คานิยม ความคาดหวังรวมกัน ไปในทิศทางและจุดมุงหมายเดียวกัน 2) การแลกเปลี่ยนและ

การตอบแทนซึ่งกันและกัน คือการลงทุนและตอบสนองตอการเรยีนรูของผูอ่ืน ในขณะที่คาดหวังวาผูอ่ืนจะตอบสนอง 

มีความรับผดิชอบตอการเรยีนรูเชนเดยีวกัน ดังนัน้จึงตองมีการตอบแทนและการแลกเปลี่ยนการเรียนรูซึ่งกันและกัน 

ซึ่งเปนสิ่งที่ควรแกการลงทุนเพื่อการเรยีนรูตอไป  3) การเรยีนรู (Learning) เปนการสรางความหมายและองคความรู

รวมกันผานสุนทรยีสนทนา (Dialogue) การพูดคุย การสะทอนผล การแสวงหาคําตอบโดยการตั้งคําถามและจากการ

ปฏิบัต ิ4) ชุมชน (Community) เปนกลุมคนที่มีเปาหมายรวมกัน มีแรงบันดาลใจสําหรับอนาคต และใหความสําคัญตอ

กัน การเรียนรูแบบสรางองคความรูเกิดขึ้นแบบมีรูปแบบของความสัมพันธของการแลกเปลี่ยนกันและกัน มีการ

กระตุน ความเชื่อ ประสบการณ เพื่อแสวงหาคําตอบ สรางคําถาม เพิ่มความคิดใหมๆ นํามาทบทวน สะทอนคิด

เกี่ยวกับการปฏิบัต ิการประพฤต ิรวมทัง้ปรากฏการณตางๆ ที่เกดิขึ้น  

คําสําคัญ : ภาวะผูนํา, การสรางองคความรู, ภาวะผูนําการสรางองคความรู 

 

บทนํา 

กระแสของโลกที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และ

เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคสังคมฐานความรู (Knowledge-based Society) หรือยุค

สังคมแหงการเรียนรู สังคมมนุษยเปนสังคมที่ตองอาศัยการเรียนรูเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพ 

มนุษยไดใชความรูที่สั่งสมและถายทอดมาจากบรรพบุรุษ จากรุนสูรุน ตั้งแตโบราณมาจนถึงปจจุบัน นํามาใช

ประโยชนในการดําเนนิชวีติ ทําใหสามารถปองกันและแกไขปญหาตางๆ และตอบสนอง ความตองการของมนุษยได

อยางสะดวกสบายและหลากหลาย การเรยีนรูเปนเรื่องที่มีความสําคัญเชงิยุทธศาสตรมากขึ้นสําหรับบุคคลและความ

 

ภาวะผูนําการสรางองคความรูสําหรับผูบรหิารและครูในศตวรรษท่ี 21 

 



วารสารบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลัยขอนแกน                                                                                      

Journal of Educational Administration, Khon Kaen University 
2 

 

ปท่ี 12 ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

Vol.12  No.2  July – December 2016 
 

 

เจรญิของชาต ิดวยการเรียนรูเปนสื่อเชื่อมโยงกับขอมูลขาวสาร องคความรูและทักษะซึ่งเปนหัวใจสําคัญของระบบ

เศรษฐกจิสมัยใหม  แตละประเทศจําเปนตองเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ซึ่ง

ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย การใชความรูและการสรางองคความรูอยางตอเนื่อง  

ในการสรางองคความรูนั้นมีความเกี่ยวของกับปจจัยที่สําคัญคือ “คน”และในปจจุบันนี้ประเทศไทยกําลัง

เผชิญกับวิกฤตการณคุณภาพของคน อันเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของสังคมดังนั้น “การศึกษา” จึงถือเปน

เครื่องมือ ในการพัฒนาคนและเตรยีมคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การศกึษานับไดวาเปนกระบวนการ

ที่กอใหเกดิความเจรญิงอกงามของบุคคล เปนการจัดการ เพื่อสงเสริมสนับสนุนและเอ้ืออํานวยใหแตละคนเกิดการ

เรยีนรูซึ่งการจัดการศกึษาเพื่อเอ้ือใหเกิด กระบวนการเรียนรูดังกลาว สามารถเกิดทั้งในสภาพการเรียนการสอนใน

ระบบโรงเรยีน นอกระบบ และการเรยีนรูตามธรรมชาต ิ(สุดาพร ลักษณียนาวนิ, 2550;  Mcniff, 2002)    

ในชวงศตวรรษที่ผานมาแนวคิดเกี่ยวกับการเรยีนรูและการนํานัน้ไดรับอิทธิพลจากประวัติศาสตรที่คลายกัน 

ปรัชญาและแนวความคิดทางวัฒนธรรม การเรียนรูและการนํา มีความสัมพันธกัน เพราะแนวความคิดนี้เกิดขึ้นจาก

ความเขาใจในสิ่งที่สรางความเปนมนุษย การเปนมนุษยคือการเรียนรูและการเรียนรูคือการสรางความหมายและ

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโลก การสรางองคความรูจึงไดกลายเปนแนวคิดทางการศึกษาที่สําคัญ ที่จะเปลี่ยนแปลง

วธิกีารของนักวจัิยทางการศึกษา นักเขยีน นักพัฒนามืออาชพีและผูนําในการแสดงความเปนจริงของโลก แนวคิดการ

เรียนรูนี้กอใหเกิดการรับรูวา การสรางองคความรูมีความสําคัญตอการเรียนรูของเด็ก ผูใหญและการเรียนรูของ

องคการ  

การเรยีนรู เปนกระบวนการที่เกดิขึ้นภายในตัวบุคคล เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมบางอยางที่

คอนขางถาวร ซึ่งกระบวนการเรียนรูนี้ยังคงเกิดขึ้นอยูแมภายหลังจบการศึกษาแลวก็ตาม และเปนกระบวนการที่

ตอเนื่องตลอดชวีติ ดังที่ Richard R. Bootsin ไดกลาววา "การเรยีนรูเปนพื้นฐานของการดําเนนิชีวิต มนุษยมีการเรียนรู

ตัง้แตแรกเกดิจนถงึกอนตาย” จึงมีคํากลาวที่วา “ไมมีใครแกเกินที่จะเรียน” การเรียนรูจะชวยในการพัฒนาคุณภาพ 

ชวีติใหดขีึ้น ซึ่งการจัดการศกึษาเพื่อใหเกดิการเรยีนรูอยางเต็มศักยภาพนั้น ไดมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาการ

เรยีนรูอยางตอเนื่อง 

หัวใจของการปฏิรูปการศึกษานั้นตองตระหนักถึงผูเรียนและครูผูสอนเปนสําคัญ  และกลไกที่สําคัญมาก

ประการหนึ่ง ซึ่งชวยใหการปฏิรูปการเรยีนรูดังกลาวประสบความสําเร็จก็คือ  ตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใน

การบรหิารจัดการสถานศกึษาจากแนวทางดําเนนิการแบบเดมิไปสูการพัฒนาสถานศึกษาใหมีความเปนโรงเรียนแหง

การเรยีนรู  โดยจัดใหมีชุมชนแหงการเรยีนรู  ทัง้นี้เพื่อใหเปนเวททีี่มีบรรยากาศและวัฒนธรรมแหงการเรียนรูสําหรับ

สมาชกิทุกคน  ไดทําการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและประสบการณระหวางกัน  รวมทั้งการสรางองคความรูใหม ตลอดจน

นวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคลองกับการจัดการเรยีนการสอนสมัยใหม  อีกทัง้เปนเวทีที่ชวยสรางพลังขับเคลื่อนใหการ

ปฏิรูปการเรยีนรูประสบผลสําเร็จ การบริหารจัดการจําเปนตองปรับและพัฒนาใหสอดคลองกับโลกยุคไรพรมแดน 

สังคมที่อาศัยองคความรู (Knowledge-based Society) และยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based Economy) 
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(ธรีะ รุญเจรญิ, 2557) ซึ่งกระบวนการสรางองคความรูในสถานศกึษานัน้ ผูบรหิารหรอืผูนํามีบทบาทสําคัญอยางมาก

ในการขับเคลื่อน กระตุน และจัดบรบิทใหเอ้ือตอการเรยีนรูของบุคลากร 

ผูนําในอนาคต จะตองผูกพันตอการเรยีนรูอยางตอเนื่อง  จะตองหม่ันพัฒนาฝกอบรมและหาประสบการณ

ใหม  เพื่อคงความมีทักษะ  ความรูความเขาใจในการนําองคการแหงการเรียนรูของตนใหสามารถกาวทันกระแสโลก 

ผูนําจําเปนตองมีทักษะ เชน ทักษะในการเรียนรู  การสรางองคความรูอยางตอเนื่อง และการทําความเขาใจเชิง    

มโนทัศนดวยตนเอง  ทักษะดานการสื่อสารและความสัมพันธระหวางบุคคล  ความสามารถในการบริหารและการ

ทํางานแบบทีม  การบริหารความขัดแยงและเทคนิคการเจรจาตอรอง  ความสามารถกาวทันเทคโนโลยี และ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ รวมทั้งการมีความรูความเขาใจตอพฤติกรรมเชิงการเมือง ผูบริหารในอนาคตจึงตองมี

คุณสมบัติที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงสูคุณภาพการศึกษา และจัดการบริหารสถานศึกษาใหเปน องคการแหงการ

เรยีนรู (Learning Organization)  อยางแทจรงิ ลักษณะของสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลควรมีลักษณะเนนนักเรียนเปน

ศูนยกลาง มีแผนงานวชิาการที่ด ีการจัดการเรยีนการสอนแบบศูนยกลางการเรียนรู สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน

และการสรางองคความรู มีบรรยากาศสถานศกึษาในทางบวก สงเสริมความมีปฏิสัมพันธตอกันเปนแบบกลุม มีการ

พัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง ใชภาวะผูนําแบบมีสวนรวมสงเสริมการแกปญหาอยางสรางสรรค ผูปกครองและ

ชุมชนมีสวนรวม ซึ่งประสิทธิผลของโรงเรียนเปนความสามารถในการดําเนินการโดยผูนําใชความสามารถในการ

บรหิารโรงเรยีนใหสามารถจัดการศกึษา ไดสําเร็จดวยดีใหเกิดผลตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีคุณภาพ (Sergiovanni, 

2009) โรงเรยีนที่จะประสบความสําเร็จอยูภายใตการนําของผูนําที่มีประสทิธผิล การศกึษามากมายระบุวา ภาวะผูนํา

และการบรหิารจัดการที่มีประสทิธผิลเปนปจจัยสําคัญสําหรับโรงเรยีนที่ประสบความสําเร็จ การศกึษาวจัิยแบบลุมลึก

ยังแสดงใหเห็นอีกวาภาวะผูนําของผูอํานวยการทั้งระดับประถมและมัธยมเปนปจจัยหลักสําคัญของประสิทธิผลของ

โรงเรยีน (Sammons et al., 1995) ซึ่งสิ่งหนึ่งที่แสดงใหเห็นถงึความมีประสทิธผิลของสถานศกึษาคือการที่สถานศึกษา

นัน้เปนองคกรแหงการเรยีนรู มีบรรยากาศแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางสรรคนวัตกรรม หรือองคความรูได

ดวยตนเอง 

การปรับปรุงพัฒนาสถานศกึษาไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู  นับเปนงานที่ยากลําบากตอการทําให

สําเร็จ  เนื่องจากกรอบความคิดในเรื่องนี้นี้คอนขางกวาง  ยังขาดความชัดเจนเชิงปฏิบัติอีกมาก ตลอดจนมีปจจัยที่

เปนตัวแปรที่เกี่ยวของมากมาย  แตผลจากงานวจัิยจํานวนไมนอยที่มีความเห็นตรงกันประการหนึ่งวา  ภาวะผูนําเปน

กุญแจสําคัญที่จะขับเคลื่อนแนวคิดเรื่องนี้ลงสูการปฏิบัติ จนสามารถบรรลุเปาหมายการเปนองคกรแหงการเรียนรู  

เพราะถาผูนําสถานศึกษายังขาดความรูความเขาใจอยางถองแทถึงความสําคัญ ตลอดจนใหความสนับสนุนใน

กระบวนการดําเนนิงานทุกขัน้ตอนของสถานศกึษาอยางจรงิจังแลวก็ยากที่จะสําเร็จได  

ภาวะผูนํามีความสําคัญตอทีมงาน และองคกร เปน “กระบวนการที่มีอิทธิพลตอบุคคลอ่ืนๆ เพื่อใหบรรลุ

ขอตกลงตามวัตถุประสงครวมกันขององคกร” (Patterson, 1993) นอกจากนี้ Ricketts (2003) ยังกลาวถึงภาวะผูนํา

เปนความสามารถที่ขับเคลื่อนหรอืมีอิทธิพลตอผูอ่ืน ใหมุงสูความสําเร็จสูเปาหมายของตนและเปาหมายของกลุมได
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ซึ่งเปนลักษณะที่มีพฤติกรรมที่เรียนรูไดและพัฒนาได การจัดการศึกษาในไทย จึงมีความมุงม่ันที่จะทําใหเปาหมาย

ของการพัฒนาคุณลักษณะที่พงึประสงคของผูเรยีนสูความสําเร็จ ซึ่งประการสําคัญในการที่จะผลักดันใหวัตถุประสงค

ดังกลาวสําเร็จ  คือบุคคลที่เปนผูนําในสถานศกึษา ซึ่งหมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาตองเปน

บุคคลที่มีภาวะผูนํา Hersey and Blanchard (1988) ชี้ใหเห็นวา การบริหารจัดเปนรูปแบบหนึ่งของภาวะผูนําซึ่งมี

ลักษณะพเิศษ ผูนําที่ดแีละมีประสทิธภิาพ จึงจําเปนอยางย่ิงสําหรับองคการ ไมวาจะเปนองคการธุรกิจหรือองคการ

ทางการศกึษา ทุกหนวยงานจึงพยายามคนหารูปแบบและตัวชี้วัดของผูนําที่มีทักษะ ความสามารถสูง  การบริหารงาน

ดานการศกึษาตองการนักบรหิารที่มีภาวะผูนําทางการบริหารสูง ภาวะผูนําการสรางองคความรู เปนคุณสมบัติของ

ผูบริหารชั้นเลิศ เปนการสรรคสรางองคความรูอยางตอเนื่อง สอดรับกับการประเมินผูบริหารสถานศึกษาของ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มุงเนนใหผูบริหารพัฒนาตนเองและองคกร 

ผูบรหิารตองมีการสรางสรรคความรูของตนเองและองคกรอยางตอเนื่อง เปนบุคคลแหงการเรียนรู เปนนักวิจัยและ

นักพัฒนา ภาวะผูนําการสรางองคความรูจึงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนานักบรหิารมืออาชพี 

Lambert (2002) ไดพัฒนาทฤษฎีภาวะผูนําการสรางองคความรู (Constructivist Leadership) ขึ้น โดยเริ่มจาก

การศกึษาเกี่ยวการเรยีนรูและการนําซึ่งพบวามีความสัมพันธกัน  เริ่มแรก Lambert ไดพัฒนาการเปนผูนําการสราง

องคความรูซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดใีนมหาวทิยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และพบวาอยูในวง

สนทนาในหมูนักการศกึษา นักพัฒนา และนักปฏิรูปโรงเรียน จากนั้น Lambert ศึกษาทําความเขาใจอยางลึกซึ้งและ

พัฒนาทฤษฎีภาวะผูนําการสรางองคความรูขึ้น โดยมีสมรรถนะของภาวะผูนําเปนกรอบแนวคิด มีเกณฑของ

สมรรถนะภาวะผูนํา คือ  1) การมีสวนรวมอยางกวางขวางในการทํางานเพื่อสรางความรู  2) การมีวิสัยทัศนรวม ซึ่ง

มุงเนนผลงานที่เปนนวัตกรรมใหมของโรงเรียน โดยเฉพาะเปาหมายของการเปนชุมชนแหงการเรียนรูหรือชุมชน

วิชาการ หรือชุมชนวิชาชีพ เหลานี้เปนตน  3) การใชแนวทางของการแสวงหาคําตอบโดยการตั้งคําถาม (Inquiring 

Approach) เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  4) บทบาท ความรับผิดชอบและการรวมคิดรวมทําที่นําไปสูความ

รับผดิชอบแบบรวมพลัง  5) การสะทอนคิด และสะทอนผล  6) การมุงผลลัพธและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน อยางนอย

ตลอดชวง 4 ป ซึ่ง Lambert ไดใหความหมายของ ภาวะผูนําการสรางองคความรู (Constructivist Leadership) ไววา

เปน กระบวนการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันของผูมีสวนรวมในชุมชนการศึกษาเพื่อนําไปสูวัตถุประสงคที่ตั้งไวรวมกัน 

รูปแบบของการเปนผูนํารวมกันที่เกี่ยวของกับบทบาทของความเปนผูนําระหวางผูรวมในชุมชนทางการศกึษา Lambert 

 

ข้ันตอนการเรยีนรูแบบสรางองคความรู 

 การเรยีนรูแบบสรางองคความรูเกดิขึ้นแบบมีรูปแบบของความสัมพันธของการแลกเปลี่ยนกันและกัน มีการ

กระตุน ความเชื่อ ประสบการณ เพื่อแสวงหาคําตอบ สรางคําถาม เพิ่มความคิดใหมๆ นํามาทบทวน สะทอนคิด

เกี่ยวกับการปฏิบัต ิการประพฤต ิรวมทัง้ปรากฏการณตางๆ ที่เกดิขึ้น ขัน้ตอนที่ซับซอนเหลานี้ตองการความไววางใจ 

ความไวเนื้อเชื่อใจ การเคารพซึ่งกันและกัน 
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 การเปนผูนําอยางเปนทางการจึงตองใหความสําคัญและใสใจอยางมาก ตองสรางสถานการณเพื่อใหเกิด

ความไววางใจซึ่งกันและกัน การเคารพซึ่งกันและกัน และการแบงปนความคิด ความเชื่อ ความคาดหวัง ความรูและ

ความเขาใจตางๆ ในการทํางานรวมกันซึ่งมี 4 ขัน้ตอนในการเรยีนรูแบบสรางองคความรู 

1. การกระตุนความเชื่อ คานยิม เงื่อนไขและเกณฑตางๆ การรับรูและประสบการณ  สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นได

โดยผานกระบวนการตัง้คําถาม-หาคําตอบ เรื่องราวหรอืเรื่องเลาตางๆ  การสะทอนคิด การเขียนไวหรือการเขียนใน

ไดอารี่ รวมทัง้การพูดคุยหรอืสนทนาตางๆ 

2. การแสวงหาวิถีทางไปสูการปฏิบัติ ในการคนหาขอมูล ขาวสารใหมๆ อาจใชการตั้งคําถาม การสังเกต 

การวิจัยปฏิบัติการ การแกปญหา การตรวจสอบและการประเมินงานตางๆ รวมทั้งเรียนรูจากการปฏิบัติที่ดีที่สุด 

(Best Practice) เปนตน 

3. การสรางความหมาย ในสิ่งที่เราเชื่อและคิดสรางสรรคในสิ่งที่เปนไปได การแสวงหาคําตอบอาจใช

กระบวนการวจัิย วจัิยและพัฒนา ซึ่งใชเทคนคิวธิตีางๆ ในการไดมาซึ่งกระบวนการ รูปแบบตางๆ เชน สุนทรียสนทนา 

(Dialogue) วาทกรรม (Discourse analysis) การสํารวจและอ่ืนๆ เปนตน 

4. การปฏิบัตใินลักษณะใหมๆ  เพื่อใหไดผลลัพธในการเรยีนรู มีการวางแผน คิดสรางสรรคอยางหลากหลาย

วธิกีาร และไดผลลัพธออกมาอยางหลากหลายรูปแบบและผลลัพธที่แตกตางกันไป 

ภาวะผูนําการสรางองคความรูครอบคลุมถึงการเสริมสรางศักยภาพใหครูมีอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบในการมีสวนรวมในการปฏิบัติที่สงเสริมความสําเร็จของนักเรียน โดยเปนผูอํานวยความสะดวกของการ

พัฒนาของสถานศึกษา ชุมชนทางการศึกษาที่มีวัตถุประสงครวมกัน การเรียนรูของผูใหญก็เชนเดียวกับเด็ก โดย

เรยีนรูผานกระบวนการของการสรางความหมายและสรางองคความรู การแสวงหา การมีสวนรวมและการสะทอนผล 

หนาที่ของภาวะผูนําการสรางองคความรูจะตองมีสวนรวมกับบุคคลในกระบวนการที่สรางเงื่อนไขสําหรับการเรียนรู

และรูปแบบพื้นฐานโดยทั่วไปเกี่ยวกับการเรยีนการสอนและการเรยีนรู การศกึษาจะตองมีการจัดระเบียบและนําไปใน

ลักษณะที่วากระบวนการการเรยีนรูเหลานี้ใหทศิทางและแรงผลักดันในการพัฒนามนุษยและการพัฒนาการศึกษา ซึ่ง

สถานศึกษาสวนใหญจะพยายามใหเกิดคุณลักษณะใหญๆ อยู 3 ระยะคือ ชวงกอราง (Instructive) ชวงเปลี่ยนผาน 

(Transition) และชวงความสามารถหรือสมรรถภาพสูง (High Capacity) ซึ่งทั้งสามระยะนี้เปนการสรางคุณลักษณะ

เพื่อใหเกดิสมรรถนะของภาวะผูนําแบบนี้ใหสูงขึ้น ดังนี้ 

 ชวงกอราง (instructive) เปนระยะเริ่มกอสรางโครงสรางของความรวมมือและกระบวนการ เชน สราง

ทีมงาน สรางวิสัยทัศน สํารวจความเชื่อ ปทัสถาน ความคาดหวังและการทํางานรวมกัน เปนตน คณะครูตางมี

พฤตกิรรมตางๆ บางก็มีพฤตกิรรมแบบพึ่งพา บางก็อิสระ หรอืคัดคาน 

 ชวงเปลี่ยนผาน (Transition) เปนระยะดําเนนิการของกระบวนการตางๆ เริ่มปลอยและควบคุมนอยลง แต

ใหการสนับสนุน สอนงาน ปรึกษางานและเปนพี่เลี้ยงบางในบางกรณี มีกระบวนการคิดแบบยุทธศาสตร เชน การ

สรางความสัมพันธกับสมาชกิ การสรางบรรยากาศของความไววางใจ   เปนตน สรางวัฒนธรรม สรางใหครูเกิดภาวะ

ผูนํา มีการสรางเอกลักษณในหมูสมาชกิในองคการ 
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 ชวงสมรรถภาพหรือความสามารถสูง (High Capacity) เปนชวงพัฒนาความสามารถ ศักยภาพของแต

ละบุคคลในโรงเรยีน ครูมีบทบาทที่สําคัญและโดดเดน ขณะเดียวกันผูอํานวยการจะลดบทบาทลง มีการรวมคิดรวม

ทํา บทบาทการมีสวนรวมในกระบวนการตางๆ สูงขึ้น เกิดการชวยเหลือผูบริหารในการจัดการเพื่อใหเกิดการเรียนรู

ทัง้ระดับบุคคล กลุมและองคการมากขึ้น พูดคุยเปนเสยีงเดยีวกัน ไปทางเดียวกัน พรอมกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

กอใหเกดินวัตกรรมหรอืความรูในงานมากขึ้นดวย 

 สิ่งที่กลาวมาทัง้หมดจะทําใหเกดิความรูและความเขาใจภาวะผูนําการสรางองคความรูไดชัดเจนขึ้น ซึ่งตองมี

การคิด รเิริ่ม จินตนาการ แลวมีวิวัฒนาการคอยๆ ปรากฏขึ้น จนถึงขั้นที่โรงเรียนมีสมรรถภาพสูงขึ้น ซึ่งตองใชการ

สรางองคความรูดวยการสนทนา พูดคุย กระตุนและสงเสริมอยางหลากหลายวิธีการปฏิบัติ (Senge et al., 2004) มี

การสะทอนคิด สะทอนผล ตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบ มีเวทีเสวนา สุนทรียสนทนา วาทกรรม รวมทั้งการปฏิบัติการ

เกดิขึ้นดวย 

 ภาวะผูนําการสรางองคความรู จึงเปนรูปแบบของความสัมพันธและการเรียนรูในสถานศึกษาและองคการ 

การแลกเปลี่ยนพึ่งพากันและกันของรูปแบบความสัมพันธเหลานี้จะเปนการเสริมพลังอํานาจของทุกคนที่จะกาวไปสู

ความตองการ แรงปรารถนาของความคิดเชื่อ คานิยมและความคาดหวังของ  การเรียนรูและการเปนผูนําในการ

เรยีนรูของมวลมนุษยชาตติอไปและ Lambert ไดกลาวสรุปไววาการสนทนาพูดคุยเชิงวิชาการหรืออยางมืออาชีพ ทํา

ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการพัฒนาได เนื่องจากผูใหญและเด็กสามารถเรียนรูผานกระบวนการสราง

ความหมายและสรางความรูโดยการเสาะแสวงหาคําตอบ การเขารวมกระบวนการและการสะทอนคิด ดังนั้นหนาที่

ของผูนําจึงตองดงึดูด ผูกมัดสมาชกิเหลานี้เขามาในกระบวนการซึ่งจัดวางเงื่อนไขและสรางสรรคเพื่อใหเกิดการเรียนรู

เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอน 

 

องคประกอบของภาวะผูนําการสรางองคความรู 

มีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบไวอยางหลากหลายแตมีความหมายสอดคลองกัน เชน 

องคประกอบ คุณลักษณะ ขอบขาย หรือบทบาทที่สําคัญเกี่ยวกับภาวะผูนําการสรางองคความรู ดังจะนําเสนอ

ตอไปนี้ 

 1. องคประกอบของภาวะผูนําการสรางองคความรูตามแนวคดิของ Lambert  

 Lambert (2002) ไดกลาวถงึองคประกอบของภาวะผูนําการสรางองคความรูไววา โดยทั่วไปภาวะผูนําการ

สรางองคความรู เปนรูปแบบของการเรยีนรูที่มีองคประกอบดังตอไปนี้ 

1) จุดมุงหมาย (Purpose) หมายถึง การมีวิสัยทัศนรวม มีความเชื่อ เปาประสงคเกี่ยวกับระบบ

สถานศกึษาและการศกึษา รวมทั้งการเรียนรูของนักเรียนตองมีความสอดคลอง มีความเชื่อ คานิยม ความคาดหวัง

รวมกัน ไปในทศิทางและจุดมุงหมายเดยีวกัน 
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2) การแลกเปลี่ยนและการตอบแทนซึ่งกันและกัน (Reciprocal) หมายถึง การลงทุนและตอบสนองตอ

การเรยีนรูของผูอ่ืนในขณะที่คาดหวังวาคนอ่ืนจะตอบสนอง มีความรับผดิชอบตอการเรยีนรู คลายกับตัวเราเอง ดังนั้น

จึงตองมีการตอบแทนและการแลกเปลี่ยนการเรยีนรูซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนสิ่งที่ควรแกการลงทุนเพื่อการเรยีนรูตอไป 

      3) การเรยีนรู (Learning) หมายถึง การสรางความหมายและองคความรูรวมกันผานการสนทนา หรือ

สุนทรยีสนทนา (Dialogue) การพูดคุย การสะทอนผล การแสวงหาคําตอบโดยการตัง้คําถามและจากการปฏิบัต ิ

   4) ชุมชน (Community) หมายถึง กลุมคนที่มีเปาหมายรวมกัน มีแรงบันดาลใจสําหรับอนาคต และให

ความสําคัญตอกัน ชุมชนจึงเปนองคประกอบที่มีความสําคัญในการทําใหเกดิการเรยีนรูของคน 

 การเรยีนรูแบบสรางองคความรูเกดิขึ้นแบบมีรูปแบบของความสัมพันธของการแลกเปลี่ยนกันและกัน มีการ

กระตุน ความเชื่อ ประสบการณ เพื่อแสวงหาคําตอบ สรางคําถาม เพิ่มความคิดใหมๆ นํามาทบทวน สะทอนคิด

เกี่ยวกับการปฏิบัต ิการประพฤต ิรวมทัง้ปรากฏการณตางๆ ที่เกดิขึ้น ขั้นตอนที่ซับซอนเหลานี้ตองการความไววางใจ 

ความไวเนื้อเชื่อใจ การเคารพซึ่งกันและกัน 

2. องคประกอบของภาวะผูนําการสรางองคความรูตามทัศนะของ Setser  

Bryan Howard Setser (2004) ไดทําการวิจัยและกลาวเกี่ยวกับภาวะผูนําการสรางองคความรูของครูใหญ 

วาประกอบดวย 1) ผูออกแบบโครงสรางการเรยีนรู (Principal as Designer of Learning Structures) 2) ผูนําของผูเรียน 

(Principal as Leader of Learners) 3) ผูอํานวยความสะดวกของการเปลี่ยนแปลง (Principal as Facilitator of Change) 

4) ผูประสานงานไปยังโลกภายนอก (Principal as Liaison to the Outside World) 

3. องคประกอบของภาวะผูนําการสรางองคความรูตามทัศนะของ Alexander 

Joyce Marie Brydson Alexander (2010) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับภาวะผูนําการสรางองคความรูโดยมีการ

แสดงออกดังนี้  1) มีจริยธรรมและความมีสํานึก  (A Sense of Purpose and Ethics)  2) มีทักษะการอํานวยความ

สะดวก (Facilitation Skills)  3) มีความเขาใจในการเรียนรูแบบสรางองคความรูสําหรับมนุษยทุกคน (An 

Understanding of Constructivist Learning for All Humans)  4) มีความเขาใจที่ลกึซึ้งของการเปลี่ยนแปลง (A Profound 

Understanding of Change and Transitions)  5) มีความเขาใจในสภาพบริบท (An Understanding of Context)  6) มี

ความใสใจในการจัดสรรพลังและอํานาจ (An Intention to Redistribute Power and Authority)  7) มีความกลาเสี่ยง (A 

Personal Identity That Allows for Courage, Risk, and Low Ego Needs) 

4. องคประกอบของภาวะผูนําการสรางองคความรูตามทัศนะของ  Tankersley 

Mark Edward Tankersley (2007) ไดใหทัศนะสนับสนุนแนวคิดของ Lambert เกี่ยวกับภาวะผูนําการสราง

องคความรู ดังนี้ 

1) เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันที่ชวยใหมีการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันหรือแบบไดนามิกและ

การแลกเปลี่ยนความคิดและความสนใจ กระบวนการนี้บางครั้งเปนการรวมความเขมแข็งความสัมพันธกับผูอ่ืน 

กระบวนการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเปนกระบวนการที่ทําใหเกดิศักยภาพในสภาพแวดลอมที่มีความไววางใจ มุงเนน

การสรางความหมาย และกรอบการดําเนนิการที่รวบรวมพฤตกิรรมใหมและความตัง้ใจอยางมุงม่ัน 
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2) ผูเขารวมในชุมชนการศกึษาในการสรางการเรียนรูอยางมีความหมาย หมายถึง สมาชิกทุกคนของชุมชน

ทางการศกึษาโดยไมไดแยกเปนผูนําและผูตาม รวมถึงรูปแบบ บทบาทและพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนระหวางผูเขารวม

ขึ้นอยูกับผลประโยชนของความเชี่ยวชาญ ประสบการณและความรับผดิชอบ 

3) การนําไปสูจุดมุงหมายรวมกันของการศึกษา การมีสวนรวมของเด็กและผูใหญที่อยูในรูปแบบของ

ความสัมพันธในชุมชนโรงเรยีนที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางย่ังยืน 

5. องคประกอบของภาวะผูนําการสรางองคความรูตามทัศนะของ  Bouck 

Delbert Harold Bouck (2004) ไดศึกษาทฤษฎีภาวะผูนําการสรางองคความรูของ Lambert และไดกลาวถึง

ภาวะผูนําในการสรางองคความรู ดังนี้ 1) สรางกิจกรรมการการเรียนรูรวมกัน (Activities of Learning Together) 2) 

การสรางการเรียนรูอยางมีความหมาย (Constructing Meaning) 3) การแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Collectively) 

4) ความรวมมือรวมใจ (Collaboratively) 

6. องคประกอบของภาวะผูนําการสรางองคความรูตามแนวคดิของ  Buvoltz 

Katherine A. Buvoltz (2008) กลาวเกี่ยวกับบทบาทผูนําในการสรางองคความรู 1) การใหความสําคัญและ

เห็นคุณคามุมมองของครู 2) มีโครงสรางแนวคิดภาวะผูนําที่ทาทายความเชื่อครู 3) การสรางความรูอยางมี

ความหมายผานการสะทอนและการทําสุนทรยีสนทนา  4) การบรหิารจัดการโครงสรางของโรงเรยีน 5) มีการประเมิน

การเรยีนรูของครูในบรบิทการเรยีนรูที่ซับซอนขององคการแหงการเรยีนรู และยังกลาวสนับสนุนแนวคิดของ Lambert 

ภาวะผูนําการสรางองคความรูเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันที่ชวยใหผูรวมในชุมชนทางการศึกษา สราง

การเรยีนรูอยางมีความหมายนําไปสูวัตถุประสงครวมที่ตัง้ไว 

 7. องคประกอบของภาวะผูนําการสรางองคความรูตามแนวคดิของ Nonaka &Takeuchi  

Nonaka &Takeuchi (1995) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับผูนําการสรางองคความรู โดยกลาวถึงแนวทางในการบริหาร

จัดการความรู 7 ประการคือ 

1) การสรางวสิัยทัศนเกี่ยวกับองคความรูในองคการ ผูบริหารตองสรางวิสัยทัศน  เพื่อเปนเข็มทิศในการ

จัดการความรูขององคการที่ชัดเจน  เพื่อเปนการสื่อสารใหทุกคนในองคการไดรูและเกิดเปนความเชื่อ  และเปน

คานยิมรวมเพื่อนําไปสูการปฏิบัตวิสิัยทัศนดังกลาวตองเปดโอกาสใหพนักงานทุกคนไดรวมแชรประสบการณรวม เพื่อ

ทําใหรูสกึผูกพันที่จะทํางานดานการบรหิารจัดการความรูรวมกัน และนําไปสูวสิัยทัศนนั้น ตัวอยางวิสัยทัศนที่สะทอน

การสรางสรรคองคความรู  เชน  วสิัยทัศนของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (สกว.) คือ สรางสรรคปญญา  

เพื่อพัฒนาประเทศ    

2) การสรางทมีจัดการความรูขององคการ  ทมีจัดการความรูขององคการประกอบดวยบุคคล 3 กลุม คือผู

ปฏิบัตจัิดการความรู ไดแก  พนักงานปฏิบัตหิรอืทมีรับผดิชอบโดยตรง ผูปฏิบัตจัิดการความรู  ไดแก  พนักงานปฏิบัติ

หรอืทมีรับผดิชอบโดยตรง ทําหนาที่หลัก 4 ประการเกี่ยวกับ  การเสาะหาความรู  การสรางความรู การสั่งสมความรู   

และการใชความรู  ซึ่งผูปฏิบัตติองทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญความรู  บทบาทหลักคือการนําเอาความรูที่ฝงอยูในตัว

ของพนักงาน  และองคการระดับปฏิบัตมิาแลกเปลี่ยนกับความรูที่ชัดแจง เพื่อใหเกดิการนําความรูไปสูการบูรณาการ 
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ซึ่งผูเชี่ยวชาญทําหนาที่เปดเผยความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) ไปเก็บไวในคอมพิวเตอรใหคนหา จัดหมวดหมู 

และเพื่อจัดสงใหพนักงานไดงาย 

2.1) ผูบรหิารระดับกลางหรือวิศวกร  ซึ่งเปนผูขับเคลื่อนและมีหนาที่แปลงความรูที่ฝงลึกใหเปน

ความรูที่เปดเผย จับตองได โดยเปนตัวกลางในการนําวสิัยทัศนผูบรหิารระดับสูงมาแปลงเปนความรูที่เปดเผยชัดแจง 

นํามาแลกเปลี่ยน หรือแสดงตอสาธารณะ เพื่อทําความเขาใจกับพนักงานระดับปฏิบัติ เพื่อนําไปสูวิสัยทัศนระดับ

บุคคล เพื่อนําไปสูการปฏิบัต ินอกจากนัน้ผูบรหิารระดับกลาง ตองทําหนาที่แปลงความรู หรือเกลียวความรูที่ฝงลึก 

ไปสูความรูที่เปดเผย เปนการแปลงเกลยีวความรูทัง้ในหนวยงานและขามหนวยงาน 

2.2) ผูบรหิารระดับสูงขององคการ  ทําหนาที่ 3 ประการ คือ 

    2.2.1)  กําหนดเปาหมายของการจัดการความรู  เชน  วสิัยทัศนเกี่ยวกับการจัดการความรู 

  2.2.2)  สรางบรรยากาศและกฎกตกิาขององคการที่เอ้ือตอการเรยีนรู 

  2.2.3)  สรางความรูที่ทรงคุณคา ที่พัฒนาขึ้นในกระบวนการเกลียวความรู (Knowledge 

Spiral)  ขององคการในลักษณะ  New  Paradigm 

3) สรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรูอยางเขมขนในกลุมพนักงานระดับลาง การสรางบรรยากาศ

เปนบรบิทที่สําคัญขององคการที่จะสรางประสบการณใหทุกคนเกดิการเรยีนรูโดยตรงดวยตนเอง  เชน  การจัดใหไปดู

งาน  การเรยีนรูจาการไดสัมผัสบรรยากาศภายนอก เปนความรูที่เกิดจากการสัมผัสภายนอก เพื่อการเรียนรูที ่เนน

การเรยีนรูความรูที่ฝงลกึ และกระบวนการ  (Socialization)  

4) จัดการความรูไปพรอมกับการพัฒนาสินคา นวัตกรรม / วิธีการใหมหรือพัฒนารูปแบบการทํางานการ

จัดการความรูควบคูกับการพัฒนาวธิกีารปฏิบัติงาน และคุณภาพงาน  หรือพัฒนา ประสิทธิผล (Effectiveness) ของ

งาน ในการจัดการสมัยใหม หมายถงึ การจัดการเพื่อใหเกดิประสิทธิผล 4 ประการ  คือ  (1) ตอบสนองลูกคา  (2) มี

นวัตกรรม  (3) มีการพัฒนาและใชศักยภาพ Competency  อยางเต็มที่  และ (4) มีประสทิธภิาพ (Efficiency) 

5) เนนการจัดการความรูแบบใชพนักงานระดับกลางเปนตัวขับเคลื่อน (Middle-up down Management) 

การจัดการแบบ Bottom-up ลางขึ้นบน หรือบนลงลาง Top-down  เปนการจัดการที่ใชกันมาก แต Nonaka & 

Takeuchi  กลับมองกลับกัน คือใชหลักการบริหาร Middle - up –down เนนพนักงานระดับกลางเปนผูขับเคลื่อน

กระบวนการบรหิารภายในองคการ โดยเชื่อวาพนักงานระดับกลางคือผูเชื่อมโยงการปฏิบัตทิี่ดี และไดผลมากกวาการ

ทิ้งชองวาง โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการความรู ผูบรหิารระดับกลางจะเปนผูขับเคลื่อน เชื่อมโยง และทําใหองคการ

เกดิการเรยีนรูไดดี 

6) เปลี่ยนองคการไปเปนแบบ  “พหุบาท”  (Hypertext) องคการพหุบาท  คือ  องคการที่มีหลายบริบท 

(Context)  อยูในเวลาเดยีวกัน  (Hyper- context ) คือ  มีการจัดการความรูหมุนเวียนอยูระหวางชั้นตางๆ  ทําใหการ

เกื้อกูลกันและกัน เกดิการจัดการความรูที่ทรงพลัง 

7) การสรางเครอืขายกับโลกภายนอก มีประเด็นที่เกี่ยวของอยู 3 ประการ  คือ (1) การมีระบบการรับรูและ

ตรวจสอบขาวสารความกาวหนาของความรูลักษณะ Intelligence  (2) การแลกเปลี่ยนความรูกับภาคี หรือเครือขาย 

(3) สกัดความรูจากลูกคา หรอืเชื่อมโยงความรูจากผูใชบริการ โดยเฉพาะความรูที่ฝงลึกที่เกิดจาการใชบริการ หรือ

ผูบรโิภค 
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8. องคประกอบของภาวะผูนําการสรางองคความรูตามทัศนะของ Jackson 

Lorna Elam Jackson (2006) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับภาวะผูนําการสรางองคความรู ในมุมมองเปนกระบวนการ

แลกเปลี่ยนและการสรางชุมชนแหงการเรียนรูเพื่อนําไปสูวัตถุประสงครวมกัน (1) การเรียนรูรวมกัน (Shared 

Learning) (2) ความรูสกึรวมกันของชุมชน (Shared Sense of Community) (3) ภาวะผูนํารวม (Shared Leadership) 

9. องคประกอบของภาวะผูนําการสรางองคความรูการวิจัยของ อลันด คงไทย และ จันทิมา อังค

พณชิกจิ  

อลันด คงไทย และ จันทมิา อังคพณิชกิจ (2556) ไดศึกษา วิถีการสรางองคความรูในสังคมแหงการเรียนรู 

ไดกลาวถึง บทบาทของผูบริหารในฐานะองคประกอบบุคคลในการสรางความรูมีหนาที่ในการสนับสนุน การสราง

ความรูและการจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรยีนรู และ การสรางความสัมพันธอันดรีะหวางบุคคลตางๆ 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ภาวะผูนําการสรางองคความรูเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงสําหรับผูบริหารและครูในยุคปจจุบันหรือในศตวรรษที่ 

21 ในการพัฒนาสถานศกึษาใหมีประสทิธผิล พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีคุณลักษณะอัน

พงึประสงคตามพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาติ ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําการสรางองคความรูนั้นเปนรูปแบบ

การเรยีนรูที่มี 4 องคประกอบสําคัญคือ 

1. จุดมุงหมาย (Purpose) หมายถงึ การมีวสิัยทัศนรวม มีความเชื่อ เปาประสงคเกี่ยวกับระบบโรงเรียนและ

การศึกษา รวมทั้งการเรียนรูของนักเรียนตองมีความสอดคลอง มีความเชื่อ คานิยม ความคาดหวังรวมกัน ไปใน

ทศิทางและจุดมุงหมายเดยีวกัน 

2. การแลกเปลี่ยนและการตอบแทนซึ่งกันและกัน (Reciprocal) หมายถึง การลงทุนและตอบสนองตอการ

เรยีนรูของผูอ่ืนในขณะที่คาดหวังวาคนอ่ืนจะตอบสนอง มีความรับผดิชอบตอการเรียนรู คลายกับตัวเราเอง ดังนั้นจึง

ตองมีการตอบแทนและการแลกเปลี่ยนการเรยีนรูซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนสิ่งที่ควรแกการลงทุนเพื่อการเรยีนรูตอไป 

3. การเรยีนรู (Learning) หมายถงึ การสรางความหมายและองคความรูรวมกันผานการสนทนา หรือสุนทรีย

สนทนา (Dialogue) การพูดคุย การสะทอนผลการแสวงหาคําตอบโดยการตัง้คําถามและจากการปฏิบัต ิ

4. ชุมชน (Community) หมายถึง กลุมคนที่มีเปาหมายรวมกัน มีแรงบันดาลใจสําหรับอนาคต และให

ความสําคัญตอกัน ชุมชนจึงเปนองคประกอบที่มีความสําคัญในการทําใหเกดิการเรยีนรูของคน 

จะเห็นไดวาทัง้สี่องคประกอบนี้มีความสําคัญและเกี่ยวของกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู และการสราง

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ซึ่งผูบริหารและครูมีบทบาทสําคัญในการนําพาใหสถานศึกษาดําเนินงานใหบรรลุ

เปาหมายของการเรยีนรู ดังนัน้ภาวะผูนําการสรางองคความรูจึงถือเปนปจจัยสําคัญที่เปนแนวคิดใหมของภาวะผูนํา

ทางวชิาการของผูบรหิารและครู เพื่อใหมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในยุคแหงฐานความรู ในศตวรรษที่ 21 

ซึ่งการสรางองคความรูเปนเครื่องมือสูการเรยีนรูและการพัฒนาการศึกษาในดานอ่ืนๆ ที่จะสงผลตอประสิทธิผลของ

การจัดการศกึษาในศตวรรษที่ 21 นี้ 
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