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บทคัดย่อ
การพัฒนาทักษะภาวะผู้น�ำนั้นสอดคล้องกับแนวคิด Thailand 4.0 และศตวรรษที่ ๒๑ เกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เบื้องต้นต้องพัฒนาทักษะภาวะผู้น�ำทาง
การศึกษาให้ดีมีความสามารถในทักษะต่างๆ ดังนั้น การพัฒนาภาวะผู้น�ำทางการศึกษาตามหลัก
พระพุทธศาสนา ควรต้องอาศัยหลักพรหมวิหาร ๔ คือ ๑. ผู้บริหารควรให้ความเมตตาอย่างยุติธรรม
๒. ผู้บริหารควร ให้การช่วยเหลืออย่างเสมอภาค ๓. ผู้บริหารควรพลอยยินดีให้เสมอเท่าเทียมกัน
๔. ผูบ้ ริหารต้องมีใจเป็นกลางในการท�ำงาน การพัฒนาทักษะภาวะผูน้ ำ� ทางการศึกษาส่งผลให้ผรู้ ว่ มงาน
ท�ำงานอย่างมีความสุข

ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนา, ทักษะ, ภาวะผู้น�ำ, การศึกษา
Abstract

Leadership development in accordance with Thailand 4.0 and century 21st.
Its concerned with educational development to follow up the world changing. First of
all, It must develop the skill of the educational leadership to has ability in other skills.
So, the development of the educational leadership in Buddhism, it should upon
the four Brahmavihara doctrinces .i.e. 1) the administrator should give kindness fairly.
2) the administrator should help the others fairly. 3) the administrator should congratulate
to the others fairly. 4) the administrator should has fair heart in working for developing
the skill of the educational leadership. Its effected to colleague working happily.
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บทน�ำ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว มาจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน เช่น ความเจริญ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาคนว่างงาน และอัตรา
การเพิ่มขึ้นของประชากรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาพื้นฐานและปัญหาอื่น ๆ ติดตามมา
เป็นลูกโซ่ โดยเฉพาะปัญหาด้านศีลธรรม จริยธรรมเสื่อมลงความประพฤติในทางมิชอบของบุคคล
หลายระดับ และหลายองค์กร รวมถึงสถาบันทางการศึกษาจึงส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นและสังคม
ในที่สุด
1
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กล่าวถึงการบริหารการศึกษาต้องเป็นไป
อย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ส่วนคุณสมบัติของผู้บริหารที่ดีน้ัน จะต้องมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพเพื่อความส�ำเร็จในการบริหารจัดการของสถานศึกษาและการจัดการศึกษา สิ่งที่ส�ำคัญคือ
ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และมีภาวะผู้น�ำตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการพัฒนาทักษะ
ภาวะผู้น�ำทางการศึกษาตามแนวพุทธควรอาศัยหลักพุทธธรรมดังนี้
การพัฒนาภาวะผู้น�ำทางการศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ คือ
		 ๑. ด้านเมตตา ผู้บริหารควรให้ความยุติธรรมเท่าเทียมกันในการท�ำงาน ช่วยเหลือด้าน
ก�ำลังทรัพย์ ใช้งานให้ถูกกับบุคคลที่มีความสามารถกับงาน
		 ๒. ด้านกรุณา ผูบ้ ริหารควร ให้การช่วยเหลือตอบแทนต้องบริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรม เสมอเท่าเทียมกัน
ผู้บริหารต้องรับทราบปัญหาของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้ความช่วยเหลือ ในด้านต่างๆ
		 ๓. ด้านมุทิตา ผู้บริหารควรพลอยยินดีเมื่อบุคลากรได้ต�ำแหน่งใหม่ หรือ ท�ำหน้าที่ใหม่
ให้เสมอเท่าเทียมกัน ในการปฏิบัติหน้าที่
		 ๔. ด้านอุเบกขา ผู้บริหารต้องมีใจเป็นกลางในการท�ำงานหน้าที่ มอบหมายงานให้กับบุคคล
ที่มีความรู้และความสามารถกับงาน ไม่ใช้บุคคลที่ไม่ถูกกับงาน เลือกบุคคลที่ถนัดกับงานเท่าเทียมกัน
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แนวคิดเกี่ยวกับผู้น�ำและภาวะผู้น�ำ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต) ได้กล่าวถึงผูน้ ำ� ว่า ผูน้ ำ� ในทางพระพุทธศาสนานัน้ ผูน้ ำ� สูงสุด
ในสมัยพุทธกาล ก็คือพระศาสดา อธิบายว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงน�ำหมู่ ชื่อว่า พระศาสดา
เหมือนบุคคลผู้น�ำเกวียน ย่อมน�ำหมู่เกวียนข้ามที่กันดาร ข้าม คือข้ามขึ้น ข้ามออก ข้ามพ้นที่กันดาร
1

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส�ำนักนายกรัฐมนตรี, สถาบันส่งเสริมการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๓), หน้า ๒๕.

05.

(65-73).indd 66

31/5/2561 21:47:57

การพัฒนาทักษะภาวะผู้น�ำทางการศึกษา

67

เพราะโจรที่กันดาร เพราะสัตว์ร้าย ที่กันดาร เพราะอดอยากที่กันดาร เพราะขาดน�้ำได้แก่ ให้ถึงถิ่นที่
ปลอดภัย ฉันใด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้น�ำ เป็นผู้น�ำโดยวิเศษ เป็นผู้ตามแนะน�ำ ทรงให้รู้จัก
ประโยชน์ ให้พินิจพิจารณา ให้เพ่งประโยชน์ ทรงให้เลื่อมใสได้ เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า
จึงชื่อว่า ผู้ทรงน�ำหมู่ เพราะว่าพระผู้มีพระภาคนั้นทรงมีพระนามว่า “นายโก” และ “วินายโก” ไวพจน์
2
อย่างหนึ่งที่เรียกพระพุทธเจ้า ก็คือ นายก ซึ่งแปลว่า ผู้น�ำ ในขณะที่ ประเวศวะสี กล่าวถึง ภาวะผู้น�ำ
3
คือภาวะทีก่ อ่ ให้เกิดศรัทธาเป็นทีย่ อมรับและเกิดจุดมุง่ หมาย ร่วมกันในสังคมนัน้ ๆ และ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราชภาวะผู้น�ำคือการใช้อิทธิพลของบุคคลหรือของต�ำแหน่งให้ผู้อื่นยินยอมปฏิบัติตาม
4
เพื่อที่จะน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามที่ได้ก�ำหนดไว้
สรุปได้ว่า ผู้น�ำ คือผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ มีความสามารถดี เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ โดยสามารถ
ทีจ่ ะประสานชักจูงบุคคลทัง้ หลายให้เกิดความเชือ่ มัน่ และปฏิบตั ติ ามด้วยความเต็มใจและภาวะผูน้ ำ� คือ
การใช้อทิ ธิพลต่อบุคคลอืน่ ในการสร้างสรรค์หรือปลูกฝังศรัทธาความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึน้ ในระหว่าง
ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางที่ผู้น�ำหรือผู้บริหารต้องการ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้

ประเภทของผู้น�ำและภาวะผู้น�ำ

ประเภทของผูน้ ำ� และลักษณะของผูน้ ำ� จะเป็นแบบใดซึง่ ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ของสังคมในแต่ละ
แห่งเป็นต้นตัวก�ำหนด เพราะผู้น�ำที่เป็นบุคคลธรรมดาก็สามารถที่จะได้รับการยอมรับจากมติมหาชน
จึงต้องปรับปรุงตนเองให้เข้าสภาพแวดล้อมและสารภาพการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีทัศนะของ
นักวิชาการทั้งหลายต่อไปนี้
กวี วงศ์พุฒ ได้จ�ำแนกผู้น�ำออกเป็น ๓ ประเภทด้วยกัน ได้แก่
ก. พิจารณาตามความรับผิดชอบที่ผู้รับผิดชอบอยู่ซึ่งแยก ได้เป็นผู้น�ำซึ่งได้มาโดยอ�ำนาจ
อันได้แก่ ผู้น�ำที่เป็นผู้น�ำขึ้นมาโดยอาศัยอ�ำนาจทางกฎหมายหรืออ�ำนาจทางการปกครอง อ�ำนาจจาก
การบังคับบัญชา ท�ำให้สามารถใช้บุคคลอื่นๆให้เกิดประโยชน์ ในการด�ำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของกลุ่ม อ�ำนาจของผู้น�ำในลักษณะนี้ใช้จ�ำแนกได้ดังนี้
2

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น�ำ, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๕๐), หน้า ๖.
ประเวศ วะสี, “ภาวะผู้น�ำสภาพในสังคมไทยและวิธีแก้ไข”, ในภาวะผู้น�ำความส�ำคัญต่ออนาคตไทย,
(กรุงเทพมหานคร : มติชน,๒๕๔๒), หน้า ๗๑.
4
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษาหน่วยที่ ๕-๘, พิมพ์ครั้งที่
๒ (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หน้า๑๐.
3

05.

(65-73).indd 67

31/5/2561 21:47:58

68

วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ

		 ๑. ผู้น�ำแบบใช้พระเดช ผู้น�ำในลักษณะนี้ได้อ�ำนาจมาตามตัวบทกฎหมาย เป็นผู้มีอ�ำนาจ
ตามกฎหมายและสามารถใช้อ�ำนาจได้ตามกฎหมาย ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม ผู้น�ำ
ประเภทนี้ได้แก่ ผู้น�ำตามหน่ายราชการต่างๆ
		 ๒. ผู้น�ำลักษณะพิเศษหรือมีความสามารถพิเศษผู้น�ำที่มีคุณลักษณะนี้เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์
โดยก�ำเนิด มีมนุษย์สมั พันธ์ทดี่ ี มีความสามารถพิเศษในการโน้มน้าวหรือเข้าใจคนผูน้ ำ� ประเภทนีไ้ ม่จำ� เป็น
ต้องมีต�ำแหน่งอย่างเป็นทางการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น�ำและสมาชิกในกลุ่มจะออกมาในรูปแบบ
ความร่วมมือร่วมใจกันท�ำงานด้วยความรักความศรัทธาที่มีสมาชิกในกลุ่มมีต่อผู้น�ำซึ่งจะเป็นให้พลัง
สมาชิกเหล่านัน้ ร่วมกันปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำด้วยความเคารพนับถือทีส่ มาชิกในกลุม่ มีตอ่ ผูน้ ำ� ซึง่ จะเป็น
ให้พลังสมาชิกเหล่านั้นร่วมกันปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้วยความพร้อมเพียง
		 ๓. ผูน้ ำ� แบบพ่อพระ ผูน้ ำ� ลักษณะนี้ เป็นผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นจุดศูนย์กลางแห่งความรักเป็นจุดศูนย์กลาง
รวมศรัทธา ความศรัทธา ความเชื่อมั่นจากคนทั้งปวง ผู้น�ำในลักษณะนี้จะไม่ใช้อ�ำนาจตามแบบอย่าง
ผูน้ ำ� แบบใช้พระเดชหรือผูน้ ำ� ในลักษณะพิเศษ อ�ำนาจต่างๆ เกิดจากแรงศรัทธารักและเคารพนับถือจาก
ประชาชนโดยประชาชนจะพร้อมใจกันปฏิบัติตาม ผู้น�ำแบบ พ่อพระที่เห็นชัดคือ องค์พระมหากษัตริย์
ข. พิจารณาจากวิธีการที่ผู้น�ำใช้ ซึ่งจ�ำแนกได้ ดังนี้
		 ๑. ผูน้ ำ� แบบอัตนิยม หรือแบบเผด็จการ คือ ผูน้ ำ� ทีม่ คี วามก้าวร้าวใช้อำ� นาจเหนือผูอ้ นื่ ข่มผูอ้ นื่
ท�ำตัวเป็นจุดศูนย์กลางของกลุ่ม ความล�ำบากบ้าบิ่น เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้อื่นนั้นมีน้อยมาก
ผู้น�ำแบบอัตนิยม จะมุ่งหนักไปทางด้านวินัยและชอบสัญลักษณ์ภายนอกที่แสดงถึงฐานะและอ�ำนาจ
เป็นต้นว่า เครือ่ งแบบทางทหารหรือต�ำรวจผูน้ ำ� ประเภทนีส้ ว่ นใหญ่แล้วจะมีความเชือ่ มัน่ ในตัวเองเท่านัน้
ความเชื่อในผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหากมีจะน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย
		 ๒. ผู้น�ำแบบประชานิยมหรือการเป็นผู้น�ำแบบประชาธิปไตยผู้น�ำประเภทนี้จะไม่มุ่งความ
สนใจเกี่ยวกับการมีอ�ำนาจแต่ใช้วิธีกระตุ้นหรือเร้าให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรม ร่วมออกความ
คิดเห็น ผูน้ ำ� ในลักษณะนีไ้ ม่ได้ทำ� ตัวเป็นจุดศูนย์กลางในการแสดงพฤติกรรมของกลุม่ การน�ำกลุม่ จะน�ำ
โดยอาศัยวิธกี ารเชิญชวนให้สมาชิกในกลุม่ มีสว่ นร่วมออกความคิดเพือ่ จะได้วตั ถุประสงค์ของกลุม่ สมาชิก
ในกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนในกลุ่มร่วมกันพิจารณา
		 ๓. ผู้น�ำแบบเสรีนิยม ผู้น�ำในลักษณะนี้ เป็นผู้น�ำที่ปล่อยปละละเลยเปิดโอกาสให้สมาชิก
ในกลุ่มใช้เสรีภาพอย่างกว้างขวางจนดูประการหนึ่งขาดหลัก ยินยอมให้ทุกคนปกครองตนเองมากกว่า
ทีจ่ ะชีน้ ำ� หรือจ�ำกัดแนวทางปฏิบตั เิ ป็นผูน้ ำ� ประเภทปล่อยกลุม่ ตามสบาย ในบางครัง้ อาจจ�ำเป็นจะต้อง
ก�ำกับ ก็เป็นการก�ำกับหรือดูแลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นลักษณะผู้น�ำประเภทนี้โดยทั่วๆ ไปจะมีลักษณะ

05.
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เหนื่อยหน่าย เฉื่อยชา สมาชิกในกลุ่มต่างท�ำงานตามความพอใจของตนเองเป็นกลุ่มที่ขาดระเบียบวินัย
เป็นที่สุด
ค. พิจารณาจากบทบาทที่ผู้น�ำแสดง จ�ำแนกได้ ดังนี้
		 ๑. ผู้น�ำแบบแสดงตนเองในลักษณะพ่อแม่ปกครองลูก คือ ท�ำตัวเหมือนพ่อแม่ให้ลูกน้อง
เชื่อฟังและปฏิบัติตามเสมือนหนึ่งเป็นลูกหลานดูแลปกป้องและคุ้มครองลูกน้อง
		 ๒. ผู้น�ำแบบใช้กลอุบายกุมบังเหียนการบริหาร ผู้น�ำในลักษณะนี้จะพยายามสร้างอ�ำนาจ
ใช้อ�ำนาจโดยอาศัยประสบการณ์ความรอบรู้และต�ำแหน่งของตนให้เข้ากับสถานการณ์ พยายามเชิด
บุคคลหนึง่ ขึน้ ให้แสดงบทบาทเพือ่ ผลประโยชน์ของตนให้เข้ากับสถานการณ์ พยายามเชิดบุคคลหนึง่ ขึน้
ให้แสดงบทบาทเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
		 ๓. ผูน้ ำ� ในลักษณะผูเ้ ชีย่ วชาญประเภทนี้ ไม่มอี ำ� นาจในการบังคับบัญชาผูอ้ นื่ ไม่ใช่หวั หน้างาน
5
โดยแท้จริง เพียงแต่คอยให้ค�ำแนะน�ำทางวิชาการในสาขาที่ตนรอบรู้และถนัด
สมพงษ์ เกษมสิน กล่าวถึงประเภทของผู้น�ำไว้เพื่อให้เห็นพฤติกรรมของผู้น�ำ ๓ ประเภท คือ
ก. พิจารณาจากสถานการณ์ของผูน้ ำ� หรือลักษณะผูท้ ไี่ ด้มาซึง่ อ�ำนาจแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
ได้แก่
		 ๑. ผู้น�ำตกทอด คือ ผู้น�ำที่ได้รับต�ำแหน่งหน้าที่กลุ่มเพราะบิดามารดาเป็นผู้น�ำกลุ่ม ดังนั้น
ต�ำแหน่งผู้น�ำจึงเป็นต�ำแหน่งมรดกตกทอดสืบกันมาสมาชิกจะมีการยอมรับผู้น�ำประเภทนี้ เพราะว่า
เคยมีความศรัทธาในบิดามารดามาก่อนจึงเป็นประเพณี
		 ๒. ผู้น�ำเป็นทางการคือ ผู้น�ำที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่มโดยมีวิธีดังต่อไปนี้
			 - ได้รบั การแต่งตัง้ จากผูม้ อี ำ� นาจสูงสุดขึน้ ไปในกรณีผมู้ อี ำ� นาจจะไม่มอี ำ� นาจสามารถพิเศษ
อะไรแต่เมื่อผู้มีอ�ำนาจเห็นสมควรก็อาจแต่งตั้งได้ดังนี้
			 - ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกของกลุ่ม ผู้น�ำประเภทนี้มักเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่า
บุคคลอื่นๆ ในกลุ่ม เช่นมีความคล่องแคล่ว มีการพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้ดีเฉลียวฉลาดท�ำให้เป็น
ที่ศรัทธาของบุคคลในกลุ่ม ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้น�ำเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วสมาชิก ก็จะเสนอ
ชื่อนี้ไปยังบุคคลทีมีอ�ำนาจให้แต่งตั้งเป็นผู้น�ำแบบทางการต่อไป
		 ๓. ผู้น�ำตามธรรมชาติ จะแสดงความสามารถออกมาจนเป็นที่ยอมรับของกลุ่มอย่างเปิดเผย
เป็นผู้ที่มีความรักอย่างแท้จริงต่อการปฏิบัติหน้าที่และจะไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้อื่น ยิ่งถ้าได้รับ
การฝึกฝนเป็นอย่างดีจะท�ำให้เขามีความสามารถสูงในการท�ำงานเพราะเขามีลกั ษณะเด่นพิเศษอยูใ่ นตัว
อยู่แล้ว ผู้น�ำตามธรรมชาติอาจแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภทคือผู้น�ำแบบใช้พระเดช ผู้น�ำแบบใช้พระคุณ
5

05.
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และ ผู้น�ำแบบพ่อพระคือผู้น�ำที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์อยู่ในต�ำแหน่งที่ควรแก่การเคารพนับถือได้แก่
พระองค์พระมหากษัตริย์
ข. พิจารณาลักษณะหรือวิธีการที่ผู้น�ำใช้อ�ำนาจแบ่งผู้น�ำออกเป็น ๓ ประเภทคือ
		 ๑. ผู้น�ำแบบอัตตาธิปไตย
๒. ผู้น�ำแบบประชาธิปไตย
		 ๓. ผู้น�ำแบบตามสบาย
ค. พิจารณาจากลักษณะและวิธกี ารท�ำงานหรือบทบาททีผ่ นู้ ำ� แสดงออกแบ่งเป็น ๖ ประเภท
คือ
		 ๑. ผู้น�ำแบบเจ้าระเบียบ		
		 ๒. ผู้น�ำแบบบงการหรือค�ำสั่ง
		 ๓. ผู้น�ำแบบเชี่ยวชาญ คือผู้น�ำที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเฉพาะสาขาที่วิชาที่ได้รับการฝึก
อบรมมา
		 ๔. ผู้น�ำแบบจูง			
		 ๕. ผู้น�ำแบบร่วมมือร่วมใจ
6
		 ๖. ผู้น�ำแบบบิดามารดา
สรุปได้ว่า ผู้น�ำดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นมีอยู่หลายประเภท ซึ่งแบ่งออกตามลักษณะความรับ
ผิดชอบของผู้น�ำ ตามวิธีการที่ผู้น�ำใช้ ตามบทบาทหน้าที่ที่ผู้น�ำแสดงออก ตามการได้มาซึ่งอ�ำนาจความ
เป็นผู้น�ำ ตามการใช้อ�ำนาจของผู้น�ำและตามการแสดงออกของผู้น�ำ ซึ่งมีทั้งผู้น�ำแบบเป็นทางการและ
แบบไม่เป็นทางการ

คุณลักษณะและคุณสมบัติของภาวะผู้น�ำ

ผูน้ ำ� เป็นปัจจัยส�ำคัญในการทีจ่ ะท�ำให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามจุดประสงค์ทตี่ ง้ั ไว้ความสามารถ
และลักษณะต่างๆของผูน้ ำ� จะสามารถท�ำให้การปฏิบตั งิ านนัน้ ๆ มีประสิทธิภาพนักวิชาการและนักบริหาร
ได้กล่าวถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้น�ำไว้ดังนี้
ธงชัย สันติวงษ์และชัยยศ สันติวงษ์ กล่าวไว้ว่าคุณลักษณะของผู้น�ำที่มีประสิทธิภาพสูง มักจะ
ต้องมีความเฉลียว ฉลาด มีความยุตธิ รรม มีความเข้าใจ มีความรอบรู้ ทัว่ ไปและความรอบรูเ้ ฉพาะอย่าง
มีการรับรู้ได้อย่างถูกต้องและเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สูงอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ศึกษาและตั้งทฤษฏี
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้น�ำไว้หลายประการ ได้แก่
6

05.

สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖), หน้า ๓๖๒.
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๑. คุณลักษณะทางร่างกาย (Physical Traits)
๒. คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ (Personality)
๓. คุณลักษณะทางนิสัยส่วนตัว (Personal Traits)
7
๔. คุณลักษณะทางสังคม (Social Traits)
สรุปได้ว่าผู้น�ำที่ดีนั้นต้องมีคุณสมบัติของความเป็นผู้น�ำที่ดีดังนี้
๑. คุณลักษณะ ทางร่างกาย
๒. คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ
๓. คุณลักษณะทางนิสัยส่วนตัว
๔. คุณลักษณะทางสังคม เช่น ความกล้าหาญ ความเด็ดขาด ความเที่ยงตรง ความกระตือรือร้น
และที่ขาดไม่ได้คือ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�ำทางการศึกษา

การพัฒนาภาวะผู้น�ำทางการศึกษาได้มีนักปราชญ์ทางการศึกษาและทางพระพุทธศาสนาที่มี
ประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาได้ให้แนวคิดที่น่าสนใจดังนี้
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า นักบริหารจะท�ำหน้าที่ส�ำเร็จลุล่วงไป
8
ด้วยดี ต้องสร้างภาวะผู้น�ำ ๓ ประการ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ทุติยปาปณิกสูตร ดังนี้
๑. จักขุมา หมายถึง มีปัญญามองการไกล เช่น ถ้าเป็นพ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจนั้นจะต้องรู้ว่า
สินค้าไหนได้ราคาถูก แล้วน�ำไปขายที่ไหนจะได้ราคาแพงในสมัยนี้ต้องรู้ว่าหุ้นจะขึ้นหรือจะตก ถ้าเป็น
นักบริหารทัว่ ไปต้องสามารถวางแผนและฉลาดในการใช้คนคุณลักษณะข้อแรกนีต้ รงกับภาษาอังกฤษว่า
Conceptual Skill คือ ความช�ำนาญในการใช้ความคิด
๒. วิธูโร หมายถึง การจัดธุระได้ดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น พ่อค้าเพชร ต้องดูออกว่า
เป็นเพชรแท้ หรือเพชรเทียม แพทย์หัวหน้าคณะผ่าตัดต้องเชี่ยวชาญการผ่าตัดคุณลักษณะที่สองนี้
ตรงกับค�ำว่า Technical Skill คือ ความช�ำนาญด้านเทคนิค
๓. นิสสยสัมปันโน หมายถึง พึ่งพาอาศัยคนอื่นได้ เพราะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี เช่น พ่อค้า
เดินทางไปค้าขายต่างเมืองก็มีเพื่อนพ่อค้าในเมืองนั้นๆ ให้ที่พักอาศัยหรือให้กู้ยืมเงิน เพราะมีเครดิตดี
นักบริหารที่ดีต้องผูกใจคนไว้ได้ คุณลักษณะที่สามนี้ส�ำคัญมาก “นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ขึ้นสู่ที่สูง
ไม่ได้” ข้อนี้ตรงกับค�ำว่า Human Relation Skill คือ ความช�ำนาญด้านมนุษย์สัมพันธ์
7

ธงชัย สันติวงษ์และชัยยศ สันติวงษ์, พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,
๒๕๒๒), หน้า ๑๒๔.
8
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.), พุทธวิธีในการบริหาร, หน้า ๓๘ – ๓๙.
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วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ

สุพจน์ วังสินธ์ ได้สรุปคุณลักษณะที่ส�ำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมืออาชีพในยุคปฏิรูป
9
การศึกษาไว้ว่า
๑. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
๒. มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน
๓. มีจิตส�ำนึกในความมุ่งมั่น
๔. ใจกว้างเปิดโอกาสให้ครูมีเสรีภาพในการคิด
๕. ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ให้เกิดตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
๖. มีคุณภาพในการจัดการระบบบริหารโรงเรียน โดยการน�ำระบบคุณธรรมมาใช้
๗. สร้างขวัญก�ำลังใจให้ครู มีก�ำลังใจที่จะเป็นครูดี ครูเก่ง ครูที่ปรึกษา (Mentor) บทบาทของ
ผู้บริหารโรงเรียนในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
จากแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�ำทางการศึกษาพอสรุปได้ดังนี้
๑. เป็นผู้น�ำในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของครูและนักเรียน
๒. เป็นผู้น�ำในการบริหาร โดยยึดแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๓. เป็นผู้น�ำด้านการน�ำนวัตกรรม และเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
๔. เป็นผู้น�ำในการพัฒนาวิชาการ
๕. เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับชุมชน
๖. เป็นผู้น�ำในการบริหารงานแบบประชาธิปไตย โดยร่วมกันท�ำงานเป็นทีม และส่งเสริมให้
ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
๗. เป็นผู้น�ำในการจัดการศึกษา และเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรในทางสร้างสรรค์
๘. เป็นผู้น�ำในการบริหารคุณภาพ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ลงมือท�ำและรับผิด
ชอบร่วมกัน เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
๙. เป็นผู้สร้างขวัญ และก�ำลังใจแก่บุคลากรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๑๐. เป็นผู้น�ำในการจัดหางบประมาณ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

บทสรุป

บทความนี้ มุ่งเสนอให้เห็นว่า การพัฒนาทักษะภาวะผู้น�ำ สอดคล้องกับแนวคิด Thailand 4.0
และศตวรรษที่ ๒๑ ทีเ่ น้นการพัฒนาการศึกษาให้กา้ วทันการเปลีย่ นแปลงของโลก ซึง่ ในเบือ้ งต้นจะต้อง
9

สุพจน์ วังสินธ์, “การบริหารโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา”, วารสารวิชาการ, ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๓) : ๒๙ – ๓๐.
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พัฒนาทักษะภาวะผู้น�ำทางการศึกษาให้ดีมีความสามารถในทักษะต่างๆ และการพัฒนาภาวะผู้น�ำ
ทางการศึกษา ตามหลักพระพุทธศาสนา ควรต้องอาศัยหลักธรรมส�ำคัญ เช่น พรหมวิหาร ๔ ได้แก่
๑. ความเมตตาอย่างยุติธรรม ๒. ให้การช่วยเหลืออย่างเสมอภาค ๓. พลอยยินดีให้เสมอเท่าเทียมกัน
๔. มีใจเป็นกลางในการท�ำงาน และผู้น�ำที่เป็นนักบริหาร จะท�ำหน้าที่ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องมีภาวะ
ผู้น�ำ ๓ ประการ ๑. จักขุมา หมายถึง มีปัญญามองการไกล ถ้าเป็นนักบริหารทั่วไปต้องสามารถวางแผน
และฉลาดในการใช้คนคุณลักษณะข้อแรกนีต้ รงกับภาษาอังกฤษว่า Conceptual Skill คือ ความช�ำนาญ
ในการใช้ความคิด ๒. วิธูโร หมายถึง การจัดธุระได้ดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือ ความช�ำนาญด้าน
เทคนิค ๓. นิสสยสัมปันโน หมายถึง พึ่งพาอาศัยคนอื่นได้ เพราะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี ถ้าเป็น
นักบริหารที่ดีต้องผูกใจคนไว้ได้ คือ ความช�ำนาญด้านมนุษย์สัมพันธ์ หากท�ำได้เช่นนี้ การพัฒนาทักษะ
ภาวะผู้น�ำทางการศึกษา ย่อมส่งผลให้ผู้ร่วมงานท�ำงานอย่างมีความสุข
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