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บทน�ำ

การเปลีย่ นแปลงทางการศึกษาอย่างรวดเร็ว มาจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน เช่น ความเจริญ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตามสถานการณ์ของกระแสโลก และการพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นเหตุ
ให้การจัดการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนการบริหารการศึกษา การผลิตบัณฑิตให้สามารถรองรับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และความคาดหวังของสังคม ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องปรับเปลี่ยน
วิสยั ทัศน์การจัดการศึกษาโดยตรง คือ ผูบ้ ริหารการศึกษา ด้วยเหตุนพี้ วกเขาต้องมีภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาที่มีศักยภาพสูงในด้านความรู้ ความสามารถ อันเนื่องมาจากการคาดหวังของสังคมสูงที่มี
ต่อภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้น แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�ำสถานศึกษาเชิงพุทธใน
สถานการณ์ปจั จุบนั ต้องอาศัยหลักการทัง้ ศาสตร์สากลและพุทธศาสตร์มาบูรณาการในการสร้างจิตส�ำนึก
ที่ดีต่อการพัฒนาตนเองและน�ำพาองค์กรเพื่อจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓1 ได้กล่าวถึงการบริหารการศึกษาต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ส่วนคุณสมบัตขิ องผูบ้ ริหารทีด่ นี นั้ จะต้องมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพเพื่อความส�ำเร็จในการบริหารจัดการของสถานศึกษาและการจัดการศึกษา สิ่งที่ส�ำคัญคือ
ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และมีภาวะผู้น�ำตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
หลักพุทธธรรมที่จะน�ำมาพัฒนาภาวะผู้น�ำสถานศึกษามีมากหมายแต่เมื่อมาย้อนศึกษาค�ำว่า
ภาวะผู้น�ำ ซึ่งหมายถึง ศิลปะแห่งการท�ำงานให้ส�ำเร็จโดยอาศัยคนอื่น ก็จะมองเห็นหลักธรรมที่จะเป็น
แนวทางปฏิบัติ เพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น บุคลากรในองค์กรจะท�ำงาน
เป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น จะต้องมีผู้น�ำที่ดีคอยก�ำกับดูแล ผู้น�ำที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนา คือ ต้องมี
พรหมวิหารธรรม ๔ ประการ คือ
๑) เมตตา คือ การมีความหวังดีที่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข มีความรักและความหวังดี
ต่อเพือ่ นร่วมงานซึง่ ความรักจะเกิดได้ถา้ ผูน้ ำ� รูจ้ กั มองในแง่ดี เห็นส่วนทีด่ ขี องผูร้ ว่ มงาน และรูจ้ กั ให้อภัย
หลักการข้อนี้เพื่อจะเลือกใช้งานคนอื่นให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคนนั่นเอง
1

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส�ำนักนายกรัฐมนตรี, สถาบันส่งเสริมการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๓), หน้า ๒๕.
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๒) กรุณา คือ ความสงสาร เห็นใจ ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ เมื่อผู้ร่วมงานประสบ
เคราะห์กรรม ผู้น�ำต้องมีความสงสารและคิดหาทางช่วยให้เขาพ้นทุกข์นั้น ความสงสารจะเกิดได้
เมื่อผู้น�ำต้องมีใจกว้างรับฟังปัญหาของคนอื่น
๓) มุทิตา คือความรู้สึกชื่นชมยินดีเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
๔) อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง เที่ยงตรงไม่เอนเอียง2 หลักการข้อนี้ภาวะผู้น�ำของ
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ใหญ่ครองใจผู้ทีมงานในองค์กรเพื่อจะน�ำพาและใช้งานคนอื่นได้
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงผู้น�ำว่า ผู้น�ำในทางพระพุทธศาสนานั้น ผู้น�ำ
สูงสุดในสมัยพุทธกาล ก็คือพระศาสดา อธิบายว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงน�ำหมู่ ชื่อว่า พระศาสดา
เหมือนบุคคลผู้น�ำเกวียน ย่อมน�ำหมู่เกวียนข้ามที่กันดาร ข้าม คือข้ามขึ้น ข้ามออก ข้ามพ้นที่กันดาร
เพราะโจร ที่กันดารเพราะสัตว์ร้าย ที่กันดารเพราะอดอยาก ที่กันดารเพราะขาดน�้ำ  ได้แก่ ให้ถึงถิ่นที่
ปลอดภัย ฉันใด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้น�ำ  เป็นผู้น�ำโดยวิเศษ เป็นผู้ตามแนะน�ำ  ทรงให้รู้จัก
ประโยชน์ ให้พินิจพิจารณา ให้เพ่งประโยชน์ ทรงให้เลื่อมใสได้ เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า
จึงชื่อว่า ผู้ทรงน�ำหมู่ เพราะว่าพระผู้มีพระภาคนั้นทรงมีพระนามว่า “นายโก” และ “วินายโก” ไวพจน์
อย่างหนึ่งที่เรียกพระพุทธเจ้า ก็คือ นายก ซึ่งแปลว่า ผู้น�ำ3
ประเวศ วะสี ภาวะผู้น�ำ คือ ภาวะที่ก่อให้เกิดศรัทธาเป็นที่ยอมรับและเกิดจุดมุ่งหมาย ร่วมกัน
ในสังคมนั้น ๆ4
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ภาวะผู้น�ำ  คือ การใช้อิทธิพลของบุคคลหรือของต�ำแหน่ง
ให้ผู้อื่นยินยอมปฏิบัติตามเพื่อที่จะน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามที่ได้ก�ำหนดไว้5
สมพงษ์ สิหะพล ภาวะผูน้ ำ 
� คือ การทีบ่ คุ คลหนึง่ สามารถใช้ศกั ยภาพของตนเอง ในการมีอทิ ธิพล
หรือการเปลี่ยนแปลงขององค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บุคคลหรือองค์การนั้นต้องการ
กล่าวได้ว่าภาวะผู้น�ำของผู้บริหารการศึกษา ต้องมีคุณลักษณะที่จะสร้างศรัทธาให้ทีมงานใน
องค์กรนั้น ๆ ให้ชัดในเป้าหมายที่จะเดินหน้าในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีหลักการ เป้าหมาย
2

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส�ำหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม,
๒๕๓๔), หน้า ๒-๖.
3
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น�ำ,  (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๕๐), หน้า ๖.
4
ประเวศ วะสี, “ภาวะผู้น�ำ  สภาพในสังคมไทยและวิธีแก้ไข”, ใน ภาวะผู้น�ำความส�ำคัญต่ออนาคตไทย,  
(กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๔๒), หน้า ๗๑.
5
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษาหน่วย ที่ ๕-๘,  พิมพ์ครั้ง
ที่ ๒, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หน้า ๑๐.
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กลยุทธ์ในการบริหารงานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ผู้น�ำและภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นคุณลักษณะที่ส�ำคัญในการน�ำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล

แนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับผู้น�ำและภาวะผู้น�ำ

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า ภาวะผู้น�ำ  ต้องเป็นผู้น�ำที่มีอิทธิพล มีความสามารถในการ
สร้ า งศรั ท ธา ในการท�ำงานและได้รับความร่ วมมื อ ร่ วมใจจากองค์ ก รในการปฏิ บัติ ง านให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังภาพที่ ๑ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
เปลี่ยนแปลง
ภาวะผู้นำ�

ศรัทธา
มีอิทธิพล

ภาพที่ ๑ ภาวะผู้ที่มีอิทธิพล การเปลี่ยนแปลง และมีศรัทธา

ประเภทของผู้น�ำและภาวะผู้น�ำ

ประเภทของผู้น�ำและลักษณะของผู้น�ำจะเป็นแบบใดนั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสังคม
ในแต่ละแห่ง เพราะผู้น�ำที่เป็นบุคคลธรรมดาก็สามารถที่จะได้รับการยอมรับจากมติมหาชน จึงต้อง
ปรับปรุงตนเองให้เข้าสภาพแวดล้อมและสารภาพการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีทัศนะของนักวิชาการ
ทั้งหลายต่อไปนี้
กวี วงศ์พุฒ ได้จ�ำแนกผู้น�ำออกเป็น ๓ ประเภทด้วยกัน ได้แก่
๑. พิจารณาตามความรับผิดชอบที่ผู้รับผิดชอบอยู่ ซึ่งแยกได้เป็นผู้น�ำซึ่งได้มาโดยอ�ำนาจ
อันได้แก่ ผู้น�ำที่เป็นผู้น�ำขึ้นมาโดยอาศัยอ�ำนาจทางกฎหมายหรืออ�ำนาจทางการปกครอง อ�ำนาจ
จากการบังคับบัญชา ท�ำให้สามารถใช้บุคคลอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์ในการด�ำเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของกลุ่ม อ�ำนาจของผู้น�ำในลักษณะนี้ใช้จ�ำแนกได้ดังนี้
๑) ผู้น�ำแบบใช้พระเดช ผู้น�ำในลักษณะนี้ได้อ�ำนาจมาตามตัวบทกฎหมาย เป็นผู้มีอ�ำนาจ
ตามกฎหมายและสามารถใช้อ�ำนาจได้ตามกฎหมาย ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม ผู้น�ำ
ประเภทนี้ได้แก่ ผู้น�ำตามหน่ายราชการต่าง ๆ
๒) ผู้น�ำลักษณะพิเศษหรือมีความสามารถพิเศษผู้น�ำที่มีคุณลักษณะนี้เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์
โดยก�ำเนิด มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี มีความสามารถพิเศษในการโน้มน้าวหรือเข้าใจคนผูน้ ำ� ประเภทนีไ้ ม่จำ� เป็น
ต้องมีต�ำแหน่งอย่างเป็นทางการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น�ำและสมาชิกในกลุ่มจะออกมาในรูปแบบ
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ความร่วมมือร่วมใจกันท�ำงานด้วยความรักความศรัทธาที่มีสมาชิกในกลุ่มมีต่อผู้น�ำซึ่งจะเป็นพลังให้
สมาชิกเหล่านัน้ ร่วมกันปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำด้วยความเคารพนับถือทีส่ มาชิกในกลุม่ มีตอ่ ผูน้ ำ� ซึง่ จะเป็น
พลังให้สมาชิกเหล่านั้นร่วมกันปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้วยความพร้อมเพรียง
๓) ผูน้ ำ� แบบพ่อพระ ผูน้ ำ� ลักษณะนี้ เป็นผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นจุดศูนย์กลางแห่งความรักเป็นจุดศูนย์กลาง
รวมศรัทธา ความศรัทธา ความเชื่อมั่นจากคนทั้งปวง ผู้น�ำในลักษณะนี้จะไม่ใช้อ�ำนาจตามแบบอย่าง
ผู้น�ำแบบใช้พระเดชหรือผู้น�ำในลักษณะพิเศษ อ�ำนาจต่าง ๆ เกิดจากแรงศรัทธา รัก และเคารพนับถือ
จากประชาชนโดยประชาชนจะพร้อมใจกันปฏิบตั ติ าม ผูน้ ำ� แบบพ่อพระทีเ่ ห็นชัดคือ องค์พระมหากษัตริย์
๒. 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�ำประเภทนี้ จะไม่มุ่ง
ความสนใจเกี่ยวกับการมีอ�ำนาจแต่ใช้วิธีกระตุ้นหรือเร้าให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรม ร่วมออก
ความคิดเห็น ผูน้ ำ� ในลักษณะนีไ้ ม่ได้ทำ� ตัวเป็นจุดศูนย์กลางในการแสดงพฤติกรรมของกลุม่ การน�ำกลุม่
จะน�ำโดยอาศัยวิธกี ารเชิญชวนให้สมาชิกในกลุม่ มีสว่ นร่วมออกความคิดเพือ่ จะได้วตั ถุประสงค์ของกลุม่
สมาชิกในกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนในกลุ่มร่วมกันพิจารณา
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�ำประเภทนี้โดยทั่ว ๆ ไปจะมีลักษณะ
เหนื่อยหน่าย เฉื่อยชา สมาชิกในกลุ่มต่างท�ำงานตามความพอใจของตนเองเป็นกลุ่มที่ขาดระเบียบวินัย
เป็นที่สุด
๓. พิจารณาจากบทบาทที่ผู้น�ำแสดง จ�ำแนกได้ ดังนี้
๑) ผู้น�ำแบบแสดงตนเองในลักษณะพ่อแม่ปกครองลูก คือ ท�ำตัวเหมือนพ่อแม่ให้ลูกน้อง
เชื่อฟังและปฏิบัติตามเสมือนหนึ่งเป็นลูกหลานดูแลปกป้องและคุ้มครองลูกน้อง
๒) ผู้น�ำแบบใช้กลอุบายกุมบังเหียนการบริหาร ผู้น�ำในลักษณะนี้จะพยายามสร้างอ�ำนาจ
ใช้อ�ำนาจโดยอาศัยประสบการณ์ความรอบรู้และต�ำแหน่งของตนให้เข้ากับสถานการณ์ พยายาม
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เชิดบุคคลหนึง่ ขึน้ ให้แสดงบทบาทเพือ่ ผลประโยชน์ของตนให้เข้ากับสถานการณ์ พยายามเชิดบุคคลหนึง่
ขึ้นให้แสดงบทบาทเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
๓) ผู ้ น� ำ ในลั ก ษณะผู ้ เชี่ ย วชาญประเภทนี้ ไม่ มี อ� ำ นาจในการบั ง คั บ บั ญ ชาผู ้ อื่ น ไม่ ใช่
หัวหน้างานโดยแท้จริง เพียงแต่คอยให้ค�ำแนะน�ำทางวิชาการในสาขาที่ตนรอบรู้และถนัด6
กล่าวได้ว่าภาวะผู้น�ำประเภทที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และองค์กรถือว่าเป็นภาวะผู้น�ำที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีบารมีเรียกว่า มีทั้งพระเดช พระคุณ และมีบารมี ส่วนภาวะผู้น�ำที่พิจารณา
จากวิธีการที่ผู้น�ำใช้ ในองค์กรด้วยอ�ำนาจเผด็จการ และเสรีนิยม ไม่ยั่งยืนเพราะใช้อารมณ์มากไป
แต่ผู้น�ำแบบประชาธิปไตยให้กลุ่มองค์กรมีส่วนร่วมกิจกรรม ส�ำหรับภาวะผู้น�ำที่พิจารณาจากบทบาท
ที่ผู้น�ำแสดงเป็นผู้น�ำที่มีความอบอุ่นแบบพ่อปกครองลูกตามสถานการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถ
เป็นฐานที่ส�ำคัญในการบริหารจัดการศึกษา
สมพงษ์ เกษมสิน กล่าวถึงประเภทของผู้น�ำไว้เพื่อให้เห็นพฤติกรรมของผู้น�ำ ๓ ประเภทคือ
ก. พิจารณาจากสถานการณ์ของผูน้ ำ� หรือลักษณะผูท้ ไี่ ด้มาซึง่ อ�ำนาจแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
ได้แก่
๑) ผู้น�ำตกทอด คือ ผู้น�ำที่ได้รับต�ำแหน่งหน้าที่ในกลุ่มเพราะบิดามารดาเป็นผู้น�ำกลุ่ม ดังนั้น
ต�ำแหน่งผู้น�ำจึงเป็นต�ำแหน่งมรดกตกทอดสืบกันมาสมาชิกจะมีการยอมรับผู้น�ำประเภทนี้ เพราะว่า
เคยมีความศรัทธาในบิดามารดามาก่อนจึงเป็นประเพณี
๒) ผู้น�ำเป็นทางการคือ ผู้น�ำที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่มโดยมีวิธีดังต่อไปนี้
๒.๑ ผู้น�ำที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอ�ำนาจสูงสุดขึ้นไปในกรณีผู้มีอ�ำนาจจะไม่มีอ�ำนาจ
สามารถพิเศษอะไรแต่เมื่อผู้มีอ�ำนาจเห็นสมควรก็อาจแต่งตั้งได้
๒.๒ ผู้น�ำที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกของกลุ่ม ผู้น�ำประเภทนี้มักเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
พิเศษกว่าบุคคลอื่น ๆ ในกลุ่ม เช่น มีความคล่องแคล่ว มีการพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้ดีเฉลียวฉลาด
ท�ำให้เป็นทีศ่ รัทธาของบุคคลในกลุม่ ซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ให้เป็นผูน้ ำ� เมือ่ มีการเลือกตัง้ แล้วสมาชิก ก็จะ
เสนอชื่อนี้ไปยังบุคคลที่มีอ�ำนาจให้แต่งตั้งเป็นผู้น�ำแบบทางการต่อไป
๓) ผู้น�ำตามธรรมชาติ จะแสดงความสามารถออกมาจนเป็นที่ยอมรับของกลุ่มอย่างเปิดเผย
เป็นผู้ที่มีความรักอย่างแท้จริงต่อการปฏิบัติหน้าที่และจะไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้อื่น ยิ่งถ้าได้รับ
การฝึกฝนเป็นอย่างดีจะท�ำให้เขามีความสามารถสูงในการท�ำงานเพราะเขามีลกั ษณะเด่นพิเศษอยูใ่ นตัว
อยู่แล้ว ผู้น�ำตามธรรมชาติอาจแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ
6
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			๓.๑ ผู้น�ำแบบใช้พระเดช คือผู้น�ำที่ได้มาซึ่งอ�ำนาจจากตัวบทกฎหมาย มักยึดถือกฎหมาย
และระเบียบแบบแผนเป็นที่ตั้งการปฏิบัติงานขาดการยึดหยุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
มักพิจารณาผู้ร่วมงานไปในทางลบ
๓.๒ ผู้น�ำแบบใช้พระคุณ คือผู้น�ำที่มีอ�ำนาจและศิลปะในการจูงใจสมาชิก ในกลุ่มให้
ปฏิบตั ติ าม ผูน้ ำ� แบบนีม้ ลี กั ษณะพฤติกรรมในทางอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจผูร้ ว่ มงานมุง่ สร้างมนุษยสัมพันธ์
๓.๓ ผูน้ ำ� แบบพ่อพระคือผูน้ ำ� ทีม่ ลี กั ษณะเป็นสัญลักษณ์อยูใ่ นต�ำแหน่งทีค่ วรแก่การเคารพ
นับถือ ได้แก่ องค์พระมหากษัตริย์ซึ่งได้รับการเทิดทูนจากปวงชนในฐานะองค์ประมุขของประเทศ
ข. พิจารณาลักษณะหรือวิธีการที่ผู้น�ำใช้อ�ำนาจแบ่งผู้น�ำออกเป็น ๓ ประเภทคือ
๑. ผู้น�ำแบบอัตตาธิปไตย คือผู้น�ำที่ใช้อ�ำนาจอยู่เกือบตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
ตัดสินใจสั่งการณ์ตามอารมณ์ ประโยชน์ส่วนตนมากว่าส่วนรวมเพื่อแสดงว่า มีอ�ำนาจผูกขาดการ
แก้ปัญหา ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกของกลุ่มหรือผู้ร่วมงานการออกค�ำสั่งหรือวินิจฉัย
ปัญหาใด ๆ ในกลุ่มมีหน้าที่เพียงเชื่อฟังและคอยปฏิบัติตาม
๒. ผู้น�ำแบบประชาธิปไตย คือผู้น�ำที่สนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกในกลุ่มหรือผู้ร่วมงาน
ให้แสดงข้อคิดเห็นต่าง ๆ อย่างเสรีและน�ำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการประชุมร่วมกันมาพิจารณา
อภิปราย แสดงความคิดเห็น เพื่อสรุปหาแนวปฏิบัติงาน มีความไว้วางใจกัน มีสัมพันธภาพที่ดี มีการ
ร่วมมือและประสานงานกันอย่างจริงจังและเต็มใจ
๓. ผู้น�ำแบบตามสบาย คือผู้น�ำที่มีแต่เพียงชื่อ แต่ไม่มีอ�ำนาจ การใช้อ�ำนาจควบคุมน้อยมาก
หรือแทบไม่มีเลย สมาชิกของกลุ่มได้รับเสรีภาพในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ตามใจชอบ
เป้าหมายของงานไม่แน่นอนไม่มีหลักในการควบคุมและดูแล ผลผลิตอยู่ในระดับปานกลางหรือ
ค่อนข้างต�่ำ
ค. พิจารณาจากลักษณะและวิธีการท�ำงานหรือบทบาทที่ผู้น�ำแสดงออกแบ่งเป็น ๖ ประเภท
คือ
๑. ผู้น�ำแบบเจ้าระเบียบคือผู้น�ำที่มักยึดระเบียบแบบแผนเป็นเกณฑ์ส�ำคัญในการปฏิบัติงาน
ไม่ชอบการเปลีย่ นแปลง ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ำ� และสมาชิกของกลุม่ หรือผูร้ ว่ มงานเป็นไปในลักษณะ
ร่วมงานระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง ผูร้ ว่ มงานจะต้องระวังตัวตลอดเวลาการติดต่อสือ่ สารเป็นรูปของการ
ติดต่อสื่อสารทางเดียว
๒. ผูน้ ำ� แบบบงการหรือค�ำสัง่ คือผูน้ ำ� ทีช่ อบการปฏิบตั งิ านแบบใช้อำ� นาจ รูว้ ธิ สี งั่ งานอย่างเดียว
แต่ไม่รจู้ กั วิธสี อนและวิธที ำ� งาน ขาดมนุษยสัมพันธ์ บรรยากาศของการท�ำงานเต็มไปด้วยความหวาดกลัว
และหวาดเกรง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น�ำกับผู้ร่วมงานเป็นพิธีการไม่มีความเป็นกันเอง ห่างเหิน
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๓. ผู้น�ำแบบเชี่ยวชาญ คือ ผู้น�ำที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเฉพาะสาขาที่วิชาที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมา โดยเฉพาะ จนได้รับการยกย่องนับถือจากสมาชิก ผลักดันให้รับต�ำแหน่งของผู้น�ำ  โดยที่
ตัวเองไม่ตอ้ งการมีบทบาทหรือมีอำ� นาจในการควบคุมสมาชิกของกลุม่ ภาวะของการเป็นผูน้ ำ 
� ย่อมขึน้ อยู่
กับบุคลิกภาพและมีประสบการณ์ของผู้น�ำเป็นเกณฑ์ที่ส�ำคัญ
๔. ผู้น�ำแบบจูงใจ คือ ผู้น�ำที่ยอมให้สมาชิกของกลุ่มได้ร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็น
ใช้ดุลยพินิจเพื่อหาทางบรรเทาการต่อต้าน มีการสื่อสารแบบสองทาง ความสัมพันธ์ในกลุ่มจะมี
สามัคคีธรรมสูงผลส�ำเร็จเป็นงานของส่วนรวม
๕. ผู้น�ำแบบร่วมมือร่วมใจ คือ ผู้น�ำที่นิยมการปรึกษาหารือและเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้น�ำและผู้ร่วมงาน ยึดหลักประนีประนอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แตกต่าง
จากผู้น�ำแบบจูงใจ ตรงที่ใช้วิธีการร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในกลุ่มเป็นไปด้วยความเต็มใจแทนการใช้
ศิลปะการจูงใจ
๖. ผู้น�ำแบบบิดามารดา คือ ผู้น�ำที่แสดงบทบาทเหมือนเป็นบิดามารดาของสมาชิกของกลุ่ม
มีความต้องการให้สมาชิกเชื่อฟังและให้ความเคารพมีเมตตากรุณา7
สรุปได้วา่ ผูน้ ำ� ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วนัน้ มีอยูห่ ลายประเภท ซึง่ แบ่งออกตามลักษณะความรับผิดชอบ
ของผูน้ ำ 
� ตามวิธกี ารทีผ่ นู้ ำ� ใช้ ตามบทบาทหน้าทีท่ ผี่ นู้ ำ� แสดงออก ตามการได้มาซึง่ อ�ำนาจความเป็นผูน้ ำ 
�
ตามการใช้อำ� นาจของผูน้ ำ� และตามการแสดงออกของผูน้ ำ 
� ซึง่ มีทงั้ ผูน้ ำ� แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็น
ทางการและภาวะผูน้ ำ� ทีด่ ตี อ้ งมีความสามารถในการน�ำองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทแี่ ตกต่างกัน
จนสามารถน�ำพาองค์กรนั้นด�ำเนินงานได้ดีและมีความพึงพอใจอย่างยุติธรรม

คุณลักษณะและคุณสมบัติของภาวะผู้น�ำ

ผู้น�ำที่มีภาวะผู้น�ำที่ดีเป็นปัจจัยส�ำคัญในการที่จะท�ำให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้ โดยใช้ความรู้ความสามารถและลักษณะต่าง ๆ ของผู้น�ำจนสามารถท�ำให้การปฏิบัติงานนั้น ๆ
มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนนี้ กั วิชาการและนักบริหารได้กล่าวถึงคุณสมบัตแิ ละคุณลักษณะของภาวะผูน้ ำ�
ไว้ดังนี้
ธงชัย สันติวงษ์และชัยยศ สันติวงษ์ กล่าวไว้ว่าคุณลักษณะของผู้น�ำที่มีประสิทธิภาพสูง มักจะ
ต้องมีความเฉลียว ฉลาด มีความยุตธิ รรม มีความเข้าใจ มีความรอบรู้ ทัว่ ไปและความรอบรูเ้ ฉพาะอย่าง
มีการรับรู้ได้อย่างถูกต้องและเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สูงอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ศึกษาและตั้งทฤษฎี
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้น�ำไว้หลายประการ ได้แก่
7

14.
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สมพงษ์  เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖),  หน้า ๓๖๒.
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๑. คุณลักษณะทางร่างกาย (Physical Traits) เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาดี เช่น ความสูง
พอเหมาะ น�้ำหนักไม่มีมากนัก หน้าตาดี สุขภาพแข็งแรง
๒. คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ (Personality) เกีย่ วกับความฉลาดความกระตือรือร้นในหน้าที่
การงาน ความริเริ่มในทางความคิด ความอดทน ความพยายาม
๓. คุณลักษณะทางนิสัยส่วนตัว (Personal Traits) เกี่ยวกับความฉลาดความรับผิดชอบ
การตัดสินใจ การชอบและรักงาน
๔. คุณลักษณะทางสังคม (Social Traits) เกีย่ วกับความเห็นอกเห็นใจ ความมีมนุษยสัมพันธ์
ความเป็นผู้ไว้วางใจได้ ร่วมงานกับผู้อื่นได้8
จากแนวคิดดังกล่าวลักษณะผู้น�ำที่ดีที่น�ำมาบูรณาการกับหลักพุทธศาสนาได้ ดังนี้
๑. คุณลักษณะ ทางร่างกาย เช่น หน้าตาดี ความสูงพอเหมาะ น�ำหนักไม่มากสุขภาพดีและ
สมบูรณ์
๒. คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ เช่น มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
อดทนมีความพยายาม
๓. คุณลักษณะทางนิสยั ส่วนตัว เช่น มีความฉลาด มีการตัดสินใจแม่นย�ำมีความรักงานมีความ
รับผิดชอบ
๔. คุณลักษณะทางสังคม เช่น มีความเห็นอกเห็นใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดียอมรับฟังความคิด
คนอื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต ผู้น�ำและภาวะผู้น�ำนั้นมีความจ�ำเป็นและความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความ
ส�ำเร็จขององค์การ เพราะผู้น�ำ  คือ ผู้ที่มีอ�ำนาจหน้าที่หรือผู้น�ำที่มีความสามารถที่ดีและเป็นบุคคลที่
ได้รับการยอมรับโดยสามารถชักจูงให้กลุ่มบุคคลในองค์การมีความสามารถเชื่อมั่นในตัวเองคอยชักจูง
ให้ร่วมกันคิดและร่วมมือกันท�ำน�ำพาองค์การไปสู่ความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยความ
สมัครสมานสามัคคีกัน นอกจากภาวะผู้น�ำแล้วยังต้องมีคุณสมบัติและลักษณะของผู้น�ำอีกซึ่งประกอบ
ด้วยลักษณะภายนอกได้แก่ บุคลิกลักษณะทางร่างกาย และอุปนิสัยส่วนตัวที่เหมาะสม บุคลิกภายใน
ได้แก่ คุณธรรมภายในจิตใจและสติปัญญาที่เหนือบุคคลอื่น เช่น ความกล้าหาญ ความเด็ดขาด
ความเที่ยงตรง ความกระตือรือร้น และที่ขาดไม่ได้คือวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

8

ธงชัย  สันติวงษ์และชัยยศ  สันติวงษ์, พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร, (กรุงเทพมหานคร :  ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๒๒), หน้า ๑๒๔.
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แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�ำสถานศึกษาเชิงพุทธ

การพัฒนาพัฒนาภาวะผู้น�ำของผัูบริหารสถานศึกษาได้มีนักปราชญ์ทางการศึกษาและทาง
พระพุทธศาสนาที่มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาได้ให้แนวคิดที่น่าสนใจดังนี้
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า นักบริหารจะท�ำหน้าที่ส�ำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ต้องสร้างภาวะผู้น�ำ ๓ ประการ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ทุติยปาปณิกสูตร ดังนี9้
๑. จักขุมา หมายถึง มีปัญญามองการไกล เช่น ถ้าเป็นพ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจนั้นจะต้อง
รู้ว่าสินค้าไหนได้ราคาถูก แล้วน�ำไปขายที่ไหนจะได้ราคาแพงในสมัยนี้ต้องรู้ว่าหุ้น จะขึ้นหรือจะตก
ถ้าเป็นนักบริหารทั่วไปต้องสามารถวางแผนและฉลาดในการใช้คนคุณลักษณะข้อแรกนี้ตรงกับภาษา
อังกฤษว่า Conceptual Skill คือ ความช�ำนาญในการใช้ความคิด
๒. วิธูโร หมายถึง การจัดธุระได้ดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น พ่อค้าเพชร ต้องดูออก
ว่าเป็นเพชรแท้ หรือเพชรเทียม แพทย์หัวหน้าคณะผ่าตัดต้องเชี่ยวชาญการผ่าตัดคุณลักษณะที่สองนี้
ตรงกับค�ำว่า Technical Skill คือ ความช�ำนาญด้านเทคนิค
๓. นิสสยสัมปันโน หมายถึง พึง่ พาอาศัยคนอืน่ ได้ เพราะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี เช่น พ่อค้า
เดินทางไปค้าขายต่างเมืองก็มีเพื่อนพ่อค้าในเมืองนั้น ๆ ให้ที่พักอาศัยหรือให้กู้ยืมเงิน เพราะมีเครดิตดี
นักบริหารที่ดีต้องผูกใจคนไว้ได้ คุณลักษณะที่สามนี้ส�ำคัญมาก “นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ขึ้นสู่ที่สูง
ไม่ได้” ข้อนี้ตรงกับค�ำว่า Human Relation Skill คือ ความช�ำนาญด้านมนุษยสัมพันธ์
สมบัติ บุญประเคน ได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารในยุคปฏิรูปการศึกษา
ต้องมีภาวะผู้น�ำสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาดังนี้
๑. ปฏิรูป การท�ำงานของผู้บริหารแบบนี้จะเป็นนักคิด นักพัฒนา ปรับเปลี่ยนหน่วยงาน
และพัฒนางานตลอดเวลา การด�ำเนินงานต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
๒. ประชาธิปไตย เป็นการบริหารงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาจะต้องพบกัน
ครึ่งทาง หาแนวทางที่พึงประสงค์ให้ได้ ผู้บริหารจะต้องตัดสินปัญหาที่ไม่มีทางออกให้ได้ ผู้บริหาร
จะต้องมีบุคลิกภาพ และการท�ำงานเป็นประชาธิปไตย
๓. ประสาน เป็นลักษณะของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพมาก ท�ำตนเป็นแบบอย่างที่ดี
การท�ำงานจะค�ำนึงถึงผลส�ำเร็จของงานเป็นส�ำคัญ รู้จักใช้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็น
ประโยชน์มากที่สุด ให้เกียรติและยกย่องอย่างสมศักดิ์ศรี
๔. ประนีประนอม บุคลิกลักษณะของผูบ้ ริหารแบบนี้ พยายามไม่ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความ
ขัดแย้ง สิ่งใดที่พอยอมได้ก็จะยอม
9

14.
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พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.), พุทธวิธีในการบริหาร, หน้า ๓๘ – ๓๙.

177-189).indd 185

24/11/2563 21:15:36

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๓

186

๕. ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารลักษณะนี้จะมีบุคลิกที่ว่าจะท�ำอะไรจะพูดที่ไหน จะเป็นเรื่อง
ส�ำคัญทุกเรื่อง มีความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจสูง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๖. ประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารลักษณะนี้จะให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานทุกเรื่อง เป็นห่วง
เป็นใยตลอดเวลา จะประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน10
สุพจน์ วังสินธ์ ได้สรุปคุณลักษณะที่ส�ำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมืออาชีพในยุคปฏิรูป
การศึกษาไว้ว่า11
๑. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
๒. มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน
๓. มีจิตส�ำนึกในความมุ่งมั่น
๔. ใจกว้างเปิดโอกาสให้ครูมีเสรีภาพในการคิด
๕. ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ให้เกิดตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
๖. มีคุณภาพในการจัดการระบบบริหารโรงเรียน โดยการน�ำระบบคุณธรรมมาใช้
๗. สร้างขวัญก�ำลังใจให้ครู มีก�ำลังใจที่จะเป็นครูดี ครูเก่ง ครูที่ปรึกษา (Mentor) บทบาท
ของผู้บริหารโรงเรียนในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
จากแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�ำสถานศึกษาพอสรุปได้ดังนี้
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 และส่งเสริม
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
๗. เป็นผู้น�ำในการจัดการศึกษา และเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรในทางสร้างสรรค์
๘. เป็นผู้น�ำในการบริหารคุณภาพ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ลงมือท�ำและ
รับผิดชอบร่วมกัน เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
10

สมบัติ   บุญประเคน, “ผู้บริหารยุคปฏิรูปการศึกษาตามลักษณะ ๖ ป”, วารสารครูขอนแก่น,  ปีที่ ๔๔
ฉบับที่ ๒ (สิงหาคม ๒๕๔๔) : ๒๐ – ๒๑
11
สุพจน์  วังสินธ์, “การบริหารโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา”, วารสารวิชาการ, ปีที่ ๔๓  ฉบับที่
๒ (มิถุนายน ๒๕๔๓) : ๒๙ – ๓๐
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๙. เป็นผูส้ ร้างขวัญและก�ำลังใจแก่บคุ ลากรเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมในการ
เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๑๐. เป็นผู้น�ำในการจัดหางบประมาณ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สรุป

สรุปแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาจากแนวคิดของหลักภาวะผูน้ ำ� กับหลัก
พุทธธรรมได้ดังนี้
ก. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาจากแนวคิดของนักวิชาการพบว่า
๑. ภาวะผู้น�ำต้องพัฒนาตนให้มีคุณลักษณะทั้งร่างกาย จิตใจและมีสุขภาวะทางปัญญาที่ดี
๒. มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล เพือ่ พัฒนาการจัดการศึกษาของชาติให้กา้ วทันการเปลีย่ นแปลงของ
โลกด้านเทคโนโลยี
๓. ภาวะผู้น�ำจะต้องบริหารงานแบบชีวิตวิถีใหม่ โดยร่วมกันท�ำงานเป็นทีม และส่งเสริมให้
ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงยุคชีวิตวิถีใหม่ (new normal
in situations)
๔. ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องสามารถน�ำนวัตกรรม และเทคโนโลยี มาใช้ในการ
พัฒนาการบริหารการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ข. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาโดยบูรณาการกับหลักพุทธธรรม
พบว่า
๑. การสร้างภาวะผู้น�ำต้องมีคุณลักษณะตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ทุติยปาปณิกสูตร ดังนี้
๑) จักขุมา มีปญ
ั ญามองการไกล เป็นนักบริหารทีส่ ามารถวางแผนและฉลาดในการใช้คน
คุณลักษณะข้อแรกนี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Conceptual Skill คือ ความช�ำนาญในการใช้ความคิด
๒) วิธโู ร มีความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เช่น รูเ้ ท่าการเปลีย่ นแปลงของโลก การจัดการศึกษา
ต้องปรับเปลีย่ นการจัดการเรียนการสอนได้ทงั้ ทางระบบ online and offline ตรงกับค�ำว่า Technical
Skill คือ ความช�ำนาญด้านเทคนิคการใช้คน
๓) นิสสยสัมปันโน มีมนุษยสัมพันธ์ดใี นการบริหารการศึกษาด้านใช้คนเพือ่ จัดการบริหาร
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
๒. ภาวะผูน้ ำ� ต้องมีความสามารถในการน�ำหลักพระพุทธศาสนามาพัฒนาตนและท�ำงานได้ดี
อย่างคุณลักษณะภาวะผู้น�ำตามหลักพรหมวิหาร ๔ คือ
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๑) คุณลักษณะภาวะผู้น�ำด้านเมตตา ผู้บริหารควรให้ความยุติธรรมเท่าเทียมกันในการ
ท�ำงาน ช่วยเหลือด้านก�ำลังทรัพย์ ใช้งานให้ถูกกับบุคคลที่มีความสามารถกับงาน
๒) คุณลักษณะภาวะผู้น�ำด้านกรุณา ผู้บริหารควร ให้การช่วยเหลือตอบแทนด้วยความ
บริสุทธิ์ใจและยุติธรรมเสมอเท่าเทียมกัน ผู้บริหารต้องรับทราบปัญหาของบุคลากรในสถานศึกษา
เพื่อให้ความช่วยเหลือ ตามความเหมาะสม
๓) คุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ด้านมุทติ า ผูบ้ ริหารควรพลอยยินดีเมือ่ บุคลากรได้ตำ� แหน่งใหม่
หรือ ท�ำหน้าที่ใหม่ให้เสมอเท่าเทียมกัน ในการปฏิบัติหน้าที่
๔) คุณลักษณะภาวะผู้น�ำด้านอุเบกขา ผู้บริหารต้องมีใจเป็นกลางในการท�ำงานหน้าที่
มอบหมายงานให้กับบุคคลที่มีความรู้และความสามารถกับงาน ไม่ใช้บุคคลที่ไม่ถูกกับงาน เลือกบุคคล
ที่ถนัดกับงานเท่าเทียมกัน การพัฒนาภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเขียนขั้นตอนได้
ดังภาพที่ ๒ ดังนี้

ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร

๑. ภาวะผู้นำ�ต้องพัฒนาตน
๒. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
๓. ยอมรับการเปลี่ยนแปลในยุค
new normal
๔. ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีได้ดี

ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร
กับหลักพุทธธรรม

๑. คุณลักษณะตาม จักขุมา วิธูโร
นิสสยสัมปันโน
๒. หลักพรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา  
มุทิตาและอุเบกขา

แนวทางการพัฒนา
ภาวะผู้นำ�

ภาพที่ ๒ สรุปภาวะผู้น�ำของผูบริหารการศึกษา

บรรณานุกรม
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