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บทคัดย่อ

องค์ประกอบของภาวะผู้น�ำทางวิชาการ เป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
โดยตรง โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนจะต้องแสดงบทบาทฐานะผู้น�ำในการเป็นผู้นิเทศและ
ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ แก่ ค รู อาจารย์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามภารกิ จ หลั ก อั น เป็ น
ปั จ จั ย อิ ท ธิ พ ลที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความส� ำ เร็ จ ในการจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู ้ เรี ย น
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เป็นองค์ประกอบ
หนึ่ ง ของภาวะผู ้ น� ำ ทาง วิ ช าการของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ที่ ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นจะต้ อ งแสดง
บทบาทในการเสริมสร้างบรรยากาศ ทางวิชาการ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ การสร้างบรรยากาศในโรงเรียน
ที่ ส นั บ สนุ น ให้ ผู ้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ค วรมี ห ลายลั ก ษณะ เช่ น บรรยากาศที่ ท้ า ทาย
บรรยากาศที่ เ ป็ น อิ ส ระ บรรยากาศที่ มี ก ารยอมรั บ นั บ ถื อ ซึ่ ง กั น และกั น และบรรยากาศที่
มีความอบอุ่น และผู้บริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะท�ำให้ชนะใจลูกนองธร
รมะสําหรับ ผูบริหารงานคือจะตองมีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถเป็นเสาหลักในกา
รสรางความเชื่อมั่นให้แกลูกนองไดมีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท�ำตามความช�ำ
นาญของแตละบุคคลและรูจักกระจายอํานาจใหแกลูกนองไดชวยแบ่งเบาภาระของตนเอง

Abstract

Components of academic leadership are directly related to executive
leadership. Especially the school administrators must act as leaders in supervision
and counselling to assist teachers in performing their primary duties. It is the
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Influence factor that affects success in education administration, in improving the
quality of learners effectively and learning atmosphere. School administrators
must show the role of promoting the academic atmosphere to promote
learners’ quality. The learning atmosphere consists of many contexts such
as challenging, ease socially acceptance and warm atmospheres. School
administrators must have the administrative technique to win the subordinates
hearts. As for Dhamma or administrative ethics, the administrators must be
stable, must be the main and confidential pillars for subordinates, be able
to distribute and empower the workloads for subordinates according to their
skills and ability so that they can help out the burden of the executives.

บทน�ำ

มีพทุ ธภาษิตแสดงไว้วา่ เมือ่ ฝูงโคว่ายน�ำ้ ถ้าโคจ่าฝูงไปคด โคหมดทัง้ ฝูงนัน้ ก็ไปคดตาม
กัน เพราะมีผนู้ ำ� ทีไ่ ปคด ฉันใด ในหมูม่ นุษย์กฉ็ นั นัน้ บุคคลผูใ้ ดได้รบั สมมติให้เป็นใหญ่หากบุคคล
ผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม หมู่ประชาชนนอกนั้นก็จะประพฤติซ�้ำเสียหาย แว่นแคว้นทั้งหมด ก็
ยากเข็ญ หากผู้ปกครองเป็นผู้ไร้ธรรม
“เมื่อฝูงโคว่ายข้ามน�้ำ ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคทั้งฝูงนั้นก็ไปตรงตามกัน เพราะมีผู้น�ำที่
ไปตรง ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น บุคคลผู้ใด ได้รับสมมติให้เป็นใหญ่ หากบุคคลผู้นั้นประพฤติ
ชอบธรรม หมูป่ ระชาชนนอกนัน้ ก็จะพลอยด�ำเนินตามทัง้ แว่นแคว้นก็จะอยูเ่ ป็นสุข หากผูป้ กครอง
ตั้งอยู่ในธรรม”
พุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นความส�ำคัญของผู้น�ำ ต่อความอยู่สวัสดิภาพ และสันติสุข
ของตนเอง องค์กร สังคมและประเทศชาติทงั้ หมด (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต), 2550: 2)
ภาวะผูน้ ำ� จึงมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศและจะต้องมีคณ
ุ ลักษณะ
คือ มีสติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความดีงามและความสามารถของบุคคล ที่ชักน�ำให้คนทั้ง
หลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงามและลักษณะผู้น�ำที่มีคุณภาพต้องประกอบ
ด้วยหลัก 3 ประการ คือ มองกว้าง คิดไกล และใฝ่สูง ตลอดจนต้องมีประสิทธิภาพตามแนวทาง
ของหลักพุทธธรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคนและสังคม (พระธรรม
ปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546: 31-32)
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องค์ประกอบของภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
นักวิชาการหลายท่านได้กำ� หนดเกีย่ วกับองค์ประกอบของภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนไว้ดังนี้
ลัดดาวรรณ นัดดาเทพ ก�ำหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น�ำทางวิชาการไว้ 8 ด้าน
(ลัดดาวรรณ นัดดาเทพ, 2557: 40) คือ
1. การกระตุน้ ให้ครูตระหนักและเห็นด้วยในการพัฒนาโรงเรียน และคาดหวังในผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่สูงขึ้น
2. การมีบทบาทส�ำคัญในการใช้กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงงานด้านวิชาการ
3. การสร้างสิ่งจูงใจให้ครูและใช้ระบบการให้รางวัลที่สนับสนุนงานวิชาการ
4. การติดตามดูแลความก้าวหน้าด้านวิชาการ
5. การใช้ทรัพยากรบุคคลและวัสดุอย่างสร้างสรรค์
6. การสร้างสภาพแวดอ้อมโรงเรียนให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบ
7. การติดตามดูแลการปฏิบัติการสอนของครู
8. การสังเกตการสอนของครูและให้ข้อมูลย้อนกลับ
และวิษณุ จุลวรรณ ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น�ำทางวิชาการ ของผู้
บริหารโรงเรียน มีองค์ประกอบ 8 ด้าน (วิษณุ จุลวรรณ, 2547: 94-95) คือ
1. ด้านการบริหารจัดการ เป็นองค์ประกอบหลักของภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้
บริหาร โรงเรียน ที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องแสดงบทบาทฐานะผู้น�ำในการบริหารจัดการ เพื่อผล
ส�ำเร็จของ งานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นองค์ประกอบหลักของภาวะผู้น�ำ
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องแสดงบทบาทการเป็น
ผู้น�ำในการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความ
สามารถและปรับตัวได้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีความเจริญอย่างรวดเร็ว
3. ด้านความสามารถ เป็นองค์ประกอบหลักของภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการของผูบ้ ริหาร
โรงเรียน ทีจ่ ะสามารถน�ำการเปลีย่ นแปลง,ใหม่ๆ มาสูส่ ถานศึกษา อันจะส่งผลต่อการยอมรับ และ
ความร่วมมืออย่างมั่นใจของผู้ร่วมงาน ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้ประสบผลส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ด้านบุคลิกภาพ เป็นองค์ประกอบหลักของภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างคุณสมบัติของผู้น�ำทางวิชาการให้มีความเชื่อมั่นตนเองที่จะ
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ท�ำให้ผู้ร่วมงาน เกิดศรัทธายอมรับ และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจน
ประสบผลส�ำเร็จ และส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของสถานศึกษา
5. ด้านการนิเทศเป็นองค์ประกอบหนังของภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะต้องแสดงบทบาทฐานะผู้นำ� ในการเป็นผู้นิเทศและให้ค�ำปรึกษา
เพื่อช่วยเหลือ แก่ครู อาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก อันเป็นปัจจัยอิทธิพลที่ส่งผล
ต่อความส�ำเร็จ ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ด้านการวางแผน เป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน ทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนจะต้องให้ความส�ำคัญ ทัง้ นีเ้ พือ่ ทีจ่ ะช่วยท�ำให้มองเห็นภาพของโรงเรียน
ว่า ขณะนีเ้ ราอยู่ ณ จุดใด และต้องการจะพัฒนาไปในทิศทางใด เพือ่ เป็นการก�ำหนดเป้าหมาย
ในการปฏิบัติที่ชัดเจน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ด้านการอ�ำนวยความสะดวก เป็นองค์ประกอบหลักของภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ของ ผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้น�ำทางวิชาการจะต้องแสดงบทบาทใน
ด้าน การอ�ำนวยความสะดวกเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนทุกๆ ด้าน ให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสะดวก และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนา คุณภาพนักเรียน
8. ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เป็นองค์ประกอบหนึง่ ของภาวะผูน้ ำ� ทาง
วิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียน ทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนจะต้องแสดงบทบาทในการเสริมสร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการ เพือ่ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรูข้ องโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
สรุปได้วา่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องมีองค์ประกอบภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการ โดยเป็น
ผูท้ มี่ คี วามสามารถในการน�ำและการบริหารบุคคลในการปฏิบตั งิ านวิชาการของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณภาพตามที่ต้องการ
แนวคิดเกี่ยวกับผู้น�ำในพระพุทธศาสนา
มนุษย์เป็นเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายเป็นส่วนมากที่นิยมอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มพึ่งพิง
อาศัยกันและกัน และเมือ่ บุคคลมาอยูร่ ว่ มกันตัง้ แต่สองคนขึน้ ไป จึงต้องมีผนู้ ำ� คอยควบคุม ก�ำกับ
ดูแล และเป็นตัวแทนของกลุม่ ในการเจรจาต่อรองกับกลุม่ อืน่ ๆการเลือกเฟ้นหาผูน้ ำ� จึงต้องหาผูท้ ี่
มีลกั ษณะพิเศษ แตกต่างจากคนทัว่ ไป ลักษณะพิเศษของบุคคลนีเ้ องทีเ่ รียกว่า ภาวะผูน้ ำ� ในทาง
พุทธศาสนา คติเรือ่ งภาวะผู้นำ� เชิงพุทธมีมานับสมัยพุทธกาลและมีพระสูตรจ�ำนวนมากทีป่ รารภ
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เรื่องของความเป็นผู้น�ำและปรารภธรรมที่เหมาะสมกับผู้น�ำ
ใน อัคคัญญสูตร (พระไตรปิฏกภาษาไทย เล่ม 11 ข้อ 111-140: 83-102) ทีฆนิกาย
ปฏิกวรรค พระพุทธเจ้าครั้งอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตา เขตกรุงสาวัตถี ตรัสสูตรนี้
แก่สามเณรวาเสฏฐะและสามเณรภารทวาชะ ถึงการก�ำหนดโลกและมนุษย์ ก็เมื่อมวลหมู่มนุษย์
กระท�ำบาปกรรมต่างๆ นานาจึงได้ประชุมกันว่าควรมีผู้น�ำหรือผู้ปกครองที่คอยควบคุมให้สังคม
เกิดความมีระบบระเบียบ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า
“วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครัง้ นัน้ สัตว์ทงั้ หลายจึงได้ประชุมกันปรับทุกข์กนั ว่า ‘ท่าน
ผูเ้ จริญ บาปธรรมปรากฏในหมูส่ ตั ว์แล้ว คือ การถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของเขาไม่ได้ให้จกั ปรากฏ การ
ครหาจักปรากฏ การพูดเท็จจักปรากฏ การถือทัณฑาวุธจักปรากฏ ทางที่ดี พวกเราควรสมมต
(แต่งตั้ง) สัตว์ผู้หนึ่ง ซึ่งจะว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าว ติเตียนผู้ที่ควรติเตียน ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดย
ชอบ พวกเราจักแบ่งปันข้าวสาลีให้แก่สัตว์ผู้นั้น’ ครั้นแล้ว สัตว์เหล่านั้นจึงเข้าไปหาท่านที่มีรูป
งดงามกว่า น่าดูกว่า น่าเลือ่ มใสกว่า น่าเกรงขามกว่า แล้วจึงได้กล่าวดังนีว้ า่ ‘มาเถิด ท่านผูเ้ จริญ
ขอท่านจงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าว จงติเตียนผู้ที่ควรติเตียน จงขับไล่ผู้ท่ีควรขับไล่โดยชอบเถิด
และพวกเราจักแบ่งปันข้าวสาลีให้แก่ท่าน’
สัตว์ผู้นั้นรับค�ำแล้ว ได้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าว ติเตียนผู้ที่ควรติเตียน ขับไล่ผู้ที่ควร
ขับไล่โดยชอบ และสัตว์เหล่านั้นก็ได้แบ่งปันข้าวสาลีให้แก่สัตว์ผู้นั้น วาเสฏฐะและภารทวาชะ
เพราะเหตุทสี่ ตั ว์นนั้ อันมหาชนสมมต (แต่งตัง้ ) ฉะนัน้ ค�ำแรกว่า “มหาสมมต มหาสมมต” จึงเกิด
ขึ้น เพราะเหตุที่สัตว์นั้นเป็นใหญ่แห่งที่นาทั้งหลาย ฉะนั้น ค�ำที่ 2 ว่า “กษัตริย์ กษัตริย์” จึงเกิด
ขึ้น เพราะเหตุที่สัตว์นั้นให้ชนเหล่าอื่นยินดีได้โดยชอบธรรม ฉะนั้น ค�ำที่ 3 ว่า “ราชา ราชา” จึง
เกิดขึน้ ด้วยเหตุดงั กล่าวมานี้ จึงได้เกดมีแวดวงกษัตริยน์ นั้ ขึน้ แก่สตั ว์เหล่านัน้ เท่านัน้ ไม่มแี ก่สตั ว์
เหล่าอืน่ มีแก่สตั ว์พวกเดียวกันเท่านัน้ ไม่มแี ก่สตั ว์ทมี่ ใิ ช่พวกเดียวกัน มีโดยธรรมเท่านัน้ ไม่ใช่โดย
อธรรม ตามค�ำโบราณที่เกี่ยวกับทฤษฎีว่าด้วยต้นก�ำเนิดของโลก ก็ธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดใน
หมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้า”
ผูป้ กครองหรือกษัตริยท์ งั้ หลายผูป้ ระพฤติกายสุจริต วจีสจุ ริต มโนสุจริต มีความเห็น
ชอบ ทั้งชักชวนผู้อื่นให้ท�ำกรรมตามความเห็นชอบ หลังจากตายไปแล้วเขาจะเสวยสุข และหาก
ท�ำแต่ความชัว่ หลังจากตายไปแล้วเขาจะเสวยทุกข์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปในท้ายพระ
สูตรว่า
“ในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่
กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุด
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ส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทพและมนุษย์”
เราจึงอาจสรุปได้ว่า คติทางพุทธศาสนานั้น ผู้ปกครองก�ำเนิดขึ้นมาเพราะความ
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีผนู้ ำ� และผูน้ ำ� ได้รบั สิทธิอ์ นั ชอบธรรมทีป่ วงประชามอบให้เพือ่ ให้มหี น้าทีใ่ นการ
ปกครอง ดูแล และคอยก�ำกับให้สังคมอยู่อย่างปรกติสุข แต่ถึงกระนั้น ผู้น�ำยังต้องมีความรู้และ
ความประพฤติที่เหมาะสมคอยก�ำกับตน หาไม่แล้ว เขาจะเป็นผู้น�ำที่ดีไม่ได้เลย
ผูส้ รุปได้วา่ การน�ำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น
ทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนจะต้องมีองค์ประกอบภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการ โดยประยุกต์หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนามาใช้ จึงจ�ำเป็นต้องหมัน่ พัฒนาตัวตนอยูเ่ สมอ และมองตัวเองอย่างรอบด้าน รวมทัง้ รับฟัง
ความคิดเห็นของคนรอบด้านในเรือ่ งภาวะผูน้ ำ� ของตนเอง ผูน้ ำ� อาจมิใช่ผทู้ สี่ มบูรณ์เพียบพร้อมทุก
ประการ แต่ผู้น�ำควรมีคุณลักษณะที่มองโดยภาพรวมแล้วสามารถสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่น
จากคนในทีมและนอกทีมของตนได้ หากผูน้ ำ� ขาดคุณสมบัตขิ อ้ ใดข้อหนึง่ หรือกระท�ำผิดรูปแบบ
ที่ควรจะเป็น อาจส่งผลให้ผู้ตามไม่ท�ำตามได้ ที่ขาดไม่ได้คือผู้น�ำ
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