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ภาวะผู้น�าส�าหรับนักบริหารการศึกษา

Leadership for Educational Administrators

ดร.ชีวิน	อ่อนละออ1

ภาวะผู้น�า (Leadership) 

	 เป็นคุณลักษณะและคุณสมบัติของผู้น�าท่ีเป็น

ศิลปะโน้มน้าวจูงใจให้ผู้ตามมีขวัญก�าลังใจปฏิบัติงานให้

บรรลุเป้าหมาย	ผู้น�าทางการศึกษาทุกระดับจ�าเป็นต้องมี

ทักษะ	 (skill)	 ประสบการณ์	 อุดมการณ์บริหารงานการ

ศึกษาผู้ตาม	คือ	บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	ซึ่งมีสองประเภท

ตามทฤษฎเีอกซ์และทฤษฎวีาย	ของแมคเกร	คนประเภท

ทฤษฎี	 X	 พยายามหลบเล่ียงงาน	 คนประเภททฤษฎี	 Y	 

ทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ	์(achievement	motive)	มคีวาม

ขยัน	ถ้าผูบ้ริหารใช้ภาวะผูน้�าจะได้ผลสมัฤทธิจ์ากท้ังคนมี	

2	ประเภท	ปัญหาส่วนใหญ่ทีเ่กดิขึน้ในองค์กรผู้บรหิารมัก

จะใช้การพินิจภายใน	 (introspection)	 คือคิดเอาเอง	

(insight)	 ไม่พิจารณารอบด้านดังที่ทฤษฎีเกสตอลท์	 

(Gestalt	theory)	ระบุว่าควรมอง	See	as	a	whole	คือ

มองทุกส่วนพร้อมกัน	 อีกปัญหาหนึ่ง	 คือผู้บริหารขาด

ทักษะด้านการบริหารจัดการ	ดังนั้นผู้น�าทุกระดับควรให้

ความส�าคัญต่อความมีภาวะผู ้น�า	 ซึ่งจะเกิดผลดีต่อ 

ทุกๆ	 ฝ่าย	 จึงขอเสนอบทความ	 เรื่อง	 ภาวะผู้น�าส�าหรับ 

นักบริหารการศึกษา	ตามล�าดับดังนี้

ความหมายของภาวะผู้น�า (Leadership)

	 Webster’s	 Encyclopedic	 Unabridged	 

Dictionary	ให้ความหมาย	leadership	ว่าต�าแหน่งหรือ

หน้าทีข่องผูน้�า	(the	position	or	function	of	a	leader)	 

ผู้มีความสามารถในการน�า	 (ability	 to	 lead)	 และได้

ปฏิบัติการการน�า	(an	act	or	instance	of	leading)	ใน

ฐานะผู้น�าของกลุ่ม

	 Nigro,	 (1970)	 ค�าจ�ากัดความว่าภาวะผู้น�า	 คือ	

การมีอิทธิพลเหนือการกระท�าของผู้อื่น	 คุณภาพและ

คุณค่าของผู้มีภาวะผู้น�าอยู่ที่ความสามารถในการตัดสิน

ใจได้ดีว่าจะต้องท�าอะไร	 อย่างไร	 และสามารถชักน�าให้

บุคคลช่วยท�างานให้ส�าเร็จบรรลุเป้าหมายลุล่วงสมมโน

ปรารถนา	ท่ีใดไม่มีพลังซึง่จะมอีทิธพิลเหนอืความคดิและ

การกระท�าของผู้อื่นที่นั่นก็ไม่มีภาวะผู้น�า	 อ้างใน	 (นิตย	์

สัมมาพันธ์,	2556)

 สรุป Webster	เน้นภาวะผู้น�า	เป็นประมุขศิลป์	

เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสถานภาพ	(status)	ผู้น�า	ดังนั้น

องค์ประกอบของภาวะผูน้�าอย่างหนึง่	คอืตัว	“ผูน้�า”	ส่วน	

F.A.Nigro	 เน้นว่า	 ภาวะผู้น�า	 คือการท่ีผู้น�ามีอิทธิพล 

เหนือกลุ่ม	 ฉะนั้นภาวะผู้น�าใช้กับ	“กลุ่ม”	 ให้เหมาะกับ	

“สถานการณ์”	ดังภาพที่	1	องค์ประกอบของภาวะผู้น�า	

ประธานหลักสูตร	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะมนุษย์ศาสตร	วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
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ภาวะผู้น�าที่เป็นผลจาก

(Leadership	is	a	function	of)

•	 ชนิดต่างๆ	ของงาน

•	 กิจกรรมหรืองานที่ต้องท�า

•	 ค่านิยมขององค์การ

•	 เทคโนโลยี

•	 ความยึดมั่นของกลุ่ม

•	 ปัจจัยภายในและภายนอก

•	 โอกาส

•	 ความคาดหวังของสมาชิก

•	 ความรู้สึกผูกพันต่อเป้าหมาย

•	 ความต้องการของสมาชิก

•	 ปทัสถาน	และค่านิยม

•	 ความยึดมั่นของกลุ่ม

•	 ความสามัคคีพร้อมเพรียงกันของกลุ่ม

•	 พฤติกรรม

•	 ค่านิยม

•	 ความรู้

•	 ทักษะ

•	 วิสัยทัศน์

•	 อุดมคติ

•	 บุคลิกภาพ

•	 คุณสมบัติ

ผู้น�า	(Leader) กลุ่ม	(Group) สถานการณ์	(Situation)

ดังภาพที่ 1	แสดงองค์ประกอบของภาวะ

ที่มา : 	 ประยกุต์จาก	ดร.เทพพนม	เมอืงแทน	และ	ดร.สวงิ	สวุรรณ.	(2540).	พฤตกิรรมองค์การกรงุเทพฯ	:	ไทยวัฒนา

พานิช.	หน้า	184

	 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดภาวะผู้น�าจะต้องมีปัจจัยองค์

ประกอบส�าคัญ	3	ประการ	คือ

	 1.	 ผู้น�า	 (leader)	 คือ	 ผู้บริหารการศึกษาท่ีมี

อิทธิพล	อ�านาจบารมี	อ�านาจหน้าที่	มีบุคลิกภาพดี

	 2.		 ผูต้าม	(followers)	คอื	กลุม่ทรพัยากรมนษุย์

ที่ร่วมงานในองค์กรนั้นๆ

	 3.		 สถานการณ์ทีผู่น้�ากบัผูต้ามได้ปฏสัิมพันธ์กัน

ประชมุร่วมกนั	ตกลงข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ตามสถานการณ์

นั้นๆ

	 ปัจจัยองค์ประกอบ	 3	 ประการของภาวะผู้น�า

เขียนเป็นแผนภมิูได้ท�านองเดยีวกบัแผนภูมท่ีิ	1	เขียนเป็น

แผนภูมิที่	2	ดังนี้

	 อารี	 เพชรผุด.	 (2530).	 ได้กล่าวว่าความส�าคัญ

ของภาวะผู้น�า	 เห็นได้จากการเปรียบเทียบผู้น�าพลวัต	

(dynamic	leader)	ใช้อ�านาจหน้าทีส่ามารถชกัน�าไปทาง

ไหนก็ได้	 น�าไปทางดีหรือไม่ดีก็ได้ตามอารมณ์	 ผู้น�านิเสธ	

(negative	leader)	กป็ฏบิตักิารเป็นปฏปัิกษ์ต่อหลกัการ

ระเบียบแบบแผน	และเหน็ผู้ตามเป็นเครือ่งจกัร	ส่วนผูน้�า

ปฎิธาน	 (positive	 –	 leader)	 เป็นผู้น�าที่มีประสิทธิผล	

(effective	 leaders)	 เป็นกลางประสานให้ทุกฝ่ายได้รับ

ความเป็นธรรม	 องค์กรอยู่ได้	 บุคคลอยู่ได้	 เป็นผู้น�าที่มี

ภาวะผู้น�าจึงเป็นเสน่ห์ทางบวกแก่ทุกฝ่าย	แต่	2	ประเภท

แรกเป็นผู้น�าที่ไม่มีภาวะผู้น�าจึงก่อเกิดแต่ทางลบ	 เดือด

ร้อน	จึงเรียกกันว่า	“ผู้น�าไม่น�า”	(non	leaders)	ฝูงสัตว์

ต้องมีผูน้�า	ช้างมีจ่าโขลง	ควายมีจ่าฝงู	ลงิมหัีวหน้าผูน้�าฝงู	

ทหารมีแม่ทัพ	 ถ้าไม่มีผู้น�าก็ไม่มีทิศทาง	 สมาชิกท�าอะไร

ไม่ถูก	ดังนั้นจ�าเป็นต้องมีผู้น�า	และมีข้อจ�ากัดว่าต้องเป็น

ผู้น�าที่ดี	 ผู้น�าที่ดีต้องมีภาวะผู้น�า	ฉะนั้นภาวะผู้น�าจึงเป็น

สิ่งส�าคัญที่สุด	 ดังได้เปรียบเทียบให้เห็นว่าผู้น�าปฎิธานมี

ภาวะผูน้�าจึงน�าไปในทางบวก	รูส้กึว่าความส�าคญัทีพ่รรณนา 

มานี้	ได้บอกประโยชน์ของภาวะผู้น�าด้วยแล้ว	

 ประโยชน์ของภาวะผู้น�า	 หน่วยงานการศึกษา

แห่งใด	มีผู้น�าหรือผู้บริหารการศึกษามืออาชีพคือมีภาวะ

ผู้น�า	จะท�างานด้วยกันด้วยความอบอุ่น	สันติสุข	มีเจตคติ

ท่ีดีต่อสถานท่ีท่ีท�างาน	 ร่วมใจกันให้บรรลุเป้าหมายทุก

กรณี
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	 เป็นท่ียอมรับกันแล้วว่า	 ภาวะผู้น�าส�าคัญและมี

ประโยชน์อย่างวิเศษ	จงึควรทราบว่า	-	บคุลิกลักษณะของ

ผู ้น�าผู ้มีภาวะส�าหรับนักบริหารการศึกษาควรจะเป็น

อย่างไร

 คณุลกัษณะ (trait) และบคุลกิภาพ (person-

ality) ของผู้น�าผู้มีภาวะผู้น�า ส�าหรับนักบริหารการ

ศึกษา ประการแรกที่ผู้มีภาวะผู้น�าต้องพัฒนาตัวเอง	คือ	

ต้องเรียนรู้

	 ภาวะผู้น�าเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้	 (leader-

ship	can	be	learned)	

	 Daft,	1999	กล่าวว่า	“ตรงกันข้ามกับความเชื่อ

ของคนส่วนใหญ่	ผู้น�ามิได้เป็นมาแต่ก�าเนิด	ผู้น�าสามารถ

สร้างขึ้นได้	 โดยเกิดขึ้นจากการใช้ความพยายามและการ

ท�างานหนักของบุคคลนั้น”	 (leaders	 are	 not	 born,	

leaders	are	made	and	they	are	made	by	effort	

and	hard	work)	คนส่วนใหญ่มศัีกยภาพทีจ่ะมภีาวะผูน้�าได้ 

ศกัยภาพทีก่ล่าวนีเ้ปรยีบเสมอืนเมลด็พชืของภาวะผูน้�าที่

แฝงอยู่ภายในตัวคนเรา	 ทั้งนี้สิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่

แต่ละคนได้รบั	อาจเป็นได้ทัง้ในแง่ให้คุณ	ทีจ่ะช่วยให้เมลด็

พชืเจริญงอกงามขึน้มาหรอือาจให้โทษไปท�าลายเมล็ดพชื

ดงักล่าวก็ได้	โดยแท้จรงิคนเราสามารถทีจ่ะเอาจรงิเอาจงั

ต่อการพัฒนาคุณสมบัติให้มีภาวะผู้น�าได้	ถ้าไม่เลือกที่จะ

ปล่อยให้คณุสมบตัดิงักล่าวนีค้งซ่อนเร้นแฝงอยูภ่ายในอกี

ต่อไป	 การเรียนรู้เพื่อให้มีคุณสมบัติภาวะผู้น�าสามารถ

ท�าได้หลายวิธี	จัดท�าหลักสูตรให้การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขึน้เองภายในหน่วยงาน	หาหนงัสอืหรอืต�าราภาวะผูน้�าดีๆ 

และวารสาร	 เอกสาร	 จุลสาร	 วิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น�ามา

ศึกษาค้นคว้า	 ดูนักบริหารการศึกษาดีๆ	 ที่ประสบความ

ส�าเร็จเป็นตัวอย่าง

	 การค้นหาศักยภาพของผู้มีภาวะผู้น�าสามารถ

อธิบายพัฒนาการของภาวะผู้น�าได้เป็น	4	ขั้นตอน

 ขั้นที่ 1 ยังไม่ใช่ผู้น�า (Non leader) ยังไม่รู้

ตนเอง (unconscious) ยังไม่รับรู้ ไม่เคยคิดที่จะเป็น

ผู้น�า ยังไม่มีความสามารถ ไม่รู ้ด้วยซ�้าว่าตนมีความ

สามารถหรือไม่เพียงใด

 ขัน้ที ่2 เพิง่เริม่รบัรูว่้าตนเองจะต้องเรยีนรูเ้รือ่ง

การเป็นผู้มีภาวะผู้น�า	 แต่ขณะน้ันตนเองยังไม่มีความรู้	

ความสามารถ	ขาดทกัษะ	เริม่รูว่้าถ้าต้องเป็นผูม้ภีาวะผูน้�า

จะต้องท�าอะไรบ้างหรือท�าอย่างไร

 ขั้นที่ 3 สามารถรับรู้ตนเองถึงจุดอ่อน จุดแข็ง 

จงึลงมอืฝึกฝน	ปรบัปรงุแก้ไข	พฒันาให้เป็นผูม้ภีาวะผูน้�า	

มีความสามารถด้านวิสัยทัศน์	 โน้มน้าว	 จูงใจ	 กล้าเสี่ยง	

กล้าตัดสินใจ	กล้าเปลี่ยนแปลง	ขั้นตอนที่	3	นี้เป็นระยะ

ทีม่ภีาวะผูน้�าแล้ว	สนกุ	เพลดิเพลนิ	พอใจ	ข้อมลูย้อนกลบั

ทางบวก	ชื่นชมผลงานที่เกิดขึ้น

 ขั้นที่ 4	ภาวะผู้น�าที่เรียนรู้	ประสบการณ์	ทักษะ

จะซึมซับกลายเป็นอุปนิสัย	เป็นบุคลิกภาพ	เป็นส่วนหนึ่ง

ของบุคคลนั้นไปโดยอัตโนมัติ	 ประพฤติปฏิบัติเป็นปกติ

ธรรมชาตอิย่างไม่รู้สกึตวั	เป็นผูบ้รหิารการศกึษามอือาชพี

โดยปริยาย

ภาวะผู้น�าส�าหรับนักบริหารการศึกษา

	 อย่างน้อยทีส่ดุต้องมคีณุลกัษณะตามอกัษร	ภาวะ

ผู้น�า	(LEADERSHIP)	ดังต่อไปนี้

	 L	=	Love,	Lead,	Learners,	Listen,	Law,	Life	

long	learning,	Large-minded,	Laud	ท�าตนให้เป็นทีรั่ก

ของกลุ่มผู้ร่วมงานและตนเองก็รู้จักรักคนอื่นด้วย,	 น�า

อย่างผู้มีประมุขศิลป์,	 เป็นผู้คงแก่เรียน	 เรียนรู้ขอบข่าย	

บทบาท	อ�านาจ	หน้าท่ี,	เป็นผู้ฟังท่ีดี,	รูก้ฎหมาย	กฎเกณฑ์

ต่างๆ	ตระหนักในการเรียนตลอดชีวิต,	มีใจคอกว้างขวาง	

ชื่อเสียงโด่งดัง

	 E	=	Experience,	Expert,	Education	เป็นผู้มี

ประสบการณ์ในการบริหารงานการศึกษา,	เป็นผู้ช�านาญ

การบริหารการศึกษา,	รักการศึกษา

	 	 Effective	 (อ�านาจ	 อิทธิพล	 ประสิทธิภาพ	

การสร้างความประทับใจ	มีความพร้อมอยู่เสมอ)	

	 	 Easy	(สะดวกสบาย	ง่าย)	Ethics	(จรยิธรรม)	

Evaluate	 (ประเมินค่า)	 Evolution	 (วิวัฒนาการ	 การ

เจรญิเติบโต	ความก้าวหน้า)	Exact	(เทีย่ง	แม่นย�า	แน่นอน	

ถูกต้อง)	Excellence	(ดียอดเยี่ยม	ดีเด่น)	Expectation	
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(การคาดคิด	 ความคาดหวัง	 คาดหมาย)Efficiency	

(ประสทิธภิาพ	ประสทิธผิล)	Empowerment	(ให้อ�านาจ	

มอบอ�านาจ	อนุญาต)

	 A	=	Accordance	(ความสอดคล้อง)	Achieve-

ment	 (สัมฤทธิผล	 ความส�าเร็จ)	 Advise	 (ให้ความเห็น	

แนะน�า)	 Apply	 (ประยุกต์)	 Approach	 (เข้าใกล้)	 

Attempt	(พยายาม)	Attract	(ดึงดูด	จูงใจ	มีเสน่ห์	ล่อใจ	

กระตุ้นความสนใจ)	Audit	(ตรวจสอบ)	

	 D	=	Decision	(การตดัสนิใจ	ญตัต	ิความแน่วแน่)	

Design	 (ออกแบบ	 วางแผน	 ก�าหนด	 ตั้งจุดมุ่งหมาย)	

Devoted	(ใส่ใจ	อุทิศเวลา	มีใจจดจ่อ)	Development,	

Diligence	

	 E	=	Economy	(มาตรการประหยดั)	Endurance	 

(ความอดทน	ความอดกลัน้)	Enthusiastic	(กระตอืรอืร้น	

มีศรัทธาแรงกล้า)	Emotional	Quotient

	 R	=	Respect	(ความเคารพนับถือ)	Responsibility	 

(ความรับผิดชอบ	 ภาระหน้าที่)	 Restoration	 (การ

ปฏิสังขรณ์	การท�าให้คืนสู่สภาพ	การท�าให้กลับคืนดี	การ

ซ่อมแซม)	Rule	(กฎ	ระเบยีบ	วนิยั	กตกิา)	Right	(ถกูต้อง	

ตรงไปตรงมา	เป็นธรรม)	

	 S	=	Sincerity,	 Social	 Skill,	 Self-esteem,	

Self-control,	Self-efficiency	มีความจริงใจ,	มีทักษะ

ทางสังคม,	 รักเกียรติของตนเอง,	 ควบคุมตนเองได้	 เป็น

คนมปีระสทิธิภาพ	Self-confidence	(ความเช่ือมัน่ในตัว

เอง	ความมั่นใจ	ความกล้าได้กล้าเสีย)	

	 H	=	Helpful,	 Honesty,	 Health,	 Humor	 

(มนีสิยัให้ความช่วยเหลือ,	มคีวามซือ่สัตย์สุจรติ,	มสีขุภาพ

อนามัยดี,	มีอารมณ์ขัน)

	 I	=	 Ideal	(อุดมคติ	อุดมการณ์)	Initiative	(การ

ริเริ่ม	เริ่มต้น	อ�านาจในการตัดสินใจของตนเอง)	

	 	 Inquiry	 (การสอบสวน	 การตรวจสอบ) 

Intellectual	(ใช้สติปัญญาแทนอารมณ์)

	 	 Innovation	(นวัตกรรม	การน�าสิ่งใหม่หรือ

วิธีการใหม่เข้ามา)	 Information	 (ประชาสัมพันธ์	 ให้

ข่าวสาร)

	 P	=	Persistent	 (ยืนหยัด	 ยืนกราน	 ทนทาน)	

Politeness	(มีกิริยามารยาทเรียบร้อย	สุภาพ	นอบน้อม	

มีคารวะ	มีมารยาท)	Personality	บุคลิกภาพดี

	 ผู้บริหารการศึกษานอกจากต้องมีภาวะผู้น�าแล้ว	

จะต้อง	SMART	ต้องสง่างาม	มีเสน่ห์	ฉลาดปราดเปรื่อง

เป็นเลิศ	หลักแหลม	เฉียบแหลม	มีไหวพริบ	คล่องแคล่ว	

ว่องไว	 ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติล้อไปกับตัวอักษรดัง

ต่อไปนี้

	 S	:	 Success	:	มุง่มัน่ต่อการประสบความส�าเรจ็	

ความส�าเร็จ	ผลส�าเร็จ	บรรลุผล	เจริญ	ชัยชนะ

	 M	:	Modern	 :	 ทันสมัย	 ไม่โบราณ	 บุคคลที่มี

รสนิยมทันสมัย

	 A	:	 Accountability	:	รับผิดชอบ

	 R	:	 Reliability	:	น่าเช่ือถอื	เช่ือถอืได้	น่าไว้วางใจได้

	 T	:	 Transparency	:	ความโปร่งใส	เปิดเผย	ตรง

ไปตรงมา	ชัดแจ้ง	เข้าใจง่าย	โปร่งใส

	 มีความสามารถในการบริหารจดัการตนเอง	(Self	

Management)	และบริหารอารมณ์ผู้อื่น	เพื่อสร้างความ

สัมพันธ์และท�างานร่วมกับสังคมได้ดี	 (กุหลาบ	 ปุริสาร.	

2558)

	 จากประสบการณ์ที่ผ่านมา	 ถ้านักบริหารการ

ศกึษาเคร่งครัดหลกัธรรม	2	ข้อ	คอื	พรหมวหิาร	4	(เมตตา	

กรุณา	มุทิตา	และอุเบกขา)	กับ	อคติ	4	(ความไม่ล�าเอียง	

4	ประการ	คือ	ฉันทาคติ	โทษาคติ	โมหาคติ	และภยาคติ)	

จะอยู่รอดปลอดภัย	เป็นที่รักใคร่นับถือ

	 สรุปจากที่กล่าวมา	 ผู้เขียนได้ศึกษา	 ภาวะผู้น�า

ส�าหรับนักบริหารการศึกษาเป็นการท�างานให้บรรลุเป้า

หมาย	จะเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหาร	แต่ผู้บริหารที่ไม่ใช้
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ภาวะผู้น�าก็จะเป็นเพียงแต่ท�าหน้าที่เฉพาะงานบริหาร

จดัการด้านธรุการ	ภาวะผูน้�าแก่นแท้คอื	เป็นการท�าหน้าท่ี

เกีย่วข้องกบังานของผู้บรหิารด้านการส่ือสารกบับุคคลอืน่

มากกว่าและในความเป็นจริงผู้บริหารก็ต้องมีภาวะผู้น�า

อยู่ในตัวด้วยและยังต้องเป็นผู้น�าที่มีบทบาท	ภาวะผู้น�าที่

ดีและมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดสามารถ

ประเมินได้จากการเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา	

มีการปรับตัวและพร้อมที่จะท�างานแบบมีส่วนร่วมให้

บรรลุเป้าหมายขององค์การทางการศึกษาได้	ยังเป็นผู้จุด

ประกายให้เกดิความมุง่มัน่ทีจ่ะฟันฝ่าอปุสรรค	เพ่ือให้งาน

นั้นส�าเร็จให้จงได้	และมีความภาคภูมิใจในผลของงาน
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