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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไร้พรมแดน
(School Administrators’ Role in the Age of Globalization)
ดร.บรรจง ลาวะลี
Dr.Banjong Lawalee
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไร้พรมแดน เพราะผู้
บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกส�ำคัญและเป็นตัวแปรส�ำคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพและมีอทิ ธิพล
สูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหาร ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคไร้พรมแดน จึงต้องมี
คุณลักษณะโดดเด่น เหมาะสม มีความรูเ้ ชิงทฤษฎี ทักษะ บทบาทหน้าที่ คุณธรรม และประสบการณ์ทางการ
บริหารการศึกษา เพื่อน�ำพาสถานศึกษาให้ประสบผลส�ำเร็จ สามารถสนองตอบต่อการแข่งขัน และทันสมัย
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ค�ำส�ำคัญ : 1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 2. ยุคไร้พรมแดน
1. บทน�ำ
การจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไร้พรมแดนนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามี
บทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารมี
การน�ำมาใช้ในการจัดการศึกษาโดยช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยมากขึ้น การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจะไม่จ�ำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนและครู การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมจะลดน้อยลง ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนจะเปลี่ยนแปลงไปเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ จึงจ�ำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างระบบ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ จากองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ให้อยู่รอด และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว
โดยเฉพาะองค์การพัฒนาการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็นกลไก
ส�ำคัญและเป็นตัวแปรส�ำคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพและมีอทิ ธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์
ที่เกิดจากการบริหาร ซึ่งในบทความนี้ได้น�ำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับ ความหมายและความส�ำคัญของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ทักษะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 บทบาทของผู้บริหารใน
ศตวรรษที่ 21 หลักธรรมเพื่อการบริหาร และบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษายุคไร้พรมแดน เนื่องจาก
ผูบ้ ริหารในฐานะผูน้ ำ� องค์การจ�ำเป็นต้องปฏิรปู ตนเอง และการเปลีย่ นแปลงองค์การครัง้ ใหญ่เพือ่ น�ำพาไปสู่
ความส�ำเร็จตามเป้าหมายทีต่ อ้ งการโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีบทบาทส�ำคัญทีจ่ ะต้องบริหาร
จัดการ ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และความสมดุลเพื่อให้บริหารจัดการศึกษาบรรลุผล
ส�ำเร็จ
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2. ความหมายและความส�ำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลซึง่ ปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษาภายในเขตพืน้ ที่
การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต�่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐ
และเอกชน (ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546) ค�ำว่า “ผู้บริหารสถานศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นประถม
ศึกษาหรือมัธยมศึกษาเรียกว่า Principal หรือเรียกว่า Head of School เป็นค�ำที่ใช้เรียกผู้บริหารสูงสุด
ของโรงเรียนของรัฐ แต่ถ้าเป็นโรงเรียนเอกชน อาจใช้ค�ำอื่น ๆ เช่น head teacher, head master หรือ
head mistress ส�ำหรับประเทศไทยผูบ้ ริหารโรงเรียนในปัจจุบนั เรียกว่า ผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษา เมือ่ ก่อน
เรียกว่า “ครูใหญ่” หรือ “อาจารย์ใหญ่” (ประกอบ คุปรัตน์, 2552)
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกส�ำคัญและมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จาก
ระบบการศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา นักวิชาการหลายท่าน มีความ
เห็นตรงกันว่าความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษานั้น ขึ้นอยู่กับผู้บริหารส่วนหนึ่งดังนั้น ผู้บริหาร
จึงเป็นตัวแปรส�ำคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพผูบ้ ริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จึง
ต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาเพือ่ พัฒนาสถานศึกษาให้ทนั
สมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
3. ทักษะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้บริหารในศตวรรษที่ 21
ทักษะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมให้เป็นผู้น�ำที่มีประสิทธิผลสูง
ประกอบด้วย
3.1 ทักษะการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผลสูง (Highly effective Team building skill)
3.2 ทักษะการแก้ปัญหา (Problem– solving skills)
3.3 ทักษะการวางแผน (Planning – Project skills)
3.4 ทักษะการก�ำกับการปฏิบัติงาน (Performance monitoring skills)
3.5 ทักษะการสื่อสารที่ดี (Communication and climate set skills)
3.6 ทักษะการสร้างสัมพันธ์ (Relationship building up skills)
3.7 ทักษะการสอนงาน (Coaching skills)
3.8 ทักษะทางสังคม (Social skill)
3.9 ทักษะการตัดสินใจ (Decision making skill)
3.10 ทักษะการกระตุ้นจูงใจ (Motivational skills)
3.11 ทักษะการคิดเชิงสะท้อน (Reflective & thinking skills)
3.12 ทักษะการจัดการตนเอง (Self – management skills)
3.13 ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี (Technological skills)
3.14 ทักษะด้านการเรียนการสอน (Pedagogical skills)
3.15 ทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence skills) (ศิริวรรณ ฉัตรมณี
รุ่งเรือง และวรางคณา ทองนพคุณ, (2557), ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ความท้าทายอนาคต, ออนไลน์.)
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การพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานถือว่าเป็นกรอบส�ำคัญในการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษ
ที่ 2 (พ. ศ. 2552 – 2561) โดยมุ่งหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการบริหารและพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันจะมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม โดยสถานศึกษาจะมีอ�ำนาจ
ในการบริหารและจัดการศึกษาด้วยตนเองมากขึน้ ท�ำให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาจะต้องปรับบทบาทหน้าทีเ่ พือ่
ปฏิบัติงานบริหารการศึกษาในรูปแบบใหม่ได้อย่างยั่งยืน จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาผู้บริหารสถาน
ศึกษาให้มที กั ษะทางการบริหารงานอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ มีความพร้อม มีสมรรถนะ และ
ศักยภาพ มีขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารจัดการศึกษาและด�ำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถบริหารจัดการและสนับสนุนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาการศึกษา
ของประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพของ Organization for Economic
Co-operation and Development : OECD ปี 2012 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21
ต้องได้รับการพัฒนาให้มีทักษะภาวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นอย่างอย่างต่อเนื่อง เพราะมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการ
บริหารงานในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะทีส่ ำ� คัญทีส่ ถาบันและองค์กรชัน้
น�ำระดับโลกต่างๆให้ความส�ำคัญ ประกอบด้วย ทักษะการสร้างทีมงาน (Team building skill) และทักษะ
การจัดการความขัดแย้ง (Conflict management skill)
จากการศึกษาของ Center Creative Leadership (CCL) และ National Association of
Secondary School Principals (NASSP) สรุปเกีย่ วกับทักษะภาวะผูน้ ำ� ส�ำหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้
ฐานในศตวรรษที่ 21 ที่ส�ำคัญ จ�ำนวน 10 ทักษะ ประกอบด้วย 1) ทักษะการสร้างทีมงาน 2) ทักษะการ
จัดการความขัดแย้ง 3) ทักษะการแก้ปญ
ั หาเชิงสร้างสรรค์ 4) ทักษะการตัดสินใจ 5) ทักษะการคิดสร้างสรรค์
6) ทักษะทางเทคโนโลยี/นวัตกรรม /ดิจิตอล 7) ทักษะการสื่อสาร 8) ทักษะการจูงใจ 9) ทักษะการมอบ
หมายงานและการสอนงาน และ 10) ทักษะชีวิต (บุญช่วย สายราม, 2557, ทักษะผู้น�ำองค์กรโรงเรียน
ศตวรรษที่ 21, ออนไลน์.)
สรุป การพัฒนาทักษะภาวะผู้น�ำส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่โดยเฉพาะในประเทศไทยจึง
เป็นเรื่องเร่งด่วนที่หน่วยงานระกับนโยบายอย่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องวางแผน และจัดล�ำดับความส�ำคัญในการเร่งเสริม
สร้างคุณภาพในตัวผูน้ ำ� องค์กรโรงเรียน เพือ่ ให้มที กั ษะในการบริหารงานยุคใหม่ มีความรูม้ ติ กิ ว้าง มีทศั นคติ
ทีด่ ตี อ่ วิชาชีพ มีนสิ ยั ผูน้ ำ� ทีแ่ ท้จริง มีพฤติกรรมและมีคณ
ุ ลักษณะของการเป็นผูน้ ำ� ทีท่ รงประสิทธิผล สามารถ
น�ำพาทีมงานในสถานศึกษาทะลุทะลวงเป้าหมายของการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
ในทางปฏิบัติที่ยั่งยืน
4. บทบาทของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21
ผู้บริหารสถานศึกษา มีหลายบทบาทขึ้นอยู่กับภารกิจและกิจกรรมการบริหารซึ่งการบริหารให้
ประสบความส�ำเร็จต้องอาศัยหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องการบริหารงานการศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้อง
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สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมแห่งการเรียนรูใ้ นยุคของเทคโนโลยีในการเชือ่ ม
โยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน ผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทอย่างเต็มที่และใช้กลยุทธ์
และเทคนิคการบริหารระดับสูงจึงจะสามารถน�ำพาองค์กร สู่ความส�ำเร็จ (ศศิรดา แพงไทย, 2559, หน้า 7)
Derick Meado (2016) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน ได้เขียนบทความเรื่อง The Role of the
Principal in Schools ได้สรุปบทบาทหน้าทีใ่ นโรงเรียนของผูบ้ ริหารสถานศึกษายุคใหม่ทสี่ ำ� คัญ 9 บทบาท
ดังนี้
1. บทบาทในฐานะผู้น�ำ (Role as school leader) ประกอบด้วย การเป็นผู้น�ำที่มีประสิทธิภาพ
(Being an effective leader) โครงการจัดหาทุนอุปถัมภ์โรงเรียนการพัฒนาการประเมินผลครูผู้สอน และ
นโยบาย การพัฒนาโรงเรียน เป็นต้น
2. บทบาทในฐานะผูร้ กั ษาระเบียบวินยั ของผูเ้ รียน (Role in Student Discipline) งานส่วนใหญ่
ของผู้บริหาร การรักษาระเบียบวินัยของนักเรียน ที่ผู้บริหารต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ครูทุกคน และต้อง
เป้าหมายของการนาไปใช้กับผู้เรียน จะทาให้งานง่ายขึ้น
3. บทบาทในฐานะผู้ประเมิน (Role as a Teacher Evaluator) ผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องมีความ
รับผิดชอบในการประเมินผลงานของครู โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารต้องจัดให้มีการประเมินตามกระบวนการด้านคุณภาพครูอย่างมีความเป็นธรรม และต้องชี้ให้เห็น
ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของการปฏิบัติหน้าที่ของครู
4. บทบาทในการพัฒนา การด�ำเนินงาน และการประเมินโครงการ (Role in Developing,
Implementing, and Evaluating Programs) เป็นเป็นหนึ่งบทบาทที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องหาวิธีการ
พัฒนาประสบการณ์ของผูเ้ รียนเพิม่ ขึน้ โครงการพัฒนาทีม่ ปี ระสิทธิภาพต้องครอบคลุมพืน้ เพือ่ เป็นแนวทาง
เดียวกันและต้องมีการประเมินทุกปี และพัฒนาเสมอถือว่าเป็นสิ่งจาเป็น
5. บทบาทในการทบทวนนโยบายและกระบวนการภายใน (role in Reviewing Policies and
Procedures) เอกสารส�ำคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร (governing) โรงเรียน คือ คู่มือนักเรียน (Student
Handbook) ถือเป็นตัวชีว้ ดั การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้ งั
สามารถท�ำให้งานของผู้บริหารง่ายขึ้น ให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองได้รู้นโยบายและขั้นตอนการทางาน
ประสบผลส�ำเร็จได้
6. บทบาทในการก�ำหนดตาราง (Role in Schedule Setting) การสร้างตารางต้องท�ำทุก ๆ ปี
ซึง่ จะเป็นภาระงานทีผ่ บู้ ริหารต้องการสร้างขึน้ มาเอง ได้แก่ ตารางการตีระฆังการเข้าเรียน ตารางการปฏิบตั ิ
งาน ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตารางการใช้ห้องสมุด ตรงข้ามผู้บริหารต้องตรวจสอบแต่ละ
ตารางเหล่านั้นว่า ไม่ท�ำให้บุคลากรแต่ละคนต้องมีตารางมากเกินในแต่ละปี
7. บทบาทในการจ้างครูใหม่ (Role in Hiring New Teachers) เป็นหน้าที่ส�ำคัญของผู้บริหาร
โรงเรียน ต้องจ้างหรือรับครูและเจ้าหน้าทีเ่ ข้ามาใหม่ในการทางานได้อย่างถูกต้องด้วยกระบวนการสัมภาษณ์
หรืออบรมจึงเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง
8. บทบาทในการปกครองและชุมชนสัมพันธ์ (Role in government and community relations) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่และสมาชิกในชุมชนสามารถเป็นประโยชน์กับคุณในความหลากหลาย
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ของพื้นที่ การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลและธุรกิจในชุมชนสามารถช่วยให้โรงเรียนอย่างมาก รวมถึง
ประโยชน์ที่ได้รับบริจาคเวลาส่วนตัวและการสนับสนุนในเชิงบวกโดยรวม
9. บทบาทในการมอบหมายงาน (Role in assignment) ผู้น�ำหลายคนโดยธรรมชาติมีงานหนัก
อยู่ในมือที่ต้องสั่งการลงไป ผู้บริหารต้องมีการมอบหมายงานบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งจาเป็น โดยมอบหมายให้
กับบุคคลทีม่ คี วามรูแ้ ละไว้วางใจผูบ้ ริหารโรงเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพไม่มเี วลามากพอทีจ่ ะทาทุกอย่างทีต่ อ้ งการ
ทาด้วยตัวเอง จึงต้องพึ่งพาคนอื่น ๆ มาช่วยทา เพื่อให้ผลงานบรรลุผลส�ำเร็จ
Do DEA 21 (2014) ได้น�ำเสนอเครื่องมือการประเมินเรื่อง Instructional Leadership:
Self-Assessment and Reflection Continuum เป็นเครื่องมือประเมินความเป็นผู้น�ำทางการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 การก�ำหนดตัวชี้วัดด้านสมรรถนะและความเป็นผู้น�ำที่มีประสิทธิผล
ในศตวรรษที่ 21 มีบทบาท 4 ด้านหลัก ดังนี้
1. ผูน้ ำ� โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ก�ำหนดให้มกี ารกากับดูแลด้านการบูรณาการการเรียนการ
สอนต่อการประยุกต์นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ และการประเมินผล ได้แก่ การให้ค�ำแนะนาแนวคิดใหม่ ๆ
ส�ำหรับครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้ห้องเรียนที่มีประสิทธิผล การสนับสนุนให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับ
ปัจจัยภายในและภายนอกโรงเรียน
2. มีการน�ำรูปแบบทางดิจิตอลมาสนับสนุนการเรียนการสอนของครูเพื่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้แก่ น�ำไปใช้ในห้องเรียน ส่งเสริมให้ครู นักเรียนใช้เครื่องมือทางดิจิตอลอย่างมีประสิทธิผล และใช้
อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการประเมินประเมินความพร้อมของโรงเรียนที่จะนาทักษะทางดิจิตอลมาใช้
3. ให้โอกาสแก่ครูได้พิจารณาไตร่ตรอง ก�ำหนดจุดมุ่งหมาย และการร่วมมือกันเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมืออาชีพในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงแล้วสามารถนามาเป็นโอกาส ได้แก่ ให้ครูก�ำหนด
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน และด้านการประเมินผล และให้นาผลการวิจัยมา
ใช้ประโยชน์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้อย่างมืออาชีพได้อย่างแท้จริง
4. ต้องจัดสภาพแวดล้อมบนพื้นฐานยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีต่อของชุมชน ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการ
สอน และการเรียนรูด้ า้ นทักษะในศตวรรษที่ 21 ก�ำหนดให้จดั สภาพแวดล้อมเพือ่ การเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
และความน่าเชื่อถือยืดหยุ่นภายในโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ควรเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้านโลกมากขึ้น
และออกแบบทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มโอกาสการพัฒนาทักษะการคิด ทักษะชีวิต และทักษะทางอาชีพและ
เตรียมผู้เรียนสาหรับการทางานในอนาคต
สรุปได้ว่า บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ ประกอบด้วย บทบาทในฐานะ
ผู้นาทางวิชาการบทบาทในฐานะผู้รักษาระเบียบวินัย บทบาทในฐานะผู้ประเมิน บทบาทในการทบทวน
นโยบาย บทบาทในการการบริหารหลักสูตรและการสอน บทบาทในการก�ำหนดตาราง การปฏิบัติงาน
บทบาทในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ บทบาทในการส่งเสริม การพัฒนาครูและบุคลากร
บทบาทในการประชาสัมพันธ์บาทบาทในการประสานสัมพันธ์กับชุมชน และบทบาทในการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี
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5. หลักธรรมเพื่อการบริหาร
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2546) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ ธรรมนูญชีวิต เรื่อง พุทธจริยศาสตร์
ส�ำหรับผู้บริหาร ดังนี้
1. ด้านคุณลักษณะสาหรับผู้บริหารในทุติยปาปณิกสูตร ได้พูดถึงคุณลักษณะของบุคคลที่จะทา
หน้าที่ให้ส�ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี มีลักษณะ 3 ประการได้แก่ 1) จักขุมา หมายถึง มีปัญญามองการณ์ไกล
2) วิธโู ร หมายถึง จัดการธุระได้ดี มีความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน และ 3) นิสสยสัมปันโน หมายถึง พึง่ พาอาศัย
คนอื่นได้เพราะเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2. วิธีการบริหาร ในอธิปไตยสูตร ผู้บริหารต้องมีรูปแบบ และวิธีการบริหาร ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ต่อความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวได้ สามารถสรุปแนวทางการบริหารได้ 3 วิธี ได้แก่ 1) อัตตาธิปไตย ถือตน
เป็นใหญ่ กล่าวคือ เอาตนเอง เอาฐานะ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของตนเองเป็นใหญ่ การกระท�ำด้วยปรารภตน
และสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นประมาณ ในฝ่ายกุศล คือ เว้นท�ำชั่ว ท�ำดี เคารพตน 2) โลกาธิปไตย ถือโลกเป็น
ใหญ่ คือ การถือเอาความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่ หวั่นไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ กระท�ำด้วย
ปรารภจะเอาใจหมู่ชน หาความนิยมหรือ ในฝ่ายกุศล ได้แก่ การเว้นท�ำชั่ว ท�ำแต่ความดี ด้วยความเคารพ
เสียงหมู่ชน และ 3) ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ คือ หลักการ ความจริง ความถูกต้อง ความดี เผตุผล
เป็นใหญ่ เป็นไปโดยชอบธรรม และเพื่อความดีงาม
3. หลักธรรมเพื่อการบริหาร นักบริหารแบบธรรมาธิปไตย ยึดหลักธรรมในการบริหารงาน
ซึ่งธรรมในการบริหารมีดังนี้นักบริหารแบบธรรมาธิปไตย ยึดหลักธรรมในการบริหารงาน ซึ่งธรรมในการ
บริหาร มีดังนี้
3.1 หลักพละ 4 ประการ ได้แก่ 1) ปัญญาพละ เป็นพลังทางปัญญาที่ใช้ในการศึกษา มี
ความรูค้ วามเข้าใจอย่างมีเหตุผลทีช่ ดั เจน 2) วิรยิ พละ เป็นผูป้ ระกอบกิจหน้าทีก่ ารงาน ด้วยความเพียรมานะ
บากบัน่ พยายาม 3) อนวัชชพละ ก�ำลังสุจริตหรือกาลังบริสทุ ธิ์ การประพฤติปฏิบตั ทิ สี่ ะอาดบริสทุ ธิ์ 4) สังคห
พละ ก�ำลังการสงเคราะห์ คือ การช่วยเหลือเกื้อกูล สร้างประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ และส่วนรวม
3.2 อิทธิบาทธรรม 4 ได้แก่ 1) ฉันทะ ความรักงาน คือ จะต้องเป็นผู้รักงานที่ตนมีหน้าที่รับ
ผิดชอบอยู่และทั้งจะต้องเอาใจใส่กระตือรือร้นในการเรียนรู้งานและเพิ่มพูนวิชาความรู้ความสามารถใน
2) วิรยิ ะ ความเพียร คือ จะต้องเป็นผูม้ คี วามขยันหมัน่ เพียรประกอบด้วยความอดทนไม่ยอ่ ท้อต่อความยาก
ลาบากในการประกอบกิจการงานในหน้าที่หรือในอาชีพของตน 3) จิตตะ ความเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับการ
งานผูท้ ที่ ำ� งานได้สำ� เร็จด้วยดีมปี ระสิทธิภาพ จะต้องเป็นผูเ้ อาใจใส่ตอ่ กิจการงานทีท่ ำ� และมุง่ กระทางานอย่าง
ต่อเนือ่ งจนกว่าจะส�ำเร็จ และ 4) วิมงั สา ความเป็นผูร้ จู้ กั พิจารณาเหตุสงั เกตผลในการปฏิบตั งิ านของตนเอง
และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ดาเนินไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้
3.3 สังคหวัตถุ 4 ประการ เป็นธรรมที่ผู้บริหารผู้ใจผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่
1) ทาน การให้การแบ่งปัน คือ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึงให้
ความรู้และแนะน�ำสั่งสอนตามสมควร 2) ปิยวาจา การพูดไพเราะ คือ การใช้ค�ำสุภาพ ไพเราะน่าฟัง ชี้แจง
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผล หรือค�ำที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ และ 3) อัตถจริยา การท�ำประโยชน์
แกบุคคลอื่น คือ การช่วยเหลือด้วยแรงกาย และขวนขวาย ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ การบ�ำเพ็ญสาธารณ
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ประโยชน์ รวมทั้งการแก้ปัญหาและการส่งเสริมสนับสนุน 4) สมานัตตตา ความ มีตนเสมอ คือ ท�ำตนเสมอ
ด้วยปลาย ปฏิบัติสม�่ำเสมอกันในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตน
เหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี
3.4 พรหมวิหารธรรม 4 ประการ ได้แก่ 1) เมตตา ความรัก คือ ความปรารถนาดีมีไมตรี
ต้องการช่วยเหลือให้คนอื่นประสบสุข 2) กรุณา ความสงสาร คือ อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์
เดือดร้อน 3) มุทิตา ความเบิกบานยินดี เมื่อเห็นผู้อื่นมีสุข ก็แสดงความยินดี ชื่นชม พร้อมที่จะส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดความส�ำเร็จ และ 4) อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง ความสม�่ำเสมอ การมีพฤติกรรมที่ท�ำ
ประโยชน์หรือการเคารพเสมอต้นเสมอปลายทั้งต่อหน้า และลับหลัง
3.5 สัปปุริสธรรม 7 ประการ เป็นหลักธรรมสาหรับสัตตบุรุษ ได้แก่ 1) ธัมมัญญุตา คือ
การรู้จักเหตุ 2) อัตถุญญุตา คือ การรู้จักผล 3) อัตตัญญุตา คือ การรู้จักตนเอง 4) มัตตัญญุตา คือ การรู้จัก
พอประมาณ 5) กาลัญญุตา คือ การรู้จักกาลเวลา 6) ปริสัญญุตา คือ การรู้จักชุมชน และ 7) บุคลัญญุตา
คือ การรู้จักบุคคล
3.6 ทศพิธราชธรรม หมายถึง ธรรมส�ำหรับพระราชา แต่ความเป็นจริงสามารถน�ำมาปรับใช้
กับข้าราชการทั่วไปได้ ได้แก่ 1) ทาน คือ การรู้จักแบ่งปัน 2) ศีล คือ การรู้จักห้ามประพฤติปฏิบัติ
3) ปริจจาคะ คือ การเสียสละ เพือ่ โยชน์สขุ แก่ประชาชน 4) อาชชวะ คือ การปฏิบตั ดิ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริต
5) มัททวะ คือ การประพฤติปฏิบตั ทิ สี่ ภุ าพ อ่อนโยน มีอธั ยาศัยทีด่ ี 6) ตะปะ คือ มีความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิ
งาน ไม่หลงระเริงในกิเลสตัณหา 7) อักโกธะ คือ ไม่โลภ โกรธ หลง ในสิ่งที่เป็นอบายมุข 8) อวิหิงสา คือ
การรักความสงบ ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อบุคคลอื่น 9) ขันติ คือ ความอดทนต่อความยากล�ำบาก ปัญหา
อุปสรรค ไม่ท้อถอย และ 10) อวิโรธนะ คือ การปฏิบัติตามครรลองครองธรรมของบ้านเมืองและจารีต
ประเพณีของสังคม
สรุปได้ว่า คุณธรรมและจริยธรรมในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทการบริหารจัดการ ประกอบด้วย คุณธรรมทีม่ อี ยูใ่ นตัวของผูบ้ ริหารการน�ำหลักธรรมมาปฏิบตั จิ นเป็น
อุปนิสัยติดตัว ประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรมส�ำหรับตนเอง คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติหน้าที่การ
บริหาร และ คุณธรรมจริยธรรมส�ำหรับสังคม
6. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษายุคไร้พรหมแดน
ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไร้พรหมแดน จึงต้องแสดงบทบาทความเป็นผู้น�ำและน�ำพาองค์กรไปสู่
ความส�ำเร็จตามภารกิจของสถานศึกษาในการพัฒนาประชากรให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการด�ำรงชีวิต
ในโลกไร้พรมแดนได้อย่างมีความสุข และมีคณ
ุ ลักษณะโดดเด่นเหมาะสม มีความรูเ้ ชิงทฤษฎี ทักษะ บทบาท
หน้าที่ คุณธรรมและประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษายุคใหม่ เพือ่ น�ำพาสถานศึกษาให้ประสบผลส�ำเร็จ
สามารถสนองตอบต่อการแข่งขันและทันสมัยเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของโลก จึงควรค�ำนึงถึงบทบาท
ของตนเองในการบริหารสถานศึกษายุคไร้พรหมแดน ดังนี้
6.1 ผูบ้ ริหารต้องท�ำความรูจ้ กั กับการเปลีย่ นแปลง การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ มาจากการแข่งขันที่
ไร้พรมแดน โลกก�ำลังอยูใ่ นยุคของเทคโนโลยีและข่าวสาร ความรูเ้ ป็นสิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดความได้เปรียบใน
212 Vol.6 No.2 July - December 2017

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การแข่งขัน ดังนั้นเมื่อผู้บริหารเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้
โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและมีผลกระทบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กร
6.2 ผูบ้ ริหารต้องสร้างการเปลีย่ นแปลง หมายถึง แผนปฏิบตั กิ ารในการปรับแต่งสิง่ ต่าง ๆ ให้แตก
ต่างจากเดิม โดยอาจจะกระท�ำอย่างรวดเร็วหรือกระท�ำอย่างค่อยเป็นค่อยไป การบริหารความเปลีย่ นแปลง
นั้น ผู้บริหารต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วจึงก�ำหนดเป้าหมายและเลือกวิธีที่จะน�ำมาใช้ในการ
จัดการกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องอาศัยการวางแผนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์แล้วจึงน�ำไปปฏิบัติตาม
แผนทีต่ อ้ งอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกคนในองค์การ โดยผูบ้ ริหารจะต้องมีการเสริมแรงให้กบั
ความเปลีย่ นแปลงโดยการชีแ้ จงให้บคุ ลากรในองค์การทราบถึงความเปลีย่ นแปลงหรือการปรับปรุงทีไ่ ด้เกิด
ขึ้นแล้วและแสดงความขอบคุณต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีส่วนช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลง แล้วจึงท�ำการ
ประเมินผลต่อไป
6.3 ผูบ้ ริหารต้องเป็นตัวแทนความเปลีย่ นแปลง หมายถึง การเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง หรือมีหน้า
ที่ในการจัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพื่อพัฒนา เน้นผลการปฏิบัติงานโดยส่วนรวมมากกว่า
การเน้นไปที่ผลงานของแต่ละคนในองค์กร ให้บุคลากรในองค์กรรับรู้ถึงผลการด�ำเนินงานขององค์กร
เพือ่ ให้ทราบถึงสถานการณ์และวิกฤตการณ์ตา่ งๆทีอ่ งค์กรเผชิญอยู่ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคเป็นต้น
6.4 ปฏิรูป เป็นนักคิด นักพัฒนา ต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร
งานที่พร้อมรับกับเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดต่อสิ่งใด
6.5 ประชาธิปไตย บริหารงานแบบประชาธิปไตย รับความความคิดเห็นของผู้อื่น ร่วมคิด ร่วมท�ำ 
ร่วมแก้ปัญหากับบุคลากรในองค์กร
6.6 ประสาน เป็นผู้ประสานงานในองค์กรให้เกิดการท�ำงานที่ราบรื่น มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท�ำงาน และประสานงานนอกองค์กรให้เกิดภาคีเครือข่ายร่วมคิด ร่วมจัดการศึกษา
6.7 ประนีประนอม พยายามไม่ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความขัดแย้งในองค์กร เป็นผูป้ ระนีประนอม
เมื่อเกิดปัญหา ผ่อนหนักให้เป็นเบา
6.8 ประชาสัมพันธ์ ผูบ้ ริหารต้องสนับสนุนให้ทกุ คนท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน และน�ำรายงาน
มาประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทราบ
6.9 ประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานทุกเรื่อง เป็นห่วงเป็นใยตลอด
เวลา จะประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน การพัฒนาบุคลากรจะพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องให้ทุกคนมีความก้าวหน้าในอาชีพ และครอบครัวอยู่เสมอ มีการให้อภัยเพื่อนร่วมงาน ไม่มีการตัก
เตือนอย่างรุนแรง ผู้ร่วมงานจะมีความสุขมากในการท�ำงาน เป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน (รสสุคนธ์ มกรมณี,
2555, บทบาทผู้บริหารสถานศึกษายุคไร้พรหมแดน, ออนไลน์)
สรุปได้ว่า การบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ดังนั้น
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาคือตัวแปรส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและสิ่งส�ำคัญคือให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ด้วยแล้ว
นัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายแต่นนั่ แสดงถึงศักยภาพอันสูงส่งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีจ่ ะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคเหล่า
นี้ไปได้
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7. สรุป

ผู้บริหารในยุคไร้พรหมแดน จะต้องมีความรู้เชิงทฤษฎี ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์
ทางการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่ 4 ด้าน ดังนี้
1. คุณลักษณะของผู้บริหารในยุคไร้พรหมแดน ประกอบด้วย ความรู้ทางวิชาการ นักประกอบ
การ นักริเริ่มสร้างสรรค์และประกอบการความสามารถด้านเทคโนโลยี นักสร้างพลังและแรงบันดาลใจเชิง
บวก ตัวแบบที่ดี และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ นอกจากนั้นแล้วสิ่งส�ำคัญของผู้บริหารในยุคไร้พรหม
แดน คือ 1) ผูบ้ ริหารต้องท�ำความรูจ้ กั กับการเปลีย่ นแปลง 2) ผูบ้ ริหารต้องสร้างการเปลีย่ นแปลง 3) ผูบ้ ริหาร
ต้องเป็นตัวแทนความเปลี่ยนแปลง 4) ปฏิรูป เป็นนักคิด นักพัฒนา ต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
5)ประชาธิปไตย 6) ประสาน 7) ประนีประนอม 8) ประชาสัมพันธ์ และ 9) ประชาสงเคราะห์
2. ทักษะส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ดังนี้ การคิดวิเคราะห์และการ
คิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การทางานเป็นทีมเทคโนโลยีและดิจิตอล การตัดสินมุ่งผลสัมฤทธิ์
และมนุษยสัมพันธ์
3. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ ประกอบด้วย บทบาทในฐานะผู้น�ำ 
ทางวิชาการบทบาทในฐานะผูร้ กั ษาระเบียบวินยั บทบาทในฐานะผูป้ ระเมิน บทบาทในการทบทวนนโยบาย
บทบาทในการการบริหารหลักสูตรและการสอน บทบาทในการก�ำหนดตารางการปฏิบตั งิ าน บทบาทในการ
สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร บทบาทในการ
ประชาสัมพันธ์ บาทบาทในการประสานสัมพันธ์กับชุมชน และบทบาทในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
4. คุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหารสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารจัดการ
ซึ่งเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวของผู้บริหารการน�ำหลักธรรมมาปฏิบัติจนเป็นอุปนิสัยติดตัว ประกอบด้วย
คุณธรรมจริยธรรมส�ำหรับตนเอง คุณธรรมจริยธรรมเพือ่ การปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารบริหาร และคุณธรรมจริยธรรม
ส�ำหรับสังคม
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