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บทคัดย่อ
ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูซึ่ง
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องใช้ภาวะผู้น�ำในการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ครูได้พฒ
ั นาการจัดการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพเพือ่ การเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพของนักเรียน ภาวะ
ผู้น�ำที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรน�ำมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู คือ ภาวะผู้น�ำแบบ
กัลยาณมิตรตามแบบอย่างพระพุทธเจ้า ซึ่งภาวะผู้น�ำดังกล่าวมีลักษณะที่ส�ำคัญ ได้แก่ พระพุทธเจ้าทรงมี
จุดมุง่ หมายการน�ำทีช่ ดั เจน คือ การน�ำมวลมนุษย์ให้พน้ จากความทุกข์ ด้วยการท�ำหน้าทีน่ ำ� ในลักษณะของ
กัลยาณมิตรโดยการเป็นผูบ้ อกทางให้มวลมนุษย์เดินไปสูจ่ ดุ หมาย คือ การพ้นทุกข์ดว้ ยตัวเอง พร้อมทัง้ ใช้
พลังศรัทธาในการน�ำทั้งพลังศรัทธาที่พระพุทธเจ้ามีต่อมวลมนุษย์และพลังศรัทธาที่มวลมนุษย์มีต่อ
พระพุทธเจ้าและในฐานะกัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าทรงช่วยให้มวลมนุษย์ได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเอง
จนสามารถก้าวพ้นจากความทุกข์ ด้วยคุณธรรมที่อยู่ในตัวของพระพุทธเจ้า ๒ ประการ คือ สัปปุริสธรรม
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และกัลยาณมิตรธรรม หากผู้บริหารสถานศึกษาต้องการน�ำภาวะผู้น�ำแบบกัลยาณมิตรตามแบบอย่าง
พระพุทธเจ้ามาใช้เพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูกจ็ ะต้องด�ำเนินตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้า
ด้วยการพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรก่อนเป็นเบื้องต้น คือ การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น�ำ
ด้านการเรียนการสอนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนอันเกิดจากการปฏิบัติจริง
จนสามารถให้คำ� แนะน�ำ ช่วยเหลือ และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูได้จริง
ต่อจากนั้นจึงด�ำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูด้วยการใช้ภาวะผู้น�ำแบบกัลยาณมิตร
ตามแบบอย่างพระพุทธเจ้า คือ ต้องก�ำหนดจุดหมายในการน�ำที่ชัดเจนซึ่งในทีนี้คือการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนของครู พร้อมบอกวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาเคยใช้อย่างได้ผลมาแล้ว ให้ครูได้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และผู้บริหารสถานศึกษาใช้พลังศรัทธา
ในการน�ำทัง้ พลังศรัทธาทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษามีตอ่ ครูและพลังศรัทธาทีค่ รูมตี อ่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา อีกทัง้
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องท�ำหน้าทีข่ องกัลยาณมิตร คือ การช่วยให้ครูได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนด้วยตัวของครูเองจนประสบความส�ำเร็จตามทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษาได้แนะแนวทางเอาไว้โดยอาศัย
หลักธรรมที่มีอยู่ในตัวของผู้บริหารสถานศึกษา ๒ ประการ คือ สัปปุริสธรรมและกัลยาณมิตรธรรม

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�ำ; กัลยาณมิตร; ผู้บริหารสถานศึกษา
Abstract

School administrators leadership influences teachers instructional efficiency,
which also results in pupils’ learning. So, administrators should use their leadership to
inspire the teachers under their supervision, to develop the instructional efficiency for
pupils’ efficient learning. The leadership which administrators should use for teachers’
development is Kalayanamitra leadership, or the friendly leadership as Lord Buddha’s
one. This kind of leadership has some significant features, as follows. First, Lord Buddha
had a clear objective of his leadership. He would like to lead human beings to get out
of suffering, by performing his duty as a good friend, directing human beings to the
destination, namely being freed from suffering, by themselves, with faiths. The faiths
mentioned here were the one Lord Buddha had in human beings and the one human
beings had in him. As a good friend, Lord Buddha helped humand beings to learn
and train themselves to get out of suffering with the two virtues he possessed,
Sappurisa-dhamma and Kalyanamitra-dhamma. If school administrators would like to
apply Lord Buddha’s Kalyanamitra leadership with teachers’ instructional development,
they must first follow Lord Buddha’s performance, by developing their qualification of
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วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓

being good friends. Namely, the administrators should develop themselves as the
leaders of instruction with knowledge and expertise as a result of their real practice.
Then, they can provide teachers with advice and help and can really perform as
the good models for the teachers’ instructional development. Beside the administrators
can show the teachers the way to improve the instruction, which they have successfully
implemented, as good guideline. In addition, the administrators should also make use of
both kinds of faiths, the one they have in teachers and the one teachers have in them.
The administrators should also perform their duties as good friends to teacher, by
helping the teachers to learn and improve their instruction on their own until they
get successful, as guided by the administrators, with the two virtues the administrators
have, Sappurisa-dhamma and Kalyanamitra-dhamma

Keyword: Leadership; Kalyanamitra; School Administrators
บทน�ำ

ในวงการบริหารการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาต่างยอมรับกันตลอดมาว่า ภาวะผู้น�ำของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีอทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิข์ องนักเรียน โดยผลสัมฤทธิด์ งั กล่าวส่งผ่านทางการจัดการเรียน
การสอนของครู ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องใช้ภาวะผู้น�ำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้
มีประสิทธิภาพเพือ่ ให้การเรียนรูข้ องนักเรียนมีประสิทธิภาพด้วยและเพือ่ ให้การพัฒนาการจัดการสอนของ
ครูประสบผลส�ำเร็จผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนที่มีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนสอนจากประสบการณ์จริง ในทางปฏิบัติและน�ำเอาประสบการณ์ดังกล่าวมา
เป็นต้นแบบในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูและในฐานะผูน้ ำ� ทางการเรียนการสอนผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูได้วางแผนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตน
อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงด�ำเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบและเทีย่ งธรรม
และร่วมปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครูอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทั้งจะต้องด�ำเนินการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ และเสริมสร้าง
บรรยากาศของสถานศึกษาให้เชือ่ ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู1 นอกจากนีผ้ บู้ ริหารสถาน
ศึกษาจะต้องมุง่ พัฒนาครูให้เป็นผูน้ ำ� ในการจัดการเรียนการสอน โดยตัวผูบ้ ริหารสถานศึกษาเองท�ำบทบาท
ในฐานะผู้น�ำของครูอีกทอดหนึ่งด้วย2
1
2

pp. 15-22.

02.

(

Halverson, R. & Dikkers, S., Formative Leadership for Learning, (2012), pp. 3-28.

Ash, R. & Persall, M., The Principal as Chief of Learning Officer : Developing Teacher Leader, (1999),
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ส�ำหรับในวงการบริหารการศึกษาของประเทศไทยก็เป็นที่ยอมรับว่าภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถาน
ศึกษามีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยผ่านทางการจัดการเรียนการสอนของครู3 ผู้บริหารสถาน
ศึกษา จึงมีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ส่งผล
ต่อไปยังประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนสิ่งแรกสุดที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องท�ำเพื่อให้การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูประสบผลส�ำเร็จคือต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น�ำด้านการเรียน
การสอนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการจัดการเรียนสอนจนสามารถเป็นแบบอย่างให้กบั ครูได้และต้องพัฒนาครู
ให้เป็นผู้น�ำทางการเรียนการสอนเช่นเดียวกับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้ครูสามารถพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ4 และในฐานะผู้น�ำทางการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
ท�ำบทบาทต่าง ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูได้แก่การก�ำหนดยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูไว้อย่างชัดเจนเพื่อน�ำไปสู่การเรียนการสอนที่เป็นเลิศ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริมให้ครูได้วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบการส่งเสริมให้มคี รูตน้ แบบเพือ่ ช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูการสร้างเครือข่ายของครู
ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพื่อช่วยพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนรวมทั้งการก�ำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ5 การประสานการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอนร่วมกับครูอย่างใกล้ชดิ และติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอน
ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างสม�่ำเสมอส่งเสริมให้สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูและก�ำหนดเป้าหมายคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งสื่อสารให้ครูได้รับรู้โดยทั่วกัน6 ส�ำหรับภาวะผู้น�ำที่ผู้บริหารสถานศึกษา
3

ประทิน พันธา, “ภาวะผู้น�ำทางวิชาการกับการบริหารกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ” วารสารการบริหารการศึกษา มศว, ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๖ (มกราคม-มิถนุ ายน ๒๕๖๐) : ๕.; เสกสรรค์ สมศรี,
“การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น�ำแบบรับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาคาทอลิค สังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี”.
วารสารสถาบันวิจยั และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถนุ ายน ๒๕๖๓) : ๓๑๗.
4
ประทิน พันธา, อ้างแล้ว หน้า ๖.; สมศรี พิมพ์พิพัฒน์.“การบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดกรุงเทพมหานคร”, วารสารบริหารการศึกษา มศว, ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๖ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๔๕-๔๖.
5
ฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม, “รูปแบบภาวะผู้น�ำทางวิชาการที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี” วารสารบริหารการศึกษามศว, ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๖ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๑๓๖ ;
อ�ำภาพรรณ ตันตินาครกูล, “ภาวะผู้น�ำทางการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ ๒๑”.วารสารวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรมศว. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๑๖.
6
บรรพต รูเ้ จนทร์, “ภาวะผูน้ ำ� ทางการเรียนการสอนทีส่ ง่ ผลต่อสมรรถนะครูในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถนุ ายน ๒๕๕๘):
๑๕๔-๑๕๖ ; อ�ำภาพรรณ ตันตินาครกูล, อ้างแล้ว หน้า ๑๗; อภิชญา พูลโภคผล, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� ทาง
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี”, วารสารวิชาการวิทยาลัย
แสงธรรม, ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๑๐๗.
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น�ำมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพได้แก่การสร้างขวัญก�ำลังใจและ
การสร้างแรงบันดาลใจให้ครูได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ การวิเคราะห์ปัญหา
และแก้ปญ
ั หาเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนร่วมกับครูอย่างใกล้ชดิ ด้วยบรรยากาศทีเ่ ป็นมิตรการติดตาม
ช่วยเหลือครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเป็นผูส้ อนงานและเป็นพีเ่ ลีย้ ง7
การมีวสิ ยั ทัศน์ ทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู การมุง่ พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของครูอย่างต่อเนื่องและการเสริมพลังให้ครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยการให้
ความรักความไว้วางใจและการวางตนเป็นกัลยาณมิตรกับครู8 รวมทั้งพร้อมที่จะรับฟังปัญหาต่าง ๆ
เกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนของครูดว้ ยความอดทนไม่แสดงอาการเบือ่ หน่ายหงุดหงิดร�ำคาญใจ9 และ
การส่งเสริมให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นคงในอาชีพและยืนหยัดในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของตนอย่างต่อเนื่อง10
จากข้อมูลต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วสามารถสรุปได้ว่า ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษามีอิทธิพล
โดยตรงต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ซึง่ ส่งผลต่อไปยังผลสัมฤทธิข์ องนักเรียน ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องใช้ภาวะผู้น�ำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ
เพือ่ การเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพของนักเรียน และเพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูให้เกิดผลส�ำเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น�ำด้านการเรียนการสอน คือ
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนอย่างแท้จริง จนสามารถเป็นต้นแบบที่ดี
ในการเรียนการสอนให้แก่ครูจนครูเกิดความศรัทธาและเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นต้นแบบ และในฐานะที่เป็นผู้น�ำด้าน
การเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องท�ำบทบาทต่าง ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของครู ซึ่งในการท�ำบทบาทต่าง ๆ ดังกล่าวผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ภาวะผู้น�ำในลักษณะ
ของการเป็นผู้ช่วยหรือแนะน�ำ ชี้ช่องทาง สนับสนุน และการเสริมพลังอ�ำนาจให้แก่ครู เพื่อให้ครูได้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพด้วยการให้ความรัก ความไว้วางใจแก่ครูในบรรยากาศ
7

ฉัฏฐมณฑน์ ฟังแย้ม, อ้างแล้ว หน้า ๑๗.
เกรียงไกร จ่ายง, “ภาวะผู้น�ำแบบรับใช้ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของโรงเรียนคาทอลิค สังกัด
สังฆมณฑลนครราชสีมา”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๑๕๐๑๕๑. เสกสรรค์ สมศรี, อ้างแล้ว หน้า ๓๑๘.
9
สนธิชยั ระยับศรี, “คุณลักษณะผูน้ ำ� แบบกัลยาณมิตรของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามการรับรูข้ องครูผสู้ อนโรงเรียน
เครือข่าย ๕๘ สังกัดกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษา (มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๔), หน้า ๖๙.
10
ภัทรกร วงศ์สกุล, “ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน, วิทยานิพนธ์,
(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๕๕), หน้า ๓๙-๔๐.
8
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ของความเป็นมิตร ซึง่ ภาวะผูน้ ำ� ในลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับภาวะผูน้ ำ� แบบกัลยาณมิตรตามแบบอย่าง
พระพุทธเจ้า ดังนั้น ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาน�ำเอาภาวะผู้น�ำแบบกัลยาณมิตรตามแบบอย่างพระพุทธเจ้า
มาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่ง
ในบทความนี้ จะน�ำเสนอสาระส�ำคัญ ๒ ประการ คือ ประการแรกกล่าวถึงภาวะผูน้ ำ� แบบกัลยาณมิตร
ตามแบบอย่างพระพุทธเจ้า และประการทีส่ องจะกล่าวถึงการน�ำภาวะผูน้ ำ� แบบกัลยาณมิตรตามแบบอย่าง
พระพุทธเจ้ามาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

ภาวะผู้น�ำแบบกัลยาณมิตรตามแบบอย่างพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่า “นายโก” ซึ่งแปลว่า ผู้น�ำ
พระพุทธเจ้าทรงน�ำมวลมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ด้วยการใช้ภาวะผู้น�ำแบบกัลยาณมิตรดัง
พุทธพจน์ที่ว่า
“เราเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลาย อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตร สัตว์ทั้งหลายก็จะพ้นไปได้จาก
ทุกข์ทั้งปวง”
พุทธพจน์นเี้ ป็นข้อทีแ่ สดงความเป็นผูน้ ำ� แต่ไม่มคี ำ� ว่าผูน้ ำ� อยูใ่ นการตรัสค�ำนี้ พึงเข้าใจว่า ความเป็น
กัลยาณมิตร คือ ลักษณะส�ำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการท�ำมวลมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์11
กั ล ยาณมิ ต รตามความหมายแนวพุ ท ธ มิ ไ ด้ ห มายถึ ง เพื่ อ นที่ ดี ใ นความหมายสามั ญ เท่ า นั้ น
แต่หมายถึงบุคคลที่เป็นสัตบุรุษ หรือเป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยภูมิรู้และภูมิธรรมที่พร้อมจะสั่งสอน
แนะน�ำ ชี้แจง ชักจูง ช่วยบอกทาง หรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นได้ด�ำเนินไปในมรรคาแห่งการฝึกฝนธรรมหรือ
ปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้อง และต้องเป็นบุคคลที่ต้องเปี่ยมด้วยคุณธรรม ๒ ประการ คือ
กัลยาณมิตรธรรม และสัปปุริสธรรม12
ภาวะผู้น�ำแบบกัลยาณมิตรตามแบบอย่างพระพุทธเจ้ามีลักษณะส�ำคัญ ดังที่ท่านพระธรรมปิฏก
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ในหนังสือภาวะผู้น�ำ : ความส�ำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ซึ่งสรุป
สาระส�ำคัญได้ดังนี13
้
ประการที่ ๑ พระพุทธเจ้าทรงมีจุดหมายในการน�ำ คือ การน�ำมวลมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ คือ
การบรรลุนพิ พาน ซึง่ เป็นจุดจบของทุกข์ทงั้ ปวง เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า ซึง่ จุดหมายดังกล่าวเป็นจุดหมาย
11

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ภาวะผู้น�ำ : ความส�ำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน้า ๗.
12
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโฺ ต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓),
หน้า ๖๒๓- ๖๓๓.
13
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ภาวะผู้น�ำ : ความส�ำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ, หน้า ๗-๒๘.
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ที่ทรงน�ำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น คือ ประโยชน์ของมวลมนุษย์ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระพุทธเจ้าเอง
เป็นการน�ำเพื่อให้ไม่ใช่น�ำเพื่อเอา
ประการที่ ๒ ความเป็นผู้น�ำแบบกัลยาณมิตรของพระพุทธเจ้าแสดงออกในลักษณะของการเป็น
ผู้ค้นพบทางที่จะพามวลมนุษย์ให้ก้าวเดินไปสู่จุดหมาย คือ พ้นจากความทุกข์ หรือเข้าสู่นิพพานด้วยตัว
ของพระพุทธเจ้าเอง และทรงได้เดินตามทางที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบจนพ้นทุกข์ คือ เข้าสู่นิพพานได้
จริงแล้ว จึงบอกทางนั้นแก่มวลมนุษย์เพื่อให้เขาเหล่านั้นเดินไปตามทางที่พระพุทธองค์ทรงบอกให้เดิน
จนสามารถพ้นจากความทุกข์เข้าสู่นิพพานด้วยตัวของมนุษย์เอง การน�ำในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าทรงเป็น
เสมือนมัคคุเทศก์ผู้น�ำทางเพื่อให้ผู้คนเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้ด้วยตัวเขาเอง
ทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เดิน คือ มรรค ๘ หรืออริยมรรค ซึ่งเป็นทางที่ใช้ในการดับสังโยชน์
ซึ่งเป็นกิเลสที่ครอบง�ำจิตหรือร้อยรัดจิตให้จมอยู่ในกองทุกข์ ๑๐ ประการ ได้แก่ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา
ประการที่ ๓ พระพุทธเจ้าทรงน�ำมวลมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ด้วยพลังศรัทธา ทั้งพลังศรัทธาที่
พระพุทธเจ้าทรงมีต่อมวลมนุษย์และพลังศรัทธาที่มวลมนุษย์มีต่อพระพุทธเจ้า
พลังศรัทธาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมีตอ่ มวลมนุษย์ เกิดจากการทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมีความเชือ่ มัน่ ในปัญญา
ของมวลมนุษย์ว่า ในเมื่อพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมนุษย์สามารถบ�ำเพ็ญเพียรจนบรรลุพระโพธิญาณเป็น
พระพุทธเจ้าพ้นจากความทุกข์ได้ มนุษย์ทงั้ ปวงก็สามารถบ�ำเพ็ญเพียรจนล่วงพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียว
กับพระพุทธเจ้า หากได้เดินบนเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เดินอย่างถูกต้องและไม่สิ้นความพยายาม
ส่วนพลังศรัทธาที่มวลมนุษย์มีต่อพระพุทธเจ้านั้นเกิดจากการที่มวลมนุษย์มีความเชื่อมั่นใน
พระพุทธเจ้าว่าจะสามารถน�ำพาพวกเขาให้พ้นจากความทุกข์ได้จริง ด้วยพระคุณ ๓ ประการ ที่มีอยู่ในตัว
ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า พุทธคุณ ๓ ได้แก่
		 ๑. พระปัญญาคุณ คือ พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้แจ้งทั้งทางโลกและทางธรรม รู้การเกิดและ
การตายของสัตว์โลก รู้การหลุดพ้นจากกิเลสของพระองค์เอง และทรงค้นพบความจริง ๔ ประการ คือ
อริยสัจ ๔ ได้แก่ รู้ทุกข์ รู้เหตุที่ท�ำให้เกิดทุกข์ (สมุทัย) รู้ความดับทุกข์ (นิโรธ) และรู้ข้อปฏิบัติให้ถึง
ความดับทุกข์ (มรรค มีองค์ ๘)
		 ๒. พระปริสุทธิคุณ คือ พระพุทธเจ้าทรงบ�ำเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรมและหลุดพ้นจากกิเลส คือ
ความอยาก (โลภ) ความเกลียดความไม่พอใจ (โกรธ) และความหลง (โมหะ) ได้อย่างสิ้นเชิง ทรงมีจิตที่
สะอาด บริสุทธิ์ สงบ และผ่องใส
		 ๓. พระกรุณาคุณ คือ พระคุณอันเกิดจากการที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปสั่งสอนประชาชนทุก
หมู่เหล่าโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ภายหลังจากการตรัสรู้โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากตลอดพระชนม์ชีพ
ของพระพุทธเจ้า
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ประการที่ ๔ ในฐานะทีเ่ ป็นผูน้ ำ� แบบกัลยาณมิตร พระพุทธเจ้าทรงเป็นผูช้ ว่ ยให้มวลมนุษย์ได้ศกึ ษา
เรียนรู้ และฝึกฝนตนเองจนกระทัง่ เขาสามารถก้าวล่วงความทุกข์ทงั้ ปวงได้ ซึง่ ลักษณะดังกล่าวนี้ หมายความ
ว่า ผู้ที่เป็นผู้น�ำไม่ได้หยิบยื่นอะไรแก่ผู้อื่นโดยตรง แต่น�ำในลักษณะของการช่วยให้ผู้อื่นได้ค้นพบ ได้เรียนรู้
และฝึกฝนตนจนสามารถพึ่งตนเองได้และช่วยพาตนเองให้พ้นจากปัญหาหรือพ้นจากความทุกข์
ในการช่วยมวลมนุษย์ให้ได้ศกึ ษาเรียนรูแ้ ละฝึกฝนตนเองนัน้ พระพุทธเจ้าทรงใช้คณ
ุ ธรรม ๒ ประการ
ที่มีอยู่ในตัวของพระพุทธเจ้า คือ สัปปุริสธรรม และกัลยาณมิตรธรรม เป็นเครื่องช่วยที่ส�ำคัญ
สัปปุรสิ ธรรม เป็นองค์ธรรมทีม่ อี ยูใ่ นตัวของพระพุทธเจ้า ซึง่ จะท�ำให้พระพุทธเจ้าสามารถท�ำหน้าที่
ของผู้น�ำในฐานะกัลยาณมิตรได้อย่างสมบูรณ์ มี ๗ ประการ ได้แก่
		
๑. ทรงรูจ้ ดุ หมายในการน�ำ คือ พระพุทธเจ้าทรงรูว้ า่ หน้าทีใ่ นฐานะทีเ่ ป็นกัลยาณมิตร คือ การน�ำ
มวลมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์
		 ๒. ทรงรูห้ ลักการในการน�ำ คือ ทรงรูว้ ธิ ที จี่ ะท�ำมวลมนุษย์พน้ จากความทุกข์ ซึง่ วิธที พี่ ระพุทธองค์
ทรงใช้ในการท�ำนั้น เป็นวิธีที่พระพุทธองค์ทรงใช้น�ำพระพุทธองค์ให้พ้นจากความทุกข์ได้จริง มาแล้ว ซึ่งก็
คือ มรรคที่มีองค์ ๘
		 ๓. ทรงรูต้ วั ของพระพุทธองค์ คือ ทรงรูว้ า่ ในฐานะทีพ่ ระพุทธองค์ทำ� หน้าทีใ่ นการน�ำมวลมนุษย์นนั้
พระพุทธองค์ต้องเตรียมพระองค์ไว้ให้พร้อมเพื่อจะสามารถน�ำมวลมนุษย์ไปสู่จุดหมายได้อย่างแท้จริง
		 ๔. ทรงรู้ประมาณ คือ ทรงรู้จักความพอดี รู้จักขอบเขตขีดขั้นความพอเหมาะที่จะต้องน�ำ
ในฐานะที่ทรงท�ำหน้าที่น�ำมวลมนุษยชาติให้พ้นจากความทุกข์
		 ๕. ทรงรู้กาล คือ ทรงรู้จักเวลา เช่น รู้ล�ำดับ ระยะ จังหวะ ปริมาณและความพอเหมาะของเวลา
ว่า เรื่องใด ควรลงมือก่อนหลังอย่างไร เพื่อท�ำให้การน�ำมวลมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด
		 ๖. ทรงรูช้ มุ ชน คือ รูส้ งั คม ตัง้ แต่ในขอบเขตทีก่ ว้างขวาง คือ รูส้ งั คมโลก รูส้ งั คมของประเทศชาติ
ว่าอยู่ในสถานการณ์ อย่างไร มีปัญหาอะไร มีความต้องการอย่างไร โดยเฉพาะถ้าจะช่วยเหลือเขาก็ต้องรู้
ปัญหาของเขารู้ความต้องการของเขา เพื่อจะสามารถช่วยเหลือได้ถูกต้องถูกจุดในฐานะของกัลยาณมิตร
		 ๗. ทรงรู้บุคคล คือ ทรงรู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์เป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติ
ต่อบุคคลเหล่านั้น อย่างถูกต้องในฐานะผู้น�ำที่เป็นกัลยาณมิตร
สัปปุริสธรรม ๗ ประการนี้ ถ้าใช้กับบุคคลทั่วไป จะเริ่มด้วยการรู้หลักการ แต่ส�ำหรับพระพุทธเจ้า
พระเจ้าจักรพรรดิ หรือผู้น�ำอื่นๆ จะเริ่มต้นด้วย การรู้จุดหมาย14
14
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วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓

ส่วนกัลยาณมิตรธรรม ซึ่งเป็นธรรมส�ำหรับผู้น�ำที่เป็นกัลยาณมิตร ๗ ประการ พระพุทธองค์ก็ทรง
เปี่ยมด้วยกัลยาณมิตรธรรม ทั้ง ๗ ประการ คือ
		 ๑. พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่รักของมวลมนุษย์ เพราะเปี่ยมด้วยพระเมตตา ชวนให้เข้าไปปรึกษา
หารือ สอบถาม เรียนธรรม แสวงปัญญาเหมือนร่มไม้ใหญ่ที่มองเห็นร่มเงาแต่ไกล แล้วอยากเข้าไปอาศัย
หลบร้อนให้สบายใจ
		 ๒. พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่เคารพของมวลมนุษย์ เพราะเปี่ยมด้วยคุณความดี มีศีลาจารวัตร
งดงาม วางพระองค์สมควรแก่ฐานะ เชือ่ ถือได้สนิทใจว่าเป็นคนดีจริง ใครอยูใ่ กล้แล้วได้ความอบอุน่ ใจมัน่ ใจ
เหมือนบ้านที่สร้างอย่างมั่นคง แข็งแรงท�ำให้ผู้อาศัยอยู่ในบ้านมีความมั่นคงปลอดภัย
		 ๓. พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องของมวลมนุษย์ เพราะเปี่ยมด้วยพระปัญญา เป็นพหูสูต
ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมรอบด้าน ลึกซึ้ง กว้างขวางอย่างแท้จริง สามารถเป็นแบบอย่างได้ สร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้คนอยากเจริญรอยตาม ทั้งยังสามารถเอ่ยอ้างถึงด้วยความภาคภูมิใจว่าพระพุทธองค์ทรงเชี่ยวชาญ
ปราดเปรื่อง มีความเป็นเลิศทางปัญญาอย่างแท้จริง
		 ๔. พระพุทธเจ้าทรงมีวาทศิลป์ เพราะทรงมีศิลปะในการพูด รู้ว่าพูดอย่างไรจึงจะได้ผล
พูดอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับสถานการณ์และจริตของบุคคล พูดอย่างไรจึงจะท�ำให้เรือ่ งทีพ่ ดู แจ่มกระจ่าง
สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ฟัง รวมทั้งทรงรู้ว่า เมื่อใดควรพูดในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
		 ๕. พระพุทธเจ้าทรงมีความสามารถในการฟังอย่างลึกซึ้ง เพราะทรงมีความอดทนเป็นเลิศ
พระทัยสงบเย็น ทรงเห็นว่าค�ำพูดของผูอ้ นื่ เป็นสิง่ ทีค่ วรน้อมใจรับฟังด้วยความเคารพในสิง่ ที่ ผูพ้ ดู ต้องการ
จะกล่าว ทรงยินดีรับฟังทัศนะที่แตกต่างหลากหลายโดยไม่โกรธ ไม่ฉุนเฉียว ไม่หงุดหงิด ไม่เห็นว่าเป็นสิ่ง
ที่ต�่ำต้อยด้อยค่า
		 ๖. พระพุทธเจ้าทรงมีความสามารถในการอธิบายขยายความได้อย่างลึกซึง้ เพราะพระพุทธเจ้า
ทรงเปีย่ มด้วยความรอบรูอ้ ย่างสุขมุ ลุม่ ลึก ทัง้ ยังมีศลิ ปะในการอธิบายขยายความเรือ่ งทีล่ กึ ซึง้ ให้เข้าใจง่าย
เรือ่ งทีเ่ ป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม รวมทัง้ สามารถเชือ่ มโยงเรือ่ งราวจากเรือ่ งธรรมดาสามัญขึน้ ไปหาเรือ่ ง
ที่ลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไป ได้อย่างเป็นระบบ โดยไม่ชวนให้สับสน ไขว้เขว หรือฟั่นเฝือ
		 ๗. พระพุทธเจ้าทรงไม่ชักน�ำในทางที่ผิด เพราะพระพุทธเจ้าทรงเปี่ยมด้วยวิจารณญาณและ
ความปรารถนาดี ทรงมีแต่พระเมตตาทีม่ ตี อ่ ผูท้ เี่ ข้ามาสนิทเสวนาด้วย ทรงปรารถนาให้ผคู้ นเหล่านัน้ ได้รบั
แต่สิ่งที่ดีงามล�้ำเลิศโดยส่วนเดียว
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ภาวะผูน้ ำ� แบบกัลยาณมิตรส�ำหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครู

การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะน�ำเอาภาวะผู้น�ำแบบกัลยาณมิตรตามแบบอย่างพระพุทธเจ้ามาใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องท�ำความเข้าใจความหมาย
ของกัลยาณมิตร และภาวะผู้น�ำแบบกัลยาณมิตรตามแบบอย่างพระพุทธเจ้าอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนก่อน
เป็นเบื้องต้น
กัลยาณมิตรตามความหมายแนวพุทธ มิได้หมายถึงเพือ่ นทีด่ ใี นความหมายสามัญเท่านัน้ แต่หมายถึง
บุคคลที่เป็นสัตบุรุษ หรือเป็นบัณฑิตที่เปี่ยมพร้อมด้วยกัลยาณมิตรธรรม และสัปปุรสิ ธรรม ซึ่งเพียบพร้อม
ด้วยภูมิรู้และภูมิธรรมที่พร้อมจะสั่งสอน แนะน�ำ ชี้แจง ช่วยบอกทาง หรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นได้เดินไป
ตามมรรคาแห่งการฝึกฝนธรรมปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้อง ชัดเจน ดังที่พระพุทธเจ้า
ทรงเรียกพระองค์ว่าเป็นกัลยาณมิตรผู้น�ำหมู่มวลมนุษย์ให้พ้นจากทุกข์ด้วยการเป็นผู้ชี้ทางให้มวลมนุษย์
ได้เดินทางไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายคือเข้าสูน่ พิ พาน ซึง่ พ้นจากความทุกข์โดยสิน้ เชิง โดยทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบอก
ให้เดินเป็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและทดลองเดินตามทางดังกล่าวจนเข้าสู่นิพพาน พ้นจากความ
ทุกข์ได้จริงมาแล้ว ดังนั้น ถ้าจะเป็นผู้น�ำในฐานะกัลยาณมิตรตามแบบอย่างพระพุทธเจ้า เพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนของครู ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติของกัลยาณมิตร
ให้ครบถ้วนก่อน คือ การพัฒนาตนเองให้เป็นผูน้ ำ� ด้านการเรียนการสอนทีม่ คี วามรอบรู้ และความเชีย่ วชาญ
ด้านการเรียนการสอน จนมีความพร้อมที่จะแนะน�ำ ชี้แจง หรือชี้ทางให้แก่ครูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการเรียนการสอนแก่ครู เพื่อให้ครูได้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพตามค�ำแนะน�ำ ชี้แจง หรือตามแบบอย่างของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ต่อจากนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา จึงจะใช้ภาวะผู้น�ำแบบกัลยาณมิตรตามแบบอย่าง
พระพุทธเจ้ามาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ดังนี้
		 ๑. ก�ำหนดจุดหมายของการน�ำทีช่ ดั เจน และต้องเป็นประโยชน์ของผูอ้ นื่ ไม่ใช่เพือ่ ประโยชน์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
		 ในกรณีนี้จุดหมายของการน�ำของผู้บริหารสถานศึกษา คือ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครู ซึ่งจุดหมายของการน�ำดังกล่าวเป็นการน�ำเพื่อประโยชน์ของครู คือ ท�ำให้ครูสามารถท�ำการจัด
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน คือ ท�ำให้ผู้เรียนได้รู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
		 ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องก�ำหนดสภาพของ
การจัดการเรียนการสอนของครูที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ให้ชัดว่ามีสภาพเป็นอย่างไร มีอะไรเป็นตัวชี้วัด
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และต้องสื่อสารให้ครูได้รับรู้กันอย่างทั่วถึง เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงนิพพานให้มวลมนุษย์
ให้รับรู้ก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุนิพพาน
		 ๒. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องท�ำหน้าที่น�ำในฐานะกัลยาณมิตรคือการเป็นผู้บอกทางให้ครูได้
เดินทางไปสู่จุดหมาย คือ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพตามที่ก�ำหนดไว้ใน
จุดหมาย
		 ในการบอกทางให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องบอกทาง
ตามที่ตนเองได้เคยเดินทางมาแล้ว คือ ทางที่ตนได้เคยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจนเป็นผู้น�ำด้าน
การเรียนการสอนด้วยตนเอง ไม่ใช่บอกทางตามทฤษฎีหรือหลักการใด ๆ ที่ผู้บริหารสถานศึกษายังไม่เคย
ถือปฏิบัติมาก่อน แต่บอกจากประสบการณ์จริงที่เคยปฏิบัติจนได้ผลแล้ว เหมือนดั่งพระพุทธเจ้าบอก
มวลมนุษย์ให้เดินตามอริยมรรค เพื่อบรรลุนิพพาน เหมือนที่พระพุทธเจ้าเคยเดินจนบรรลุนิพพานมาแล้ว
		 ๓. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องใช้พลังศรัทธาในการน�ำพลังศรัทธาทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษาใช้ในการน�ำ
มี ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นพลังศรัทธาที่ผู้บริหารสถานศึกษามีต่อครู และส่วนที่เป็นพลังศรัทธาของครูที่มี
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา
		 พลังศรัทธาที่ผู้บริหารสถานศึกษามีต่อครูเกิดจากการที่ผู้บริหารสถานศึกษามีความตั้งใจและ
ความเพียรพยายามพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้ดยี งิ่ ขึน้ ด้วยมองเห็นประโยชน์ทจี่ ะเกิดกับครู
และนักเรียน ประกอบกับผู้บริหารมีความเชื่อด้วยสุจริตใจว่า ครูทุกคนสามารถพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของตนให้ดีขึ้นได้ภายใต้การให้ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือแบบกัลยาณมิตรของผู้บริหารสถานศึกษา
		 พลังศรัทธาที่ครูมีต่อผู้บริหารสถานศึกษาเกิดจากความเชื่อมั่นของครูว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
จะสามารถช่วยให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นได้จริง ซึ่งความเชื่อดังกล่าวเกิดจากการที่
ผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนาตนเองจนมีความรู้และความเชี่ยวชาญในกลวิธีต่าง ๆ ที่สามารถท�ำให้ครู
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้จริงจนเกิดความศรัทธาและเกิดแรงบันดาลใจการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของตนให้ดียิ่งขึ้นตามที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ค�ำแนะน�ำเอาไว้จนเป็นผลส�ำเร็จ
		 ๔. ผู้บริหารสถานศึกษาท�ำหน้าที่น�ำแบบกัลยาณมิตรด้วยการเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้ครู
ได้ศึกษา เรียนรู้และพัฒนาตนเองจนกระทั่งสามารถท�ำการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้จริง
		 ในการท�ำหน้าที่ช่วยครูให้พัฒนาตนเองจนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้หลักธรรม ๒ ประการ เป็นเครื่องช่วย คือ สัปปุริสธรรมและ
กัลยาณมิตรธรรม
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สัปปุรสิ ธรรม เป็นธรรมทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้มคี วามรอบรูท้ งั้ ๗ ด้าน เพือ่ ช่วย
ให้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในฐานะกัลยาณมิตรให้ประสบความส�ำเร็จ ความรอบรูท้ งั้ ๗
ด้าน ได้แก่
		
๑. รู้จุดหมาย คือผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรู้ว่าในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ครูนั้น จุดหมายของการพัฒนาอยู่ที่ใด รู้ว่าการเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพมีคุณลักษณะอย่างไร มีอะไร
เป็นตัวก�ำหนดหรือตัวชี้วัดคุณภาพของการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องก�ำหนด
ให้ชัดเจนและสื่อสารให้ครูได้รับทราบโดยทั่วกัน
		 ๒. รู้หลักการ คือผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรู้ว่าในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นจะต้องท�ำอะไร อย่างไรจึงจะช่วยให้ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของตนให้ดีขึ้น
		 ๓. รูจ้ กั ตน คือผูบ้ ริหารสถานศึกษาในฐานะของกัลยาณมิตรจะต้องเตรียมตนเองอย่างไรเพือ่ ให้
ว่าสามารถช่วยเหลือ แนะท�ำให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ในการเตรียมตนเองเพื่อช่วย
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในฐานะกัลยาณมิตร ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนจากประสบการณ์จริงของตนเองที่เคยท�ำจนส�ำเร็จ
มาแล้ว จึงจะสามารถช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่างเต็มที่และเกิดผลได้จริง ไม่ใช่ไป
เรียนรูจ้ ากต�ำรา ทฤษฎี หรือแหล่งอืน่ ๆ แล้วเอามาแนะน�ำ ซึง่ ถ้าท�ำเช่นนัน้ จึงจะได้ชอื่ ว่า น�ำแบบกัลยาณมิตร
ตามแบบอย่างพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าทรงมีพระด�ำรัสแก่ภิกษุของพระพุทธองค์เสมอว่า ต้องฝึก
ตนให้ส�ำเร็จก่อนจึงจะบอกคนอื่นให้ฝึกตาม
		 ๔. รู้ประมาณ คือผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรู้ความพอดี และวางตนอย่างพอดี ในฐานะ
ของกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู รู้ว่าควรด�ำเนินการอย่างไรจึงจะเหมาะควร
เพื่อช่วยให้ครูได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น
เป็นมิตรระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครู
		 ๕. รู้กาล คือผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรู้จังหวะเวลาที่เหมาะควรในการช่วยให้ครูพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น รู้ว่าควรท�ำเรื่องใดเมื่อใดจึงจะเหมาะสมเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี
ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครู
		 ๖. รูช้ มุ ชน คือผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องรูบ้ ริบทของสถานศึกษาทีต่ นรับผิดชอบบริหารจัดการ
อยู่อย่างทั่วถึงและเข้าใจ รู้สภาพความต้องการของกลุ่มครู รู้ทรัพยากรที่ช่วยส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนของครู รู้บรรยากาศขององค์กร เป็นต้น และที่ส�ำคัญก็คือ รู้ว่า สถานศึกษาเป็นชุมชนวิชาการ
ประกอบด้วย บุคลากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ต้องอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร ไม่ใช่อยู่
ร่วมกันในลักษณะของผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหัวหน้ากับลูกน้อง
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		 ๗. รูบ้ คุ คล คือผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องรูจ้ กั ครูทกุ คนเป็นอย่างดี ทัง้ สภาพความเป็นอยู่ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ของแต่ละคน จุดแข็ง จุดอ่อน รวมทั้งรู้ความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูแต่ละคนเพือ่ ให้สามารถช่วยเหลืออย่างถูกกับจริตและความต้องการของครูแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง
กัลยาณมิตรธรรม เป็นธรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องน�ำมาใช้ในฐานะของผู้น�ำที่เป็นกัลยาณมิตร
เพื่อช่วยให้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู มี ๗ ประการ ได้แก่
		 ๑. การวางตนให้เป็นที่รักของครู ด้วยการมีเมตตา เอื้ออาทร ชวนให้ครูกล้าเข้าไปปรึกษาหารือ
สอบถาม หรือศึกษาในสิ่งที่ตนเองยังไม่รู้ด้วยความสนิทใจและสบายใจ
		 ๒. การวางตนให้เป็นทีเ่ คารพของครู ด้วยการมีคณ
ุ ความดี มีศลี จริยวัตรอันงดงาม วางตนสมควร
แก่ฐานะ ท�ำให้ครูมคี วามเชือ่ ถืออย่างสนิทใจว่าผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็นคนดีจริง อยูใ่ กล้แล้วอบอุน่ ใจ รูส้ กึ
ปลอดภัย และมั่นใจในความดีของผู้บริหารสถานศึกษา
		 ๓. การวางตนให้เป็นทีย่ กย่องนับถือของครู ด้วยการเป็นผูท้ มี่ ปี ญ
ั ญา เป็นพหูสตู ทรงภูมปิ ญ
ั ญา
อย่างลึกซึง้ โดยเฉพาะในด้านการจัดการเรียนการสอนจนสามารถเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ครูได้ ซึง่ คุณลักษณะ
ดังกล่าวจะช่วยสร้างแรงบันดาลให้เกิดขึ้นกับครูและท�ำให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนให้ดี
ยิ่งขึ้น
		 ๔. ต้องเป็นผู้ที่มีวาทศิลป์ ด้วยการเป็นผู้ที่มีศิลปะในการพูด ในการให้ค�ำแนะน�ำ รู้ว่าควรพูด
อย่างไรจึงจะได้ผล พูดอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับจริตของครูแต่ละคน พูดอย่างไรจึงจะท�ำให้เรื่องที่พูด
แจ่มกระจ่างสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ฟัง รวมทั้งรู้ว่าเมื่อใดควรพูดหรือไม่ควรพูด
		 ๕. ต้องเป็นผูฟ้ งั อย่างลึกซึง้ ด้วยการเป็นผูท้ มี่ คี วามอดทนในการรับฟังทีเ่ ป็นเลิศ ฟังด้วยจิตใจที่
สงบ เยือกเย็นด้วยความรู้สึกว่า ค�ำพูดของแต่ละคนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การน้อมใจรับฟังด้วยความ
เคารพในสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะพูด ยินดีที่จะรับฟังทัศนะที่แตกต่างหลากหลาย โดยไม่แสดงการต่อต้าน
ฉุนเฉียว โกรธเคือง และไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ด้อยค่าหรือไม่ควรแก่การรับฟัง
		 ๖. ต้องเป็นผูท้ สี่ ามารถอธิบายความต่างๆ ได้อย่างลึกซึง้ ด้วยการเป็นผูท้ มี่ คี วามรอบรูอ้ ย่างสุขมุ
ลุ่มลึก และต้องเป็นผู้ที่สามารถอธิบายขยายความในเรื่องที่ลึกซึ้งให้เข้าใจง่าย และเรื่องที่เป็นนามธรรม
ให้เป็นรูปธรรม พร้อมทัง้ สามารถอธิบายเรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ ป็นเรือ่ งปกติธรรมกับเรือ่ งทีส่ ลับซับซ้อนได้อย่าง
เป็นระบบ ไม่ท�ำให้สับสนหรือเกิดความเข้าใจ ไขว้เขว
		 ๗. ต้องไม่ชักน�ำครูไปในทางที่ผิด ด้ วยการที่ผู ้บริ หารสถานศึกษาต้ องเป็นผู้ที่ เปี ่ยมด้วย
วิจารณญาณและความปรารถนาดีต่อครู ต้องการให้ครูได้รับแต่สิ่งที่ดีงามโดยส่วนเดียว
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ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งส่งผล
ต่อคุณภาพการเรียนรูข้ องนักเรียน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องใช้ภาวะผูน้ ำ� ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครูโดยการสร้างแรงบันดาลใจให้ครูได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาด้วย ภาวะผู้น�ำที่ผู้บริหารสถาน
ศึกษาควรน�ำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู คือ ภาวะผู้น�ำแบบกัลยาณมิตรตาม
แบบอย่างพระพุทธเจ้า ซึ่งภาวะผู้น�ำดังกล่าวมีลักษณะที่ส�ำคัญคือ พระพุทธเจ้าทรงตั้งจุดหมายในการน�ำ
มวลมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ อันเป็นเป้าหมายที่เป็นไปเพื่อ ประโยชน์ของผู้อื่น คือ มวลมนุษย์เองไม่ใช่
เพื่อประโยชน์ของพระพุทธเจ้า และเมื่อพระพุทธเจ้าทรงก�ำหนดจุดหมายในการท�ำแล้ว ทรงท�ำหน้าที่ใน
การน�ำมวลมนุษย์ไปสูจ่ ดุ หมายในลักษณะของความเป็นกัลยาณมิตรของมวลมนุษย์ดว้ ยการเป็นผูช้ ที้ างให้
มนุษย์เดินทางไปสูจ่ ดุ หมายโดยทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงชีใ้ ห้มนุษย์เดินนัน้ เป็นทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงค้นพบ
ด้วยพระองค์เอง และทดลองเดินตามทางดังกล่าวจนพ้นจากความทุกข์ได้จริง พระพุทธเจ้าทรงใช้พลัง
ศรัทธาเป็นเครื่องช่วยในการน�ำที่ส�ำคัญทั้งพลังศรัทธาที่พระพุทธเจ้ามีต่อมวลมนุษย์และพลังศรัทธาที่
มวลมนุษย์มีต่อพระพุทธเจ้า และในฐานะของผู้น�ำที่เป็นกัลยาณมิตรของมวลมนุษย์ พระพุทธเจ้าทรงท�ำ
หน้าที่ด้วยการช่วยให้มวลมนุษย์ได้ศึกษา เรียนรู้ และฝึกฝนตนเองเพื่อให้มวลมนุษย์สามารถเดินทางตาม
เส้นทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงชีใ้ ห้เดินจนพ้นไปได้จากความทุกข์ดว้ ยคุณธรรมทีม่ อี ยูใ่ นตัวของพระพุทธเจ้าคือ
สัปปุริสธรรม และกัลยาณมิตร ดังนั้น ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาจะน�ำเอาภาวะผู้น�ำแบบกัลยาณมิตรตาม
แบบอย่างพระพุทธเจ้ามาใช้เพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องด�ำเนิน
ตามการน�ำแบบกัลยาณมิตรตามแบบพระพุทธเจ้า คือ ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติของผู้เป็น
กัลยาณมิตรก่อนเป็นเบื้องต้น ด้วยการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น�ำด้านการเรียนการสอน ที่มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนอันเกิดจากการปฏิบัติจริงจนเป็นผลส�ำเร็จและพร้อมที่จะช่วยเหลือ
แนะน�ำเป็นที่ปรึกษาให้ครูได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษาในฐานะกัลยาณมิตรจะต้องบ่มเพาะตนเองให้เปี่ยมด้วยคุณธรรมของกัลยาณมิตร ๒ ประการ
คือ สัปปุริสธรรม และกัลยาณมิตรธรรม ซึ่งเมื่อผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองจนมีคุณสมบัติของ
กัลยาณมิตรครบถ้วนแล้ว จึงน�ำเอาภาวะผู้น�ำแบบกัลยาณมิตรตามแบบอย่างพระพุทธเจ้ามาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ด้วยการก�ำหนดจุดหมายในการน�ำที่ชัดเจน ซึ่งในที่นี้คือ การน�ำ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพเพื่อผลการเรียนที่ดีของนักเรียน และเมื่อ
ก�ำหนดจุดหมายดังกล่าวแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสื่อสารให้ครูได้รับทราบถึงจุดหมายที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ก�ำหนดไว้อย่างทั่วถึง พร้อมกันนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องท�ำหน้าที่ของกัลยาณมิตร
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โดยการชีท้ างให้ครูสามารถเดินทางไปสูจ่ ดุ หมาย คือ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ
และผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องใช้พลังศรัทธาเป็นเครือ่ งช่วยในการน�ำ ทัง้ พลังศรัทธาทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษา
มีต่อครู และพลังศรัทธาที่ครูมีต่อผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งการท�ำหน้าที่ของผู้น�ำในฐานะกัลยาณมิตร
ในการให้ความช่วยเหลือ แนะน�ำให้คำ� ปรึกษาเพือ่ ให้ครูได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองจนสามารถท�ำการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามจุดหมายทีต่ งั้ ไว้ดว้ ยคุณธรรมทีม่ อี ยูใ่ นตัวของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
คือ สัปปุริสธรรมและกัลยาณมิตรธรรม
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