ผู้นาทางวิชาการ
การเป็นผู้นาทางวิชาการ หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้ที่มคี วามสามารถในการนาให้ผู้อื่นกระทา
ตามในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางวิชาการโดยผู้ตามมีความเต็มใจที่จะกระทาตามจนทาให้เกิดความสาเร็จ
ทางวิช าการตามที่ผู้ น าต้องการและหรือตามที่องค์กรต้องการ ส าหรับคุณลั กษณะของผู้ นาทาง
วิชาการได้มีนักการศึกษา นักวิชาการได้นาเสนอไว้น่าสนใจ ดังนี้
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2554 :122-124) เสนอแนวคิดของ Kouzes and Posner ว่าผู้นา
ทางวิชาการมีคุณลักษณะที่สาคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้
1. แสดงความเป็นผู้นา หมายถึง ผู้นาบริหารสถานศึกษาและครูมีจุดยืนและมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปในอนาคตได้อย่างถูกต้อง แม่นยา ซึ่งเป็นเรื่องของบริบท
และแนวโน้มทางการศึกษาโดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นเป็นฐานที่เรียกว่า แสดง
ความเป็นผู้นาฐานความรู้ (Leadership base on knowledge) ที่นามาใช้ในการกาหนดหลักสูตร
และการสอนในระดับสถานศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในทางวิชาการ
2. การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หมายถึง การทางานด้านวิชาการ
ต้องเป็นความเห็นร่วมกันของผู้รู้ ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความรู้ ความสามารถ และความตั้งใจจริงอยู่แล้ว
ในทางวิชาการ บุคคลที่จะเป็นผู้นาทางวิชาการได้นั้นต้องเป็นบุคคลที่มีใจกว้าง พร้อมที่จะยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง และการทางานอย่างโปร่งใสเพื่อความก้าวหน้าในงานวิชาการ
3. การแสวงหาและประยุกต์ใช้วิธีการใหม่ หมายถึง การนาเสนองานด้านวิชาการที่ใช้
วิธีการใหม่ เช่น ในระดับครูผู้สอนอาจสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาสาระในรายวิชานั้น ๆ ตามความรู้
ใหม่ที่พบมาแล้ว ได้นามาใช้ป ระกอบการสอน หรือจัดนิทรรศการแสดงเป็นป้ายนิเทศ หรืออาจ
เรียกว่า “จัดบอร์ด” การสอนในลักษณะของ e-Learning หากเป็นผู้บริหารสามารถกระทาได้โดย
การนาเสนอหลักสูตรใหม่ การจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนที่ใช้
โรงเรียนเป็นฐานระบบ 30-70 เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนเป็นฐาน 70 เปอร์เซ็นต์ (ปฏิบัติงานที่โรงเรียน)
และสอนทฤษฎี 30 เปอร์เซ็นต์ (ในมหาวิทยาลัย) ก็สามารถทาให้ผู้เรียนจบหลักสูตรได้
4. การให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการดาเนินการ หมายถึง การสร้างเครือข่ายเป็นฐานในการ
ดาเนินงานด้านวิชาการ เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้มีท่านผู้รู้ทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ หรือในสาขา
เดี ย วกัน มีอยู่ จ านวนมากมายหลายแห่ ง หากได้มีการประสานงานการเรียนรู้ ของผู้ เรี ยนโดยให้
ผู้น าทางวิช าการแต่ละท่านได้รั บ รองความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ เรียน
ที่มาศึกษาเล่าเรียน ณ ที่นั้น สามารถสาเร็จหลักสูตรการศึกษาได้
5. การเสริ มแรงใจ หมายถึง ผู้นาทางวิช าการทุกระดับ สามารถให้ผู้ร่วมงานได้รับ
กาลังใจในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้ร่วมงานได้เกิดความกระตือรือร้นในการทางาน แสดงความสามารถ

ในด้ า นต่ า ง ๆ ออกมาใช้ ใ นงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ด าเนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผลตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ สาหรับการเสริมแรงใจมีได้หลากหลายรูปแบบ
รูปแบบที่นิยมใช้กันมากของผู้นา คือ การกระทาโดยการเดินตรวจเยี่ยม
ในสถานศึกษา ผู้นาทางวิชาการซึง่ โดยตาแหน่งแล้ว คือผู้บริหารสถานศึกษา แต่ในสภาพ
ความเป็ น จริ งแล้ ว ผู้ บ ริ ห ารเพีย งคนเดี ย วไม่ส ามารถทางานวิ ช าการซึ่งมี ขอบเขตกว้ างมากและ
เป็นหัวใจของสถานศึกษาทาให้ประสบความสาเร็จได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น ครูทุกคนในสถานศึกษา
สามารถเป็นผู้นาทางวิชาการได้ในแนวทางที่หลากหลาย ดังนั้นผู้นาทางวิชาการในแนวทางใหม่เป็น
ผู้ที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2554 :121-122)
1. Visionary Leader คือ ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ ผู้นารุ่นใหม่ต้องมีวิสัยทัศน์ชัดเจนว่าจะนา
พาหน่วยงานไปข้างหน้าอย่างไร โดยเฉพาะด้านหลักสูตรและการสอน
2. Charismatic Leader คือ ผู้นาที่มีบุคลิกภาพที่ทาให้ผู้อื่นรู้สึกอบอุ่น และสามารถปรึกษา
หารือในเรื่องราวต่าง ๆ ได้
3. Transactional Leader คือ ผู้นาที่สามารถเชื่อมโยงคนในกลุ่มต่าง ๆ ให้สามารถ
ทางานร่วมกันได้
4. Transformation Leader คือ ผู้นาที่มีกระบวนการหรือเทคนิคในการเปลี่ยนแปลง
การดาเนินการ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
5. Creative and Productive Leader คือ ผู้นาที่ต้องมีความคิดใหม่ ๆ และสร้างสรรค์
งานใหม่ ๆ ขึ้ น อย่ า งสม่ าเสมอ ไม่ ใ ช่ คิ ด ตามต าราหรื อ ตามที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะในระดั บ บุ ค คลที่
ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ บุคลิกภาพในทางบวกกับผู้อื่น ไม่ใช่คิดตามตาราหรือตามที่ฝรั่งเขียนไว้
เท่านั้น
ยนต์ ชุ่มจิต (2553 : 239-260) กล่าวถึง ผู้นาทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะ
ดังนี้
1. ด้านความรู้ ผู้นาทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ต้องเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ทางด้านต่าง ๆ
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
2. ด้านทักษะ ผู้นาทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพต้องมีทักษะหลาย ๆ ด้าน เช่น ทักษะ
ทางความคิด ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ และทักษะทางการสื่อสาร
3. ด้านเจตคติ ผู้นาทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ต้องปรับเจตคติหรือความรู้สึกของตน
ให้เป็นไปในทางบวก มีความยินดีต่องาน และต่อผู้ร่ วมงาน เพราะความยินดีพอใจ (ฉันทะ) ต่อสิ่งใด
จะก่อให้เกิดคุณธรรมอื่น ๆ ตามมา คือ ความเพียรพยายาม (วิริยะ) ในการทางาน ความเอาใจใส่
จดจ่อต่องานที่ทา (จิตตะ) และความพิจารณาใคร่ครวญเพื่อความถูกต้องเรียบร้อยของงาน (วิมังสา)
4. ด้ า นความประพฤติ ผู้ น าทางวิ ช าการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ น าทางวิ ช าการคนใด
ที่ป ระพฤติต นถูก ต้องดี งามตามหลั ก คุ ณธรรมและจริย ธรรม ย่อ มได้รั บการสรรเสริ ญเชิด ชูบูช า

จากผู้ ร่ วมงานและบุ คคลทั่วไป เมื่อเป็นเช่นนี้การทางานใด ๆ ย่อมเจริญก้าวหน้าทั้งตนเองและ
ส่วนรวม
คุณลักษณะผู้นาทางด้านวิชาการ เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ความรอบรู้
ในเรื่องการจัดการศึกษา ความรอบรู้บริบททางสังคม ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักสูตร ยึด
หลักการและทฤษฏีในการทางาน การแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์
ในด้านการศึกษา มีความสาเร็จและมีผลงานทางวิชาการ สร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัย รอบรู้ในการวิจัย
กล้าเผชิญหน้าและยอมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนาแนะนาผู้อื่นในการจัดการเรียนรู้ นาผลงาน
ที่เกิดความสาเร็จไปแลกเปลี่ยน เผยแพร่ แบ่งปันองค์ความรู้กับผู้อื่น และสามารถในการจูงใจผู้อื่นใน
การพัฒนาทางด้านวิชาการด้วยแนวทางใหม่ ๆ (ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2560 : 113-114)
การเป็นผู้นาทางวิชาการที่จะนาพาตนเอง ผู้ร่วมงานและองค์กรสู่ความสาเร็จควรจะมีการ
ปฏิบัติตนเป็นประจาใน 3 ประการ ดังภาพ

เรี ยนรู้

เผยแพร่
แบ่ งปั น

ภาพ การเป็นผู้นาทางวิชาการ (ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2560 : 114)

นำสู่ปฏิบัติ

จากภาพ อธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ดังนี้
1. เรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ จากหลายแหล่งและหลายวิธีการเรียนรู้
การเรียนรู้ในระบบ การเรียนรู้นอกระบบ และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยการเรียนรู้ที่มีหลากหลาย
วิธี เช่น การอ่านหนังสือ ฝึกอบรม สัมมนา ฝึกปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน และเรียนรู้จากการทางาน
เป็นต้น
2. นาสู่ปฏิบัติ หมายถึง การนาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ ปรับใช้ในชีวิตประจาวัน นามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น นาความรู้ไปปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน และการวัดประเมินผล นาผลการประเมินไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา เป็นต้น
3. เผยแพร่แบ่งปัน หมายถึง การนาความรู้ที่ได้มาไปปฏิบัติแล้วเกิดผลดีจึงนาผลที่เกิดมา
เผยแพร่ แ บ่ ง ปั น ในแก่ ผู้ ร่ ว มงาน บุ ค ลอื่ น หน่ ว ยงานงานอื่ น ซึ่ ง มี วิ ธี ก ารเผยแพร่ แ บ่ ง ปั น เช่ น
การนาเสนอเป็นเอกสาร หนังสือ ตารา บทความ เป็นวิทยากร การเผยแพร่นาเสนอผ่านการประชุม
การจัดนิทรรศการ และนาเสนอผลงานที่ทาแล้วเกิดความสาเร็จ ผ่านระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์
เฟสบุ๊ค เป็นต้น
สันติ บุญภิรมย์ (2557 : 126) กล่าวไว้ว่า การเป็นผู้นาทางวิชาการต้องมีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้
1. มีใจกว้าง หมายถึง การเปิ ดใจยอมรับฟังความคิดเห็ นของบุคคลอื่นที่มีความเห็ น
ต่างกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะที่สาคัญที่สุดของบุคคลที่แสดงตนเองว่าเป็นผู้นาทางวิชาการ
2. วิสั ย ทัศน์กว้างไกล หมายถึง ผู้ นาต้องเป็นบุคคลที่มองเห็ นความเป็นไปในอนาคต
พร้อมทั้งเตรียมการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ควรจะเป็นตามศักยภาพของตนเอง
3. ทัศนคติเชิงบวก หมายถึง เมื่อพบว่ามีข้อเสนอแนะบางประการที่มีอยู่ ถึงไม่เห็นด้วย
แต่มีความสามารถมองประเด็นให้เป็นประเด็นทางบวกได้
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี หมายถึง การเป็นบุคคลที่ทางานร่วมกับผู้อื่น ๆ ได้ดี
5. สร้ างสรรค์ หมายถึง การมี ความคิดริเริ่ ม โดยมีความสามารถคิดได้ คิดเป็น และ
สามารถปฏิบั ติได้ ให้ เ ห็ น ผลของความคิด สามารถสร้ างจิ นตนาการ พร้อ มทั้ง พยายามแสวงหา
แนวทางในการพัฒนาวิชาการ
6. กล้าตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจจากความเป็นนามธรรมนาไปสู่การปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรมแล้วประสบผลสาเร็จได้อย่างชัดเจน
7. เปิดโอกาส หมายถึง การให้เพื่อนร่วมงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับความรู้เพิ่มเติม
จากตนเอง หรือสนับสนุนให้เพื่อนร่วมงานได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านความรู้เพิ่มเติมจาแหล่งต่าง ๆ
สรุ ป ได้ ว่ า ผู้ น าทางวิ ช าการ เป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะในระดั บ บุ ค คลที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์
บุคลิกภาพในทางบวกกับผู้อื่น สามารถในการเชื่อมโยงบุคคลและงานในกลุ่ม เรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย

น าสิ่ ง ที่ ได้ เรี ย นรู้ มาประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติง าน ในชีวิ ต ประจ าวัน สามารถออกแบบงานและ
สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ได้สม่าเสมอ และเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดผลดีก็สามารถเผยแพร่แบ่งปันแก่บุคคล
อื่นได้ โดยมีลักษณะดังนี้ 1) ด้านความรู้ ผู้นาทางวิชาการควรเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ
ให้มากที่สุด 2) ด้านทักษะ ผู้นาทางวิชาการควรมีทักษะที่เกี่ยวข้องทางวิชาการ 3) ด้านเจตคติ
ผู้นาทางวิชาการควรปรับเจตคติหรือความรู้สึกของตนให้เป็นไปในทางบวก และ4) ด้านความ
ประพฤติ ผู้นาทางวิชาการ ควรประพฤติตนถูกต้องดีงามตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ได้รับการ
ยอมรับ เชื่อถือ ยกย่องจากผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
ลักษณะผู้นาทางวิชาการที่จะนาตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กรสู่ความสาเร็จ ได้ คือ
1) เรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
2) สู่ปฏิบัติ เป็นการนาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน นามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และ3) เผยแพร่แบ่งปัน เป็นการนาความรู้ที่ได้มาไปปฏิบัติแล้วเกิดผลดีจึงนาไปเผยแพร่แบ่งปันแก่
ผู้ร่วมงาน บุคคลอื่น หน่วยงานงานอื่น
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