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บทคัดยอ
ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21เปนผูนําที่มีอิทธิพลตอบุคลากรภายในมีบทบาทตอการกําหนด
ทิศทาง นโยบาย และนําพาสถานศึก ษาไปสูความสําเร็จ ตอ งมีความพรอมในดา นคุณลัก ษณะที่โ ดดเด น
กลาวคือมีทักษะทางปญญาสูง เปนนักบริหารมืออาชีพ มีจิตเชิงสรางสรรค มีเจตคติที่ดี และเปนบุคคลที่มี
วิสัยทัศน มีความคาดหวังสูงที่มุงสรางความสําเร็จของงาน ตลอดจนพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู และสรางสถานศึกษาใหเปนองคกรนวัตกรรมยุคใหม
นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษายังเปนกลไกเปนตัวแปรสําคัญในดานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
และมีอิทธิพลสูงสุดตอคุณภาพของผลลัพ ธที่เกิดจากการบริหาร ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาในยุคใหมใน
ศตวรรษที่ 21จึงตองมีคุณลักษณะโดดเดนเหมาะสม มีความรูเชิงทฤษฎี ทักษะ บทบาทหนาที่ คุณธรรมและ
ประสบการณทางการบริหารการศึกษายุคใหม เพื่อนําพาสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จ สามารถสนองตอบ
ตอการแขงขัน และทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผูบริหารในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาทักษะของ
ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21บทบาทของผูบ ริห ารสถานศึก ษาในศตวรรษที่ 21และคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
คําสําคัญ: ผูบริหารสถานศึกษา, ศตวรรษที่ 21
Abstract
School administratorsin the 21st century—as leaders influencing internal personnel,
playing a critical role in determining directions and policy, and taking the institution to
achievement—must get ready to have the outstanding characteristics, including advanced
cognitive skills, professional principalship, creative mind, and good attitudes. They must also
possess visions and high expectations seeking for the success, developing the institution as a
learning organization, and building the institution as a modern innovative organization.
In addition, The school administrators are an important mechanism and important
factors in the quality of education. Moreover, they have the highest influence on the quality
of the result of the administration. Therefore, school administrators in a new era in the 21st
century consisted of the dominant feature appropriate, theoretical knowledge, skills, moral,
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roles and experience in educational administration in a new era in order to bring schools to
be successful and respond to competition and the changes of the modern world
This article is intended to present school Administrators in 21st Century. Contains
content Skills of School Administrators in 21st CenturyRole of School Administrators in 21st
Century and Moral and ethicsof School Administrators in 21st Century.
Keywords: School administrators, 21st Century.
บทนํา
สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศตางพยายามสรางกระบวนทัศน การพัฒนา ภายใตของการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆมิติของสังคม สิ่งที่ปรากฏออกมาใหเห็นอยางเดนชัด คือ จะทําอยางไร หรือมีวิธีการใดที่
จะทําใหสภาพการณของประเทศตนเอง “มีความเปนเลิศ” ในทุกๆดาน ไมวาจะเปนดานการเมืองการปกครอง
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม รวมทั้งดานการศึกษาดวย เพราะการจัดการศึกษาในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
มากมาย ความสลับซับซอนของสังคมมีมากขึ้นตามลําดับองคความรู ขอความรูตางถูก “ผลิต” ขึ้นมาใหม หรือ
บางครั้งก็นําความรูเดิมมา ผลิตซํ้าบนฐานของการเปลี่ยนแปลง ถือไดวามี “การตอยอด” ในความมุงมั่นที่จะ
พัฒนาในองคความรู หรือขอความรูนั้นๆใหดียิ่งขึ้น ลักษณะของสัง คมโลกในศตวรรษที่ 21 เปนสังคมที่ไร
ขีดจํากัดของขอมูลขาวสาร เปนยุคที่มีการเปลี่ยนผานและมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกลุมคน อิทธิพลของ
การสื่อสารที่กาวไกลทั้งระบบดาวเทียม ระบบดิจิตอล และระบบอื่นๆอีก ทําใหโลกมีสภาพที่แคบลง การไหล
บาและการผสมผสานของวัฒนธรรมเปนไปอยางรวดเร็วและกลมกลืน (ธงชัย สมบูรณ. 2558)
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 อยางรวดเร็วดังกลาว ยอมมีผลกระทบตอการบริหาร
และการจัดการในองคการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยางยิ่ง โดยการบริหารและการจัดการทุกองคการนั้น
ขึ้นอยูกับวิสัยทัศนของผูบริหารองคการนั้น เพราะผูบริหารมีหนาที่สําคัญ ในการกําหนดนโยบาย วางแผน
ตัดสินใจ สั่งการ รวมทั้งการประสานงานตางๆ และจะตองปรับกลยุทธใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อนําพาองคการ
ใหเจริญกาวหนา (สมพิศ สุขแสน. 2557) ดังนั้นผูบริหารตองมีความเปนผูนํา และมีสมรรถภาพที่จะเปนผูนํา
ทางวิชาการ ถาผูบริหารยังไมมีความรูพอผูบริหารตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เพราะมีผลวิจัยมากมาย สรุป
ตรงกันวา การปฏิรูปการเรียนรูจะสําเร็จไดนั้นผูบริหารสถานศึกษาตองมีสมรรถภาพทางวิชาการสูง (ณัฐวิทย
พรหมศร. 2555) หมายความวา ผูบ ริห ารสถานศึก ษาตองรับ ผิดชอบตอ ผลงานคุณภาพของ Learning
outcome คือผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ตองบริห ารใหเกิด
Transformative education system คือระบบการศึกษาที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง คือ เปลี่ยนแปลง 3
อยาง ไดแก เปลี่ยนแปลงการเรียนรู (Transformative learning) เปลี่ยนแปลงหลักสูตร (Transformative
curriculum) คื อหลัก สู ตรไมมี ก ารหยุ ดนิ่ง ตายตัว เปลี่ยนแปลงได ตลอด และเปลี่ยนแปลงการจัดการ
(Transformative management) (วิจารณ พานิช. 2558) ซึ่งนักการศึกษาทั้งหลายตางมีทัศนะวาผูบริหาร
จะตองเปน ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนผูบริหารยุคใหมที่มีทักษะการบริหารงาน เปนผูนําทีม
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แหงการเรียนรู เปนผูนําทางวิชาการ มีความรู ความสามารถและมีความเปนมืออาชีพ สามารถบริหารงานให
เกิดประสิทธิผลทั่วทั้งองคกร
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ลวนเปนแรงผลักดันใหผูบริหารสถานศึกษา ตองปรับตัวใหมีคุณสมบัติใน
การเปนผูบริห ารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถชักนํา จูง ใจ ชี้นํา ใชอิทธิพลหรืออํานาจที่มีอยูใน
รูปแบบตางๆ ที่ กระตุนใหหรือชี้นําใหเพื่อนรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชาใหยินดี เต็มใจ พรอมใจ ยินดีในการ
กระทํา การมีความกระตือรือรนหรือรวมดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามที่ผูนําตองการใหมีพฤติกรรมไปใน
ทิศทางที่เขาชักนําในการทํางาน หรือดําเนินกิจกรรมที่ผูนํานั้นรับ ผิดชอบ หรือตามที่ผูนํานั้นตองการ ซึ่ง
ผูบริหารสถานศึกษา จะตองเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง และเปนผูนําที่ดี มีทักษะ รูจักบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง มี คุณ ธรรมและจริย ธรรม เพื่อ ที่จ ะบริห ารและจั ดการ ปรับ ปรุ ง คุ ณภาพผลการปฏิบั ติง านของ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพลตอไป
ทักษะของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในสถานศึกษา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
จึงมีความสําคัญ อยางยิ่งที่จะบริหารปจจัย ทรัพยากรใหมีประสิท ธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ
ดังนั้นผูบริหารจําเปนตองมีทักษะตางๆ เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
แพรดาว สนองผัน (2558) ไดกลาววา ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตองประกอบดวยทักษะ
11 ทักษะ คือ
1. ทักษะดานเทคนิค คือ ผูบริหารจะตองศึกษาหาความรู เรียนรูเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหมๆอยู
ตลอดเวลา
2. ทักษะดานมนุษย คือ ผูบริหารควรยึดหลักพรหมวิหาร 4 มีอารมณดี ยิ้มแยมแจมใสเขากับคนไดงาย
3. ทักษะดานความคิดรวบยอด คือ ผูบริหารควรศึกษาคือขอมูลรอบดาน วิเคราะห ประมวลผลและ
นําไปกําหนดนโยบาย กลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณ
4. ทักษะดานการศึกษาและการสอน คือผูบริหารจะตองพัฒนาตนเองและเปนผูนําดานวิชาการ
5. ทัก ษะด านความรู ความคิ ด คือ ผูบ ริห ารควรศึก ษาหาความรูด ว ยตนเองโดยอาศั ยความรู
ประสบการณ หลักและทฤษฎีตางๆมาชวยในการวิเคราะหจะทําใหตัดสินใจไดอยางถูกตอง
6. ทักษะดานการบริหาร คือ ผูบริห ารควรศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎีการบริหาร เรียนรูจากประสบการณนํามาประยุกตใชปรับปรุงการทํางาน
7. ทักษะดานการวางแผน คือผูบริหารควรมีเทคนิคในการวางแผน จัดทําแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน
และมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
8. ทักษะดานการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ คือผูบริหารควรรูเทคนิคการสื่อสาร การพูดใหเหมาะสม
กับสถานการณ เพิ่มชองทางในการสื่อสารใหสอดคลองกับบริบทและสถานการณปจจุบัน
9. ทักษะดานการประเมินคือ ผูบริหารควรพัฒนา ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑการประเมินในรูปแบบ
ตางๆทั้งในรูปแบบที่เปนระบบและไมเปนระบบ
10. ทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการบริหารจัดการ คือ ผูบริหารจะตอง
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เปดใจกวาง กาวใหทันการเปลี่ยนแปลงรวมถึงเปนผูนําในดานเทคโนโลยี และ
11. ทัก ษะดานการสรา งทีม งานคื อ ผูบ ริ ห ารควรสรา งความตระหนัก ในการทํา งานเปน ทีม มี
ความสัมพันธที่ดีและประสานใหเปนทีมเดียวกัน
บทบาทของผูบริหารในศตวรรษที่ 21
ผูบริหารสถานศึกษามีหลายบทบาทขึ้นอยูกับภารกิจและกิจกรรมการบริหารซึ่งการบริหารใหประสบ
ความสําเร็จตองอาศัยหลายปจจัยเขามาเกี่ยวของการบริหารงานการศึกษาในยุคปจจุบัน ผูบริหารจะตองแสดง
บทบาทอยางเต็มที่และใชก ลยุทธและเทคนิคการบริห ารระดับสูงจึงจะสามารถนําพาองคกรสูความสําเร็จ
วิโรจน สารรัตนะ (2556) กลาวถึง โมเดลภาวะผูนําทางการศึกษา ซึ่งเปนโมเดลที่กลาวถึงเรื่องของ คุณภาพ
(qualities) ความรู (knowledge) และทั ก ษะ (skills) ของผูนําทางการศึกษา พอสรุป ไดวา ผูบ ริห าร
สถานศึกษา จําเปนตองนําสถานศึกษาของตนเองเขาสูศ ตวรรษที่ 21 และรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาของตนเองในดานตางๆ ดังนี้
1. ปรับปรุงผลลัพธของนักเรียนทุกคน
2. ริเริม่ การจัดกิจกรรมการเรียนรูท ี่มปี ระสิทธิผล
3. สํารวจและสนับสนุนการใช ICT และ e - learning
4. พัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชนการเรียนรู
5. สรางเครือขายเพื่อสงเสริมการเรียนรูและความสําเร็จ และ
6. พัฒนาคนอื่นใหเปนผูนํา
โมเดลภาวะผูนําทางการศึกษา ดังกลาว ไดกําหนดใหความสัมพันธ (Relationship) เปนศูนยกลาง มี
กิจกรรมภาวะผูนํา และคุณภาพของภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล (Qualities of effective leadership) เปน
องคประกอบรายรอบอยู ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โมเดลภาวะผูนําทางการศึกษา
จากโมเดลดัง กลาวจะเห็ นไดวามีองคประกอบของภาวะผูนํา ทางการศึก ษา ไดแก ความสัม พั นธ
(Relationship) ซึ่ง อยูแกนกลาง และมีพื้นที่การปฏิบัติ (areas of practice) ประกอบดวย วัฒนธรรม
(Culture) ศาสตรการสอน (Pedagogy) ระบบ (System) ความเปนหุนสวนและเครือขาย (Partnership and
net works) รวมทั้งกิจกรรมภาวะผูนําที่ประกอบดวย การนําการเปลี่ยนแปลง (Leading change) และการ
~ 40 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

แกปญหา (Problem solving) และวงนอกที่เปนองคประกอบของคุณภาพของผูนําที่มีประสิทธิผล (Qualities
of effective leadership) ดังรายละเอียด
ความสัมพันธ (Relationship) ลักษณะของความสัมพันธเปนความสัมพันธทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา โดยลักษณะของความสัมพันธนจี้ ะตองตัง้ อยูบนพื้นฐานของไววางใจที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตอง
สรางใหเกิดขึน้ ในองคกร เชน แสดงความสนใจและสรางแรงบันดาลใจ ใหเกิดกับบุคลากร กระตุนใหพวกเขา
แสดงบทบาทใหมๆ และสรางโอกาสใหมีการพัฒนาวิชาชีพ
วัฒ นธรรม (Culture) ผูบริห ารควรมีบ ทบาทในการสนับ สนุนใหมีการสรางสรรค วั ฒ นธรรมใน
ทางบวก และสรางวัฒนธรรมโรงเรี ยนโดยรวมใหเอื้อ ตอการเรียนการสอน เชน สรางความมั่นใจวาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพเชื่อถือได จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม ความปลอดภัยและเอื้อตอการ
เรียนรู และการสรางบรรยากาศที่สนับสนุนความสําเร็จในการเรียนรู
ศาสตรการสอน (Pedagogy) เปนเรื่องของความรูแ ละการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ซึง่
ผูบริหารควรสรางตนแบบการปฏิบัติการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลสําหรับผูเรียน แสดงบทบาทในการเปน
ผูนําในดานวิชาการและควรแสดงบทบาทในการเปนผูนําดานการวางแผน การพัฒนา และประเมินหลักสูตร
ระบบ (System) ผูบริหารควรสรางสรรคระบบและเงื่อนไขการทํางานที่จะชวยใหบุคลากรสามารถ
ทํางานและผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การวางแผนงาน การบริหารจัดการทรัพยากร
การดําเนินการตามโครงการตางๆของสถานศึกษา การติดตามผล การเรียนของนักเรียน การประเมินผล การ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูล และการเอาใจใสตอนักเรียน
ปจจุบันผูบริห ารจําเปนตองบริหารบุคลากรเสมื อนหนึ่งเปนหุ นสวนของบริษัท และโดยนิยามของ
หุนสวน แลวหุนสวนทุกคนจะตองมีความเทาเทียมกันและไมมีใครสามารถสั่งงานหุนสวนได หากแตผูบริหาร
จะตองมีวิธีการชักจูงหุนสวนใหดําเนินกิจกรรมในสิ่งที่ตอ งการดวยคําถามที่วา กลุมเปาหมายของเราตองการ
อะไร? นิยมชมชอบในสิง่ ใด? ตองการผลสุดทาย ออกมาในรูปแบบใด? เราควรจะตองหันมากําหนดขอบเขต
ของงานในองคกรอีกครั้งหนึ่ง มันอาจจะไมใชการบริ หารงานบุคคล อาจจะตองเปนการบริหารเพื่อผลการ
ปฏิบัติงาน
การนําการเปลี่ยนแปลง (Leading change) ผูบริหารตองมีทักษะและความสามารถในการบริหาร
การเปลี่ ยนแปลงใหไดอยางมีป ระสิทธิภาพ ดัง นั้นผูบ ริห ารจึง มีก ารใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อใชในการ
กําหนดยุท ธศาสตรแ ละการนํา ยุท ธศาสตร ไปสูก ารปฏิบัติ ตระหนัก ถึง ศั ก ยภาพของสถานศึ ก ษาตอการ
เปลี่ยนแปลง
การแกปญหา (Problem solving) ผูบริหารตองนํายุทธศาสตรการมีสวนรวมและเหตุการณมาใชเปน
ฐานในการแกปญ หาตางๆในองคก ร ผู บริห ารควรมีการศึก ษาในรายละเอียดของเหตุการณ มีการทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห มีก ารแกไขปญ หาดวยนวัตกรรมใหม โดยคํานึงถึ งการบรรลุผ ลในวิ สัยทัศนและ
ยุทธศาสตรของโรงเรียนเปนหลัก
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ดานคุณภาพของผู นําที่มีป ระสิ ทธิผ ล ที่ สนับสนุนตอการพัฒ นาการสอนและผลลั พธก ารเรียนรูใน
โรงเรียน คือ ผูนําตองนําโดยยึดหลักคุณธรรมในการบริหาร มีความเชื่อมั่นในตนเอง เปนผูเ รียนรูและพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ รวมทั้งตองเปนผูนําทางและเปนผูสนับสนุน
คุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารในศตวรรษที่ 21
คุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารในศตวรรษที่ 21 โดยยึดตามหลัก ธรรมการครองตน ครองคน
และครองงาน ซึ่งผูบริหารนาจะยึดเปนหลักในการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังนี้
หลัก ธรรมที่ใชสําหรับ การครองตน คือ ฆราวาสธรรม ผูบ ริห ารจะตองนําไปปฏิบัติใหครบทั้ง 4
ประการ เพราะ ฆราวาสธรรม เปนธรรมที่ชวยฝกกาย วาจา และใจของผูบริหารใหสูง ใหงาม ใหเปนคนดี จึง
เปนธรรมที่ผูบริหารพึงยึดถือ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. สัจจะ : จริง ตรง แท มีความซื่อสัตยเปนพื้นฐาน เปนคนจริงตอความเปนมนุษยของตน
2. ทมะ : ฝกตน ขมจิต และรักษาใจ บังคับตัวเองเพื่อลดและละกิเลส และรักษาสัจจะ
3. ขันติ : อดทน ไมใชเพียงแตอดทนกับคําพูดหรือการกระทําของผูอื่นที่เราไมพอใจ แตหมายถึงการ
อดทนอดกลั้นตอการบีบบังคับของกิเลส
4. จาคะ : เสียสละ บริจาคสิ่งที่ไมควรมีอยูในตน โดยเฉพาะกิเลสเพราะนั้นคือสิ่งที่ไมควรมีอยูกับตน
หลัก ธรรมที่ใชสําหรับการครองคน คือ พรหมวิหารธรรม เพราะ พรหมวิหารธรรมเปนธรรมอัน
ประเสริฐสําหรับผูบริหารพึงจะมีตอผูใตบังคับบัญชา เปนหลักการสงเคราะห เปนการแผเมตตาดวยการใหทาน
เปนวัตถุ สิ่งของบาง ประพฤติสิ่งซึ่งเปนประโยชนแกกัน หากประพฤติไดเชนนี้นับวาเปนผูบริหารที่ประเสริฐ
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. เมตตา : ความปรารถนาใหผูอื่นไดรับสุข ความสุขเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ความสุขเกิด ขึ้นไดทั้ง
กายและใจ เชน ความสุขเกิดการมีทรัพย และความสุขเกิดจากการทํางานที่ปราศจากโทษ เปนตน
2. กรุณา : ความปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข คือ สิ่งที่เขามาเบียดเบียนใหเกิดความไมส บายกายไม
สบายใจ และเกิดขึ้นจากปจจัยหลายประการดวยกัน พระพุทธองคทรงสรุปไววา ความทุกขมี 2 กลุมใหญๆ
ดังนี้
- ทุกขโดยสภาวะ หรือเกิดจากเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของรางกาย เชน การเกิด การเจ็บไข ความ
แกและความตายสิ่ง มีชีวิตทั้ง หลายที่เ กิดมาในโลกจะตองประสบกับ การเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ซึ่งรวมเรียกวา กายิกทุกข
- ทุกขจรหรือทุกขทางใจ อันเปนความทุกขที่เกิดจากสาเหตุที่อยูนอกตัวเรา เชน เมื่อปรารถนาแลวไม
สมหวังก็เปนทุกข การประสบกับสิ่งอันไมเปนที่รักก็เปนทุกขการพลัดพรากจากสิ่งอันเปนที่รัก ก็เปนทุกข รวม
เรียกวา เจตสิกทุกข
3. มุทิตา : ความยินดีเมื่อผูอื่นไดดี คือ การมีความสุขหรือมีความเจริญกาวหนา ความยินดีเมื่อผูอื่นได
ดีจึงหมายถึง ความปรารถนาใหผูอื่นมีความสุขความเจริญกาวหนายิ่งๆขึ้น และไมมีจิตใจริษยา
4. อุเบกขา : การรูจักวางเฉย หมายถึง การวางใจเปนกลางเพราะพิจารณาเห็นวา ใครทําดียอมไดดี
ใครทําชัว่ ยอมไดชั่ว ตามกฎแหงกรรม
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หลักธรรมที่ใชสําหรับการครองงาน คือ อิทธิบาทธรรม คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จ เปนหลักธรรมที่
จะนําไปสูจุดหมายปลายทาง หรือไปสูความสําเร็จได เพราะเปนหลักธรรมที่มุงสอนใหบุคคลเปนผูมีความพึง
พอใจในงานที่ทํา มีความพากเพียร เอาใจใสในงานตลอดจนการใชสติปญญาในการทํางาน ซึ่งจะทําใหบุคลนั้น
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ฉันทะ : พระพุทธองคเคยสอนไววา มนุษยเราตองเลือกที่จะศรัทธาบางอยางและหมั่นตรวจสอบ
ศรัทธาของตัวเองวาดีตอตัวเองและดีตอผูอื่นอันรวมถึงสังคมโดยรวมหรือไม เมื่อดีทั้งสองอยางก็จงมุงมั่นที่จะ
ทําดวยความตั้งใจ และหากไมดีก็จงเปลี่ยนแปลงศรัทธาเสียใหม ซึ่งเราตองเลือก ไมเชนนั้นเราจะกลายเปนคน
ที่สับสนไมมีแกนสารและเปนคนไรรากในที่สุด
2. วิริยะ : ความมุงมั่นทุมเท เปนความมุงมั่นทุมเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรูและทําใหเขาถึงแกนแท
ของสิ่งนั้น วิริยะนี้มาคูกับความอดทนอดกลั้น เปนความรูสึกไมยอทอตอปญหาและมีความหวังที่จะเอาชนะ
อุปสรรคทั้งปวง
3. จิตตะ : ใจที่จดจอและรับผิดชอบ ถาเรามีใจที่จดจอตอสิ่งที่เราคิดเราทําและรับผิดชอบแลว ไมวา
จะเปนการงานหรืออะไรก็ตาม ทุกอยางก็จะดีขึ้นไปเอง เราก็จะมีความรอบรูมากขึ้นเรื่อยๆดวยใจที่จดจอตั้ ง
มั่นและใฝเรียนรูของเรา
4. วิมังสา : การทบทวนในสิ่งที่ไดคิดไดทํามา อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แลวทําดวยความมุงมั่น
(วิริยะ) อยางใจจดใจจอและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใชวิจารณญาณอยางรอบรูและรอบคอบ จึงนําไปสูการ
ทบทวนตัวเอง และทบทวนองคกร ทบทวนในสิ่งที่ไดคิดสิ่งไดทําผานมาวาเกิดผลดีผลเสียอยางไร เพื่อปรับปรุง
ปรับแกไขใหดียิ่งขึ้น
บทสรุป
ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะตองมีความรูความสามารถ เปนนักบริหารมืออาชีพ มีจิตเชิง
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