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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาจิตวิญญาณ อุดมการณ และบุคลิกภาพของผู@บริหารการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานของผู@บริหารเปDนสิ่งที่ควบคูEไปกับความรู@ ความสามารถ และความ
ฉลาดทางสติปHญญา ผู@บริหารต@องมี ความฉลาดทางศีลธรรมหรือจริยธรรม และความฉลาดทางอารมณ จึงจะ
สามารถยืนหยัดในโลกของการเปลี่ยนแปลงอยEางรวดเร็วในปHจจุบัน กลุEมตัวอยEางที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ เปDน
ผู@บริหารโรงเรียน จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยวิธีการสุEมแบบ
งEาย เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัย เปDนแบบสอบถามแบบมาตรสEวนประมาณคEา กําหนดคEาตอบเปDน 5 ระดับ
วิเคราะหข@อมูลโดยใช@สถิติ คือ คEาร@อยละ คEาเฉลี่ย คEาสEวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน การทดสอบด@วยคEาที(ttest)นําไป ให@เกิดปHญญาและค@นหาวิธีการทํางานแบบใหมEๆ เพื่อการปรับปรุงการทํางาน และความสามารถใน
การตัดสินใจ
คําสําคัญ: จิตวิญญาณ / อุดมการณ / ผูบริหาร
Abstract
The purposes of this research were to study spirituality ideology and personality of
administrators. The development of moral or ethical administrators professional and school
administrator’s knowledge and competency are parallel. It is to be said that the
administrators would also have moral quotient: MQ, emotional quotient: EQ, and
intelligence quotient: IQ. If all the school administrators had all these characteristics, they
would be able to exploit the fast changing world. The sample group consisted of
administrators in Samutsongkhram Primary Educational Service Area Office selected by
simple random sampling. A constructed 5-level rating scale questionnaire was used as a tool
to collect data. The statistic used for data analysis were percentage, mean, standard
deviation, t-test. Administrators through their own initiatives and decide.
Keywords: spirituality / ideology / administrators

31

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

บทนํา
จิตวิญญาณ อุดมการณ และบุคลิกภาพของผู@บริหารการศึกษานับเปDนรากฐานที่สําคัญที่สุดในการ
สร@างสรรคความเจริญก@าวหน@า ตลอดจนการแก@ปHญหา ตEางๆในสังคม เนื่องจากการศึกษาเปDนกระบวนการ ที่
ชEวยพัฒนาคนในด@านตEางๆตั้งแตEแรกเกิดให@เกิดการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถที่จะดํารงชีพและ
ประกอบอาชีพได@อยEางมีความสุข สามารถรู@เทEาทันการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเปDนพลังในการสร@างสรรคและ
พัฒนาประเทศได@ การอบรมบEมเพาะครูและลูกศิษยในทุกระดับทั้งในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการถือ
เปDนหน@าที่หลักขององคการหรือหนEวยงานที่จะต@องดําเนินการอยEางตEอเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อพัฒนาทุนมนุษย
ให@มีความเปDนมนุษย ที่สมบูรณ เพียบพร@อมด@วย ความรู@ คุณธรรม จิตวิญญาณ ที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านในหน@ า ที่ ใ ห@ มี
ประสิทธิ ภ าพ หากองคการหรื อหนE ว ยงานใดขาดการพั ฒ นาบุ คลากรแล@ ว ยE อมสE งผลตE อประสิทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลขององคการครูและลูกศิษย จึงมีความสําคัญยิ่งตEอความสําเร็จของการจัดการศึกษาจึงจําเปDนที่
จะต@องให@อบรมบEมเพาะให@เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะทางจิตวิญญาณ คุณธรรมแบบ “เปDนคนดี มีปHญญา
มีความสุข” เพื่อให@การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคและเปkาหมาย นอกจากนี้การเรียนรู@เปDนสิ่งสําคัญที่จะ
ทําให@การศึกษาประสบความสําเร็จได@ ด@วยการเรียนรู@ด@วยตนเอง การเรียนรู@จากประสบการณการเรียนรู@จาก
การแลกเปลี่ยนรEวมกัน ผู@บริหารสถานศึกษาสําคัญอยEางยิ่ง มีความสามารถในเชิงวิชาการที่เปDนที่ยอมรับของ
คนในวงการบริหารสถานศึกษาและผู@เกี่ยวข@องโดยทั่วไปกับงานการศึกษาของสถานศึกษา ความเปDนคนซื่อสัตย
สุจริตและยุติธรรม การเปDนผู@มีวิสัยทัศนเห็นการณไกลมองอนาคตขององคกรและมองข@างหน@า เปDนหลักความรู@
ความเข@าในการปฏิรูปการศึกษา ความสามารถในการบริหารจัดการ ความรู@เข@าใจ เรื่องหลักสูตร ศาสตรการ
สอนรูปแบบการเรียนการสอนความรู@และความสามารถทางด@านเทคโนโลยี ในระดับที่เพียงพอ ความสามารถ
ในการแสวงหาทุน แหลEงทุนและการบริหารงบประมาณของ สถานศึกษาให@มีประสิทธิภาพและการเปDนผู@มี
จิตสํานึกตEอการอนุรักษศิล ปะและวัฒนธรรมไทย การเปDนผู@บริหารจึงต@องมีการฝnกฝน อบรมและทําอยEา ง
สม่ําเสมอในการเรียนรู@ทุกเรื่องทําให@เกิดเปDนศาสตร อีกทั้งยังมีการพัฒนาและวิจัยอยEางตEอเนื่องความเปDน
ผู@บริหาร สถานศึกษาจึงเปDนสิ่งสําคัญและจําเปDนอยEางยิ่งในการพัฒนาการศึกษา การที่จะดําเนินการได@อยEางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู@บริหารโรงเรียนจะต@องเปDนผู@นําทางวิชาการ ซึ่งจําต@องมีสมรรถภาพทั้งความรู@
ทักษะ และมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพจึงจะ นําไปสู@ความสําเร็จอยEางแท@จริง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหEงชาติพุทธศักราช 2542 แก@ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 ได@
กําหนดให@มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบเพื่อให@การศึกษามีการขับเคลื่อนให@ทันตEอการ เปลี่ยนแปลงของโลก
ผู@บ ริห ารซึ่งถือเปD นบุ คคลสํ าคั ญในการทํา การเปลี่ ยนแปลงให@ บรรลุ วัต ถุป ระสงค ตามเปkา หมายการศึ กษา
ประกอบกับหมวดที่ 7 มาตรา 53 ได@กําหนดให@ ผู@บริหารสถานศึกษาต@องมีใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมาย
กําหนดเพื่อรองรับการบริหารเปDนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นอกจากนี้ (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หน@า 34) กลEาวไว@วEา การบริหารกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชนใน
ยุคโลกาภิ วัฒ น จํา เปDน ต@องอาศั ยผู@ บริ หารจะดํา เนิ นธุ รกิ จตE าง ๆ ไปด@ว ยดี และบรรลุเปk าหมายที่ กํา หนดไว@
ผู@บริหารองคกรจึงเปDนผู@ที่มีบทบาทสําคัญตEอการนําองคกรไปสูEความสําเร็จ การบริหารกิจการทุกกิจการไมEวEา
จะเปDนขนาดเล็ก หรือใหญEล@วนแตEต@องอาศัยผู@บริหาร นั่นหมายความวEา ผู@บริหารสถานศึกษาต@องเปDนผู@บริหาร
สถานศึกษาจึงจะสามารถเปDนผู@นําการปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ คุ ณ ลั ก ษณะของผู@ บ ริ ห ารสถานศึ กษา สั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตEอคุณลักษณะของผู@บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ขอบเขตเนื้อหา
1. ประชากร ได@แกE ครูสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
2. ตัวแปรที่ศึกษา ได@แกE
ตัวแปรต@น (เพศ ชาย หญิง)
ตัวแปรตาม ได@แกE คุณลักษณะของผู@บริหารสถานศึกษาประกอบไปด@วย 6 ด@าน ได@แกE
1) การเปDนผู@นําการเปลี่ยนแปลง
2) การมีจิตวิญญาณผู@บริหาร
3) การเปDนผู@นําทางการศึกษา
4) การมีความรู@ความสามารถในการบริหาร
5) การมีผลงานที่แสดงถึงความชํานาญการในการบริหารสถานศึกษา
6) การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช@ในการบริหาร
3. ตลอดปtการศึกษา
เนื้อหา
ความหมายของคําวEา จิตวิญญาณ
จิตวิญญาณ มาจากคําภาษาอังกฤษ Spirituality ซึ่งหมายถึง วิญญาณ จิตใจ เกี่ยวกับใจ ความองอาจ
เจตนา ผู@มีปHญญา ความอดทน และภูตผีปtศาจ (สอ เสถบุตร: ฉบับภาษาอังกฤษ-ไทย 2541: 562)
จิต หมายถึง ความรู@สึกนึกคิด เชาวปHญญา ความสํานึก ความมีสติ แตEความคิดเปDนองคประกอบ
สําคัญของจิตใจที่สามารถรู@เห็นได@ กํากับและควบคุมอยEางชัดเจน บางครั้งจึงใช@คําวEา “ความคิด" แทน มีทฤษฎี
หลายทฤษฎีที่กลEาวถึงการทํางานของจิต ทั้งจาก Plato (เพลโต) และ Aristotle (อริสโตเติล) กEอนที่จะมี
วิทยาศาสตร ทฤษฎีจะเน@นไปทางปรัชญาหรือศาสนา แตEทฤษฎีสมัยใหมEจะอาศัยวิทยาศาสตรในการอธิบาย
การทํางานของสมอง (อ@างอิงโดย ศัพทบัญญัติ ราชบัณฑิตสถาน)
จิต ทําหน@าที่ เห็น ได@ยิน รู@กลิ่น รู@รส รู@สึกตEอการสัมผัสถูกต@องทางกาย และรู@สึกนึกคิดทางใจ จิตนี้ไมE
วEาจะเกิดแกEสัตวเดรัจฉาน มนุษย เทวดา หรือพรหมก็ตาม ยEอมมีการรู@อารมณเปDนลักษณะเหมือนกันทั้งสิ้น
นพ. ดร. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ("สุขภาพทางจิตวิญญาณ" 2560 : 1)
จิต คือความสบายใจ ความสนุกสนาน จิตเปDนปรมัตถธรรมประเภทหนึ่ง มีสามัญลักษณะของการ
เกิดขึ้นตั้งอยูE และดับไป เปDนสภาวะรู@อารมณอยEางเดียว จิตนี้แม@จะเปDนนามธรรม ไมEมีรูปรEางตัวตน เพียงแตE
เปDนกระแสความรู@สึกอยูEภายในเทEานั้นก็จริง แตEมีอํานาจพิเศษ หรือเรียกวEา ความวิจิตร ซึ่งทําให@เกิดความ
เปDนไป 6 ข@อ คือ
1. จิต ทําให@มีสิ่งตEางๆ หรูหรา นEาสนใจ สวยงาม
2. จิต สามารถคิดนึกได@อยEางสลับซับซ@อน “จิตมนุษย ยากแท@ หยั่งถึง”
3. จิต สะสมกรรมกิเลส หรือ ถูกกรรมกิเลสครอบงํา
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4. จิต รักษาสั่งสมผลของกรรมอันมากมาย สั่งสมไว@ในสEวนลึกของจิต
5. จิต สะสมกรรมไว@นานกลายเปDนสันดานของคน คนเปDนไปตามกมลสันดานของเขา
6. จิต คิดอารมณตEางๆนานา ได@อยEางพิสดาร รู@อารมณ คิดอารมณนั้นๆ อยEางวิจิตรพิสดาร
ลักษณะของจิตเปDนนามธรรม ไมEมีรูปรEาง มีอยูEในรEางกายสัตว ดิ้นรน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รักษา
ยาก ห@ามยาก มักเปDนไปตามอารมณที่นEาปรารถนา เกิดดับทุกขณะอยEางรวดเร็ว จิตดวงเดียวนั่นเองคิดไปได@
ไกล เปDนธรรมชาติที่ฝnกได@
ความหมายของคําวEา วิญญาณ ความหมายก็คือ สภาพธรรมที่มีจริง คือ จิตนั่นเอง ซึ่งเปDนสภาพรู@ เมื่อ
เปDนแตEเพียงสภาพรู@วิญญาณ จึงไมEสามารถเคลื่อนที่ได@ ไมEสามารถลEองลอยได@
วิญญาณคือ จิต จิตมาจากไหน เพราะอาศัยสภาพธรรมหลายๆอยEาง เชEน อาศัยเจตสิกเกิดขึ้นพร@อม
กัน รEวมกัน จึงเกิดขึ้น และอาศัยที่เกิดของจิต คือวัตถุ 6 ประการ มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จึงทําให@จิตเกิดขึ้น
แตEเพราะอาศัยเหตุปHจจัยหลายๆประการจึงเกิด วิญญาณหรือ จิตเกิดขึ้นตามที่กลEาวมา
ในศาสนาพุ ท ธวิ ญ ญาณ คื อ ความรู@ แ จ@ ง อารมณ พระไตรปw ฎ ก ระบุ วE า พระพุ ท ธเจ@ า ทรงจํ า แนก
วิญญาณออกเปDน 6 ประเภท ได@แกE
1. จักขุวิญญาณ ความรู@อารมณทางตา
คือรู@รูปด@วยตา หรือการเห็น
2. โสตวิญญาณ ความรู@อารมณทางหู
คือรู@เสียงด@วยหู หรือการได@ยิน
3. ฆานวิญญาณ ความรู@อารมณทางจมูก คือรู@กลิ่นด@วยจมูก หรือการได@กลิ่น
4. ชิวหาวิญญาณ ความรู@อารมณทางลิ้น คือรู@รสด@วยลิ้น หรือการรู@รส
5. กายวิญญาณ ความรู@อารมณทางกาย คือรู@สึกกายสัมผัส
6. มโนวิญญาณ ความรู@อารมณทางใจ คือรู@ธรรมารมณด@วยใจ หรือการนึกคิด
นพ. ดร. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ("สุขภาพทางจิตวิญญาณ" 2545 : 1) ได@แยกคําวEา จิต กับ จิต
วิญญาณ วEา จิต คือ ความสบายใจ ความสนุกสนาน ไมEเครียด
คําวEา วิญญาณ หมายถึ ง เปkาหมายสูงสุดของชีวิ ตคืออะไร ซึ่งสอดคล@องกับ เอมิลิ่ ง และโพวิ โอนิ ส
(Ameling and Povilonis ,2001: 16) ที่ให@คํานิยามจิตวิญญาณวEา "เปDนการค@นหาความหมายของ ชีวิต
(Meaning Making) เชEน ฉันเปDนใคร ฉันอยูEที่นี่เพราะอะไร สิ่ง ตEางๆเหลEานี้มีความหมายอยEางไรตEอฉัน และ
อะไรคือสิ่งที่ฉันหวังจะทําในชEวงเวลาที่เหลืออยูEบนโลกนี้
ศ.นพ.ประเวศ วะสี
ได@ให@คํา จํากัดความวEา จิตวิญญาณ คือ จิต ชั้นสู ง จิตที่ล ดความเห็นแกEตั ว จิตที่ เห็นแกEผู@ อื่น จิต ที่
เข@าถึงสิ่งสูงสุด คือ นิพพานหรือพระผู@เปDนเจ@า
อนันทราช และไฮท (Anandarajah and Hight. 2001:89 อ@างอิงจากพีระศักดิ์ เลิศตระการนนท.
2546:1)
ได@ ใ ห@ ค วามหมายของจิ ต วิ ญ ญาณวE า เปD น ประสบการณของมนุ ษ ยที่ ซั บ ซ@ อ นและมี ห ลายมิ ติ
ประกอบด@วย ด@านสติปHญญา (Cognitive) ประสบการณ (experience) และพฤติกรรม (behavior)
สรุปความหมายของจิตวิญญาณ ( Spirituality )
หมายถึง พลังที่มีสEวนเกี่ยวข@องกับความมีชีวิตจิตใจ ผดุงชีวิต และให@ความหมายที่สําคัญแกEชีวิต
พร@อมทั้งแสดงพฤติกรรมออกมาจากความเชื่อทางจิตวิญญาณของบุคคล ให@มีความเปDนมนุษย ที่สมบูรณ(
Humanized Educate) เพียบพร@อมด@วย ความรู@คุณธรรม จิตวิญญาณ ที่จะปฏิบัติงานในหน@าที่ ให@มี
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ประสิ ทธิ ภ าพ ให@ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงโดยเฉพาะทาง จิ ต วิ ญ ญาณ คุ ณธรรม แบบ “เปD น คนดี มีปH ญ ญา มี
ความสุข”เพื่อให@การบรรลุวัตถุประสงค และเปkาหมาย
ความหมายของคําวEา อุดมการณ
อุดมการณ ( Ideology ) คือ ความเชื่อ ความศรัทธา ตามแนวคิด ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งโดยคิดขึ้นเอง
หรือมีคนคิดไว@แล@วและมีความมุEงมั่นที่จะทําตามความคิดนั้น อุดมการณไมEใชEสิ่งที่ถูกต@องเสมอไปอาจเปDนสื่อที่
ดี หรือไมEดีก็ได@คําวEาอุดมการณนํามาใช@ครั้งแรก ในปt1707 (พ.ศ. 2340) โดย นักวิชาการฝรั่งเศสชื่อ Antonie
Louis claude Destutt de –Tracy
พจนานุกรมคอลไลเออร ( Collier, Dictionary, 2006 )
กลEาววEา อุดมการณ เปDนลักษณะผสมทั้งหมดของความเชื่อ (beliefs) เจตคติ (attitudes) และ
ความคิดหลัก (concepts) มีอิทธิพลเปDนตัวชักนําและกําหนดทิศทางของความคิดของบุคคล โดยเฉพาะอยEาง
ยิ่งใช@กับคณะบุคคลที่เปDนสมาชิกของสังคมเดียวกัน กลุEมเดียวกัน เชEน อยูEในพรรคการเมืองเดียวกัน จะยึด
อุดมการณเดียวกัน นั้นเองในการที่จะยึดการปกครอง
วิทย วิศทเวทย ( 2544, หน@า 2 )
กลE า ววE า อุ ด มการณ เปD น สิ่ ง หรื อ สภาวะที่ มี คE า ที่ สุ ด ดี ที่ สุ ด นE า พึ ง ปรารถนาที่ สุ ด เปD น จุ ด หมาย
ปลายทาง กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เปDนเปkาหมายที่นEาพึงบรรลุมากกวEาเปkาหมายอื่น ๆ
จากความหมายของคําวEา อุดมการณ พอจําแนกคุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ ได@แกE
1. หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อ
2. เปkาหมายที่ต@องการ
3. วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเปkาหมายที่ต@องการ
สรุปความหมาย คําวEา อุดมการณ จึงหมายถึง จินตนาการ ที่ถือวEาเปDนมาตรฐานแหEงความดีงาม และ
ความจริง
ซึ่งถือวEาเปDนเปkาหมายแหEงชีวิตอันสูงสEงที่จูงใจ ให@มนุษยพยายามบรรลุถึงความหมายของการพัฒนาตนเอง
จิตวิญญาณของผู@บริหาร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( 2547 : 19 – 27) กลEาวถึง
ผู@บริหารที่มีวิญญาณผู@บริหาร วEา ควรมีคุณลักษณะสําคัญอยEางน@อย 3 ประการ คือ
1. อุทิศตนเพื่อหน@าที่
อุทิศตนเพื่อหน@าที่เปDนผู@ที่มีความรักและมีความรับผิดชอบตEอหน@าที่มุEงมั่น ขยัน อดทน และเสียสละที่
จะทํางานในหน@าที่ผู@บริหารสถานศึกษา เพื่อนําไปสูEความสําเร็จในการพัฒนาผู@เรียนให@มีคุณภาพอยEางสมบูรณ
ผู@บริหารที่มีจิตวิญญาณ ผู@บริหารจะยึดมั่นอุดมการณการทํางานในหน@าที่ ที่วEา“งาน คือ ชีวิต ชีวิต คือ งาน
บันดาลสุข” ไมEใชE งาน คือ เงิน เงิน คือ งาน บันดาลสุขเพราะตระหนักใน ความสําเร็จจากการทํางานมากกวEา
ผลตอบแทนที่ได@รับจากการทํางาน
2. มีความเปDนปHญญาชน
ความเปDนปHญญาชนเปDนผู@ที่ดําเนินชีวิตและทํางานในหน@าที่โดยใช@ปHญญาพิจารณาด@วย เหตุผลตาม
หลักกาลามสูตรไมEตกเปDนทาสของอารมณโลภ โกรธ หลง และความลําเอียง ด@วยอคติตEาง ๆ มีจิตใจที่เข@มแข็ง
หนักแนEนในเหตุผลแหEงความถูกต@อง ในความซื่อสัตยสุจริตและยุติธรรม
3. บริหารตนเปDนแบบอยEางที่ดี
บริหารตนเปDนแบบอยEางที่ดีเปDนผู@ที่ให@ความสําคัญตEอการประพฤติปฏิบัติตนเปDน แบบอยEางที่ดีในทุก
ด@าน ทั้งด@านความเกEง ความดี และความมีสุขภาพสมบูรณ ทั้งสุขภาพกายและ สุขภาพจิตในฐานะ ที่มีหน@าที่
เปDนผู@นําในการพัฒนาคุณภาพผู@เรียนโดยยึดหลักวEาจะพัฒนาใครเขาต@อง พัฒนาตัวเองกEอนนอกจากนี้การ
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พัฒ นาตนให@มี “ภูมิรู@ ภู มิธ รรม ภูมิฐาน” ยังชE วยให@ ผู@ บริ ห ารได@ รั บ ความเชื่ อถื อ ศรัทธาจากครู ผู@ เรี ย น
ผู@ปกครองและชุมชน ทําให@การบริหารได@รับความรEวมมือจากทุก ฝ„ายและประสบความสําเร็จสูงขึ้น
สรุปความหมายของจิตวิญญาณของผู@บริหาร
การปฏิรูปการศึกษาของไทยในปHจจุบันมีเปkาหมายสําคัญอยูEที่การพัฒนาผู@เรียนให@เต็มตาม ศักยภาพ
และมีคุณภาพสมบูรณครบถ@วนทั้งความรู@ความสามารถความคิด เปDนคนดีมีความรับผิดชอบ ตEอสังคมและมี
สุขภาพสมบู ร ณทั้ งสุ ขภาพกายและสุขภาพจิ ต การปฏิ รู ป การศึ กษาจะบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามเปk า หมาย ได@
คุณภาพผู@เรียนสมบูรณครบถ@วนหรือไมE มากน@อยเพียงใดขึ้นอยูEกับ “การบริหารตน เปDนแบบอยEางที่ดี” ของ
ผู@บริหาร ทั้งความใฝ„รู@ ใฝ„ดี ใฝ„หน@าที่และใฝ„พัฒนา สร@างสรรค ในการประพฤติปฏิบัติด@านการมีคEานิยมที่พึง
ประสงคมี ความกล@ า หาญทางจริ ย ธรรม มี จิ ต สํ า นึ กเพื่ อสE ว นรวม มี จิ ตใจประชาธิ ปไตย มี ความภู มิฐ าน มี
สมรรถภาพที่ดี ทั้ง สุขภาพกายและสุขภาพจิตและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
อุดมการณของผู@บริหาร
ผู@บริหารต@องมีด@านคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตนเปDนแบบอยEางที่ดี
1. พรหมวิหาร 4 เปDนหลักธรรมที่ควรถือ ปฏิบัติ 4 ประการได@แกE
เมตตาคือ ความรักใครE ปรารถนาจะให@ผู@อื่นมีความสุข
กรุณาคือ ความสงสาร คิดชEวยเหลือผู@อื่นให@พ@นทุกข
มุทิตา คือ ความพลอยยินดีเมื่อผู@อื่นได@ดีมีสุข
อุเบกขาคือ วางตนเปDนกลาง ไมEดีใจ ไมEเสียใจ เมื่อผู@อื่นถึงวิบัติ มีทุกข
2. สังคหวัตถุ 4 ผู@บริหารต@องมีธรรมะของผู@นําวิชาการ ครองใจ คน สร@างมนุษยสัมพันธด@วยสังคห
วัตถุ 4
ทาน
คือ การให@
ปwยวาจา
คือ การมีวาจางาม
อัตถจริยา
คือ ทําประโยชนให@เพื่อนรEวมงาน
สมานัตตถา
คือ ปฏิบัติตนคงเส@นคงวา
สรุปความหมายของคําวEา อุดมการณของผู@บริหาร
เปDนผู@มีความรอบรู@ มีทักษะ กําหนดนโยบายในการทํา งาน มีความสามารถในการบริหารได@อยEา ง
ตEอเนื่อง มีคุณลักษณะตEางวิชาชีพที่เหมาะสม มีประสบการณและความชํานาญงาน สามารถบริหารงาน ตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว@ได@อยEางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เปDนที่ยอมรับขององคกรสังคมชุมชน
จากความหมายของ จิตวิญญาณ อุดมการณ ผู@บริหาร สรุปได@วEา ความคิด ทักษะ การมีจิตสํานึกเปDน
ผู@บริหารของตนเอง เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยใช@กระบวนการสั่งสอน การถEายทอด
ความรู@ เพื่อให@บุคคลนั้นเปDนสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคม อีกทั้งยังเปDนปHจจัยที่สEงผลให@บุคคล
เรียนรู@อยEางตEอเนื่องตลอดชีวิต มีความทุEมเท เสียสละ มีความอดทนรับผิดชอบ ที่สําคัญเหนืออื่นใด คือ มีความ
รัก ความเมตตา มีธรรมะ ในการสร@างคEานิยมที่ดีในการบริหารงานนั้นเอง ปฏิบัติหน@าที่ตามแผน และนโยบาย
ที่ได@วางไว@ ให@บรรลุผลสําเร็จ
บุคลิกภาพของผู@บริหาร
บุคลิกภาพ (Personality) มาจากรากศัพทภาษากรีก คือ Persona (Per+Sonare) ซึ่งหมายถึง
Mask ที่แปลวEา หน@ากากที่ตัวละคร ใช@สวมใสEใน การเลEนเปDน บทบาทแตกตEางกันไปตามที่ได@รับ
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ฮารดแมน (Hartman) ได@ ให@ ความหมายของบุคลิ กภาพวE า หมายถึ ง สE ว นรวมทั้ งหมดที่ บุ คคล
แสดงออกโดยกริยาอาการ ความนึกคิด อารมณ นิสัยใจคอ ความสนใจ การติดตEอกับผู@อื่น ตลอดจน รูปรEาง
หน@าตา การแตEงกาย และความสามารถในการอยูEรวมกับบุคคลอื่น
เออรเนส อาร.ฮิลการด (Hilgard) กลEาววEา บุคลิกภาพเปDนลักษณะสEวนรวมของบุคคล และ การ
แสดงออกของพฤติกรรม ซึ่งชี้ให@เห็นความเปDนปHจเจกบุคคล ในการปรับตัวตEอสิ่งแวดล@อม รวมถึง ลักษณะที่
สEงผลสูEการติดตEอ สัมพันธกับผู@อื่น ได@แกE ความรู@สึกนับถือตนเอง ความสามารถ แรงจูงใจ ปฏิกิริยาในการเกิด
อารมณ และลักษณะนิสัยที่สะสมจากประสบการณชีวิต
ความสําคัญของมีการบุคลิกภาพที่ดี บุคลิกภาพที่ดีนั้น จะต@องเปDนผู@ที่มีสุขภาพจิตดี เปDนผู@ที่สามารถ
มองเห็ นสิ่ งตE า ง ๆ ตามที่ เ ปD น จริ ง อยEา งถู กต@อง ไมE ตEอต@ า นหรื อยอมรั บ ทุ กสิ่งทุ กอยE างโดยไร@ ห ลั กการ ก็ ยั ง
สามารถประพฤติปฏิบัติได@อยEางคงเส@นคงวา การมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นมีลักษณะสําคัญที่เปDนประโยชนตEอการ
ดําเนินชีวิต ดังนี้
1. มีความสามารถในการรับรู@และเข@าใจในสภาพความจริงได@อยEางถูกต@อง
2. การแสดงอารมณจะอยูEในลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม
3. มีความสามารถในการสร@างความสัมพันธกับบุคคลอื่นและสังคมได@ดี
4. มีความสามารถในการทํางานที่อํานวยประโยชนตEอผู@อื่นและสังคมได@
5. มีความรัก และความผูกพันตEอผู@อื่น
6. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาทางการแสดงออกของตนตEอผู@อื่นได@ดีขึ้น
แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยแยก ลักษณะของการพัฒนาบุคลิกภาพออกเปDน 2 ลักษณะที่
สําคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ( Internal Personality )
หมายถึง สิ่งที่มองไมEเห็น และสัมผัสยาก ต@องมีโอกาสได@รEวมทํางาน หรืออยูEด@วยกันนาน ๆ บุคลิกภาพ
ภายในจึงจะคEอย ๆ แสดงออกมา การแก@ไขเปลี่ยนแปลงคEอนข@างยาก ใช@เวลานานและวัดผลลําบาก ดังสุภาษิต
ที่วEา ระยะทางพิสูจนม@า การเวลาพิสูจนคน
คนเราต@ องพั ฒ นาบุ คลิ กภาพภายใน การประพฤติ ป ฏิ บั ติในด@ า นตE า งๆอยE า งถู กต@ อ งเหมาะสมกั บ
สถานภาพของตนเอง จะเปDนตัวกําหนดทEาทางที่เราแสดงออกในด@านตEางๆ ให@บุคคลอื่นเห็นและรับรู@ รวมทั้ง
ประเมินวEาเรามีบุคลิกภาพเปDนเชEนไร ต@องพัฒนามีดังนี้
- การสร@างความเชื่อมั่นในตนเอง
- ความกระตือรือร@น
- ความรอบรู@
- ความคิดริเริ่ม
- ความจริงใจ
- ความรู@จักกาลเทศะ
- ปฏิภาณไหวพริบ
- ความรับผิดชอบ
- ความจํา
- อารมณขัน
-ความมีคุณธรรม
2. การพัฒนาบุคลิกภาพ ภายนอก ( External Personality ) การพัฒนาบุคลิกภาพภายในดีแล@ว ทํา
ให@พฤติ กรรม ทE าที การแสดงออกในด@า นตE างๆ ของคนเรางดงาม เหมาะสม ทําให@ ได@รั บความชื่ นชม การ
ยอมรับและศรัทธาจากบุคคลอื่นเปDนอยEางดี ต@องพัฒนามีดังนี้
- รูปรEาง หน@าตา
- การแตEงกาย
- การปรากฏตัว
- กริยาทEาทาง
- การสบสายตา
- การใช@น้ําเสียง
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- การใช@ถ@อยคํา
- มีศิลปะการพูด
ทักษะการพูด เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
พูดให@ชัดถ@อยชัดคํา รักษาจังหวะการพูดขณะพูดต@องสบตาผู@ฟHง และสบตาคูEสนทนาถ@ามีใครพูดถึง
ความสําเร็จ หรือเรื่องที่นEายินดี ให@เอEยปากกลEาวแสดงความยินดี อยEาฟHงเฉยๆพูดคําวEา “ขอโทษ” เมื่อเอEยปาก
ขัดจังหวะใครหรือเดินชนใคร หรือเดินเข@าไปถามข@อมูลใครอยEาบEนเรื่องของตนเองให@คนอื่นฟHงอยูEตลอดเวลา
อยEาพูดแทรกขณะที่ผู@อื่นกําลังพูดอื่น
จากความหมายของ "บุคลิกภาพ"
สรุปได@วEา บุคลิกภาพหมายถึงลักษณะตัวบุคคลโดย สEวนรวม ทั้งลักษณะทางกาย รูปรEางหน@าตากิริยา
ทEาทาง น้ําเสียง คําพูด ความสามารถทางสมอง ทักษะการทํากิจกรรมตEางๆ และลักษณะทางจิต ความรู@สึกนึก
คิด เจตคติ คEา นิย ม ความสนใจ ความมุE งหวั ง อุ ด มคติ เปk า หมาย ความสามารถในการปรั บ ตัว ให@ เข@ า กั บ
สิ่งแวดล@อมของแตEละคน
ในการบริหารภาระหน@าที่ ความรั บผิดชอบดังกลEาวจึ งจําเปD นต@องอาศัยความรู@ ความสามารถหรื อ
ศักยภาพในการปฏิบัติของผู@บริหารการศึกษา เพื่อนําไปสูEความสําเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษาตาม
แนวทางและหลั ก การที่ กํ า หนดไว@ ใ นหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณฑิ ต การบริ ห าร การศึ ก ษาวE า ผู@ บ ริ ห าร
การศึกษา ต@องเปDนผู@นําการเปลี่ยนแปลงมีจิตวิญญาณผู@บริหารเปDนผู@นําทางการศึกษา มีความรู@ความสามารถ
ในการบริ ห าร มี ผ ลงานที่ แ สดงถึ ง ความชํ า นาญการในการ บริ ห ารสถานศึ ก ษา เปD น ผู@ นํ า นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช@ในการบริหาร (สํานักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาศึกษาธิการ
2547, หน@า 6-7)
จากความหมาย บุคลิกภาพ ของผู@บริหาร
1. ลักษณะตัวบุคคล ทั้งลักษณะทางกาย รูปรEาง หน@าตา กิริยา ทEาทาง น้ําเสียง คําพูด ความสามารถ
ทางสมอง ทักษะการทํากิจกรรมตEางๆ และลักษณะทางจิต ความรู@สึกนึกคิด เจตคติคEานิยม ความสนใจ ความ
มุEงหวัง อุดมคติ เปkาหมาย ความสามารถในการปรับตัวให@เข@ากับสิ่งแวดล@อมได@ดี
2. ผู@บริหารต@องมีความรู@ ความสามารถและทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอยEางยิ่งผู@บริหารที่จะ
สามารถนําพาองคกรให@มีความเปDนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อรEวมกันปฏิบัติงาน และนําไปสูEเปkาหมายที่ตั้งไว@
รEวมกันได@ การศึกษาทักษะทางการบริหารนี้ แนวคิดที่ได@รับการยอมรับกันโดยทั่วไป คือ แนวคิดของ แคทซ
(Katz, 1974, pp. 90-102) ซึ่งกลEาววEา ทักษะที่จําเปDนในการบริหารงานของผู@บริหารมี 3 ประการ คือ ทักษะ
ด@านคตินิยม (conceptual skill) ทักษะด@าน
มนุษยสัมพันธ (human skill) ทักษะ ด@านเทคนิควิธี (technical skill)
1. ทักษะด@านคตินิยม (conceptual skill) หรือทักษะด@านมโนคติ หมายถึง ความสามารถ ของ
ผู@บริหารในการเข@าใจหนEวยงานที่สังกัดทุกลักษณะและขั้นตอนการทํางานอยEางละเอี ยดสามารถ มองเห็ น
ความสัมพันธระหวEางงานด@านตEาง ๆ ในองคการหรือหนEวยงานได@อยEางชัดเจนและการที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
บางสEวนของงานจะมีผลกระทบตEอสEวนอื่นได@ รวมทั้งความเข@าใจความสัมพันธ ระหวEางหนEวยงานที่ตนสังกัดกับ
หนEวยงานอื่น ๆ ในการบริหารมีกิจกรรมหลายอยEางที่ผู@บริหารต@องใช@ ทักษะด@านนี้ ตัวอยEางเชEนการกําหนด
นโยบายการวางแผน การตัดสินใจการประสานงานและการ แก@ปHญหาตามข@อขัดแย@ง เปDนต@น
2. ทักษะด@านมนุษยสัมพันธ (human skill) หมายถึง ความสามารถและความชํานาญของ ผู@บริหาร
ในการทํางานรEวมกับผู@อื่นได@อยEางมีประสิทธิภาพอันได@แกE ความสามารถในการประสานงาน กับผู@บังคับบัญชา
เพื่อให@ได@รับการสนับสนุนและการยอมรับ ความสามารถในการประสานความ รEวมมือจากผู@รEวมงานการติดตEอ
ประสานงานกับหนEวยงานอื่น ที่จะรEวมมือกับหนEวยงานของตน ตลอดจนการสร@างภาพพจนที่ดีให@กับหนEวยงาน
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เพื่อให@เกิดความศรัทธาเชื่อถือและไว@วางใจ กิจกรรมที่ ผู@บริหารจะต@องใช@ทักษะด@านมนุษยสัมพันธนั้นได@แกE
การสร@างขวัญกําลังใจการประสานงานและการ เผยแพรEผลงานตEาง ๆ
3. ทักษะด@านเทคนิควิธี (technical skill) หมายถึง ความรู@ความเข@าใจ ความสามารถและ ความ
ชํานาญในการปฏิบัติงานเฉพาะด@านที่เกี่ยวกับระเบียบ วิธีการ กระบวนการ การดําเนินการ เครื่องมือและ
เทคนิคที่สําคัญของงานนั้น ๆ กิจกรรมที่ผู@บริหารต@องใช@ทักษะในด@านนี้ ได@แกE การวางแผนหรือโครงการการ
ติดตEอสื่อสาร ทักษะกระบวนการกลุEม การจัดการและการอํานวยการ เปDนต@น นอกจากทักษะสามประการ
ดังกลEาวแล@ว คูนซและไวทริช (Koontz & Weithrich อ@างถึงใน จักรพรรดิ วะทา, 2538, หน@า 34) ได@ศึกษา
พบวEา ทักษะด@านการออกแบบ (design skill) เปDนทักษะ ที่สําคัญอีกอยEางหนึ่งที่จะชEวยให@ผู@บริหารสามารถ
ดําเนินการแก@ไขปHญหาที่เกิดขึ้นให@บังเกิดผลดีทักษะ ด@านนี้เปDนการวางแผนอยEางชาญฉลาด มีการคาดการณถึง
ปHญหาที่จะเกิดขึ้นและวางแผนแก@ปHญหาไว@ ในเบื้องต@นหรือการเผชิญปHญหาที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบ ผู@บริหารที่มี
ทักษะการออกแบบก็จะสามารถใช@ การออกแบบเพื่อแก@ปHญหาวิธีใดวิธีหนึ่งยุติปHญหาได@
บทสรุป
โดยสรุปแล@วจิตวิญญาณ อุดมการณ และบุคลิกภาพของผู@บริหาร ยEอมแสดงให@เห็นถึงคุณลักษณะ
เฉพาะที่จําเปDนในการบริหารในระดับที่สูง คุณลักษณะเหลEานี้จะถูกบEมเพาะด@วยประสบการณสEวนหนึ่งและ
ต@องได@รับการลับให@คนด@วยการฝnกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อการเข@าสูEการเปDนผู@บริหารที่แท@จริงอีกสEวนหนึ่ง
ลักษณะนิสัยของบุคคลบางประการอาจเปDนตัวบEอนทําลายประสิทธิภาพของการทํางานของบุคลากรและนํา
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