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บทคัดย่อ 

 สมรรถนะแห่งตน: การพัฒนาตนเองของบุคลากรการศึกษาที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงยุคทศวรรษที่21 
ในบทความนี้ ได้มุ่งวิเคราะห์ถึงแนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากรทางการศึกษาให้ มีสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จากการศึกษาเอกสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างมีส่วนร่วมกับผู้บริหาร
ทางการศึกษา การวิเคราะห์ผลใช้แนวทางวิเคราะห์ คือ การลดทอนข้อมูล การจัดระบบข้อมูลและการตีความ 
น าไปสู่บทสรุป 

 การพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะแห่งตน คือการเปิดใจกว้างและมุ่งมั่น การตระหนักพัฒนาและการ
เรียนรู้เพ่ือรับสิ่งใหม่ที่แตกต่างจากประสบการณ์ความรู้ที่มีอยู่น ามาพิจารณาถึงความสอดคล้องและเหมาะสม 
มีการคิดเชิงระบบในองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดดุลยภาพทั้งด้านคุณลักษณะความรู้ ทักษะ ลักษณะเฉพาะตัว
พฤติกรรมและจิตสาธารณะสู่ภาวะผู้น า คือ ภูมิรู้ ภูมิท าและภูมินาม  

ค าส าคัญ : สมรรถนะแห่งตน การพัฒนาตนเองในทศวรรษท่ี 21 
 

Abstracts. 

Self competency: self development of education personnel on translations change in decade, 
21 . That to analysis of the way on self development of the education personnel have to 
competencies and efficiency of works action, from to studies of the documentary and 
participatory action learning with the education administration. The data analysis on data 
reduction, data organization, interpretation to conclusion. 

: On self development have to the self competency that were to as; the open-minding and 
fascinate, development consciousness and learning for take to the different innovation from 
knowledge experience that exists take to consider the accordance and appropriate, thinking 
systems to new knowledge of the equilibrium were as; knowledge’s character, skill, attribute, 
behavior and public mind towards leaders ship of; knowledge’s, Morris’s, character’s. 

Key Words : Self Competency, Self Development in decade, 21. 
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บทน า 

การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ ในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่มี
บทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีคุณภาพเหมาะสม และมีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับความต้องการในการใช้ก าลังของประเทศ 
การศึกษาจึงหมายถึงการเจริญงอกงาม เพราะ
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้มี
ความเจริญงอกงาม คือ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม ถ้าประเทศใดประชากรมีการศึกษาสูง 
ประเทศนั้นก็จะมีก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 

การปฏิรูปของการจัดการศึกษา มี
ความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จของการพัฒนาใน
ลักษณะองค์รวมและเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร
แบบเดิมไปสู่รูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่ 
ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ท า
ให้องค์กรทางการศึกษาต้องก าหนดยุทธศาสตร์
ก า รท า ง านและตั ว ชี้ วั ด ขอ งคว ามส า เ ร็ จ
ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานในรูปแบบบูรณาการ
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์ให้เกิดผล รวมถึงพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรง
ความรู้อย่างมีศักยภาพ ตลอดจนสร้างความ
สมดุลในระบบการศึกษาโดยภาคีทักษะแห่ง
ทศวรรษที่ 21 เพ่ือการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ทักษะ
การเรียนรู้ และนวัตกรรมในด้ านความคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไข
ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือท างาน  2) 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีที่ต้องมี
ความรู้พ้ืนฐานด้านสารสนเทศ ด้านสื่อและทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) ทักษะ
ชีวิตและการท างานในเรื่องความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มและ
การชี้น าตนเอง ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้
ข้ ามวัฒนธรรม  ความ เป็ นผู้ น าและคว าม
รับผิดชอบ 

 

 
 

 

 “สมรรถนะ” ถูกน ามาใช้ในปี ค.ศ. 1975 
โดย David McClelland ได้ทดลองจากการเลือก
คนมากลุ่มหนึ่งและให้ท างานชิ้นหนึ่งที่เหมือนๆ 
กันแล้วจึงแยกคนที่มีผลงานโดดเด่นออกมาเพ่ือ
ท าการศึกษาว่าคุณลักษณะอะไรที่ท าให้คนกลุ่มนี้มี
ผลงานโดดเด่นกว่าคนกลุ่มอ่ืน ดังนั้นการพัฒนา
ตนเองให้มีสมรรถนะและคุณภาพของบุคลากรทาง
การศึกษา เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้ 
คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีวิธีคิดอย่างมี เหตุผล มีคุณธรรม 
จริ ยธรรม ระเบี ยบวินั ย  ซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต และ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาผสมผสานให้
เกิดความสมดุล ยกระดับคุณภาพชีวิตในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาสู่ ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืน 

การศึกษาในทศวรรษที่ 21 

 การปฏิรูปทางการศึกษาในทศวรรษที่ 21 
มีการก าหนดแนวทางการศึกษาแบบบูรณาการ
เป็น “สามห่วงโซ่คุณภาพ” ที่มีการขับเคลื่อน โดย
จุดเน้นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพเป็นหลักส าคัญ ใน
องค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ 

 

 
 
 
  

 
ห่วงโซ่ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร (Course 

Development)  
ห่วงโซ่ที่ 2 การจัดการเรียนรู้ (Learning 

Management)  
ห่วงโซ่ที่ 3 การวัดผลและประเมินผล

ทางการเรียนรู้ (Measurement & Evaluation) 

 
 
 

 
 

การพัฒนา
หลักสูตร 

การจัด 
การเรียนรู ้

 

การวัดและ
ประเมินผล 

 

ความ
สมดุล 
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เป็นแนวทางส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของ
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่เป็นกลไกการผลักดัน
และขับเคลื่อนให้การศึกษาประสบผลส าเร็จ 
สามารถหลอมรวมคุณภาพผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่ง
ความส าคัญต่อการปฏิรูปในกระบวนการเรียนรู้
ต่าง ๆของหน่วยงานทางการศึกษาทีเ่กี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนต้องด าเนินการเพ่ือยกระดับการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ  

1. การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2. การฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา  

3. การจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น และรัก
การอ่าน เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง  

4. ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า รสอน โ ด ย
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน
และสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

5. ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ส า ม า ร ถ จั ด
บรรยากาศ และสื่อการเรียนรู้ที่อ านวยความ
สะดวกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ จากสื่อและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  

6. การจัดการเรียนรู้ ให้ เกิดขึ้นได้ทุก
เวลาและทุกสถานที่และมีการประสานความ
ร่วมมือจากทุกส่วนฝ่ายในการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม
และวัฒนธรรม เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง   

  
 

 

 เป็นไปอย่างสลับซับซ้อน จึงท าให้องค์กรหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาที่สามารถช่วงชิงความ
ได้เปรียบทางด้านการจัดการศึกษา มีโอกาสที่
จะประสบความส าเร็จได้ดีกว่า โดยปัจจัยแห่ง
ความส า เร็จที่ ได้มา เกิดจากความรวดเร็ว 
(Speed) ในการตอบสนองความต้องการและ
การมีนวัตกรรม (Innovation) ความสามารถใน
การปรับตัว (Adaptability) การมีบุคลากรที่มี
ทักษะในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ โดยใน
สภาพการณ์ของสังคมที่ความรู้ เป็นเรื่องที่
เปลี่ยนแปลงไปตลอด และเป็นสิ่งจ าเป็นของ
การเรียนรู้เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้กับหน้าที่
การงานและชีวิต แต่สิ่งหนึ่งที่การเปลี่ยนแปลง
น าพ่วงติดมาด้วยคือ สัญญาณที่บ่งชี้ให้บุคลากร
ทางการศึกษาเร่งปรับตัวพัฒนาสู่การเตรียม
ค ว า ม พ ร้ อ ม เ พ่ื อ ก้ า ว ทั น รั บ มื อ กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลง อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
  1. การปรับใจ ต้องเตรียมตัวให้พร้อม
ส าหรับความไม่มั่นคงในอาชีพ บุคลากรควร
เตรียมพร้อมส าหรับการออกจากงาน การ
โยกย้าย การเปลี่ยนต าแหน่ง การท างานโดยมี
เป้าหมายผลงานเป็นหลักส าคัญ  
 2. การปรับตัว  การท างานยุคใหม่
ต้องการความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกันไป
จากเดิม คือ ต้องมีความรู้ และทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีด้าน
โทรคมนาคม ข่าวสารและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
การพัฒนาบุคลิกภาพ และความสามารถในการ
สื่อสาร ความมีมนุษย์สัมพันธ์และความเป็นผู้น า 
ตลอดจนการติดตามวิทยาการ ความเป็นผู้น า 
การติดตามวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
ทันสมัยเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบอยู่ ในลักษณะ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. ปรับทัศนคติ เช่น จ าเป็นต้องเปลี่ยน
ความคิดที่ว่าการท าราชการเป็นงานมั่นคง 
ข้าราชการคือคนที่มีพ้ืนฐานอ านาจรัฐสนับสนุน 
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การมีต าแหน่งหน้าที่เจริญก้าวหน้าในงานเป็น
เป้าหมายของอนาคตของข้าราชการ หรือ
ความคิดเรื่องการท างานในส านักงานโดยมีเวลา
ก าหนดที่แน่นอน และมีสถานที่ท างานท่ีแน่นอน  

การเตรียมตัวเพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งก็คือ 
การพัฒนาตนเอง (Self-Development) อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้มีลักษณะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์  
การพัฒนาตนเอง (Self Development) หรือ 
การปรับปรุ งตน (Self Improvement)  การ
บริหารตน (Self Management) การปรับตน 
(Self Modification)  คื อ  กา ร เปลี่ ย นแปล ง
ตนเองให้เหมาะสมเพ่ือสนองความต้องการและ
เป้าหมายของตนเองหรือสอดคล้องกับความ
คาดหวังความต้องการของสังคม เป็นการพัฒนา
ศักยภาพของตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นทั้ งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพ่ือให้เป็น
สมาชิกที่มีประสิทธิภาพต่อสั งคมและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน รวมถึง การด ารงชีวิตเพ่ือความ
สงบสุขของตนและท าให้สามารถด าเนินกิจกรรม 
แสดงพฤติกรรม เ พ่ือสนองความต้องการ 
แรงจูงใจหรือเป้าหมายที่วางไว้  โดยมีแนวคิด
พ้ืนฐานที่ส าคัญ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การ
พัฒนาตนเองประสบความส าเร็จ ได้แก่ 

1. มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่มีคุณค่าอยู่
ในตัวเอง ท าให้สามารถฝึกหัดและพัฒนาตนได้ใน
เกือบทุกเรื่อง 

2. ไม่มีบุคคลใดที่มีความสมบูรณ์พร้อม
ทุกด้าน จนไม่จ าเป็นต้องพัฒนาในเรื่องใด ๆ อีก 
 3. แม้บุคคลจะเป็นผู้ที่รู้จักตนเองได้ดี
ที่สุด แต่ก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้ในบาง
เรื่อง ยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนในการ
พัฒนาตน การควบคุมความคิด ความรู้สึกและ
การกระท าของตนเอง มีความส าคัญเท่ากับการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมภายนอก 

 
  

  

 

 4. อุปสรรคส าคัญของการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง คือการคิดและติดยึด ที่ไม่ยอม
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการกระท า จึงไม่ยอมสร้าง
นิสัยใหม่ หรือ ฝึกทักษะใหม่ที่จ าเป็นต่อตนเอง 
 5. การปรั บปรุ งตน เองและพัฒนา 
สามารถด าเนินการได้ทุกเวลาอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
พบปัญหาหรือข้อบกพร่องเกีย่วกับตนเอง 
 ความส าคัญของการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรทางการศึกษา ล้วนต้องการเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์หรืออย่างน้อยก็ต้องการมีชีวิตที่เป็นสุข
ในสังคม ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและ
ความต้องการของตนเอง พัฒนาตนเองได้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 1. การเตรียมตัวให้พร้อมในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือรับกับสถานการณ์ทั้งหลายได้ด้วยความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเอง 
 2. การปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องและพัฒนา
พฤติกรรมให้เหมาะสม ขจัดคุณลักษณะที่ไม่
ต้ อ ง ก า รออกจ า กตั ว เ อ ง และ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
คุณลักษณะที่สังคมต้องการและเป็นการวาง
แนวทางให้ตนเองสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมาย
ในชีวิตได้อย่างมั่นใจ 
 3. ส่งเสริมคุณค่าแห่งตนให้สูงขึ้นและมี
ความเข้าใจตนเอง สามารถท าหน้าที่ตามบทบาท
ของตนได้เต็มศักยภาพ 
 4. เนื่องจากบุคคลย่อมต้องเกี่ยวข้อง
และสัมพันธ์กัน การพัฒนาในบุคคลหนึ่งย่อม
ส่งผลต่อบุคคลอ่ืน การปรับปรุงพัฒนาตนเอง จึง
เป็นการเตรียมตนให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้อ่ืน
ทั้งในระดับครอบครัวชุมชน สังคมเพ่ือนร่วมงาน
ที่สามารถเป็นแบบอย่าง หรือสามารถอ้างอิงให้
เกิดการพัฒนาในผู้อ่ืน ที่เป็นประโยชน์ ร่วมกัน
ทั้งชีวิตส่วนตัวและการท างาน รวมถึงการอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสถานศึกษา ที่จะส่งผลให้
มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 5. การที่บุคลากรได้พัฒนาและปรับปรุง 
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ตนเองให้ทันต่อพัฒนาการของรูปแบบการ
ท างานหรือเทคโนโลยี รูปแบบเทคนิควิธีหรือวิธี
คิ ด เ ท ค นิ ค ใ ห ม่  ๆ  ที่ จ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการท างานและคุณภาพของผลผลิต 
ท าให้สถานศึกษา หรือองค์กรนั้น ๆ สามารถ
แข่งขันในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพได้สูงขึ้น 
ส่งผลให้เกิดความมั่นคงและคุณค่าอย่างเข้มแข็ง 

บทสรุป 

 สมร รถนะแห่ ง ตน  หรื อ ขี ด ร ะ ดั บ
ความสามารถ (Functional Competency) ของ
บุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาตนเอง เป็น
ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มี 
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ด้ า น ค ว า ม รู้  
(Knowledge) ทักษะ (Skill) ลักษณะเฉพาะตัว 
(Attribute) พฤติกรรม (Behavior) ประกอบกัน
ท าให้สามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆ ตาม
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกิดผลส าเร็จ
และบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้  โดยสิ่งจ าเป็น
ของบุคลากรทางการศึกษาในทศวรรษที่ 21 ควร
มีสมรรถนะที่พึงมีและพึงปฏิบัติมาเป็นพ้ืนฐาน
(Competency base) ในการพัฒนาตนเอง ทั้ง
ด้ านการฝึกอบรมและพัฒนา  กอปร การ
ประเมินผลของการปฏิบัติ งาน รวมถึงการ
ก าหนดค่าตอบแทนและภาระหน้าที่ อันก่อเกิด
สมรรถนะแห่งตนได้อย่างมศีักยภาพ คือ 
 1. ความมุ่งมั่นในงาน (Achievement) 
เพ่ือให้การปฏิบัติงาน ด าเนินการอย่างสะดวก
รวดเร็ว คล่องตัวและเป็นระเบียบ/แบบแผน 
ตามท่ีก าหนดและบรรลุเป้าหมาย 
 2. ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  (Risk 
Management) เ พ่ื อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า แ ล ะ
ด าเนินการแก้ไข สู่การพัฒนาทางการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ 
 3. ความอ่อนน้อมถ่อมตน (Respect- 
 
  
 
 

for others) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ฉันญาติมิตร
และพ่ีน้อง ทีเ่สมอเหมือนครอบครัว เดียวกัน 
 4. ความใส่ ใจต่อบุคคลและสมาชิก 
(Personals Centric) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ 
 5. ความคิดริเริ่มสิ่งใหม่อย่างสร้างสรรค์ 
(Initiative to Creative) เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
ใหม ่
 6. ความเอาใจใส่คุณภาพ (Quality 
Awareness) เพ่ือความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 7. ความใฝ่ใจเรียนรู้ (Eager to Learn)
และให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการสร้างองค์ความรู้ ที่
สามารถน าไปใช้และปฏิบัติได้จริง 
 8. ก า ร มุ่ ง มั่ น ใ น ค ว า ม ส า เ ร็ จ 
(Commitment to Success) เ พ่ื อ ใ ห้ บ ร ร ลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค ์วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
 9. ความมีจิตส านึกของการท างานเป็น
ทีม (Team Spirit) มีคุณธรรมและภาวการณ์น า
ที่ดี ที่เรียกว่าการมีจิตสาธารณะ หรือ จิตอาสาที่
ดีงาม 
 10. การมีความยืดหยุ่นและปรับตัว 
(Adaptability) เพ่ือก้าวทันการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคโลกาภิวัฒน์ หรือยุคการสื่อสารที่ไร้พรหมแดน 
ทั้งการพัฒนางาน การพัฒนาตนเอง การพัฒนา
ผู้ เรียน และสถานศึกษา ให้สามารถรับมือได้
อย่างมีประสิทธิผล 

การพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะแห่ง
ตน คือการเปิดใจกว้างและมุ่งมั่น การตระหนัก
พัฒนาและการเรียนรู้เพ่ือรับสิ่งใหม่ที่แตกต่าง
จากประสบการณ์ความรู้ที่มีอยู่น ามาพิจารณาถึง
ความสอดคล้องและเหมาะสม มีการคิดเชิงระบบ
ในองค์ ความรู้ ใหม่ที่ เ กิ ดดุ ลยภาพทั้ งด้ าน
คุณลักษณะความรู้ ทักษะ ลักษณะเฉพาะตัว
พฤติกรรมและจิตสาธารณะสู่ภาวะผู้น า คือ ภูมิรู้ 
ภูมิท าและภูมินาม 
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ข้อเสนอแนะ 

ความเชื่อในตนเองว่ามีความสามารถ
และควบคุมตนเองให้ด าเนินตามเป้าประสงค์
อุดมการณ์แห่งตนได้ ย่อมจะพบกับความเจริญ
งอกงามได้ไม่ยากนัก การพัฒนาตนเอง ไม่ใช่
เพียงแต่การท าให้พฤติกรรมที่มีปัญหาหมดไป
เท่านั้นแต่เพ่ือประโยชน์ในการจัดการกับปัญหาที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากกว่าใน
อดีตทั้งที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง อันจะน าไปสู่
การขจัดความรู้สึกท่ีขัดแย้งภายในตัวออกไป 
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