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บทความนี้เป็นการรายงานผลการศึกษาของดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมการครองตนตามหลักปัญญา ๓ สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา” โดยมี วัตถุประสงค์ ๑) เพื่ อศึกษาพฤติกรรมการครองตนตามหลั ก
ปัญญา ๓ ๒) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการครองตนตามหลักปัญญา ๓ และ ๓)
เพื่ อ น าเสนอรู ป แบบการพั ฒ นาพฤติ ก รรมการครองตนตามหลั ก ปั ญ ญา ๓ ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ได้แก่
การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ แบบสอบถามผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการครองตนของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีทั้ง ๕ ด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การพัฒนา
พฤติกรรมการครองตนตามหลักปัญญา ๓ ผู้บริหาร มีคุณธรรมต่อตนเอง คือ มีการครองตนอย่าง
เหมาะสม ดาเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมคาสอนทางพุทธศาสนา มีศีล ๕ ไว้ประจาใจเป็นอย่าง
น้อย พฤติกรรมที่แสดงออกในการครองตน ๑)การพึ่งตนเอง ๒) ด้านการประหยัดเก็บออมตาม
POCCC MODEL
คาสาคัญ : การพัฒนาพฤติกรรม การครองตน ปัญญา ๓

๑

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย Buddhist Educational Administration, Educational Administration,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand
๒
ผู้อานวยการสานักสามัญศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
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Abstract
This article is a report on the results of the dissertation on "The
pattern of development of intellectual self-reliance 3 for school administrators
under the jurisdiction of the district office. Elementary Education "with the
objective 1) to study the cognitive behavior 3 2) to develop the cognitive
behavioral development model 3 and 3) to present the pattern of development
of self- Based on the principle 3 of the school administrators under the Office of
the Primary Education Service Area, the research method was to use a
combination of quantitative research methods. The results of the research
revealed that the occupational behavior of school administrators Overall, the five
levels were good at a high level. Development of self-reliant behaviors. 3
Management has moral self-righteousness. Life is based on Buddhist principles,
Buddhist teachings have 5 precepts as a minimum. Behavior expressed in the
self. 1) Self-reliance 2) Saving savings under the POCCC MODEL
Keywords : Behavioural Development, Selfmanagement, Wisdom Principles.
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๑. บทนา

บทบาทของผู้บริหารนั้นจะต้องมี๓ การเป็นผู้นาทางวิชาการ การบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงสังคม หรือนวัตกรรมประชาสังคม การเป็นผู้อานวยความ
สะดวก การประสานความสัมพันธ์ การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร การสร้างแรงจูงใจ
การประเมิ น ผลคุ ณ ลั กษณะของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาที่ ดี จะต้ อ งช่ ว ยพั ฒ นาสถานศึก ษาให้
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ทั้ ง ทางด้ า นการบริ ห ารจั ด การ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษา เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผู้บริหารการใช้ศาสตร์และศิลป์ที่มีมาบริหารจัดการทาง
การศึกษา ด้านบุคลิกภาพมีบุคลิกภาพที่ดีโดยเฉพาะความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดี มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมตามรูปแบบวัฒนธรรมและค่านิยม
ด้า นภาวะผู้ นาควรมี ความสามารถในการเป็น ผู้น าการเปลี่ย นแปลง มี ความสามารถในการ
วินิจฉัยสั่งงานและมอบหมายงานให้ผู้อื่นปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ด้านคุณธรรมจริยธรรมประพฤติ
ตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานและหน่วยงาน
ด้านอื่นๆ นั้นควรสร้างขวัญและกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ในรูปค่าตอบแทน การศึกษาดูงาน การส่ง
เข้าอบรม สัมมนา ผู้บริหารจึงควรเป็นนักประสานความร่วมมือระหว่างวัด บ้าน โรงเรียน องค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น และหน่ว ยงานต่ างๆ สอดคล้องกับ หลั กการประเมิ นผู้ บริหาร จะต้องมี
มาตรฐานพฤติกรรมการบริหาร ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี อุทิศตนให้กับการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีความเมตตา กรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม ซื่อสัตย์
ผู้บริหารมีการครองตนที่ดี ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข สิ่งเสพย์ติดมีภาวะผู้นา
และมีความสามารถในการบริหารจัดการมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
มีความเป็นผู้นา มีมนุษย์สัมพันธ์และเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง มีความเป็นประชาธิปไตยด้วย
หลักของการครองตน
การครองตน เป็ น การพึ่ ง ตนเอง ขยั น หมั่ น เพี ย ร และมี ค วามรับ ผิ ด ชอบ การ
ประหยัดและเก็บออม การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรมของ
การมี ค วามจงรักภักดี ต่ อชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริย์ สั ง คมไทยในทุ กวั น นี้ ผู้ บ ริหาร
สถานศึกษามีพฤติกรรมด้านการครองตน ที่ไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าที่ควรตามหลักคุณธรรมและ
จริ ย ธรรม โดยพบว่ า ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสมของข้ า ราชการสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ จากสภาพที่เป็นจริงดังกล่าวยังคงมีผู้บริหารสถานศึกษาจานวนไม่น้อยที่
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรมขาดตกบกพร่อง ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
ของสังคมขาดความรับผิดชอบ มีการแสดงตนไม่เหมาะสมกับความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
ส่ง ผลให้ค วามสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งภายในสถานศึกษาและความสั ม พัน ธ์ ระหว่ า งสถานศึกษากับ
สภาพแวดล้ อมภายนอกขาดความเชื่อถือ รวมทั้ งขาดการยอมรับ ทาให้การบริหารจัดการ
๓

ธีระ รุญเจริญ, การบริหารเพื่อการปฏิรปู การเรียนรู,้ (กรุงเทพมหานคร : เยลโล่การ
พิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๓๖.
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สถานศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลุ่มพฤติกรรมศาสตร์ ที่ให้ความสาคัญกับพฤติกรรม
ทางสังคม หรือพฤติกรรมของกลุ่มย่อยที่เหมาะสมกับโครงสร้างการบริหารงานรูปแบบ ซึ่งอาจ
ต้องใช้ศาสตร์การบริหารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา หรืออื่นๆ ศาสตร์
เหล่านี้จัดได้ว่า เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกลุ่มย่อย ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานและ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานในองค์การ ซึ่งบางครั้งอาจขาดประสิทธิภาพจึงสมควรแก้ด้วย
หลักปัญญา ๓
ปัญญา แปลว่า ความรู้ทั่ว คือรู้ทั่วถึงเหตุถึงผล รู้อย่างชัดเจน, รู้เรื่องบาปบุญคุณ
โทษ, รู้สิ่งที่ควรทาควรเว้น เป็นต้น เป็นธรรมที่คอยกากับศรัทธา เพื่อให้เชื่อประกอบด้วยเหตุผล
ไม่ให้หลงเชื่ออย่างงมงายมีความตื่นตัวต่อหน้าที่ ภาวะที่พร้อมอยู่เสมอในการคอยรับรู้ต่อสิ่งต่างๆ
ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และตระหนักรู้ว่าควรปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆอย่างไร”๔
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สวนมากนับ
ถือศาสนาพุทธ จึงสมควรที่จะนาคาสอน หลักธรรมในทางพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบตั ิเพื่อให้มีคุณธรรม ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาพฤติกรรมด้านการครองตน ของ
ผู้บริหาร ในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาม
ความหมายของหมวดธรรมที่ ประยุกต์ใชเปนพฤติกรรมของผู้บริหารในด้านการครองตนด้วยหลัก
ปัญญา
๓
เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาตนในสถานศึกษาต่อไป
จากการสารวจข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจทาการศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมการครองตนตามหลักปัญญา ๓ สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เพื่อเป็นการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบมีปัญญารู้สึกตัวที่สมบูรณ์ลดความ
ผิดพลาดที่จะเกิดตามมาอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้นาไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารสถานศึกษาต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการครองตนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๒.๒ เพื่อนาเสนอรูปแบบการพั ฒนาพฤติ กรรมการครองตนตามหลั กปัญ ญา ๓
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๒.๓ เพื่ อ พั ฒ นาพฤติ ก รรมการครองตนตามหลั ก ปั ญ ญา ๓ ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๔

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงขยายความ, พิมพ์ครั้งที่
๑๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิกจากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๘๐๔.
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๓. ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed-Method Research) โดยมี
การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบ่งขอบเขตการวิจัย ดังนี้
๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สารวจเอกสาร บทความและงานวิจัยแล้วทาการ
คัดเลือกเอกสารตัวอย่างจะทาการวิจัยโดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้ นปฐมภูมิ (Primary
Source) ได้แก่พ ระไตรปิ ฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์ วิเสสทั้ง ฉบั บภาษาบาลี และฉบั บ
ภาษาไทยนอกจากนั้นยังมีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source)
ได้ แก่ส่ว นที่ เป็ นคาอธิบ ายจากเอกสาร หนัง สื อ บทความ และงานวิ จั ยต่ างๆ ที่เกี่ย วข้องกับ
งานวิจัยได้กาหนดขอบข่ายของเนื้อหาที่จะศึกษาไว้
๑) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ๒ ด้านประกอบด้วย ๑. ด้านคุณลักษณะ
การครองตน ๒.การพัฒนาพฤติกรรมที่แสดงออกในการครองตน๕
๒) หลั ก ปั ญ ญา ๓ ประกอบด้ ว ย ๑. สุ ต มยปั ญ ญา ๒. จิ น ตมยปั ญ ญา ๓.
ภาวนามยปัญญา
๓.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ หลักธรรมปัญญา ๓ ๑. สุตมยปัญญา ๒. จินตมยปัญญา ๓.
ภาวนามยปัญญา
ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพการพัฒนาพฤติกรรมการครองตนและปัจจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาพฤติกรรมการครองตน
๓.๓ ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
๑) ประชากร ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีจานวน ๔๐๒ โรงเรียนมีประชากร๔,๓๓๐คน
๒) กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาและครูสั ง กัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้สูตรคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ
Krejcie & Morgan๖ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๓๕๔ คน จากนั้นดาเนินการสุ่มตัวอย่างของแต่ละ
เขตการศึกษาตามสัดส่วน

๕

สานักงานคระกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๓๙
แก้ไขโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕, หน้า ๑๒
๖
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ สุภมาศ อังศุโชต และอัจฉรา ชานิ ประศาสน์, สถิติสาหรับการ
วิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์,
๒๕๕๕, หน้า ๒๖๔.
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๓.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
จานวน ๔๐๒ โรงเรียน
๓.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา
การวิจัยครั้งนี้เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง เดือนธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมระยะเวลา ๑ ปี
๔. วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยจะดาเนินการเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ ๑. ศึกษาสภาพพฤติกรรมการครองตนตามหลักปัญญา ๓ สาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการครองตนตามหลักปัญญา ๓
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขั้นตอนที่ ๓ เสนอรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการครองตนตามหลักปัญญา ๓
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๕. ผลการวิจัย
๕.๑ วิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการครองตนตามหลั ก ปั ญ ญา ๓ ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิ จัยของ ดาราดาว ธรธรรม ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ
คุณภาพการบริหารงานวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า๗
๑) ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการบั ณฑิตวิ ทยาลัยในมหาวิทยาลัยใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ มีองค์ประกอบ ๑๑ ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยนาเข้า ๕ ปัจจัย ปัจจัยกระบวนการ
๔ ปัจจัย และปัจจัยผลลัพธ์๑ ปัจจัย
๒) ตัวบ่งชี้คุณภาพการบริหารงานวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย
ของรัฐเพื่อใช้ในการอธิบายขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ และเป็นองค์ประกอบภายในระบบ
คุณภาพการบริหารงานวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ จานวน ๕๕ ตัวบ่งชี้
๓) ผลการตรวจสอบระบบคุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านระบบคุณภาพและผู้บริหารระดับสูงของบัณฑิตวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ และการนา

๗

ดาราดาว ธรธรรม, “การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารงานวิชาการบัณฑิต
วิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗)
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ระบบไปทดลองใช้พบว่า ระบบคุณภาพการบริหารงานวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ ที่ได้ทาการพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในบัณฑิตวิทยาลัย
ทั่วไป
๕.๒ ศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการครองตนตามหลักปัญญา ๓ สาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สรุปผลการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑๐ คน โดยวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อร่างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการ
ครองตนตามหลักปัญญา ๓ สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ดังนี้
๑) ผลการศึ ก ษาสภาพพฤติ ก รรมการครองตนตามหลั ก ปั ญ ญา ๓ ส าหรั บ
ผู้บริหารสถานศึก ษา สัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้ ง ๕ ด้า น สภาพ
พฤติกรรมการครองตนตามหลักปัญญา ๓ การครองตน คือ การรู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง และ
สามารถควบคุมตนเองได้ เป็นผู้มีสติ รอบคอบ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท การครองตนที่ดีนั้น
อาจใช้ ห ลั ก ธรรมในการด ารงชี วิ ต หรื อ ยึ ด เหนี่ ย วดั ง นี้ การรู้จั ก ตนเองด้ ว ยความมี ส ติ และ
สัมปชัญ ญะ มี ความละอายและเกรงกลัวต่อบาปกรรม หรือสิ่ งที่ไม่ดี ทั้งหลายทั้ง ปวง ไม่กล้ า
กระทาความชั่วทั้งในที่ลับและที่เปิดเผยก็ตาม มีความอดทนและความสงบเสงี่ยม ให้เกียรติและ
มีความเคารพในศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์กับบุคคลทุกระดับชั้น ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่น
หรือเห็นคนอื่นดีไม่เท่าตนเอง บอกตนได้ ใช้ตนเป็น เห็นตนเอง และยาเกรงต่ออบายมุข รู้จักยึด
มั่นในความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุมีผล ประหยัด และออม รู้จักการถ่อมตน ไม่ยกตนข่ม
ท่าน ไม่อวดเก่ง ไม่อวดดี ไม่อาศัยบารมีคนอื่ น ทาร้ายข่มเหงรังแกใคร มีความสานึกในคุณงาม
ความดีของตนเองและผู้อื่น ตั้งอยู่ในสัปปุริสธรรม ๗ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Gullatt และ
Lofton ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล
ทางด้านวิชาการ๘ ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการบริหาร
การบริหารงานและการจัดเวลาในการทางาน รวมทั้งการจัดองค์การ จะเป็นกิจกรรมที่สาคัญใน
การทานายความสาเร็จและผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียน นอกจากนี้กิจกรรมที่ ส่ง เสริมการจั ด
การศึกษา คือการส่งเสริมความสามารถและการพัฒนาการสอนของอาจารย์ การให้คาแนะนา
การให้คาปรึกษา การตัดสินใจแก้ปัญหาและการส่งเสริมบุคลากรอาจารย์ในการทางานเป็นทีม
จะช่วยลดภาระความคับข้องใจและความกดดันจากภายนอก

๘

Gullatt, D.E. and Lofton, B.D., The principals role in promoting
academic gain. [CD-ROM]. Abstract from : Database : ERIC, ERIC#ED : ๔๐๓๒๒๗, ๒๐๐๐.
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๒) รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการครองตนตามหลักปัญญา ๓ สาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหาร
และครู ๕ ด้าน ได้แก่
๒.๑ ด้ า นการพึ่ง ตนเอง ขยันหมั่ นเพียร และมี ความรับ ผิ ด ชอบ มี
ความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการอานวยการ ควบคุมกากับติดตามงาน
ทั้งในรูปแบบการประชุม และติดตามในพื้นที่อย่างสม่าเสมอ และมีความตั้งใจที่จะทางานใน
หน้าที่ให้ได้รับความสาเร็จด้วยการ บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคไม่เคยแสดงออกถึงความย่อท้อ มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นอย่างจริงใจ
๒.๒) ด้านการประหยัดและเก็บออม รู้จัก ใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และรู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด โดยได้
กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ และวางมาตรการประหยัด
พลังงานในหน่วยงาน รู้จักมัธยัสถ์และเก็บออม เพื่อสร้างฐานะตนเองและครอบครัว ด้วยการ
ออมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข และอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้จัดทาแผนดูแล บารุง และรักษา
ทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวมพร้อมทั้งติดตามตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
๒.๓) ด้านการรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย เป็นผู้รักและปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎหมายที่กาหนดไว้โดยได้กาชับและมุ่งเน้นให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด โดยได้มีการนาระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในมาใช้ในหน่วยงาน พร้อมทั้ง
ได้ประพฤติและปฏิบัติตน ให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลโดยทั่วไปอย่างสม่าเสมอ
และยังได้นาแนวทาง นโยบาย หรือ ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชามาท่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่าง
ทุ่มเทและจริง ใจซึ่งเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงการเชื่อฟัง และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา
นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่ให้ความสาคัญกับการเป็นผู้ตรงต่อเวลาทั้งในเรื่อง งาน และวินัยส่วนตัว
จะสังเกตได้จาก การนัดเวลาประชุม หรือการติดตามงานตามแผนผังกากับงาน เป็นต้น
๒.๔) ด้านการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา เป็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใน
ฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีโดยละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมโดยได้ เป็นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ยโสธร พร้อมทั้ ง
เสียสละแรงกายในฐานะกรรมการ และกาลังทรัพย์เพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ตกทุกข์ ซึ่งบ่งบอก
ถึงมีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่นโดยทั่วไป มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและ
ผู้อื่น ซึ่งจะสังเกตเห็นได้จากการรักษาคามั่นสัญญาที่ให้กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
เครือข่ายองค์กรอื่นๆ
๒.๕) ด้ า นการมี ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย์ ได้
ส่งเสริม สนับสนุนระบบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาลอย่าง
จริงจังและทุ่มเทโดยได้ถ่าย ทอดออกมาในรูปแบบแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลใน

พระครูสุนทรสุวรรณการ และคณะ
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เชิงรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันยังได้บรรจุเป็นกาลังพล กอ.รมน.จว.ยส. ในตาแหน่งหัวหน้าส่วนกิจ การ
มวลชนและได้เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจและทานุ บารุงศาสนาในเทศกาลสาคัญทางศาสนานอกจาก
นี้ยังเป็นผู้นาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เช่น ป้องกัน
ประเทศ เสียภาษี เคารพกฎหมาย เป็นต้นได้เข้าร่วมพิธี ในโอกาสสาคัญอย่างสม่าเสมอปฏิบัตติ น
เป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชวาท เป็นกิจวัตรปกติซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงมีความจงรักภักดีและ
เทิดทูนในสถาบัน
๖. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
รูป แบบการพั ฒ นาพฤติ กรรมการครองตนตามหลั กปั ญญา ๓ ส าหรับ ผู้ บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา พฤติกรรมการ
ครองตน ๕ ด้ า น ซึ่ ง การครองตน หมายถึง การมี ค วามประพฤติ และการปฏิบั ติ ส่ ว น
ตน ประกอบไปด้วยคุณธรรม ควรแก่การยกย่อง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบค่านิยมพื้นฐาน
๕ ประการ ได้แก่ ๑)การพึ่งตนเอง ๒) ด้านการประหยัดเก็บออม ๓) ด้านการรักษาระเบียบวินยั
และเคารพกฎหมาย ๔) ด้านการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา ๕) ด้านการมีความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๗. ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ เพื่อนาไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
พฤติกรรมการครองตน ๕ ข้อ ดังนี้
๗.๑ ควรมีสติไม่ใช้อารมณ์ในการรับฟัง คิด พิจารณาให้เกิดปัญญาร่วมกันโดยให้
ความสาคัญในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารเพื่อพัฒนาตนเองและบุคคลากรในสถานศึกษา
๗.๒ ผู้บริหารควรศึกษาเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนามาใช้เพื่อจะได้รู้จัก
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัดโดยนาสิ่งของที่มีอยู่มาใช้ให้คุ้มค่า
๗.๓ ผู้ บ ริหารได้ มี การน าระบบควบคุม ภายในและตรวจสอบภายในมาใช้ ใ น
หน่วยงาน พร้อมทั้งได้ประพฤติและปฏิบัติตน ให้เป็นตั วอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคล
โดยทั่วไปอย่างสม่าเสมอ ให้เป็นรูปธรรมมากกว่าปัจจุบัน
๗.๔ ควรจัดให้มีการประชุมสัมมนาแรกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้บริหารด้านการ
ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
๗.๕ ควรมี กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งความสามั ค คี ด้ า นการมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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