รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการครองงานตามหลักสติปัฏฐาน ๔
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
A Model of Behavioral Development in Work Management
According to the Four Foundations of Mindfulness for
Educational Institutions Administrators
พระสมพร กิตฺติโสภโณ (โพธิ์สุวรรณ)
Phra Somporn Kittisopanao (Phosuwan) ๑
นิทรา ฉิ่นไพศาล Nittha Chinpaisan๒
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการรายงานผลการศึกษาของดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมการครองงานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการครองงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา ๒) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการครองงานตามหลักสติปัฏฐาน ๔
๓) เพื่ อน าเสนอรูป แบบการพั ฒ นาพฤติ กรรมการครองงานตามหลั กสติ ปั ฏฐาน ๔ ส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา โดยเป็น การวิจัย แบบ
ผสมผสานวิธี ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานวิชาการ จะต้องมีสติที่ตามไปกับกายนัน้ เป็นความ
รู้สึกตัวที่มีเหตุ มีผล รู้หน้าที่ รู้ปัจจุบันกาลังปฏิบัติงาน การบริหารงานงบประมาณ มีสติบ่งบอก
ถึงการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป มีสติรู้งานทาอย่างตั้งใจ การบริหารงานชุมชน มี
วางตัวแบบเหมาะสมในชุมชน โดยบริหารทั้ง ๔ ด้านให้เป็นไปตามรูปแบบ 4S 5C 4Ad Model.
คาสาคัญ : การพัฒนาพฤติกรรม สติปัฏฐาน ๔ ผู้บริหารสถานศึกษา

๑

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย Buddhist Educational Administration, Educational Administration,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand
๒
ครูประจาโรงเรียนวัดอมรินทราราม กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี.
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Abstract
This article is a report on the study of the dissertation on "Patterns of
development of job behaviors according to the egotistical mindset 4 for school
administrators under the office of primary education area". 3) To present the
pattern of behavioral development in accordance with the attitudes of the
school administrators. 4) For the administrators of the schools under the Office of
the Primary Education Area. By combining research methods. Both quantitative
and qualitative. The tool used is a questionnaire. And the interviews showed that
the academic management. To have consciousness that is based on the body is
the consciousness that causes the knowledge to know the current work. Budget
administration Consciousness implies spending the budget. General
administration I know the work done intentionally. Community administration
Have a fit in the community. The 4S 5C 4Ad Model is managed in four
dimensions.
Keywords : Behavioural Development, the Four Foundations, Adminstrators.
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๑. บทนา
การครองงานนั้ น ผู้ บ ริหารสถานศึกษาต้องมี หลั กหรือแนวปฏิบั ติ เพื่ อให้บั ง เกิด
ประสิทธิภาพแก่งาน มีความวิริยะอุตสาหะและใช้หลักวิชาการที่ถูกต้อง เพื่อทางานให้สาเร็จตาม
เป้าหมายด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ๓ การครองงาน
นั้นผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในระบบการบริหารงานอย่างดี สามารถมอบหมายงานได้อย่างถูกต้อง เป็นองค์กร
ที่ประกอบด้วยการเป็นบุคคลผู้รอบรู้ การคิดเป็นระบบมีโมเดลความคิด ทีมการเรียนรู้ มี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน แล้วนามาบริหารงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วย
หน้าที่การบริหารงานด้านวิชาการ คือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของผู้เรียนชุมชน ท้องถิ่น รายงานผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการสถานศึกษารับ ทราบ ด้านการบริหารการเงินของสถานศึกษามุ่งเน้น
ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดการหา
รายได้จากการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป เป็นงานรวม
ภารกิจเห็นว่าเป็นด้านย่อยๆ และไม่อาจเช้าใว้กับภารกิจ หลักใดๆ นามารวมเข้าด้วยกันเป็น
ภารกิจหน้าที่ด้านการบริหารงานทั่วไป๔ ด้านการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน๕
มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ ๒ ทาง คือ ทั้งโรงเรียนและชุมชนมีบทบาทเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ งาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจึงเกี่ยวพันอยู่ กับการดาเนินการเพื่อให้โรงเรียนสามารถ
แสดงบทบาทของการให้ และการรับความร่วมมือ การสนับสนุน และความช่วยเหลือได้อย่าง
เต็มที่ งานทุกอย่างนี้มีความสาคัญมากจึงต้องทาให้สัมพันธ์กันและลดความผิดพลาด การลด
ความผิดพลาดนั้นจึงต้องใช้วิธีการฝึกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรียกว่าสติปัฏฐาน ๔
สตินั้นมีลักษณะเป็นความระลึกได้ นึกได้ ความไม่เผลอการคุมใจไว้กับกิจหรือกุม
จิตไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง กายอยู่กับกิจ จิตอยู่กับงาน ๖ ความระมัดระวังตื่นตัวต่อหน้าที่ ภาวะที่
พร้อมอยู่เสมอในการคอยรับรู้ต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และตระหนั กรู้ว่าควรปฏิบัติต่อสิ่ง
๓

บุญชู แสงสุข, “ทัศนะของบุคลาการทางการศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติจริงของผู้บริหาร
สถานศึกษา”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ,
๒๕๔๔).
๔
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, การวิจัยเชิงนโยบายรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔).
๕
สานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ , ชุดฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับสูง, เล่มที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : คัมปายอิมเมจิ้น, ๒๕๔๑), หน้า ๒๒.
๖
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ ,
พิมพ์ครั้งที๑่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอสอาร์พริ้นติ้งแมสโปรดักส์จากัด), ๒๕๕๑, หน้า ๓๙๕.
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นั้นๆอย่างไร”๗ เมื่อเป็นสติอันมากจึงมาพัฒนาเป็นสติปัฏฐานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น สติปัฏฐาน
คือ ที่ตั้งอยู่ของสติ คือการมีสติกากับอยู่เสมอโดยหลักการคือการตั้งสติหรือใช้สติกาหนดรู้ในฐาน
ทั้ง ๔ คือกาย เวทนา จิต และสภาวะธรรมให้รู้เท่าทันตามความเป็นจริงว่าสักแต่ว่าเป็นสิ่งนั้นๆ
ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ๘ สติปัฏฐานทาให้เกิดประโยชน์และคุณค่าทางด้านร่างกายและ
พฤติกรรม ด้านจิตใจ ด้านปัญญาและด้านสังคมเพื่อช่วยลดความผิดพลาดและปัญหาของการ
บริหารงานในสถานศึกษาได้
การบริหารงานของโรงเรียนนั้นมี ปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญที่ทาให้งานไม่สาเร็จ
คือ งานบางงานมีความยากไปสาหรับบางคนที่ไม่รู้จักประเมินความ สามารถของตน การงานที่
ยากไปก่อให้เกิดปัญหาการทิ้งงานและการหนีงาน เกิดความท้อแท้ เบื่อหน่าย ต้องใช้เวลาในการ
ทางานมาก ขาดความชานาญ ขาดประสบการณ์ที่ดีพอ ทาให้เกิดปั ญหาในการทางาน ขาด
กาลังใจ กาลังใจมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการทางาน โดยเฉพาะงานที่มีความซับซ้อน ยุ่งยาก ใช้
เวลามากต้องมีคนให้กาลังใจ ให้แรงสนับสนุนถึงจะสาเร็จลงได้ ขาดความพร้อม ทีมงานไม่พร้อม
ทาให้งานล้มเหลว ขาดวัสดุอุปกรณ์ ทาให้งานดาเนินไป ไม่ได้ต้องสร้างความพร้อมให้ตนเอง และ
เพื่อนร่วมงานก่อนการทางานทุกครั้ง ขาดความต่อเนื่อง ไม่เป็นไปตามระยะเวลา ที่กาหนด เร็ว
ไปหรือช้าไปจะทาให้ผลงานออกมาไม่ดี ไม่เป็นที่พอใจของตัวเองและคนประเมินผลงาน ขาด
ความคล่องตัว เนื่องจากคิดช้า กังวล หรือกาลังกายกาลังใจไม่พร้อม ขาดเครื่องอานวยความ
สะดวกเพื่อนร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือ ขาดความตั้งใจ เป็นปัญหาที่สาคัญมากในการดาเนิน
กิจการทุกอย่าง เพราะถ้าขาดความตั้งใจแล้ว ผลงานออกมาจะไม่ดี ฉะนั้นในการทางานต้อง
พิจารณาใช้บุคคลให้เหมาะสมกับงาน เป็นเรื่องที่สาคัญที่สุด เพราะถ้าบุคคลได้งานที่ตนเองไม่ มี
ความรู้ความถนัดในเรื่องดังกล่าว ระบบงานโดยภาพรวมก็จะล้มเหลวลงไปด้วย จึงต้องมีศิลปะ
การเลือกคนให้เหมาะสมกับงานและเพิ่มสติเพื่อความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้กับงาน
จากการสารวจข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจทาการศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมการครองงานตามหลัก สติปัฏฐาน ๔ สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีสติมีความรอบคอบมีความรู้สึกตัวที่
สมบูรณ์ลดความผิดพลาดที่จะเกิดตามมา อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้นาไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาต่อไป

๗

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงขยายความ, พิมพ์ครั้งที่
๑๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิกจากัด), ๒๕๔๙, หน้า ๘๐๔.
๘
เรื่องเดียวกัน,.หน้า ๘๑๐.
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการครองงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๒.๒ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการครองงานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ สาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๒.๓ เพือ่ นาเสนอรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการครองงานตามหลักสติปัฏฐาน ๔
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๓. ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed-Method Research) โดยมี
การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แบ่งขอบเขตการวิจัย ดังนี้
๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาพฤติ ก รรมการครองงานส าหรั บ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
ผสมเชิงคุณภาพ (Mixed Methods) โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจริงจากการ
ปฏิบัติภาคสนาม โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Source) และข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary Source)
๑) ภาระหน้ าที่ การบริหารงานในโรงเรียน ตามกฎกระทรวงซึ่ง กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ แบ่งออกเป็น
๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการบริหารงานวิชาการ ๒) ด้านการบริหารงบประมาณ ๓. ด้านการ
บริหารทั่วไป๙ และ ๔. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน๑๐
๒) หลักสติปัฏฐาน ๔ ประกอบด้วย ๑) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ ด้านกาย
๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานด้านความรู้สึก ๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานด้านจิต ๔. ธัมมานุปัส
สนาสติปัฏฐานด้านธรรมารมณ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ด้านการครองงาน ๔ ด้านคือ ๑) ด้านวิชาการ ๒) ด้านงบประมาณ ๓) ด้านบริหารทั่วไป ๔) ด้าน
ชุมชนสัมพันธ์
๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร/ผูใ้ ห้ข้อมูลสาคัญ
๙

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ภาระหน้าที่การบริหารงานใน
โรงเรียน ๔ ฝ่าย ตามกฎกระทรวงซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ [ออนไลน์] www.thaischool1.in.th/ _files_school [๒๗ กรกฎาคม
๕๙]
๑๐
สานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ , ชุดฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับสูง, เล่มที่ ๖, หน้า ๒๒.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๕๐ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้ ได้แก่ ผู้อานวยการ หรือรองผู้อานวยการ หรือ
หัวหน้าฝ่ายบุคคล และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายทั่วไป โรงเรียนประถมศึกษา
สัง กัด ส านักงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษาจั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี จ านวน ๔๐๕ โรงเรีย น
๑,๖๒๐ คน
๓.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้ศึกษาได้กาหนดสถานที่ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวั ด สุพรรณบุรี เขต ๑, ๒, ๓ จานวน ๔๐๕
โรงเรียน
๓.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา
การวิจัยครั้งนี้เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง เดือนมีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๑ ปี
๔. วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยจะดาเนินการเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่
ขั้ น ตอนที่ ๑ ศึ ก ษาปั ญ หาการบริ ห ารงานหรื อ การครองงานของโรงเรี ย น
ประถมศึกษา
ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษาการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการครองงานตามลักสตื
ปัฏฐาน ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขั้นตอนที่ ๓ การนาเสนอรูปแบบการพัฒ นาพฤติกรรมการครองงานตามหลักสติ
ปัฏฐาน ๔ สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๕. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ คือ รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการครองงานตามหลักสติปัฏ
ฐาน ๔ สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้
ศึกษารูป แบบการการครองงานของผู้บ ริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ๔ ด้าน เกี่ยวกับภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน คือ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป ๑๑ ด้านชุมชนสัมพันธ์ ๑๒
สานักงานคณะกรรมการการ

๑๑

พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ภาระหน้าที่การบริหารงานใน
โรงเรียน ๔ ฝ่าย ตามกฎกระทรวงซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ [ออนไลน์].
๑๒
สานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ , ชุดฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับสูง, เล่มที่ ๖, หน้า ๒๒.

พระสมพร กิตฺตโิ สภโณ และคณะ

~ ๒๕๑ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ประถมศึกษาแห่งชาติกล่าวว่า ในระดับปฏิบัติ ซึ่งใกล้ชิดและเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน และทาในฐานะของการดารงตาแหน่งบริหารโดยมีบทบาทหลัก ๓ บทบาท คือ ๑.
บทบาทความสัม พั นธ์ ระหว่ างบุ คคล เป็น บทบาทด้า นวิธี การและสั ญลั กษณ์ ของผู้ บริหาร
แสดงออกถึงความสัมพันธ์ภายในองค์การ และระหว่างองค์การกับภายนอกโดยใช้ความรู้ทางด้าน
การเขียนและการพูดของผู้บริหารเป็นสาคัญ ๒. บทบาททางด้านข้อมูล เป็นบทบาทเกี่ยวกับการ
ประมวลข้อมูลคือ การรับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ขององค์การ ๓. บทบาทในการ
ตัดสินใจ๑๓ ด้านชุมชนสัมพันธ์นั้นสานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ทัศนะ
ของขอบข่ายงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งานการให้บริการชุมชนด้านต่างๆ งาน
การรับการช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชน งานการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงาน
อื่น งานเกี่ยวกับคณะกรรมการโรงเรียน งานการจัดตั้ งกลุ่มชมรม สมาคม มูลนิธิ งาน
ประชาสัมพันธ์ โดยพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า นักบริหารจะทา
หน้าที่สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถ้ามีคุณลักษณะ ๓ ประการ ๑. จักขุมา หมายถึง มีปัญญามองการณ์
ไกล สามารถวางแผนและฉลาดในการใช้คน ๒. วิธูโร หมายถึง การจัดธุระได้ดี มีความเชียวชาญ
เฉพาะด้าน ๓. นิสสยสัมปันโน หมายถึง พึ่งพาอาศัยคนอื่นได้ เพราะเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี นัก
บริหารที่ดีต้องผูกใจคนไว้ได้๑๔ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ๑๕ ได้กล่าวว่าการ
บริหารสถานศึกษาคือ กระบวนการบริหารสถานศึกษาเป็นระบบครบวงจร (PDCA) ซึ่งประกอบ
ไปด้วยร่วมกันวางแผน (Plan) ร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Do) ร่วมกันตรวจสอบ (Check) และ
ร่วมกันปรับปรุง (Action) โดยจะต้องมีการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพด้วย
ผลการวิจัย พบว่า
๕.๑ ด้านการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการถือเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา เพราะงาน
วิชาการเป็นงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ
และค่านิยมที่ทาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณค่าในสังคม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้กาหนดขอบข่ายหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นฐานเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านวิชาการว่า ต้องประกอบ
ไปด้วยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ ความต้องการของผู้เรียนชุมชน ท้องถิ่น โดยจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม
๑๓

สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , เอกสารประกอบการอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา คู่มือปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร :
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๐), หน้า ๓-๔.
๑๔
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓๘ – ๓๙.
๑๕
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา : เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๕๒ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

บรรยากาศ การเรียน การสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ๑๖
๕.๒ ด้านการบริหารงานงบประมาณ
การบริหารงบประมาณนั้น เป็นวิธีทางการเงินที่ผู้บริหารหรือคณกรรมการได้วาง
รูปแบบหรือแนวการดาเนินงานการใช้งบประมาณของสถานศึกษา โดยแสดงถึงรายรับและ
รายจ่ายของโครงการที่จะดาเนินการไว้ ทั้งเป็นการควบคุมการดาเนินงานทางการเงินของ
ผู้บริหารหรือหน่ วยงานด้ว ย สานัก งานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ การบริหาร
งบประมาณมีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องในการสนับสนุน การบริหารงานด้านต่าง ๆ
ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงผลลัพธ์การทางานเป็นหลัก รวมทั้งเป็น
การพัฒนาระบบบัญชีการเงินและงานพัสดุภาครัฐ ๑๗ กระทรวงศึกษาธิการ การบริหารการเงิน
ของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการบริหารการเงินแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดการหารายได้จากการบริหารจัดการเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนด
ขอบข่ายภารกิจของการบริหารงบประมาณ ๑๘ ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน ด้าน
งบประมาณ ตามกฎกระทรวงซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐๑๙ ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน้าที่ คือ การจัดทาแผน
งบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี การจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง การอนุมัติการใช้
จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การรายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ การตรวจสอบ
๑๖

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๔๗), หน้า ๑๓.
๑๗
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , การศึกษาแนวทางการบริหารและการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริ หารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์ ครุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒), หน้า ๑๒-๖๑.
๑๘
กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นนิติบุคคล,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๙-๕๐.
๑๙
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ภาระหน้าที่การบริหารงานใน
โรงเรียน ๔ ฝ่าย ตามกฎกระทรวงซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ [ออนไลน์].

พระสมพร กิตฺตโิ สภโณ และคณะ

~ ๒๕๓ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา การบริหาร
จัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา การวางแผนพัสดุ การกาหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี การพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแล บารุงรักษาและ
จาหน่ายพัสดุ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการจ่ายเงิน การนาเงินส่งคลัง การจัดทาบัญชีการเงิน การจัดทารายงานทางการ
เงินและงบการเงิน การจัดทาหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อภิญญา แก้วชื่น ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านภาระงาน
๔ ด้าน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และงานทั่วไป โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ๖
ประการ ได้แก่ นิติธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความคุ้มค่า
และใช้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ๔ ประการ ได้แก่ การสร้างยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างรอบ
ด้าน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และการมีวัฒนธรรม
องค์กรเพื่อการพัฒนา๒๐
๕.๓ ด้านการบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการ
งานอื่น ๆ ให้บ รรลุ ต ามมาตรฐาน คุ ณ ภาพและเป้ า หมายที่ กาหนดไว้ บทบาทหลั กของการ
บริหารงานทั่ ว ไปคือ การส่ ง เสรืม สนั บ สนุ น และอานวยความสะดวกต่ า งๆ ในการให้บ ริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการ
บริหารและจัดการศึกษาตามหลักวิชาการบริหารงานที่มุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดย
เน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๒๑
๕.๔ ด้านการบริหารงานชุมชน
โรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่งของสังคม มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด โดยเฉพาะ
โรงเรียนซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนจึงเป็นสิ่งจาเป็น
โรงเรียนจึงจาเป็นต้องติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
๒๐

อภิญญา แก้วชื่น “รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล
และการพัฒนาที่ยั่งยืน”, ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๙)
๒๑
กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล, หน้า ๖๔

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๕๔ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

กับชุมชนจึงเป็นกระบวนการสองทาง คือ โรงเรียนมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและชุมชนต้องมีส่วน
ร่วมมือในการพัฒนาสนับสนุนโรงเรียนด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเมธ โสฬส ได้วิจัยเรื่อง
การศึกษาเครื่องมือจาแนกจริตที่เหมาะสมในการเจริญสติปัฏฐาน ผลการวิจับพบว่าสติปัฏฐาน
เป็นธรรมที่มีความสาคัญสูงสุดหมวดหนึ่งในพระพุทธศาสนาในฐานะทางสายเอกสายเดียวที่มุ่ง
ตรงต่อพระนิพพาน สติปัฏฐานมี ๔ ใหญ่ ๒๑ หมวดย่อยโดยได้รวบรวมแนวทางทั้งหมดในการ
เจริญสติที่เหมาะสมกับทุกจริต แม้สติปัฏฐานจะมีหลากหลายหมวดแต่พบว่าการเจริญสติปัฏฐาน
เพียงหมวดเดียวก็ทาให้สามารถบรรลุธรรมได้เช่นกัน จึงไม่จาเป็นที่จะต้องทาให้ครบทุกหมวด
และพบว่า สติปัฏฐาน ๔ แต่ละหมวดเหมาะสาหรับคน ๔ ประเภทประกอบด้วย ๑) คนประเภท
ตัณหาจริตมีปัญญาแก่กล้าเหมาะสาหรับการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๒) คนประเภท
ตัณหาจริตมีปัญญาแก่กล้าเหมาะกับการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๓) คนประเภททิฏฐิ
จริตมีปัญญาไม่แก่กล้าเหมาะกั บการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ๔) คนประเภททิฏฐิจริตมี
ปัญญาแก่กล้าเหมาะกับการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน การจาแนกคนเป็นประเภทต่างๆ
ในพระพุทธศาสนานั้นสามารถจาแนกได้ ๓ แนวทางหลักคือ (๑) แนวทางจริต ๖ เป็นการจาแนก
เพื่อการเจริญสมถกรรมฐาน (๒) แนวทางจริต ๒ เป็นการจาแนกเพื่อการเจริญสติปัฏฐานและ
(๓) แนวทางอื่นๆ ใช้เพื่อประโยชน์ในการวางแนวทางและวิธีสอนธรรม งานวิจัยพบว่าจริตมี
สาเหตุมาจากความเคยชินในอดีต แต่สามารถปรับเปลี่ยนโดยการฝึกฝนได้ กรรมฐานที่เหมาะกับ
จริตจะต้องทาให้เกิดความสบายเป็นที่พึงพอใจของผู้ฝึกและเมื่อฝึกแล้วก็เกิดความสุขซึ่งเป็นเหตุ
ให้จิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิได้ง่าย และเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วย่อมเป็นเหตุให้เกิดปัญญารู้แจ้งธรรมใน
ที่สุด๒๒
๖. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการครองงานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ สาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีจานวน ๔ ด้านคือ ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านทั่วไป ด้านชุมชน ซึ่งสามารถสร้างเป็นรูปแบบได้ องค์ความรู้มาเป็น การ
พัฒนาพฤติกรรมการครองงานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ดังตาราง
ตารางที่ ๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
4s
กาย (kaya) เวทนา (Vejdanna) จิต (Jitta) ธรรม (Dhamma)
Satipadanna
5c
ความ
ใฝ่หา
ความคิดริเริ่ม
ความ
คิดเพื่อ
๒๒

สุเมธ โสฬส, “การศึกษาเครื่องมือจาแนกจริตที่เหมาะสมในการเจริญสติปัฏฐาน”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
๒๕๕๔)
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รับผิดชอบ
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ความรู้

พากเพียร

ส่วนรวม

4
admin

บริหารงาน
บริหารงาน บริหารงาน บริหารงานความสัมพันธ์
วิชาการ
งบประมาณ
ทั่วไป
กับชุมชน
จากตารางที่ ๑ การพัฒนาพฤติกรรมการครองงานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ สาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสามารถนาหลักสติปัฏฐาน
มาพัฒนาพฤติกรรมในการครองงานด้านการบริหาร ๔ ด้าน โดยกายมีความรับผิดชอบในงาน
เวทนาใฝ่หาความรู้อย่างสม่าเสมอ จิตมีความคิดริเริ่ม และพากเพียรปฏิบัติคิดเพื่อส่วนรวม
๗. ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๗.๑ ด้านการบริหารงานวิชาการ การตั้งสติที่ตามไปกับกายนั้นเป็นความรู้สึกตัวที่
มีเหตุ มีผล รูห้ น้าที่ รูป้ ัจจุบันกาลังปฏิบัติงาน สติที่ตามไปกับความรู้สึกที่เกิดขึ้น
๗.๒ ด้านการบริหารงานงบประมาณ การตั้งสติบ่งบอกถึงการใช้จ่ายงบประมาณ มี
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