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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับ
บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา การ
พัฒนาและการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัย พบว่า ๑.สภาพปัญหาบุคลิกภาพ
สาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษามีทั้งด้าน ร่างกาย ด้านจิตใจอารมณ์
จิ ต วิ ท ยา สั ง คม สติ ปั ญ ญา ๒ ผลการพั ฒ นารูป แบบการพั ฒ นาบุ คลิ ก ภาพส าหรับ บุ คลากร
โรงเรียนพระปริยั ติธรรมแผนกสามั ญศึกษา พบว่ า การพั ฒนารูปแบบการพั ฒนาบุคลิ กภาพ
สาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จากการศึกษาผู้วิจัยได้แบ่งเป็น ๓
ส่วนคือ ๑ ส่วนนา ประกอบด้วย ด้านหลักการ ด้านวัตถุประสงค์ และด้านสภาพแวดล้อม ๒ ตัว
แบบ ประกอบด้วย ด้า นองค์ประกอบ ด้านขั้นตอนการพั ฒนาบุคลิกภาพ ด้านวิ ธีการพัฒนา
บุคลิกภาพ ด้านกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ๓ เงื่อนไขการนาไปใช้ โดยให้เป็นไปตาม
หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโรงเรียน ๓.ตรวจสอบรูปแบบการพัฒนา
บุค ลิ กภาพส าหรับ บุคลากรโรงเรีย นพระปริยั ติ ธรรมแผนกสามั ญ พบว่ า รูปแบบการพั ฒ นา
บุคลิกภาพสาหรับบุคลากรควรใช้รูปแบบ Smart Personality Model .ตรวจสอบรูปแบบมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : การพัฒนาบุคลิกภาพ บุคลากร โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

๑

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
Dapartment of Educational Administration , Mahachulalongkornrajavidyalaya University
๒
คณะนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพรังสิต. Faculty of Communication
Arts, North Bangkok University.
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Abstract
The objectives of this research “A Model Of Personality Development
for The Phrapariyattidhamma Schools Personanel, Division Of General Education”
were: 1. To study personality of personnel of Phrapariyattidhamma schools,
general education division, 2. To develop a model of personality development of
personnel of Phrapariyattidhamma schools, general education division, and 3. To
opinion towards the model of personality development of personnel of
Phrapariyattidhamma schools, general education division. The mixed research
methods were used in the study. The quantitative data were collected from 196
samples through questionnaires and analyzed by percentage, mean and standard
deviation. The qualitative data were collected from documents, focus group
discussion with 9 key-informants and connoisseurship with 9 connoisseurs. The
data were analyzed by content analysis. The results of the study found that:
1. The personality status of personnel of Phrapariyattidhamma
schools, general education division was as follows; 1) In physical aspect, most of
them were healthy, 2) In emotional aspect, most of them were friendly and
pleasurable, 3) In social aspect, most of them developed their personality by the
assistance of community and society, and 4) In intellectual aspect, most of them
hold Bachelor’s Degree but had limited experiences in teaching.
2. The development of a personality development model for
personnel of Phrapariyattidhamma schools, general education division was
classified into 3 parts; 1) Lead consisting principles, objectives and environment,
2) Content consisting of factors, procedures and activities, and 3) Application
based on principles and objectives of personality development of personnel in
Phrapariyattidhamma schools, general education division.
3. Smart Personality Model was for personnel’s personality
development of Phrapariyattidhamma schools, general education division. The
opinion towards the model was at a high level overall.
Keyword : Development personality Phrapariyattidhamma Schools
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๑. บทนา
บุคลิกภาพมีความสาคัญหรือความล้มเหลวในการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง คน
ที่มีบุคลิกภาพดีย่อมได้รับการยอมรับนับถือ เมื่อการยอมรับเกิดขึ้นการทางานย่อมดาเนินไปได้
อย่างราบรื่น เพราะจะได้รับความร่วมมือในทุกๆด้าน พูดก็มีคนฟัง ฟังแล้วก็เชื่อ คล้อยตาม ได้รับ
ความร่วมแรงร่วมใจ พบปัญหาก็พร้อมที่จะช่วยกันแก้ไข แต่หากคนที่บุคลิกภาพไม่ได้รับการ
ยอมรับ เช่นโผงผาง ช่างเถียง หยาบคาย ฟังใครไม่เป็น ทาทุกอย่างตามใจและยอมรับในสิ่งที่
ตนเองต้องการเท่านั้นการยอมรับคงไม่เกิดขึ้นงานก็จะล้มเหลวได้ง่ายๆ ประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษาแนวทางหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กาหนด
คือ การพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของบุคลากรในองค์กร หรือสถานศึกษา เพื่อจะทาให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์เป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดระบบความร่วมมือ ( Cooperative system
) ในองค์ กรท าให้บุคลากรมีความยิน ดีเต็ มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบั ติงาน การพัฒนา
บุคลิกภาพจึงมีผลกับความสาเร็จในชีวิตการงานและชีวิตของตนเองเพราะการที่คนเราจะสร้าง
ความสาเร็จในชีวิตได้ จาเป็นต้องพัฒนาความสามารถสาคัญ ๓ ประการคือ ๑.ความสามารถใน
การครองตน คือจะต้องดูแลตนเองให้กินดีอยู่ดีมีความพอใจในชีวิตและลิขิตชีวิตตัวเองได้ ๒.
ความสามารถในการครองคน คือสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี เป็นที่รัก
ใคร่ ข องญาติ มิ ต ร รู้ จั ก เอาใจเขามาใส่ ใ จเรา ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ อื่ น จนชนะใจผู้ อื่ น ได้ ๓.
ความสามารถในการครองงาน คือสามารถทางานให้ประสบความสาเร็จในงานอาชีพ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความก้าวหน้าในงานที่รับผิดชอบ ความสาเร็จในชีวิตจะทาให้มีความสุขและ
สะท้อนออกมาในบุคลิกลักษณะที่ดีประจาตัวได้ด้วยดังนั้นการพัฒนาบุคลิกภาพกับการสร้าง
ความสาเร็จในชีวิตจึงเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก๓
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา
๒ เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากร โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
๓ เพื่อตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากร โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม

๓

นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ ,การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นาและผู้บริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (
กรุงเทพมหานคร:สุขภาพใจ ,๒๕๔๕), หน้า ๙.
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๓. วิธีการดาเนินงาน
เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method) มีขั้นตอนดังนี้
๑. ศึกษาสภาพปัญหาสาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับความหมาย ประเภท องค์ประกอบ และแนวคิดของรูปแบบ,
องค์ประกอบบุคลิกภาพ,ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ และข้อมูลของสถานศึกษาโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ผลลัพธ์ที่ได้ คือกรอบแนวคิดการวิจัย องค์ประกอบของบุคลิกภาพ
และสภาพทั่วไปของบุคลิกภาพ สาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแนผนกสามัญศึกษา
และ ๒) ศึ ก ษาจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน ๘ รู ป /ท่ า น โดยการเลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจง กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก (Purposive Sampling) เกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพ
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ: ๑) สภาพปัญหาบุคลิกภาพ และ ๒) ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ.
๒. พัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากร โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา โดยการยกร่างรูปแบบการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากรโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ฉบับร่างที่ ๑) และพัฒนารูปแบบนี้โดยการสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion): จากผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐ รูป/ท่าน ที่เกี่ยวกับด้านบุคลิกภาพ ด้านวิชาการ
บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งกาหนด
เกณฑ์ในการคัดเลือก (Purposive Sampling) ผลลัพธ์ที่ได้ คือ รูปแบบการพัฒนาบุคลิกภาพ
สาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (ฉบับร่างที่ ๒) ตรวจสอบรูปแบบด้วย
การสนทนากลุ่ ม อิ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน ๑๐ รู ป /ท่ า น ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ คื อ รูป แบบการพั ฒ นา
บุคลิกภาพสากรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ( ฉบับร่างที่ ๓ )
๓. ตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากร โรงเรียนพะรปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ตรรวจสอบโดยการแจกแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบ ๑
ด้าน๔ คือ ๑ ความเหมาะสม จากบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ๑๙๖ รูป/ท่าน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) และการวิเคราะห์ทางสถิติ ๑) หาค่าร้อยละ ๒) ) ค่าเฉลี่ย ( ˉx ) ๓ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) มีผลลัพธ์ที่ได้ คือ รูปแบบการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากรโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาจานวน ๔๐๘ โรงเรียน และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เปิดตารางสาเร็จรูปของ

๔

Madaus, G.F., Scriven, M.S., & Stufflebeam, D.L., Evaluation Models Viewpoints
on Educational and Human Services Evaluation. ๘ th. ed. (Boston : Khuwer-Nijhoff
Publishing, 1983), p.355.
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ของKrejcie & Morgan ๕ ได้กลุ่มตัวอย่าง ๑๙๖ คน มีผู้ให้ข้อมูลสาคัญเป็น บุคลากรทาง
การศึกษา ๑๘๒ คน คิดเป็น ๙๔ % ของจานวนที่แจกแบบสอบถามทั้งหมด
๔. ผลการวิจัย
๑. ผลการศึกษาสภาพปัญหาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา พบว่า ๑.สภาพบุคลิกภาพสาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา พบว่า
๑.ด้านร่างกาย พบว่า บุคลากรส่วนมากมีสุขภาพแข็งแรงและบางคนมีสุขภาพ
อ่อนแอ ต้องได้รับการพัฒนา
๒.ด้ า นจิ ต ใจอารมณ์ จิ ต วิ ท ยา พบว่ า บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ มี จิ ต ใจอารมณ์ เ ป็ น
กัลยาณมิตรแต่ขาดแรงจูงใจ
๓.ด้านสังคม พบว่า บุคลากรส่วนมากมีความเหมาะสมและมีการพัฒนาบุคลิกภาพ
โดยการเอื้อเฟื้อจากคนในชุมชนและสังคมแต่ขาดการประชาสัมพันธ์
๔.ด้ า นสติ ปั ญ ญา พบว่ า บุ ค ลากรส่ ว นมากมี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ มี
ประสบการณ์น้อยในการสอน และขาดการสร้างผลงานในการพัฒนาตนเอง
๒ ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา พบว่า
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จากการศึกษาผู้วิจัยได้แบ่งเป็น ๓ ส่วนคือ ๑ ส่วนนา ประกอบด้วย ด้าน
หลักการ ด้านวัตถุประสงค์ และด้านสภาพแวดล้อม ๒ ตัวแบบ ประกอบด้วย ด้านองค์ประกอบ
ด้านขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
บุคลิกภาพ ๓ เงื่อนไขการนาไปใช้ โดยให้เป็นไปตามหลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบการ
พัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับโรงเรียน
๓.เสนอรูปแบบการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญ พบว่า รูปแบบการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากรควรใช้รูปแบบ Smart Personality
Model .ประกอบด้วย ๑.ส่วนนา ด้านหลักการ ด้านวัตถุประสงค์ ด้านสภาพแวดล้อม มีความ
เหมาะสมระดั บมาก ๒.ส่ วนตัว แบบมี ๔ ด้ านคือ ด้ านองค์ป ระกอบ ด้า นขั้นตอนการพั ฒนา
บุคลิกภาพ ด้านวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพอยู่ในระดับมาก
๓.เงื่อนไขการนาไปใช้ ผลจากการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา
๕

Krejcie,R.V.& Morgan,D.W.(1970).Determining Sample Size for Research
Activities.Educational and Psychological Measurerment, 30(3).pp.607-610.
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บุคลิกภาพสาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก
โดยมีรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากร โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดังนี้
ส่วนนา ประกอบด้วย
๑.ส่วนนา ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ และสิ่งแวดล้อม
หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ
๑. พัฒนาจากภายในให้ดีเสียก่อน( Internal Personality) เป็นความจาเป็นที่
คนเราจะต้องพัฒนาให้ดีอันดับแรก เพื่อนาไปสู่การมีบุคลิกภาพภายนอกที่ดี
๒. พัฒนาจากภายนอก ( External Personality) การพัฒนาจากภายในจะทาให้
นาไปสู่การมีบุคลิกภาพภายนอกที่ดี
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติสามัญศึกษาให้เป็น
SMART PERSONALITY คือ เป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดีทั้ง ๔ ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
อารมณ์จิตวิทยา สังคม สติปัญญา
๒. เพื่อนาไปปฏิบัติให้ตนเองเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี ด้วยหลัก จริต ๖
สิ่งแวดล้อม
๑.บุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถนาไปใช้ได้
๒.สามารถนาไปปฏิบัติได้ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
ส่วนที่ ๒ ตัวแบบ ประกอบด้วย องค์ประกอบบุคลิกภาพและขั้นตอนการพัฒนาตาม
หลักจริต ๖
องค์ประกอบบุคลิกภาพ มีทั้งหมด ๔ ด้านได้แก่
๑. ด้านร่างกาย มีเรื่องของสุขภาพแข็งแรง
๒. ด้านจิตใจอารมณ์และจิตวิทยา มีจิตใจมั่นคง เข้มแข็ง อารมณ์ดี
๓. ด้านสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนอื่นได้
๔. ด้านสติปัญญา มีวิสัยทัศน์ ใฝุหาความรู้ ฉลาด มีไหวพริบปฎิภาณ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ แบ่งได้ ๓ ขั้นตอนนคือ วิเคราะห์ตนเอง วิธีการพัฒนา
บุคลิกภาพ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยมีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา เริ่มจาก
๑. การวิเคราะห์ตนเอง
การ วิเคราะห์ตนเอง คือการประเมินบุคลิกภาพตนเอง สามารถประเมินได้โดยดู
การสั ง เกตจากพฤติ กรรมต่ า งๆดั ง นี้ -การสั ง เกต อิริ ย าบถ ยื น เดิ น นั่ ง , กิจ วั ต ร
ประจาวัน,การรับประทานอาหาร,จากทัศนคติ เช่น การมอง การลิ้มรส สัมผั ส กลิ่นของตัวเอง,
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การสังเกตจากธรรมในตัวของตนเอง จากการสังเกตก็ทาให้ทราบถึงจริตของตนเองว่าเป็นคนแบบ
ไหน โดยดูได้จากลักษณะดังต่อไปนี้
-ราคะจริต ดูได้จาก บุคลิกจะดี มาดดี เสียงไพเราะ รักสวยรักงาม ซึ่งราคะจริตจะมี
จุดแข็ง คือ มีความประณีต อ่อนไหว ละเอียดอ่อน เก่งเรื่องการประสานงาน เสียงเพราะ หน้าตา
เป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็น และมีจุดอ่อน คือเป็นคนไม่มีสมาธิ ซึ่งจะทางานใหญ่ได้ยาก เป็นคนไม่
มีเปูาหมายในชีวิต ไม่มีความเป็นผู้นา ขี้เกรงใจคนชอบพูดคาหวานหูแต่อาจไม่จริง อารมณ์รุนแรง
-โทสะจริตคนโทสะจริต มีลักษณะคือ เป็นครที่ มี จิตขุ่นเคือง โกรธง่าย คาดหวังสูง
พูดตรงไปตรงมา ชอบชี้ถูกชี้ผิด เจ้าระเบียบ เคร่งกฏเกณฑ์ แต่งตัวประณีต สะอาด เดินเร็ว มีจุด
แข็งคือ ทุ่มเทกับงานมีระเบียบวินัยสูง ตรงเวลา วิเคราะห์เก่ง จริงใจต่อคนอื่น พูดคาไหนคานั้น
ไม่โลภมีจุดอ่อนคือ มีจิตขุ่นมัว ร้อนรุ่ม ไม่มีความเมตตา ไม่น่าคบ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ สร้าง
วจีกรรมเป็นประจา มีโรคภัย
-โมหะจริต ง่วงๆซึมๆ เบื่อๆ เซ็งๆ ดวงตาเศร้าซึ้ง พูดจาเบาๆนุ่มนวลอ่อนโยน ยิ้ม
ง่าย อารมณ์ไม่ค่อยเสีย ไม่ค่อยโกรธใคร ไม่ชอบเข้าสังคม ไม่ชอบทาตัวเป็นจุดเด่น เดินแบบขาด
จุดหมาย ไร้ความมุ่งมั่น มีจุดแข็งคือไม่ฟุูงซ่าน เข้าใจอะไรได้ง่าย ทางานเก่ง ไม่ค่อยทุกข์หรือ
เครียดมากนัก เป็นคนดีเป็นเพื่อนที่ดี ไม่ทาร้ายคน มีจุดอ่อนคือไม่มีความมั่นใจ หมกมุ่นเรื่องของ
ตนเอง ไม่จัดระบบความคิด ไม่มีความเป็นผู้นา สมาธิสั้น
-วิตกจริต มีลักษณะ พูดมาก ฟุูงซ่ านมองโลกในแง่ร้ายไม่ค่อยยิ้ม อยากรู้อยากเห็น
ผลัดวันประกันพรุ่ง มีจุดแข็ง นักคิดระดับยอดเยี่ยม เป็นนักพูดที่เก่ง จูงใจคน ละเอียดรอบคอบ
เห็นความผิดเล็กความผิดน้อยที่คนอื่นไม่เห็น ส่วนจุดอ่อน มองจุดเล็ก ลืมภาพใหญ่ เปลี่ยนแปลง
ความคิดตลอดเวลา มีความคิดไม่มีความรู้สึกลังเลมักทะเลาะวิวาททาร้ายจิตใจเอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น มีความทุกข์เพราะเห็นแต่ปัญหา
-ศรัทธาจริต มีลักษณะคือ ยึดมั่นอย่างแรงกล้า ย้าคิดย้าพูดในสิ่งที่ตนเองเชื่อถือและ
ศรัทธาคิดว่าตนเองเป็นจุดแข็งมีพลังจิตสูงและเข้มแข็ง พร้อมที่จะเสียสละเพื่อผู้อื่น ต้อ งการ
เปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคม มีพลังขับเคลื่อนมหาศาล มีลักษณะผู้นาจุดอ่อนหูเบา ความเชื่ออยู่
เหนื อเหตุ ผ ล ถูก หลอกได้ ง่ า ย จิ ต ใจคั บ แคบ ไม่ ป ระนี ป ระนอมท าได้ ทุ ก อย่ า งเพื่ อ ให้บ รรลุ
เปูาหมายแม้แต่ความรุนแรง
-พุทธจริต มีลักษณะคือเป็นคนคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผล พร้อมรับความคิดเห็น ใฝุ
เรียนรู้มีเมตตา หน้าตาผ่องใส มีจุดแข็งคือ สามารถเห็นเหตุเห็นผลได้ชัดเจน อัตตาต่า เปิดใจรับ
ข้อเท็จจริง จิตอยู่ในปัจจุบัน พัฒนาตนเองเสมอ เป็นกัลยาณมิตรมีจุดอ่อนคือเป็นคนช้า ชีวิต
ราบรื่นมาตลอด ไม่มีความเป็นผู้นา
๒.วิธีการพัฒนาตนเอง
ราคะจริต
วิธีแก้ไข พิจารณาโทษของจิตที่ขาดสมาธิ ฝึกพลังจิตให้มีสมาธิเข้มแข็งหาเปูาหมายที่
แน่ชัดในชีวิตพิจารณาสิ่งปฏิกูลต่างๆของร่างกายมนุษย์
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-โทสะจริต
วิธีแก้ไข เจริญเมตตาให้มากๆคิดก่อนพูด อย่าจริงจังกับโลก เปิดใจกว้าง พิจารณา
โทษของความโกรธ ความเสื่อมของร่างกาย
-โมหะจริต
วิธีแก้ไข พยายามมองออกไปจากตัวเองให้มาก คิดถึงครอื่นให้มาก มีเปูาหมายใน
ชีวิตที่ชัดเจนจะทาให้ชีวิตมีทิศทาง มีมหาพิจารณาให้มาก
วิตกจริต
วิ ธี แ ก้ไ ข เลื อกความคิด อย่ า คิด มาก ฝึ กสามธิ แบบอานาปานั ส สติ เพื่ อสงบสติ
อารมณ์สร้างวินัยฝึกมองภาพรวมหัดมองโลกในแง่ดี พัฒนาสมองด้านขวา
-ศรัทธาจริต วิธีแก้ไขนึกถึงกาลามสูตรใช้หลักเหตุผลพิจารณาเหนือความเชื่อ ใช้
ปัญญานาทางและใช้ศรัทธาเป็นพลังขับเคลื่อน เปิดใจกว้างรับความคิดเห็นใหม่ๆ ลดความยึดมั่น
ถือมั่นในตัวบุคคลหรืออุดมการณ์ ลดความยึดมั่นในตัวกูของกู
-พุทธจริต
วิธีแก้ไข ถามตัวเองว่ าพอใจแล้วหรือกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพิ่มพลังสติ
สมาธิ เพิ่มความเมตตา พยายามทาประโยชน์ให้กับสังคมมากขึ้น
๓. กิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพทั้ง ๔ ด้าน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.ด้านร่างกาย
-บริหารร่างกายอยู่เสมอออกกาลังกาย ยืดเส้น การเดิน
-รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์
-ตรวจสุขภาพประจาปี
-ฝึกนุ่งห่ม แต่งกายให้เหมาะสมเรียบร้อย
๒ ด้านจิตใจอารมณ์จิตวิทยา
-ฝึกสมาธิฃ
-สวดมนต์
-ศึกษาคาสอนมาใช้สอนตนเองต้องฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง ไม่โทษคนอื่น
แก้ไขปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ
๓ ด้านสังคม
-ฝึกฝน อดทน ทนทาไปก่อนเพื่อความสาเร็จของงาน
-เข้าร่วมทุกกิจกรรมของสังคม ไม่กลัว
-ทาตามพระธรรมวินัย
๔ ด้านสติปัญญา
-ฝึกฝนให้เป็นคนที่มีความรู้เสมอ
-ไม่เกียจคร้าน
-อ่านหนังสือเพื่อศึกษาหาความรู้
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-ปรึกษาผู้มีประสบการณ์
ส่วนที่ ๓ เงื่อนไขการนาไปใช้
รูปแบบนี้บุคคลหรือองค์กร หน่วยงานต่างๆสามารถนาไปใช้ได้ ในที่นี้เน้นสาหรับ
ฆราวาส
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
ผู้วิจัยได้นาเสนอองค์ความรู้ใหม่จากผลการวิจัยรูปแบบการพัฒนาบุคลิกาภาพ
สาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังภาพ

ภาพที่ ๑: โครงการพัฒนาบุคลิ กภาพสาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
“Smart Personality Model”
จากภาพที่ ๑ “Smart Personality Model” อธิบายได้ว่า รูปแบบการพัฒนา
บุคลิกภาพสาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เป็นรูปแบบองค์ประกอบ
เชิงสัญลักษณ์ภาพโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา โดยเริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเรียงลาดับข้อ แต่จะดูที่บริบทของสถานศึกษาด้วย ใน

เยาวมาลย์ สิทธิเดช และคณะ

~ ๒๙๑ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

การพัฒนาในแต่ละด้าน จะประกอบด้วย วิธีการประเมินวิเคราะห์ตนเอง ตามหลักจริต ๖ ในแต่
ละจริต จะประกอบด้วยจุดอ่อน จุดแข็ง และมีวิธีการแก้ไขและพัฒนาตามแต่ละจริต และยังมี
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลิกทั้ง ๔ ด้าน ทั้งหมดที่กล่าวนี้ คือ “Smart Personality Model”.
๕. สรุปผลการวิจัย
สภาพปัญหาด้านร่างกายมีปัญหามากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะว่าบุคลากรโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ส่วนใหญ่จะใช้เวลากับการเรียนการสอน พักผ่อนน้อยไม่มีเวลา
ออกกาลังกาย ส่งผลให้เจ็บปุวยได้ง่าย มีโรคประจาตัว ส่วนด้านที่มีปัญหาที่น้อยคือด้านจิตใจ
อารมณ์จิตวิทยา ทั้งนี้เพราะบุคลากรมีหลักธรรมในการฝึกจิตของตนเองรู้หลักวิชาในการพัฒนา
ตนเองด้านจิตใจเป็นอย่างดีและสามารถนามาปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจาวัน
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ได้ร่างรูปแบบที่ ๓ ประกอบด้วย ๓ ส่วนคือส่วนนา ส่วนตัวแบบ ส่วนเงื่อนไข
การนาไปใช้ จุดที่ผู้วิจัยจะชี้ให้เห็นถึงหลักธรรมที่นามาใช้คือจริต ๖ ซึ่งบุคคลแต่ละคนจะมีจริตที่
แตกต่างกัน ในแต่ละจริต จะมีจุดแข็งและจุดอ่อน แตกต่างกัน ทาให้การพัฒนาตนเองตามจริต
เป็นไปได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งตรงกับผลการวิจัยกิตติ สารคล่อง ที่ พบว่าการพัฒนาตนเองจะต้องดู
จากจริตทั้ง ๖ อย่างเพื่อพัฒนาคนให้เข้าถึงงาน
การตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามั ญ พบว่ า รู ป แบบการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพส าหรั บ บุ ค ลากรควรใช้ รู ป แบบ Smart
Personality Model .ประกอบด้ วย ๑.ส่ ว นน า ด้ านหลั กการ ด้ า นวั ต ถุป ระสงค์ ด้ า น
สภาพแวดล้อม มีความเหมาะสมระดับมาก ๒.ส่วนตัวแบบมี ๔ ด้านคือ ด้านองค์ประกอบ ด้าน
ขั้น ตอนการพั ฒนาบุ คลิ กภาพ ด้า นวิ ธีการพั ฒนาบุ คลิกภาพ ด้ า นกิจกรรมเพื่ อการพัฒ นา
บุคลิกภาพอยู่ในระดับมาก ๓.เงื่อนไขการนาไปใช้ ผลจากการสารวจความคิดเห็นของบุคลากร
เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
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