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สารจากอธิการบดี
ภารกิจหลักของศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ซึ่งดูแลและกําหนดนโยบาย
หลักในการบริหารงานโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือการผลิต
มหาบัณฑิตให้มีความรู้ดีและความประพฤติดี สามารถนําไปบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อ
พัฒนาจิตใจและสังคม รวมทั้งการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนาและ
บูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ อย่างเหมาะสม ตลอดหลายปีที่ผ่านมาบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดพิมพ์
บทความวิ ทยานิพนธ์ระดั บปริญญาโทและปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลงานทางวิชาการ
คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยและสถาบันภายนอก ทําให้การเผยแพร่บทความวิจัยหรือวิชาการ
ไม่ทั่วถึงในส่วนของวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ในส่วนภูมิภาคที่มีคณาจารย์และนิสิตที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจํานวนมาก
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ส่วนงานทั้งวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ในแต่ละแห่ง
สามารถดําเนินการจัดทําวารสารของตัวเองภายใต้การกํากับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้การ
ดําเนินการตีพิมพ์วารสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้
เปิดดําเนินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๖ ปีกว่าแล้ว มี
นิสิตระดับปริญญาโทที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วและกําลังศึกษาอยู่เป็นจํานวนมาก เพื่อให้การจัดพิมพ์
วารสารบทความวิจัยและบทความวิชาการเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์จึงได้ดําเนินการจัดพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ขึ้น เพื่อ
เปิดเวทีให้คณาจารย์ นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการทั้งด้านพุทธ
ศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ซึ่ ง กั น และกั น นั บ ว่ า เป็ น ความก้ า วหน้ า อี ก ขั้ น หนึ่ ง ของวิ ท ยาลั ย สงฆ์
นครสวรรค์ โดยปี ๒๕๕๖ นี้นับเป็นปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ประจําเดือน มกราคม- เมษายน ๒๕๕๖
ในนามมหาวิทยาลัย ขออนุโมทนาในกุศ ลเจตนาของคณะผู้บริหารศูนย์บัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ที่มีวิริยะอุตสาหะจัดทําวารสารฉบับนี้ขึ้นมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสืบต่อไป

(พระพรหมบัณฑิต)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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บทบรรณาธิการ
วารสารบั ณ ฑิ ต ศึก ษาปริ ท รรศน์ วิ ท ยาลัยสงฆ์น ครสวรรค์ฉ บั บนี้ เป็ นปี ที่ ๑ ฉบั บที่ ๑
ประจําเดือนมกราคม– เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหลายท่านที่
เป็นผู้บริหารและคณาจารย์ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์และหน่วยฯ ได้กรุณาส่งบทความวิจัยและ
บทความวิชาการมาลงตีพิมพ์ ในนามบรรณาธิการขอกล่าวถึงเนื้อหาที่เป็นส่วนต่างๆ ของวารสาร
โดยสังเขป ดังนี้
ภาค ๑ เป็นบทความวิชาการของผู้บริหารและคณาจารย์ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
และหน่วยวิทยบริการฯ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกําแพงเพชรโดยยกตัวอย่างบทความวิชาการแรกชื่อ
ว่า พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัยในลุ่มแม่น้ําปิงตอนล่าง โดย พระราชวชิรเมธี,ดร. ผู้อํานวยการ
หน่วยวิ ท ยบริ ก ารวิ ทยาลัย สงฆ์น ครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ จั งหวัดกํ าแพงเพชร ผู้เขี ยนมุ่งที่จ ะ
นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจทางพระพุทธศาสนาของพระมหาธรรมราชาที่ ๑ที่เกี่ยวข้อง
กับบ้านเมืองในลุ่มแม่น้ําปิงตอนล่างในรัชกาลของพระองค์ เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อพระสังฆาธิการ ตลอดจนผู้สนใจเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเรียนรู้ถึงภูมิหลังทาง
พระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําปิงตอนล่างนี้ รวมทั้งมีบทวิเคราะห์ที่แสดง
ให้เห็นถึงเบื้องหลังของการพระพุทธศาสนาในลุ่มแม่น้ําปิงตอนล่างของพระมหาธรรมราชาที่ ๑ที่มี
เรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องด้วย
ภาค ๒ เป็ น บทความวิ ช าการของคณาจารย์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิภ ายนอกของวิ ท ยาลั ย สงฆ์
นครสวรรค์ โดยยกตัวอย่างบทความวิชาการแรกชื่อว่า สุนทรียะรสจากพุทธวจนะ โดยศาสตราจารย์
ดร.กาญจนา เงารังษี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก บทความฉบับนี้นําเสนอรูปแบบของเทคนิคการ
สอนของพระพุทธองค์ ที่เป็นโครงสร้างของการใช้ภาษาเชิงอุปมาอุปมัย (Figurative language) ที่
ปรากฏอยู่ในพุทธวัจนะ ๒๖ หมวด ๔๒๓ บท จากหนังสือพุทธวัจนะในธรรมบท (the Buddha’s
words in the Dhammapada) แปลโดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงพระเมตตาของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ทรงทําให้ธรรมที่ลึกซึ้ง ยากต่อการเข้าใจได้เป็นที่กล่าวชัดโดยใช้
ภาษาอรรถกถา แห่งพุทธวัจนะที่เป็นการเปรียบให้เห็นจริง
ภาค ๓ เป็นบทความวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ที่นําเสนอ
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยทางด้านคุณภาพ ซึ่งจะขอยกตัวอย่างบทความวิจัยแรกในภาคนี้
ชื่อว่า การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพบทบาทและสิทธิของสตรีในสมัยพุทธกาลกับสังคมไทย
โดย พระครู นิ พั ท ธ์ กัล ยาณวั ฒ น์ (คะนอง ลายน้ํ า ทอง) ซึ่ ง ผู้ เ ขี ย นเสนอผลการวิ จั ย พบว่ า โดย
ธรรมชาติสถานภาพของหญิงและชาย มีความแตกต่างกันทางด้านสรีระร่างกาย แต่ทั้งหญิงและชาย
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ล้วนมีความเหมือนกันทางด้านสติปัญญา คือ สามารถพัฒนาจิตใจ และยกระดับสติปัญญาของตนให้
สูงขึ้น จนสามารถบรรลุธรรมได้ ด้วยเหตุนี้หลักการของพระพุทธศาสนา จึงได้ปฏิเสธสิ่งที่แตกต่างกัน
ระหว่างสตรีกับบุรุษ แต่ขึ้นอยู่กับกระทํากรรม เพราะผลของกรรมทั้งฝ่ายกุศล และฝ่ายอกุศล เป็น
ตั ว กํ า หนดให้ ส ตรี แ ละบุ รุ ษ มี ค วามแตกต่ า งกั น ไปด้ ว ย และสถานภาพบทบาทและสิ ท ธิ ส ตรี ใ น
สังคมไทยปัจจุบัน โดยภาพรวมมีความเท่าเทียมกันในทางสังคม โดยเฉพาะภาพลักษณ์ของสตรีผู้นํา
ของประเทศ
ซึ่ งเป็นไปบทบัญ ญัติข องกฎหมาย ตามมาตรา ๓๐ ของฉบับรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติหลักการต่างๆ ถึงสิทธิความเท่าเทียมกันระหว่าง
สตรีกับบุรุษ ที่นักกฏหมายเขียนขึ้นมา แต่เมื่อพิจาณาตามความเป็นจริงแล้ว สังคมไทยทั้งฝ่ายหญิง
และฝ่ายชาย
ยังมีทัศนะต่อสตรีอยู่ในฐานะเพศที่สองรองจากบุรุษเสมอ ดังได้ปรากฏตามสื่อ
โทรทัศน์ หมายความว่า สตรีอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบทางสังคม ส่วนสิทธิการบวชเป็นภิกษุณี ใน
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของสังคมไทยนั้น ได้ขาดช่วงไปนานแล้ว จึงมีทัศนะต่อการบวชของสตรี
ในสังคมไทยว่า สตรีเมื่ออยู่ใกล้บุรุษ(ภิกษุ) ย่อมมีเหตุไม่เหมาะสมเกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ สตรีจึงอยู่ใน
ฐานะเป็นอุบาสิกา เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงต่อไป
ภาค ๔ เป็นบทความวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่
นําเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยทางด้านเชิงปริมาณ ซึ่งจะขอยกตัวอย่างบทความวิจัย
แรกในภาคนี้ชื่อว่า การใช้ห ลัก ฆราวาสธรรม ๔ เป็น ปทัส ถานในการสอนเยาวชน ให้มีภ าวะ
ผู้นํา ในเขตอํา เภอเมือ ง จัง หวัด นครสวรรค์ โดย พระชาตรี สทฺธาธิโก (ใจตรง) ซึ่งผู้เขียน
บทความได้เสนอผลการวิจัยพบว่า แนวทางการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการ
สอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การนําหลักฆราวาสธรรม ๔
(หลักธรรมสําหรับคฤหัสถ์) มาใช้ในสถานศึกษา มีความเหมาะสม ทําให้นักเรียนมีความรู้เรื่อง
หลักธรรมที่ดีและรู้ว่าอะไรควรทํา อะไรไม่ควรทํา และนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวัน สาเหตุ
ปัญหา อุปสรรค สภาพครอบครัวเกิดความแตกแยก ครอบครัวไม่ใส่ใจดูแล สภาพครอบครัวเปลี่ยน
บทบาทจากเดิม ความไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของนักเรียนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง การ
ตัดสินใจไม่ถูกยังขาดความรับผิดชอบ ขาดการเสียสละ อยากรู้อยากลอง สื่อโฆษณามีสิ่งยั่วยุให้เกิด
การกระทําตามใจตนเอง ตามกระแสสังคม ความสะดวกสบายทําให้เกิดความมักง่ายขาดความอดทน
ตัวอย่างไม่ดีในสังคมมีมาก สื่อต่างๆถ่ายทอดตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม ข้อเสนอแนะแนวทางวิธีแก้ไข
ผู้ปกครองผู้ใหญ่คุณครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบต้องรู้จักเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
รู้จักคิดและทําในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างความรักในโรงเรียนชี้แนะ และบอกหลักการดําเนินชีวิตให้ถูกต้อง
ดูแลเอาใจใส่ครอบครัว ดูแลเอาใจใส่บุตรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้ความรู้ความเข้าใจ กับเด็ก
เยาวชนว่าตนเองมีหน้าที่อะไร ควรปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมต่อไปใน
อนาคต
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ภาค ๕ เป็ น บทความวิ จั ย ของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ที่
นําเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยทางด้านเชิงปริมาณ ซึ่งจะขอยกตัวอย่างบทความวิจัย
แรกในภาคนี้ชื่อว่า คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของที่ว่าการอําเภอตาก
ฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดย พระมหาวัชชัย วิภชฺชเมธี (เถื่อนมูลแสน) โดยผู้เขียนได้เสนอปัญหา
อุ ป สรรค ในการให้ บ ริ ก ารประชาชนตามหลั ก สั ง คหวั ต ถุ ๔ ของที่ ว่ า การอํ า เภอตากฟ้ า จั ง หวั ด
นครสวรรค์ในการให้บริการของเจ้าหน้าที ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน บางท่านมีความอนุเคราะห์ดี
บางท่านเข้มงวดในกฎเกณฑ์มากไป ประชาชนไม่ได้รับการบริการอย่างเพียงพอ ไม่มีการจัดน้ําดื่มและ
ช่องทางสําหรับผู้สูงอายุเจ้าหน้าที่บางคนยังขาดความเป็นกันเองกับประชาชนที่มาข้อรับบริการ ขาด
การชี้แจง จึงได้เสนอข้อเสนอแนะที่ว่าการอําเภอควรจัดน้ําดื่มให้กับประชาชนที่มาข้อรับบริการและ
ช่องทางสําหรับผู้สูงอายุและควรให้คําอธิบายต่างๆกับประชาชนที่มาขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ควร
ปฏิบัติตนให้เป็นกันเองกับประชาชนที่มาขอรับบริการและควรมีการชี้แจงสิ่งต่างๆให้กับประชาชนใน
ทุกด้านพร้อมการให้บริการเท่าเทียมกันโดยยึดกฎระเบียบข้อบังคับเดียวกัน เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนสืบไป
อย่างไรก็ตามบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งหมดที่ปรากฏในวารสารนี้ จะปรากฏ
ต่ อ หน้ า ท่ า นผู้ อ่ า นไม่ ไ ด้ เ ลย ถ้ า ไม่ ไ ด้ รั บ ความเมตตานุ เ คราะห์ ต รวจสอบจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
พระพุทธศาสนาและด้านสังคมศาสตร์หลายท่านซึ่งคณะบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณทุกท่านไว้
ณ โอกาสนี้ รายละเอียดที่ลุ่มลึกของบทความเหล่านี้ ผู้อ่านทั้งหลายสามารถศึกษาได้จากงานเขียน
เหล่ า นี้ ซึ่ ง พร้ อ มแล้ ว ที่ จ ะให้ ท่ า นทั้ ง หลายได้ พิ สู จ น์ แ ละใช้ โ ยนิ โ สมนสิ ก ารต่ อ ไป และทางกอง
บรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านทั้งหลายจะได้รับความรู้ความเข้าใจ ได้แง่คิดและมุมมอง
จากบทความเหล่านี้ตามสมควร

คณะบรรณาธิการ
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บที่ ๑ยเดืสงฆ์
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เมษายน ๒๕๕๖
วารสารบัณฑิตศึกษาปริจทรรศน์ปีทวี่ ๑ิทฉบัยาลั
นครสวรรค์
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สารบัญ

เรื่อง

หน้า

สารจากอธิการบดี
บทบรรณาธิการ
สารบัญ

ภาค ๑

ก
ข
จ

บทความวิชาการ คณาจารย์

๏พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัยในลุ่มแม่น้ําปิงตอนล่างรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ ๑(ลิไท)
พระราชวชิรเมธี,ดร.
๏หลักธรรมสําหรับเจ้าอาวาสที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก
พระศรีสุทธิพงษ์
๏วิกฤตการสอนและการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
อาจารย์คณิต จันทวานิช
๏ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ชลธิชา เพชรานรากร
๏การฟังภาษาอังกฤษให้เข้าใจ
อาจารย์ศศิพิชญ์นาฏ ดีสิงห์
ภาค ๒
บทความวิชาการ คณาจารย์ภายนอก
๏ สุนทรียรสจากพุทธวจนะ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
๏ การจัดการความรู้สู่อาเซียน
อาจารย์จิดาภา เร่งมีศรีสุข
ภาค ๓
บทความวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๏ การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพบทบาทและสิทธิของสตรีในสมัยพุทธกาลกับสังคมไทย
พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์ (คะนอง ลายน้ําทอง)
๏พุทธวิธีการบําบัดรักษาโรคทางใจ
พระมหาภาณุวิชญ์ ปญฺญาปโชโต (บุญคอย)
๏การศึกษาการบูรณาการแนวคิดพุทธปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร
ธมฺมจิตฺโต) กับศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
พระครูสังฆรักษ์กรกิจ ปิยธมฺโม (หงษ์สุข)
๏ บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการลดความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา
พระอธิการสุนทร อาภาธโร (แสวงมิ้ม)
๏ ศึกษาวิเคราะห์ดิรัจฉานวิชาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
พระวินัยธรประสิทธิ์สุจิณฺโณ (คํามาก)

๑
๑๑
๒๔
๓๔
๔๑
๕๒
๕๓
๕๘
๗๐
๗๑
๗๙
๙๐
๙๘
๑๐๘
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สารบัญ (ต่อ)

๏ศึกษาวิเคราะห์การบรรลุธรรมของกลุ่มบุคคลหลากหลายอาชีพในพระพุทธศาสนาเถรวาท
วิระดา แก่นกระโทก
๏การศึกษาหลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์
พัชรินทร์ อินทร์นิ่ม
๏การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องนรกและสวรรค์ ตามแนวทางคําสอนของ
พระพุทธศาสนากับศาสนาคริสต์
บุศรินทร์วัฒนะภูติ
๏ ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา :กรณีศึกษา อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
มาลี บุญมาก
๏ สถานการณ์พุทธศาสนิกชนไทยกับประชาคมอาเซียน
วิรัลพัชร อภิเลิศทรงศักดิ์
ภาค ๔
บทความวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๏การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
พระชาตรี สทฺธาธิโก (ใจตรง)
๏หลักพุทธธรรมของผู้บริหารในการบริหารงานโรงเรียนพระปริยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์
พระมหาอาคม อานนฺโท (คมขํา)
๏ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร
พระปลัดภานุมาส นทฺทรกฺโข (นันทรักษ์)
๏ศึกษาปัญหาของนักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ทุกระดับชั้น
ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
พระพิศาล ปภสฺสโร (อนัตย์)
๏การศึกษาปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
พระสมุห์บรรจบ ปิยาจาโร (วิชัยสอน)
๏การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตาม
อัธยาศัย ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
เบญญาภา ลอยเจริญ
๏ การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์
ทิพยาพัศ คลังแสง
๏ ศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ณฐยา ราชสมบัติ

หน้า
๑๑๖
๑๒๒
๑๓๗
๑๔๘
๑๕๕
๑๖๔
๑๖๕
๑๗๖
๑๘๖
๒๐๗
๒๒๑
๒๓๖
๒๔๔
๒๕๗

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

เรื่อง
ภาค ๕

ช

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม– เมษายน ๒๕๕๖

สารบัญ (ต่อ)
บทความวิทยานิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หน้า
๒๗๘

๒๗๙
๏คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของที่ว่าการอําเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์
พระมหาวัชชัย วิภชฺชเมธี (เถื่อนมูลแสน)
๒๘๖
๏การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลตากฟ้า
อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
พระมหาปรีชา วรทสฺสี (บุญทอง)
๒๙๓
๏ภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาส ในอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
พระมหาศุภโชค มณิโชติ (มณีโชติ)
๏การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
๓๐๑
อัธยาศัยในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
พระธารา ชยากโร (เจริญรัตน์)
๓๐๗
๏บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ
ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ (วงษ์เขียด)
๓๑๕
๏การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของสถานีตาํ รวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์
ดาบตํารวจ กมล เรือนทอง
๓๒๙
๏การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าพุทรา อําเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกําแพงเพชร
ดาบตํารวจกฤษณ พลอาจ
๏ประสิทธิภาพในการดําเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธร ๓๓๘
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
พันตํารวจตรีมานพ เนียรภาค
๏คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ๓๕๑
ดาวสวรรค์ ศรีบรรเทา
๓๖๑
๏การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา

สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร
จารุวรรณ บัวทุม

วิริเยนะ ทุกขะมัจเจติ
คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัยในลุ่มแม่น้ําปิงตอนล่างรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท)
Sukhothai Buddhism in Lower Ping River in the reign of King Mahathammaraja 1 (Lithai)

พระราชวชิรเมธี, ดร.*

๑.ความนํา
อาณาจักรสุโขทัยเป็นรัฐที่มีความรุ่งเรืองในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ จนถึงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๐ ระยะแรกมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองสุโขทัยในลุ่มน้ํายม ต่อมาระยะหลังได้ย้ายศูนย์กลาง
ไปอยู่ที่เมืองสองแคว (พิษณุโลก) ในลุ่มน้ําน่าน นอกจากนี้อาณาจักรสุโขทัยยังมีอาณาเขตครอบคลุม
พื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ําปิงตอนล่าง ซึ่งได้แก่พื้นที่จังหวัดตาก กําแพงเพชรและนครสวรรค์ในปัจจุบัน
ทําให้ปรากฏร่องรอยชุมชนโบราณ และโบราณวัตถุสถานศิลปะสุโขทัยในเขตพื้นที่จังหวัดดังกล่าว
ในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ําปิงตอนล่างได้เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณสมัยสุโขทัยหลายเมือง เช่น
เมืองนครชุม, เมืองไตรตรึงษ์ เมืองบางพาน เมืองตาก เมืองพระบาง (นครสวรรค์) และเมืองคนที
(หรือคณฑี) ซึ่งเมื่อพิจารณาเบื้องต้นแล้วก็จะพบว่า ส่วนใหญ่เมืองเหล่านี้เป็นเมืองที่มีความสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาของอาณาจักรสุโขทัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิ
ไท) ที่พบหลักฐานระบุว่า พระองค์ได้อุปถัมภ์การพระพุทธศาสนาโดยสร้างปูชนียสถานหลายแห่งขึ้น
ในเมืองต่างๆ ในลุ่มแม่น้ําปิงตอนล่างนี้
ในบทความนี้ ผู้เขียนมุ่งที่จะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจทางพระพุทธศาสนา
ของพระมหาธรรมราชาที่ ๑ ที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองในลุ่มแม่น้ําปิงตอนล่างในรัชกาลของพระองค์
เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อพระสังฆาธิการ ตลอดจนผู้สนใจเพื่อจะได้ใช้
เป็นข้อมูลในการศึกษาเรียนรู้ถึงภูมิหลังทางพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มแม่น้ํา
ปิงตอนล่างนี้ รวมทั้งมีบทวิเคราะห์ที่แสดงให้เห็นถึงเบื้องหลังของการพระพุทธศาสนาในลุ่มแม่น้ํา
ปิงตอนล่างของพระมหาธรรมราชาที่ ๑ ที่มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องด้วย

๒.พระราชประวัตพิ ระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท)
พระมหาธรรมราชาที่ ๑
ปรากฏพระนามในศิลาจารึกว่า “ศรีสุริยพงศ์รามมหาธรรม
๑
ราชาธิราช” นอกจากนี้ยังปรากฏพระนามสั้นๆ ว่า “พระญาลิไท” ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ราชวงศ์
พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัย รัชกาลที่ ๖ เป็นพระโอรสของพระยาเลอไท และพระราชนัดดาของ
พ่อ ขุ น รามคํ า แหงมหาราช ครองราชย์ป ระมาณปี พ.ศ.๑๘๙๐-๑๙๑๑ ต่ อ จากพระยางั่ วนํ า ถม
พระโอรสของพ่อขุนบานเมือง พระองค์ทรงนําธรรมะในพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการปกครอง
จึงปรากฏพระนามในเอกสารชั้นหลังที่กล่าวถึงพระองค์ว่า “พระมหาธรรมราชา” คือ ราชาหรือ
กษัตริย์ที่ทรงธรรม
*

ป.ธ.๙,พธ.บ.,ศษ.บ.,อ.ม.,กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) ผู้อํานวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร
๑
กรมศิลปากร, ประชุมจารึก ภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), หน้า ๗๓.
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๒

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ทรงสนพระทัยศึกษาพระธรรมคําสอน ทรงออกผนวชระหว่าง
ครองราชย์ที่วัดป่ามะม่วง ในเขตอรัญญิกทางทิศตะวันตกของกรุงสุโขทัย ทรงสร้างวัดขึ้นหลายวัด
และสร้างพระพุทธรูปสําคัญหลายองค์ รวมทั้งทรงพระนิพนธ์ “ไตรภูมิพระร่วง” (เตภูมิกถา) ซึ่งเป็น
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญ พระองค์ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น “ปราชญ์” และ “ธรรม
ราชา” ๒ การที่ พ ระองค์ ท รงศึ ก ษาเล่ า เรี ย นพุ ท ธวจนะคื อ พระไตรปิ ฎ กนั้ น ยั ง โด่ ง ดั ง ไกลไปถึ ง
อาณาจักรข้างเคียงอย่างอาณาจักรล้านนา๓ นอกจากนี้ พระองค์ยังส่งพระสุมนเถระไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เมืองเชียงใหม่ด้วย๔
ในรัชกาลของพระองค์ได้มีการนิมนต์สมเด็จพระมหาสามีสังฆราชมาจากนครพัน (เมืองเมาะ
ตะมะ พม่า) มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นพระราชอุปัชฌาย์ในการเสด็จออกผนวชของพระองค์
โดยเส้นทางการเดินทางของพระสังฆราชจากเมืองนครพันได้อาศัยเส้นทางผ่านบ้านเมืองในลุ่มน้ําปิง
ตอนล่างหลายเมืองก่อนที่จะไปถึงกรุงสุโขทัย ในระหว่างนั้น พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ได้ทรงโปรด
“...ให้จัดหมาก ข้าวตอก เทียน ธูป ดอกไม้ กัลปพฤกษ์ ปลูกสร้าง..ทําการบูชาตลอดหนทาง ใช้
ให้อํามาตย์มนตรีราชสกุลทั้งหลายไปรับบูชาสักการะ จากเมืองฉอดมาถึงเมืองเชียงทอง ถึงเมืองบาง
จันทร์ บางพารแล้วถึงเมืองสุโขทัยนี้...”๕
การเดินทางผ่านบ้านเมืองในลุ่มแม่น้ําปิงตอนล่างของพระสังฆราชครั้งนี้ นอกจากจะแสดง
ให้เห็นถึงความเป็นเส้นทางคมนาคมโบราณแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าประชาชนในเมืองต่างๆ ลุ่มแม่น้ํา
ปิงตอนล่างนี้ได้มีการนับถือพระพุทธศาสนาแล้ว ดังปรากฏมีการจัดเครื่องสักการะต่างๆ มาเตรียมรับ
พระสังฆราชตลอดเส้นทางที่ผ่านบ้านเมืองนั้น

๓.พระพุทธศาสนาในลุม่ แม่น้ําปิงตอนล่างรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท)
ช่วงเวลาที่พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ขึ้นครองราชย์นั้น กรุงสุโขทัยได้มีความขัดแย้งทาง
การเมืองทั้งภายในและภายนอก ทําให้กรุงสุโขทัยต้องล่อแหลมต่ออันตรายเป็นอย่างมาก เพื่อ
ปรับปรุงความมั่นคงภายในจําเป็นที่พระองค์จักต้องเสริมสร้างบุคลิกภาพของพระองค์ให้เป็นที่เชื่อถือ
อย่ า งหนึ่ ง คื อ การดํ า เนิ น รอยตามเยี่ ย งพ่ อ ขุ น รามคํ า แหงมหาราช ผู้ เ ป็ น วี ร บุ รุ ษ ของชาวสุ โ ขทั ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นปราชญ์รู้ธรรมและการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา๖ ดังนั้น พระองค์จึงทรง
๒

วิลาสวงศ์ พงศะบุตร และวุฒิชัย มูลศิลป์, “ลําดับพระมหากษัตริย์ไทย”, ใน สารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม ๓, (กรุงเทพฯ:
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ๒๕๔๘), หน้า ๑๔๑๕.
๓
แสง มนวิทูร, ร.ต.ท. (แปล), ชินกาลมาลีปกรณ์, (พิมพ์เป็นอนุสรณ์งานฌาปนกิจศพนางทองคํา สุวรร
นิชกุลณ สุสานพระบาท จ.ลําปาง ๑๗ มกราคม ๒๕๑๕), หน้า ๑๑๔.
๔
ตํานานมูลศาสนา, (พิมพ์เป็นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ๑๗
ธันวาคม ๒๕๑๘), หน้า ๑๙๙-๒๐๒.
๕
กรมศิลปากร, ประชุมจารึก ภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), หน้า ๓๐๒.
๖
พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, ศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตร์สุโขทัย-อยุธยา, (กรุงเทพฯ: มติชน,
๒๕๔๕), หน้า ๑๑๑-๑๑๒.
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ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

ใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงให้แก่อาณาจักร บ้านเมืองในลุ่มแม่น้ําปิง
ตอนล่างซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงสุโขทัยจึงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พระองค์ทรงเลือกที่จะเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและสร้างปูชนียสถานต่างๆ ดังนี้

ภาพที่ ๑ แผนที่แสดงที่ตั้งของเมืองโบราณในลุ่มแม่น้ําปิงจังหวัดกําแพงเพชร
๑. การสถาปนาพระบรมธาตุที่เมืองนครชุม
เมืองนครชุม ตั้งอยู่ในเขตตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร เป็นชุมชนที่มีคูน้ําและคัน
ดินล้อมรอบ อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําปิง เป็นชุมชนขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมรี มีขนาด ๒,๙๐๐ x
๔๐๐ เมตร พบบริเวณที่เป็นโบราณสถานทั้งภายในและภายนอกเมือง วัดสําคัญในบริเวณเมืองนี้คือ
วัดพระบรมธาตุ ได้รับการซ่อมแซมสมัยรัชกาลที่ ๕ จนทําให้เจดีย์องค์เดิมแบบทรงดอกบัวตูม
กลายเป็นเจดีย์แบบพม่า บริเวณทางทิศตะวันตกห่างจากตัวเมืองประมาณ ๒๕๐ เมตร เป็นที่ตั้งของ
กลุ่มวัดที่มีสถูป เจดีย์ วิหาร ล้วนก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่ รูปแบบของพระสถูปเจดีย์และวิหารจัดเป็น
ศิลปะสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัย๗
ในจารึ กนครชุ มได้กล่าวถึงการเสด็จมายังเมืองนครชุม ของพระมหาธรรมราชาที่ ๑ เพื่อ
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมด้วยหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากลังกาทวีปมาสถาปนาไว้ในเมืองนคร
ชุม ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่วัดพระบรมธาตุ พระ
อารามหลวง ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชรในปัจจุบัน
ข้อความในจารึกระบุว่า เมื่อปี พ.ศ.๑๙๐๐ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ได้อัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุ พร้อมด้วยหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากลังกาทวีปมาสถาปนาไว้ในเมืองนครชุม “...หากเอา
พระศรีรัตนมหาธาตุอันนี้มาสถาปนาในเมืองนครชุมนี้ปีนั้น พระมหาธาตุอันนี้ใช่ธาตุอันสามานย์
คือพระธาตุแท้จริงแลเอาลุกแต่ลังกาทวีปพู้นมาดายเอาทั้งพืชพระศรีมหาโพธิ อันพระพุทธเจ้าเรา
เสด็จอยู่ใต้ต้นและผจญพลขุนมาราธิราชได้ปราบแก่สัพพัญุตญาณเป็นพระพุทธ มาปลูกเบื้องหลัง
พระมหาธาตุนี้...”๘

๓๗๘.

๗

ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๒), หน้า ๓๗๗-

๘

กรมศิลปากร, ประชุมจารึก ภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), หน้า ๕๙-๖๐.
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พร้อมทั้งกล่าวอ้างถึงอนาคตกาลเมื่อสิ้นพระศาสนาของพระสมณโคดมพุทธเจ้าว่า พระบรม
สารีริกธาตุส่วนต่างๆของพระพุทธเจ้าที่มีการอัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ในชมพูทวีป
และเสด็จมารวมกันที่พระบรมธาตุเมืองนครชุมนี้

ภาพที่ ๒ พระบรมธาตุนครชุม วัดพระบรม
ธาตุ พระอารามหลวง ซึ่ ง ได้ รั บ การ
ปฏิสังขรณ์จากเจดีย์ทรงดอกบัวตูมให้เป็น
เจดีย์แบบพม่าสมัยรัชกาลที่ ๕
๒. การประดิษฐานพระพุทธบาทจําลองที่เมืองบางพาน
เมื อ งบางพาน อยู่ ใ นเขตบ้ า นวั ง พาน ตํ า บลเขาคี ริ ส อํ า เภอพรานกระต่ า ย จั ง หวั ด
กําแพงเพชร เป็นเมืองโบราณรูปค่อนข้างกลม มีคูน้ําและคันดินล้อมสามชั้น ภายในเมืองมีซากวัด
กลางเมือง มีกองศิลาแลงและลานยกสูงจากพื้ นดิน เป็นเมืองที่มีศิลาจารึกกล่าวถึงว่าทางด้าน
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองมีเขานางทองตั้งอยู่กลางทุ่ง บนยอดเขานี้มีซากวัดโบราณ มีฐานพระ
เจดีย์ทรงดอกบัวตูม มณฑปพระพุทธบาทที่พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ทรงประดิษฐาน เมืองบางพานนี้
ตั้งอยู่บนเส้นถนนพระร่วงจากเมืองกําแพงเพชรไปยังเมืองสุโขทัย๙
ข้อความในจารึกเขาสุมนกูฏ ซึ่งจารึกขึ้นในรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ ๑ ระบุว่าพระองค์
ได้โปรดให้มีการไปพิม พ์หรือจําลองเอารอยพระพุทธบาทของพระพุท ธเจ้าที่เขายอดเขาสุมนกูฏ
บรรพตในลังกามาประดิษฐานไว้เหนือยอดเขาทางด้านทิศตะวันตกของเมืองสุโขทัย ในจารึกจึงเรียก
ภูเขาลูกนั้นว่า “เขาสุมนกูฏ” ด้วย๑๐ ปัจจุบันคือ เขาพระบาทใหญ่ ในเขตอรัญ ญิกของเมืองเก่า
สุโขทัย๑๑
นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อความในจารึกนครชุมว่า พระองค์ได้ประดิษฐานพระพุทธบาท
จําลองไว้บนยอดเขานางทองพร้อมกับยอดเขาอื่นๆ อีก ๔ แห่ง ความว่า “...พระยาธรรมิกราชให้ไป
พิ ม พ์ เ อารอยตี น ___พระเป็ น เจ้ า เถิ ง สิ ง หลอั น เหยี ย บเหนื อ จอมเขาสุ ม นกู ฏ บรรพต...อั น หนึ่ ง

๙

ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๒), หน้า ๓๗๐.
กรมศิลปากร, ประชุมจารึก ภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), หน้า ๙๑.
๑๑
กรมศิลปากร, นําชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร, (สุโขทัย: วิทยา
คอมพิวเตอร์-ออฟเซท, ๒๕๔๖), หน้า ๓๘.
๑๐
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ประดิษฐานไว้ในเมืองศรีสัชชนาลัยเหนือจอมเขา___อันหนึ่งประดิษฐานไว้ในเมืองสุโขทัยเหนือจอม
เขาสุมนกูฏ อันหนึ่งประดิษฐานไว้ในเมืองบางพานเหนือจอมเขานางทอง...”๑๒
การที่พระมหาธรรมราชาที่ ๑ โปรดให้อัญเชิญพระพุทธบาทจําลองไปประดิษฐานบนยอดเขา
นางทองที่เมืองบางพานนั้น คงไม่ใช่เพราะเมืองบางพานเป็นเมืองใหญ่และมีความสําคัญมากมาแต่
เดิมแน่ แต่หากเป็นเพราะว่าเขานางทองซึ่งเป็นภูเขาลูกย่อมๆ ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งใกล้เมืองบางพานตาม
เส้นทางคมนาคมจากเมืองสุโขทัยไปเมืองนครชุม เขาลูกนี้น่าจะเป็น “จุดสังเกต” ของเมืองบางพาน
และชุมชนโดยรอบ เพราะเป็นภูเขาลูกเดียวที่มีอยู่ในละแวกนี้ สามารถมองเห็นเป็นที่หมายสําหรับ
นักเดินทางได้แต่ไกล
อีกทั้งความเชื่อเรื่องภูเขาศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นความเชื่อดั้งเดิมที่ปรากฏอยู่ทั่ว
ภูมิภาคนี้มาก่อนอยู่แล้ว การที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจําลองไว้บนยอดเขานางทองก็เหมือนการ
สร้างความศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาลูกย่อมๆ นี้ให้มีเพิ่มมากขึ้น๑๓
ร อ ย พ ร ะ พุ ท ธ บ า ท จํ า ล อ ง ที่
ประดิษฐานบนยอดเขานางทองถูกอัญเชิญ
ลงไปกรุงเทพมหานครในสมัยรัชกาลที่ ๕
โดยพระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่ อ ครั้ ง ดํ า รงพระยศสมเด็ จ พระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ปัจจุบัน
ประดิษฐานจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร
ภาพที่ ๓ เขานางทอง ในเขตเมืองบางพาน
ซึ่ ง เป็ น อี ก สถานที่ ห นึ่ ง ที่ พ ระมหาธรรม
ราชาที่ ๑ โปรดให้
ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลอง
๓.การประดิษฐานพระพุทธบาทจําลองทีเ่ มืองพระบาง
เมืองพระบาง เป็นชื่อเรียกเมืองนครสวรรค์ในสมัยสุโขทัย ตั้งอยู่ที่เชิงเขากบในเขตอําเภอ
เมืองนครสวรรค์ เป็นชุมชนโบราณ มีคูน้ําและคันดินล้อมรอบขนาด ๖๐๐ x ๕๐๐ เมตร แต่ปัจจุบัน
อยู่ในสภาพลบเลือน เพราะอยู่ในเขตเขตเมืองที่มีชุมชนและสิ่งก่อสร้างมากมาย แต่บริเวณกลาง
เมืองมีวัดวรนาถบรรพตเป็นวัดสําคัญเพราะมีพระสถูปเจดีย์ โบสถ์ วิหารโบราณให้เห็นอยู่ แต่
โบราณสถานเหล่านี้มีลักษณะว่าได้ปฏิสังขรณ์เรื่อยมาแต่สมัยอยุธยาพระสถูปประธานเป็นสถูปทรง
กลม แต่มีเค้าเงื่อนให้เห็นว่าได้ถูกซ่อมเปลี่ยนแปลงและพอกทับ เดิมน่าจะเป็นสถูปทรงดอกบัวตูม

๑๒

กรมศิลปากร, ประชุมจารึก ภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), หน้า ๖๙-๗๐.
ธีระวัฒน์ แสนคํา, “เมืองบางพาน : พัฒนาการของเมืองขนาดเล็กตามเส้นทางถนนพระร่วง”, ใน
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, (ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒
กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔), หน้า ๕-๖.
๑๓
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แบบสุโขทัย นอกจากนั้นบนยอดเขากบยังพบซากวัดโบราณ รวมทั้งรอยพระพุทธบาทจําลองบน
ยอดเขานี้ด้วย๑๔
ในจารึกนครชุมได้ปรากฏข้อความว่า พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ได้ประดิษฐานพระพุทธบาท
จําลองไว้บนยอดเขานางทองพร้อมกับยอดเขาอื่นๆ อีก ๔ แห่ง รวมทั้งเหนือจอมเขาที่ปากพระบาง
ด้วย ความว่า
“...พระยาธรรมิกราชให้ไปพิมพ์เอารอยตีน___พระเป็นเจ้าเถิงสิงหลอันเหยียบเหนือจอมเขา
สุมนกูฏบรรพต...อันหนึ่งประดิษฐานไว้ในเมืองศรีสัชชนาลัยเหนือจอมเขา___อันหนึ่งประดิษฐานไว้
ในเมืองสุโขทัยเหนือจอมเขาสุมนกูฏ อันหนึ่งประดิษฐานไว้ในเมืองบางพานเหนือจอมเขานางทอง
อันหนึ่งประดิษฐานไว้เหนือจอมเขาที่ปากพระบาง จารึกก็ยังไว้ด้วยทุกแห่งฯ”๑๕
จอมเขาที่ปากพระบางนั้น จะเป็นที่อื่นเสียไม่ได้นอกจากเขากบในเขตวัดวรนาถบรรพต พระ
อารามหลวง เนื่องจากบนเขาลูกนี้ได้มีการพบรอยพระพุทธบาทศิลาจําลอง มีลักษณะลวดลาย
คล้ายคลึงกับรอยพระพุทธบาทจําลองจากเขาพระบาทใหญ่ เมืองเก่าสุโขทัย และที่เขานางทอง
จังหวัดกําแพงเพชร นอกจากนี้ ตําแหน่งที่ตั้งของเขากบยังอยู่ติดกับตัวชุมชนโบราณเมืองพระบาง
หรือนครสวรรค์เก่า ใกล้เคียงกับปากน้ําโพ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ําปิงและแม่น้ําน่านไหลมาบรรจบกันจน
กลายเป็นแม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งแต่เดิมบริเวณดังกล่าวน่าจะมีชื่อเรียกว่า “ปากพระบาง” เพราะ
ปากน้ําอยู่ใกล้กับเมืองพระบาง

ภาพที่ ๔ รอยพระพุทธบาทจําลองบนยอดเขากบ วัดวร
นาถบรรพต ในเขตเมืองพระบาง สันนิษฐานว่าคือรอยพระ
พุทธบาทจําลองที่สร้างขึ้นในรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ ๑
ตามข้อความที่ปรากฏในจารึกนครชุม

๓๘๓.

๑๔

ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๕๒), หน้า ๓๘๒-

๑๕

กรมศิลปากร, ประชุมจารึก ภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), หน้า ๖๙-๗๐.
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๔.บทวิเคราะห์พระพุทธศาสนาในลุ่มแม่น้ําปิงตอนล่างรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท)
ในรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ ๑ พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์มีความเจริญรุ่งเรืองมาก
ในอาณาจักรสุโขทัย ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าพระองค์ได้นิมนต์พระสังฆราชมาจากเมืองนครพันเพื่อเผย
แผ่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ในอาณาจักรสุโขทัย เมื่อทรงรับพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์แล้ว
พระองค์ก็เสด็จออกผนวชที่วัดป่ามะม่วง สร้างพระพุทธรูป วิหาร เจดีย์และโบสถ์ในเมืองต่างๆ จน
พัฒนาขึ้นเป็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะคือ เจดีย์ทรงดอกบัวตูม มีการสถาปนาพระบรม
ธาตุและประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลองในบ้านเมืองในอาณาจักร ตลอดจนนําไพร่พลมาทําการ
สักการะพระพุทธบาทที่เขาสุมนกูฏ นอกจากนี้ ยังทรงส่งพระสุมนเถระไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ลัทธิลังกาวงศ์ที่เมืองเชียงใหม่ และมอบพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานยังเมืองน่านอีกด้วย๑๖
การที่พระมหาธรรมราชาที่ ๑ แห่งกรุงสุโขทัยมีการสถาปนาพระบรมธาตุและประดิษฐาน
รอยพระพุทธบาทจําลองในบ้านเมืองในลุ่มแม่น้ําปิงตอนล่างนั้น น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการขยาย
อํานาจเข้ามายังลุ่มน้ําปิงของกรุงสุโขทัยด้วย เนื่องจากว่าต้องการที่จะเข้ามามีบทบาทในการควบคุม
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าของเมืองเหล่านี้ ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางการค้า
ที่สําคัญนั่นก็คือ เเม่น้ําปิง
จากการศึกษาของธีระวัฒน์ แสนคํา เรื่อง “การเมืองและศาสนา : การขยายอิทธิพลของ
กรุงสุโขทัยสู่เมืองในลุ่มน้ําปิงเขตจังหวัดกําแพงเพชร”๑๗ ยังพบว่าอีกประการหนึ่งก็คือ อํานาจกรุง
สุโขทัยในช่วงหลังไม่สามารถเข้าไปควบคุมเมืองตากซึ่งอยู่ริมแม่น้ําปิงทางตอนเหนือของเมืองนครชุม
นี้ได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ก็เพราะว่าเมืองตากมีลักษณะเป็นเมืองชายขอบที่อยู่ระหว่างอาณาจักรสุโขทัย
กับอาณาจักรล้านนา บางครั้งเมืองตากก็ไปขึ้นกับล้านนา๑๘ ทําให้ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งที่เมือง
ตากอยู่ห่างจากเมืองสุโขทัยน้อยกว่าเมืองนครชุมและเมืองอื่นๆ ในบริเวณลุ่มน้ําปิงด้วยซ้ํา
ในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ อํานาจควบคุมของเมืองสุโขทัยได้อ่อนแอลงหลังจาก
การสวรรคตของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ทําให้บรรดาเมืองใหญ่น้อยหลายเมืองประกาศตัวเป็น
อิสระอยู่นอกการควบคุมของเมืองสุโขทัย ดังปรากฏความในจารึกนครชุม ความว่า
“...เป็นเจ้าเป็นขุนอยู่บ้านเมืองขาด___หลายบั้นหลายท่อนแซว___หลายบั้นหายท่อนดัง
เมื อ งพ___นกเป็ น ขุ น หนึ่ ง เมื อ งคนที พระบางหาเป็ น ขุ น หนึ่ ง ___เมื อ งเชี ย งทองหาเป็ น ขุ น หนึ่ ง
เมือง___หาเป็นขุนหนึ่ง เมืองบางพานหาเป็นขุนหนึ่ง...”๑๙
๑๖

พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, ศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตร์สุโขทัย-อยุธยา, (กรุงเทพฯ: มติชน,
๒๕๔๕), หน้า ๑๑๒-๑๒๑.
๑๗
ธีระวัฒน์ แสนคํา, “การเมืองและศาสนา : การขยายอิทธิพลของกรุงสุโขทัยสู่เมืองในลุ่มน้ําปิงเขต
จังหวัดกําแพงเพชร”, ใน วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร,
(ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓), หน้า ๖-๑๐.
๑๘
ตํานานมูลศาสนา, (พิมพ์เป็นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ๑๗
ธันวาคม ๒๕๑๘), หน้า ๒๐๙.
๑๙
กรมศิลปากร, ประชุมจารึก ภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), หน้า ๖๗.
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หากเรามองจากสภาพปัจจุบันก็คงที่จะอดสงสัยไม่ได้ว่า เมืองเหล่านี้ทําไมถึงกล้าที่จะ
ปฏิเสธอํานาจจากเมืองใหญ่อย่างเมืองสุโขทัย และไม่ปรากฏชื่อเมืองนครชุมซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่
เลย แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือว่าบ้านเมืองในลุ่มน้ําปิง อย่างน้อยก็เมืองคนที
เมืองพระบาง เมืองเชียงทองและเมืองบางพาน ต่างก็มีกลุ่มอํานาจท้องถิ่นดั้งเดิมอยู่ก่อนแล้ว และ
พยายามที่จะตีตัวออกห่างจากการควบคุมของกรุงสุโขทัย
เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นเช่นนี้จึงทําให้พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ต้องนํากําลังทหารจาก
เมืองศรีสัชนาลัยมาปราบปรามศัตรูที่เมืองสุโขทัยแล้วก็ขึ้นครองราชย์แทนพระบิดา หลังจากนั้นก็
ทรงปราบปรามเมืองใหญ่น้อยที่แข็งข้อกระด้างกระเดื่อง แล้ว “แต่งให้ขุนพี่ขุนน้องลูกหลาน” ไป
ปกครองเมืองเหล่านั้น๒๐
ดังนั้นในสมัยนี้เมืองต่างๆ ในลุ่มน้ําปิงตอนล่างเหล่านี้จึงน่าจะมีเจ้าเมืองที่เป็นเชื้อพระวงศ์
ที่มาจากจากเมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัยปกครอง และถนนพระร่วงที่เป็นเส้นทางคมนาคมโบราณ
ระหว่างเมืองสุโขทัยกับเมืองนครชุม-กําแพงเพชรก็น่าจะสร้างขึ้นในระยะหลังจากนี้ไม่นาน เพราะ
การสร้างถนนพระร่วงที่เชื่อมเมืองต่อเมืองทําให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ ควบคุมและอาจมี
ประโยชน์ในการขยายพระราชอาณาเขตด้วย๒๑
นอกจากนี้ ข้อความในจารึกนครชุมที่กล่าวถึงการเสด็จมายังเมืองนครชุมของพระมหา
ธรรมราชาที่ ๑ เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากลังกาทวีปมา
ประดิษฐานไว้ในเมืองนครชุมนั้น การเสด็จมาเมืองนครชุมของพระองค์ครั้งนี้หาได้เป็นการกระทําใน
ด้านศาสนาแต่เพียงอย่างเดียวไม่ หากแต่เป็นการแสดงพระราชอํานาจของพระองค์เหนือบ้านเล็ก
เมืองน้อยในลุ่มน้ําปิงที่อยู่ใกล้เคียงกับเมืองนครชุมอันเป็นเมืองใหญ่นี้
ในขณะเดียวกันก็ใช้เมืองนครชุมเป็นศูนย์กลางในการปกครองและควบคุมดูแลบ้านเล็ก
เมืองน้อย เช่น เมืองคนที เมืองไตรตรึงษ์และเมืองบางพานแทนเมืองราชธานี เพราะในส่วนหลัง
ของจารึกนครชุมได้กล่าวคําสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระองค์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความชอบธรรม
และพระราชอํานาจที่มีเหนือเมืองต่างๆ๒๒

๕.บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากข้ อ มู ล ที่ ผู้ เ ขี ย นนํ า เสนอข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ในรั ช กาลพระมหาธรรมราชาที่ ๑
พระองค์ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ ที่ทรงยอมรับนับถือจากพระสังฆราชจากเมืองนคร
พัน นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงสถาปนาพระบรมสารีริกธาตุที่เมืองนครชุม และประดิษฐานรอย
พระพุทธบาทจําลองที่ทรงโปรดให้จําลองมาจากยอดเขาสุมนกูฏบรรพต ลังกาทวีป มาประดิษฐาน

๒๐

กรมศิลปากร, ประชุมจารึก ภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘), หน้า ๖๘.
นคร พันธุ์ณรงค์, ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย, (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๘), หน้า ๒๒.
๒๒
ธีระวัฒน์ แสนคํา, เมืองโบราณนครชุมและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดพระบรมธาตุ, (กําแพงเพชร: เจริญ
การพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๙.
๒๑
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ไว้เหนือยอดเขานางทอง เมืองบางพาน และเขาปากพระบาง (เขากบ) เมืองพระบาง (นครสวรรค์)
ซึ่งล้วนแต่เป็นบ้านเมืองในลุ่มแม่น้ําปิงตอนล่าง
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลุ่มแม่น้ําปิงของพระมหาธรรมราชาที่ ๑ ยังมีนักวิชาการ
วิเคราะห์ว่า พระองค์มีนัยทางการเมืองแฝงอยู่กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย แต่การสถาปนา
อํานาจของพระองค์ผ่านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลุ่มแม่น้ําปิงตอนล่างก็ไม่ยั่งยืนมากนัก เมื่อกรุง
ศรีอยุธยาได้ขยายอิทธิพลเข้ามาโดยใช้ทั้งกําลังทหารและระบบความสัมพันธ์ทางเครือญาติเข้ามายึด
ครองดินแดนอาณาจักรสุโขทัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองกําแพงเพชรที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
สืบเนื่องต่อจากเมืองนครชุม
ปัจจุบันเรามักมองถึงเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่เมืองหลวงในแต่ละยุคของ
ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง แต่เรายังขาดการศึกษาถึงการเข้ามาของพระพุทธศาสนาใน
ท้อ งถิ่ นต่ างๆ ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งกรณีที่ บ้ า นเมื อ งนั้ น มี หลั กฐานประวั ติศ าสตร์
กล่าวถึง หรือแม้แต่การมองพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาในชุมชนโบราณต่างๆ ก็มีค่อนข้างน้อย
เพราะเราค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องการเมืองการปกครองมากไป รวมทั้งเห็นเจดีย์วิหารเป็น
เพียงซากโบราณสถานจนลืมที่จะกล่าวให้เห็นความสําคัญหรือบทบาททางพระพุทธศาสนา ดังนั้น
บทความนี้ จึ ง เป็ น เสมื อ นการจุ ด ประกายแนวคิ ด ที่ จ ะผลั ก ดั น สนั บ สนุ น ให้ แ ต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ศึ ก ษา
พัฒนาการทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นของตัวเอง นอกจากจะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้ว
ยังจะทําให้เราความเป็นมาของท้องถิ่นของเราด้วย
นอกจากนี้ กรณีที่พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ทรงสถาปนาพระบรมธาตุและประดิษฐาน
รอยพระพุทธบาทจําลองในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําปิงตอนล่างนั้น เรายังสามารถขยายผลการศึกษาพัฒนา
ส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาได้อีกด้วย กล่าวคือ สามารถจัดเส้นทางศึกษา
ท่องเที่ยวหรือแสวงบุญตามรอยพระราชศรัทธาของพระมหาธรรมราชาที่ ๑ ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําปิง
ตอนล่างได้ นอกจากจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวแสวงบุญแล้ว ผู้ที่ร่วมเดินทางในเส้นทางนี้ยังจะได้
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนต่างๆ ในเส้นทางนั้นไปในขณะเดียวกันด้วย อันจะทําให้เราเข้าใจอดีต
ของท้องถิ่นแห่งนี้มาขึ้นกว่าเดิม
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หลักธรรมสําหรับเจ้าอาวาสที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก
Dhamma for abbots in Tipitaka texts
พระศรีสุทธิพงศ์๑

๑.บทนํา
พระพุ ท ธองค์ ไ ด้ แ สดงหลั ก ธรรมสํ า หรั บ ภิ ก ษุ ผู้ เ ป็ น เจ้ า อาวาสไว้ อ ย่ า งชั ด เจนใน
พระไตรปิฎก แต่ที่ปรากฏชัดเจน คือ อาวาสิกวรรค แห่งอังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต มี ๑๐ สูตร๒
สามารถจําแนกกว้างๆ เป็น ๒ ลักษณะ คือ หลักธรรมที่ส่งเสริมการทําหน้าที่ของเจ้าอาวาสและข้อ
ปฏิบัติที่เจ้าอาวาสผู้หวังความเจริญจะต้องละเว้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.๑ หลักธรรมที่ส่งเสริมการทําหน้าทีข่ องเจ้าอาวาส
(๑) อาวาสิกสูตร ว่าด้วยธรรมของเจ้าอาวาส ความโดยสรุปว่า ภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสผู้
ไม่ประกอบ ด้วยธรรม ๕ ประการจะเป็นผู้ที่ไม่ควรยกย่อง แต่ถ้าภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕
ประการเป็นผู้ที่ควรยกย่อง๓ คือ
๑) เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยอากัปกิริยาและวัตรปฏิบัติ๔ (มีกิริยามารยาทท่าทีการ
แสดงออกทางกาย วาจาสํารวมงดงาม และเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่สม่ําเสมอเรียบร้อย)
๒) เป็นพหูสูต (ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก รู้หลักพระธรรมวินัย มีความรู้ความเข้าใจกว้าง
ขวางลึกซึ้ง)
๓) เป็นผู้ประพฤติขัดเกลา (ฝึกอบรมตนในไตรสิกขา ชอบความสงบ ยินดีในกัลยาณ
ธรรม)
๔) มีกัลยาณพจน์ (มีวาจางาม กล่าวกัลยาณพจน์ รู้จักพูด รู้จักเจรจาน่าศรัทธาและนํา
ปัญญา)
๕) มีปญ
ั ญา (รูเ้ ข้าใจ รู้คิด รู้พจิ ารณา เฉลียวฉลาด สามารถแก้ปัญหาได้ทนั ท่วงที)๕
พระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่า เจ้าอาวาสผู้ควรยกย่องนั้นต้องประกอบด้วยหลักธรรมทั้งส่วน
ที่เกี่ยวกับมรรยาทและข้อวัตรอันเป็นทําเนียมของหมู่สงฆ์ ต้องสนใจการศึกษาจนสามารถจดจําคํา
สอนได้ไม่ลืมเลือนเป็นพหูสูต ในด้านความประพฤติก็ต้องสนใจการประพฤติเพื่อขัดเกลาให้กิเลสเบา

๑

ป.ธ.๙,พธ.บ.,กศ.ม. (บริหารการศึกษา), อาจารย์ประจําสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์, นิสิตปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
๒
อาวาสิกวรรค หมวดว่าด้วยภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสมี ๑๐ สูตร. องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๓๑-๒๔๐/
๓๗๓-๓๘๓.
๓
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๓๑/๓๗๓.
๔
หมายถึงมรรยาทของความเป็นสมณะ. องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๓๖/๓/๔๘๖.
๕
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่
๑๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้งส์ แมส โปรดักส์ จํากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๘๓-๑๘๔.
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บาง เจรจากับคนอื่นด้วยคําที่สัตย์จริงและด้วยถ้อยคําไพเราะรื่นหู พร้อมกันนั้นก็ต้องมีปัญญาเฉลียว
ฉลาด สามารถนําพาหมู่คณะและแก้ปัญหาได้อย่างเรียบร้อย
(๒) ปิยสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้เป็นที่รัก ความโดยสรุปว่า ภิกษุเจ้าอาวาสประกอบ
ด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นที่รัก เป็นที่เคารพ และเป็นที่ยกย่องของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย๖
คือ
๑) เป็นผู้มีศีล (ตั้งมั่นอยู่ในศีล สํารวมในพระปาฏิโมกข์ ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบท)
๒) เป็นพหูสูต
๓) มีกัลยาณพจน์
๔) เป็นฌานลาภี (ได้แคล่วคล่องในฌาน ๔ ที่เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน)
๕) ประจักษ์แจ้งวิมุตติ (บรรลุเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ สิ้นอาสวะแล้ว)๗
พระสู ต รนี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า เจ้ า อาวาสผู้ ที่ จ ะเป็ น ที่ เ คารพรั ก ของเพื่ อ นสพรหมจารี
นอกจากจะถึงพร้อมด้วยศีล สํารวมในปาติโมกข์เป็นต้นอันเป็นส่วนของความประพฤติแล้ว ในด้าน
สติปัญญาก็ต้องผ่านการศึกษาจนทรงจําคําสอนได้ดีและสามารถถ่ายทอดแก่คนอื่นได้อย่างไม่ติดขัด
การเจรจากับคนอื่นก็ใช้คําที่งาม ไพเราะ เข้าใจได้ง่าย แต่คุณสมบัติสําคัญที่จะทําให้ได้รับความเคารพ
รักจากสพรหมจารี คือ ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการกระทําความเพียรจนได้บรรลุฌาน ๔ อัน
เป็นผลระดับโลกิยะ พร้อมกันนั้นก็ต้องขวนขวายปฏิบัติต่อจนรู้แจ้งด้วยเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ
ทําลายอาสวะกิเลสได้หมดสิ้น อันถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนานี้
(๓) โสภณสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อาวาสงดงาม ความโดยสรุปว่า ภิกษุเจ้าอาวาส
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมทําอาวาสให้งาม๘ คือ
๑) เป็นผู้มีศีล
๒) เป็นพหูสูต
๓) มีกัลยาณพจน์
๔) สามารถกล่าวธรรมีกถา (สามารถกล่าวสอนธรรมให้ผู้มาหาเห็นแจ่มชัด ยอมรับไป
ปฏิบัติ เร้าใจให้แกล้วกล้า และเบิกบานใจ)
๕) เป็นฌานลาภี๙
พระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่า เจ้าอาวาสผู้ที่จะทําอาวาสให้งดงามได้ นอกจากจะถึงพร้อม
ด้ ว ยศี ล สํ า รวมในปาติ โ มกข์ ผ่ า นการศึ ก ษามาดี จ นเป็ น พหู สู ต เจรจากั บ คนอื่ น ด้ ว ยวาจางาม
สละสลวย เข้าใจความหมายได้ง่ายแล้ว คุณสมบัติที่สําคัญที่จะทําให้วัดกลายเป็นสถานที่ที่คนเห็นแล้ว
ประทับใจ อยากแวะเวียนมาเรื่อยๆ นั้น คือ เจ้าอาวาสจะต้องมีความสามารถในการชี้แจงแสดงธรรม
ให้ เห็ นชั ด ชวนอยากให้รั บ ไปปฏิ บัติ ปลอบชโลมใจให้ส ดชื่น ร่า เริ ง ในส่ ว นของการปฏิ บัติ ก็ต้ อ ง
ก้าวหน้าได้พบกับความสงบ คือ ได้ฌาน ๔ อันทําให้จิตสงบปราศจากกิเลสด้วยอํานาจของฌาน
๖

องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๓๒/๓๗๔-๓๗๕.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๘๔.
๘
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๓๓/๓๗๕.
๙
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๘๔.
๗

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๑๓

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

สมาบัติ คุณสมบัติเหล่านี้จะทําให้วัดงดงาม คือ งามด้วยอํานาจแห่งความสงบทั้งด้านการปฏิบัติและ
บรรยากาศในวัด
(๔) พหูปการสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้มีอุปการะมากแก่อาวาส ความโดยสรุปว่า
ภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้ ย่อมเป็นผู้มีอุปการมากแก่อาวาส๑๐ คือ
๑) เป็นผู้มีศีล
๒) เป็นพหูสูต
๓) รู้จักปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ปรักหักพัง (เอาใจใส่ดูแลซ่อมแซมเสนาสนะที่ชํารุดหักพัง)
๔) บอกกล่าวในคราวจะได้ทําบุญแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ (เมื่อมีพระสงฆ์หมู่ใหญ่มาจากต่าง
ถิ่นต่างแคว้น ก็ขวนขวายบอกชาวบ้านผู้ปวารณาไว้ให้มาทําบุญ๑๑
๕) เป็นฌานลาภี๑๒
พระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่า เจ้าอาวาสผู้ที่จะมีอุปการะต่อวัดนั้น นอกจากจะถึงพร้อมด้วย
ศีล สํารวมในปาติโมกข์ ผ่านการศึกษามาดีจนเป็นพหูสูตแล้ว คุณสมบัติสําคัญที่จะขาดไม่ได้คือ เจ้า
อาวาสจะต้องมีความฉลาดและสามารถในการชักชวนคฤหัสถ์ผู้ได้ทําการปวารณาไว้ให้มาช่วยกัน
ปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมเสนาสนะที่ชํารุดทรุดโทรมให้กลับมามั่นคงแข็งแรงสวยงาม พร้อมกันนั้น เมื่อถึง
คราวที่ในวัดมีภิกษุอาศัยอยู่จํานวนมาก หรือมีอาคันตุกภิกษุเดินทางมาจากถิ่นอื่น นอกจากเจ้าอาวาส
จะต้อนรับและจัดให้เข้าอาศัยในเสนาสนะแล้ว จะต้องชักชวนคฤหัสถ์ให้มาร่วมถวายการอุปถัมภ์บํารุง
ด้วย ด้านการปฏิบัติส่วนตัวก็ต้องขวนขวายในการทําความเพียรเพื่อรักษาจิตใจให้สงบ เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติต่อไป
(๕) อนุกัมปสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุอนุเคราะห์คฤหัสถ์ ความโดยสรุปว่า ภิกษุเจ้า
อาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมอนุเคราะห์คฤหัสถ์ได้๑๓ คือ
๑) ชักนําคฤหัสถ์ให้ถือปฏิบตั ิในอธิศีล๑๔
๒) ยังคฤหัสถ์ให้ตั้งอยู่ในการเห็นธรรม๑๕
๓) ไปเยี่ยมให้สติคฤหัสถ์ผู้เจ็บไข้
๔) บอกกล่าวคฤหัสถ์ในคราวจะได้ทําบุญแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
๕) ไม่ทําศรัทธาไทยให้ตกไป (ชาวบ้านถวายโภชนะใดๆ จะด้อยหรือดี ก็ฉันด้วยตนเอง
ไม่ทําของที่เขาถวายด้วยศรัทธาให้หมดคุณค่าไป)๑๖
พระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่า เจ้าอาวาสผู้จะอนุเคราะห์คฤหัสถ์ก็ต้องทําอย่างเอื้อเฟื้อพระ
ธรรมวินัย ไม่ให้เป็นการประจบคฤหัสถ์ หรือ อเนสนา (การแสวงหาลาภด้วยวิธีอันไม่สมควร) เพื่อ
๑๐

องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๓๔/๓๗๖.
บอกชาวบ้าน หมายถึง บอกในตระกูลที่ได้ปวารณาไว้. องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๓๖/๓/๔๘๙.
๑๒
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๘๕.
๑๓
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๓๕/๓๗๗.
๑๔
อธิศีล ในที่นี้หมายถึงศีล ๕. องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๓๖/๓/๔๙๐.
๑๕
ธรรม ในที่นี้หมายถึงอริยสัจ ๔. องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๓๖/๓/๔๙๐.
๑๖
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๘๕๑๑

๑๘๖.
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๑๔

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

สงเคราะห์คฤหัสถ์ผู้ถวายการบํารุงวัด เจ้าอาวาสจึงควรแนะนําสั่งสอนให้เขารักษาศีล ๕ และมีโอกาส
ปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาตามความเป็นจริง ในยามที่คฤหัสถ์เจ็บป่วยก็ควรไปให้
กําลังใจด้วยการสั่งสอนให้มีสติมั่นคงในพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งสูงสุด ในยามปกติเมื่อมีภิกษุเดินทาง
จากต่างถิ่นมามากๆ ก็ให้บอกแก่คฤหัสถ์เพื่อจะได้มาร่วมทําบุญ เมื่อคฤหัสถ์ถวายของเคี้ยวของฉัน ไม่
ว่าจะเป็นของธรรมดาหรือของประณีตก็ให้ฉลองศรัทธาตามสมควร ไม่ควรเลือกฉันแต่ของที่ประณีต
เพราะจะเป็นการทําศรัทธาไทยให้ตกไป
๑.๒ หลักธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการทําหน้าที่ของเจ้าอาวาส
(๑) ปฐมอวัณณาหารสูตร ว่าด้วยคนที่ควรติเตียน สูตรที่ ๑ ความโดยสรุปว่า ภิกษุเจ้า
อาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมดํารงอยู่ในนรก เหมือนถูกนําไปฝังไว้ คือ
๑) ไม่พิจารณาใคร่ครวญโดยรอบคอบแล้ว จึงกล่าวสรรเสริญคนทีค่ วรติเตียน
๒) ไม่พิจารณาใคร่ครวญโดยรอบคอบแล้ว จึงกล่าวติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ
๓) ไม่พิจารณาใคร่ครวญโดยรอบคอบแล้ว จึงแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควร
เลื่อมใส
๔) ไม่พิจารณาใคร่ครวญโดยรอบคอบแล้ว จึงแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควร
เลื่อมใส
๕) ทําศรัทธาไทยให้ตกไป๑๗
ภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการตรงกันข้ามกับที่กล่าวถึงนี้ย่อมดํารง
อยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้
(๒) ทุติยอวัณณาหารสูตร ว่าด้วยคนที่ควรติเตียน สูตรที่ ๒ ความโดยสรุปว่า ภิกษุเจ้า
อาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมดํารงอยู่ในนรก เหมือนถูกนําไปฝังไว้๑๘ คือ
๑) ไม่พิจารณาใคร่ครวญโดยรอบคอบแล้ว จึงกล่าวสรรเสริญคนทีค่ วรติเตียน
๒) ไม่พิจารณาใคร่ครวญโดยรอบคอบแล้ว จึงกล่าวติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ
๓) เป็นผู้ตระหนี่หวงแหนที่อยู่อาศัย (หวงแหน ไม่พอใจให้ภิกษุอื่นเข้ามาอยู่แทรกแซง
หรือกีดกันภิกษุอื่นที่มิใช่พวกของตนไม่ให้เข้าอยู่)
๔) เป็นผู้ตระหนี่หวงแหนตระกูลอุปัฏฐาก (ไม่พอใจให้โยมอุปัฏฐากไปบํารุงภิกษุอื่น)
๕) ทําศรัทธาไทยให้ตกไป๑๙
ภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการตรงกันข้ามกับที่กล่าวถึงนี้ย่อมดํารง
อยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้
(๓) ตติยอวัณณาหารสูตร ว่าด้วยคนที่ควรติเตียน สูตรที่ ๓ ความโดยสรุปว่า ภิกษุเจ้า
อาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมดํารงอยู่ในนรก เหมือนถูกนําไปฝังไว้๒๐ คือ
๑) ไม่พิจารณาใคร่ครวญโดยรอบคอบแล้ว จึงกล่าวสรรเสริญคนทีค่ วรติเตียน
๑๗

องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๓๖/๓๗๘.
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๓๗/๓๗๙.
๑๙
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๘๖.
๒๐
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๓๘/๓๘๐.
๑๘
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๑๕

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

๒) ไม่พิจารณาใคร่ครวญโดยรอบคอบแล้ว จึงกล่าวติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ
๓) เป็นผู้ตระหนี่หวงแหนที่อยู่อาศัย
๔) เป็นผู้ตระหนี่หวงแหนตระกูลอุปัฏฐาก
๕) เป็นผู้ตระหนี่หวงแหนลาภ (หวงลาภ พยายามกีดกันภิกษุอื่นไม่ให้ได้ลาภ)๒๑
ภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการตรงกันข้ามกับที่กล่าวถึงนี้ย่อมดํารง
อยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้
พระสูตรทั้ง ๓ นี้แสดงความโดยสรุปว่า เจ้าอาวาสมีหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่าง ในด้าน
การดําเนินงานก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนมากมายทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ จึงมีโอกาสที่จะถูกติเตียน
จากสังคม เจ้าอาวาสจึงต้องกระทําสิ่งต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง คือ การจะยกย่องสรรเสริญหรือ
ตําหนิติเตียนใครจะต้องใคร่ครวญให้ดีก่อน ไม่ศรัทธาเลื่อมใสในสิ่งงมงายไร้เหตุผล ศรัทธามั่นคงในสิ่ง
ที่ควรเลื่อมใสมีพระรัตนตรัยเป็นต้น ด้านการเป็นอยู่ก็ไม่หวงแหนอาวาส ภิกษุจากทิศทั้ง ๔ สามารถ
เข้าพักอาศัยได้ ไม่หวงแหนตระกูลโยมอุปัฏฐาก ต้องบอกให้ภิกษุอื่นรู้จักตระกูลที่ศรัทธาเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา เมื่อได้ลาภสักการะก็แจกจ่ายแก่ภิกษุอื่นไม่หวงไว้บริโภคคนเดียว ไม่อิจฉาริษยาภิกษุ
อื่นที่มีคุณความดีมากกว่าตน เมื่อมีผู้ต้องการฟังธรรมต้องเอาใจใส่ในการชี้แจงให้เกิดความเข้าใจ และ
ไม่ทําลายศรัทธาของสาธุชน คฤหัสถ์ถวายสิ่งของใดมาก็ต้องใช้สอย ไม่เลือกว่าเป็นของธรรมดาหรือ
ประณีต
(๔) ปฐมมัจฉริยสูตร ว่าด้วยความตระหนี่ สูตรที่ ๑ ความโดยสรุปว่า ภิกษุเจ้าอาวาส
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมดํารงอยู่ในนรก เหมือนถูกนําไปฝังไว้ คือ
๑) เป็นผู้ตระหนี่หวงแหนที่อยู่อาศัย
๒) เป็นผู้ตระหนี่หวงแหนตระกูลอุปัฏฐาก
๓) เป็นผู้ตระหนี่หวงแหนลาภ
๔) เป็นผู้ตระหนี่หวงแหนวรรณะ (ไม่พอใจให้ภิกษุอื่นมีคุณความดีมาแข่งตน)
๕) ทําศรัทธาไทยให้ตกไป๒๒
ภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการตรงกันข้ามกับที่กล่าวถึงนี้ย่อมดํารงใน
สวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้
(๕) ทุติยมัจฉริยสูตร ว่าด้วยความตระหนี่ สูตรที่ ๒ ความโดยสรุปว่า ภิกษุเจ้าอาวาส
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมดํารงอยู่ในนรก เหมือนถูกนําไปฝังไว้ คือ
๑) เป็นผู้ตระหนี่หวงแหนที่อยู่อาศัย
๒) เป็นผู้ตระหนี่หวงแหนตระกูลอุปัฏฐาก
๓) เป็นผู้ตระหนี่หวงแหนลาภ
๔) เป็นผู้ตระหนี่หวงแหนวรรณะ
๕) เป็นผู้ตระหนี่หวงแหนธรรม (หวงแหนความรู้ ไม่ยอมบอก ไม่ยอมสอนคนอื่น เพราะ
เกรงว่าเขาจะรู้เท่าตน)๒๓
๒๑

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๘๗.
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๓๙/๓๘๑.
๒๓
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๔๐/๓๘๒.
๒๒

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๑๖

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

ภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม ๕ ประการตรงกันข้ามกับที่กล่าวถึงนี้ย่อมดํารงใน
สวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้
พระสูตรทั้ง ๒ นี้แสดงความโดยสรุปว่า เจ้าอาวาสของวัดอยู่ในฐานะผู้นําหมู่คณะ และ
บางรูปมีฐานะเป็นพระสังฆเถระ อุปัชฌาย์หรืออาจารย์ อีกทั้งมีหน้าที่ต้องดูแลผลประโยชน์ของสงฆ์
และติดต่อกับคฤหัสถ์ผู้เป็นเจ้าศรัทธา จึงมีโอกาสใกล้ชิดลาภสักการะมากกว่าคนอื่น จึงอาจถูกความ
ตระหนี่ครอบงําได้ เจ้าอาวาสจึงควรระวังความตระหนี่อาวาส ต้องจัดให้ภิกษุเข้าพักอาศัยในเสนาสนะ
ได้ตามความเหมาะสม ไม่ตระหนี่โยมอุปัฏฐาก ต้องบอกให้ภิกษุอื่นรู้จักตระกูลที่มีศรัทธา เมื่อได้ลาภ
สักการะก็แจกจ่ายแก่ภิกษุอื่นด้วย ไม่อิจฉาภิกษุอื่นที่มีคุณความดีหรือมีชื่อเสียงมากกว่าตน เมื่อมีผู้
ต้องการฟังธรรมต้องเอาใจใส่ในการชี้แจงให้เกิดความเข้าใจ และเมื่อคฤหัสถ์ถวายสิ่งของใดมาก็ต้อง
ใช้สอย ไม่เลือกว่าเป็นของธรรมดาหรือประณีต เพราะจะเป็นการทําลายศรัทธาของผู้ถวาย

๒. วิเคราะห์ภาวะผู้นําของเจ้าอาวาสที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก
จากที่กล่าวมานั้นจะเห็นว่า ภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสในคัมภีร์พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่
ปรากฏในอาวาสิกวรรค เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญมากต่อพระพุทธศาสนาและสังคม การทําหน้าที่เจ้า
อาวาสจําต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องหน้า
สนใจ คือ พระพุทธองค์จะให้ความสําคัญกับการพัฒนาตนเองของเจ้าอาวาส กล่าวคือ ในอาวาสิก
วรรค พระพุทธองค์ให้ความสําคัญกับการฝึกหัดพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขาของเจ้าอาวาสเป็น
อันดับแรก เมื่อพัฒนาตนเองได้ดีพอสมควรแล้วค่อยผันตัวเองไปช่วยพัฒนาส่วนอื่นทั้งที่เป็นบุคคล
(บรรพชิตและคฤหัสถ์) และทําการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด ดังนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าอาวาส
จะต้องเป็นคนมีความรู้และความสามารถ จากการศึกษาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เป็นหลักใน
การปฏิบัติของเจ้าอาวาสโดยละเอียดแล้ว สามารถประมวลสรุปได้ว่า บทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาสใน
ฐานะผู้นําของวัดที่เป็นไปตามพุทธประสงค์นั้นครอบคลุมใน ๕ ด้านที่สําคัญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๒.๑ ภาวะผู้นาํ ด้านการพัฒนาตนของเจ้าอาวาส
ในการแสดงหลักธรรมเพื่อเป็นข้อปฏิบัติแก่ภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสนั้น พระพุทธองค์จะให้
ความสําคัญแก่คุณสมบัติส่วนตัวของเจ้าอาวาสมาก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกิริยามารยาท วัตร
ปฏิบัติอันเป็นทําเนียมของภิกษุสงฆ์ รวมทั้งความรอบรู้ในพระธรรมวินัย ความใส่ใจในการพัฒนาตน
ตามหลักไตรสิกขา และความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมตามลําดับ พอประมวลภาวะผู้นําของเจ้า
อาวาสด้านการพัฒนาตนของเจ้าอาวาสได้ดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าอาวาสที่สังคมควรยกย่องต้องมีอากัปกิริยาเรียบร้อย ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและ
ข้อวัตรปฏิบัติตามแบบแผนของสมณะ๒๔ คุณสมบัติข้อนี้นอกจากจะเป็นที่มาของความเลื่อมใสของ
พุทธศาสนิกชนแล้ว ก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภิกษุสามเณรที่อยู่ใต้ปกครองด้วย
(๒)
เจ้าอาวาสต้องเอาใจใส่ในการศึกษาพระธรรมวินัย ให้รู้หลักการสําคัญของ
พระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นหลักการและข้อปฏิบัติ สามารถสั่งสอนแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ได้อย่างไม่
๒๔

ดูรายละเอียดใน องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๓๑/๓๗๓.
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๑๗

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

ติดขัด คุณสมบัติข้อนี้นอกจากจะเป็นคุณต่อพระศาสนาด้านการสืบต่อคําสอนแล้ว ยังเป็นเครื่องมือ
สําคัญของการปกครองดูแลวั ดด้วย เพราะการที่พระพุท ธองค์ตั้งวั ดขึ้ นก็ เพื่ อให้ มีสภาพแวดล้อม
บรรยากาศ ระบบความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการที่แต่ละบุคคลจะได้พัฒนาตนขึ้นมาด้วยหลักไตรสิกขา๒๕
ไม่อนุญาตให้ภิกษุใหม่ปลีกตัวไปอยู่ผู้เดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับภิกษุอื่น ดังนั้น ในแต่ละวัดจึงต้องมีเจ้า
อาวาส อุปัชฌาย์อาจารย์เป็นผู้ปกครองดูแลภิกษุใหม่ให้ได้รับการศึกษาจนกว่าจะมีปัญญารักษาตน
(๓) เจ้าอาวาสต้องฉลาดในการใช้คําพูดในเวลาสั่งสอนภิกษุในวัดและคฤหัสถ์ ต้องฝึกใช้
คําพูดที่งดงาม สื่อสารได้เข้าใจง่าย ในการสั่งสอนธรรมก็ต้องฝึกหัดจนสามารถกล่าวสอนธรรมให้ผู้มา
หาเข้าใจได้อย่างชัดเจน ยอมรับไปปฏิบัติ เร้าใจแกล้วกล้าและเบิกบานใจ โดยการกล่าวสั่งสอนนี้ต้อง
เป็นไปด้วยความหวังดี ปรารถนาดีและหวังความเจริญในพระธรรมวินัยเป็นสําคัญ
(๔)
เจ้าอาวาสต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการทําความเพียรเพื่อขัดเกลากิเลส
เนื่องจากพระ พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษา ชีวิตของผู้บวชในพระพุทธศาสนาจึงเป็นชีวิตของ
ผู้ศึกษาไปจนตลอดชีวิตโดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ความสิ้นกิเลส ตราบใดที่ยังไม่สําเร็จเป็นพระอรหันต์
ก็ต้องศึกษากันต่อไป
(๕) เจ้าอาวาสต้องบริหารจัดการวัดเพื่อฝึกหมู่คณะให้เป็นผู้ดําเนินชีวิตด้วยปัญญา การ
ทําหน้าที่ของเจ้าอาวาสนั้นต้องสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ มีปัญญารู้แจ้ง
โลกตามความเป็นจริง (ทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ) ในส่วนตัวเจ้าอาวาสก็ต้องไม่ละเลยเป้าหมาย
นี้ จะเห็นว่า วัดซึ่งเจ้าอาวาสทําหน้าที่ปกครองดูแลก็ต้องพยายามให้เกิดประโยชน์ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ตามความหมายนี้ แม้ว่าเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ต้องเอาใจใส่ในการ
ฝึ ก หั ด พั ฒ นาตนต่ อ ไป โดยไม่ ใ ห้ ภ าระการบริ ห ารจั ด การวั ด มาเบี ย ดบั ง เวลากระทํ า ความเพี ย ร
คุณสมบัติข้อนี้เป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสย้ําในเกือบทุกพระสูตรที่กล่าวถึงเจ้าอาวาส โดยรับสั่ง
ว่า เจ้าอาวาสผู้เป็นฌานลาภีเป็นผู้ที่ควรยกย่อง เป็นที่เคารพรักของหมู่คณะและทําวัดให้งาม๒๖
๒.๒ ภาวะผู้นาํ ด้านการบริหารจัดการเสนาสนะในวัด
ในการแสดงบทบาทของภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสด้านการบริหารจัดการวัดนั้น พระพุทธองค์
แสดงให้เห็นว่า เจ้าอาวาสเป็นผู้มีหน้าที่บริหารจัดการวัดเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนสพรหมจารีผู้มา
จากทิศทั้ง ๔ พอประมวลภาวะผู้นําของเจ้าอาวาสด้านการบริหารจัดการวัดได้ดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในวัดเป็นเวลายาวนาน ข้อนี้ทําให้เจ้าอาวาส
มักจะเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการสร้างวัดมาตั้งแต่ต้น ทําให้รู้จักเสนาสนะต่างๆ ในวัดดีว่า เหมาะสม
แก่ภิกษุเช่นใด การจัดให้อาคันตุกภิกษุได้พักในที่พักที่เหมาะสมเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของเจ้าอาวาส
(๒) เจ้าอาวาสจะต้องมีความรู้ในการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ ต้องรู้หลักการทําหน้าที่ของ
ภิกษุผู้ชํานาญการก่อสร้าง (นวกัมมิกะ)๒๗ การก่อสร้างเสนาสนะในวัดนั้นจะต้องใช้ทัพสัมภาระหลาย

๒๕

หน้า ๓.

๒๖
๒๗

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ต้องฟื้นฟูวัดในชนบทพัฒนาสังคมไทยจึงจะก้าวหน้าได้มั่นคง,
ดูรายละเอียดใน องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๓๑-๒๓๓/๓๗๓-๓๗๕.
ดูรายละเอียดใน วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๓๒/๑๔๕-๑๕๐.
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๑๘

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

อย่าง เช่น ไม้ ดิน ศิลา หญ้า เสนาสนะแต่ละอย่าง เช่น ศาลา วิหาร มณฑป วัจจกุฎี เรือนไฟ เรือน
โพธิ์ โรงย้อม สิ่งก่อสร้างนี้ต้องใช้สิ่งก่อสร้างต่างกันไป การได้มาซึ่งวัสดุเหล่านี้จะต้องอาศัยคฤหัสถ์
(๓) เจ้าอาวาสจะต้องเอาใจใส่ในการปฏิสังขรณ์เสนาสนะในวัดที่ชํารุดหักพัง๒๘ โดย
หน้าที่เจ้าอาวาสต้องรู้จักชักชวนคฤหัสถ์ที่ได้ปวารณาไว้ให้มาช่วยดําเนินการ เพราะภารกิจนี้บางอย่าง
ภิกษุทําด้วยตนเองไม่ได้ต้องอาศัยคฤหัสถ์ช่วยเหลือ
(๔) เจ้าอาวาสต้องเอาใจใส่ดูแลบริขารหรือสิ่งของเครื่องใช้อันเป็นสมบัติของสงฆ์ เพื่อให้
อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานเวลามีอาคันตุกภิกษุมาพักอาศัย เนื่องจากบางวัดมีอาณาบริเวณกว้างและ
มีสิ่งของมาก เช่น เตียง ตั่ง หมอน เมื่อไม่มีภิกษุอาศัยประจําก็อาจไม่มีคนดูแล สิ่งของเหล่านี้อาจจะ
ชํารุดเสียหายไปเพราะตากแดด ตากฝน หรือถูกปลวกกัดทําลาย เมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าอาวาสจะต้อง
มอบหมายให้ภิกษุในวัดรูปอื่นเก็บสิ่งของเหล่านั้นให้เรียบร้อย เพื่อจะได้นํามาใช้ในโอกาสต่อไป
(๕) เจ้าอาวาสจะต้องฉลาดในการจัดให้ภิกษุในวัดและอาคันตุกภิกษุเข้าพักอาศัยใน
เสนาสนะตามความเหมาะสม โดยให้คําถึงถึงลําดับพรรษา สุขภาพ ภาระหน้าที่และความสะดวกใน
การพักอาศัย โดยหน้าที่นี้อาจมอบหมายให้ภิกษุผู้เป็นเจ้าอธิการแห่งวิหารเป็นผู้ช่วยแบ่งเบาภาระ
จะเห็นว่า การดูแลวัดของเจ้าอาวาสในสมัยพุทธกาลนั้น นอกจากจะให้ความสําคัญกับ
การก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชํารุดหักพังแล้ว ยังเน้นไปที่จัดการให้ภิกษุทั้งหลายได้เข้าพัก
ตามความเหมาะสมด้วย ไม่ได้เน้นไปที่การใช้วัดไปทําประโยชน์อย่างอื่น ตามความหมายนี้ เจ้าอาวาส
จึงไม่ใช่ผู้มีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะทําอะไรกับวัดก็ได้
๒.๓ ภาวะผู้นําด้านการปกครองดูแลภิกษุในวัด
ในการแสดงหน้าที่ของภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสนั้น หน้าที่สําคัญประการหนึ่งที่พระพุทธองค์
ให้ความสําคัญมากคือ การให้การศึกษาอบรมแก่ภิกษุที่อยู่ในวัด เนื่องจากเจ้าอาวาสส่วนมากจะเป็น
พระสังฆเถระ หรือไม่ก็เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ของภิกษุทั้งหลาย การทําหน้าที่อบรมให้การศึกษาแก่
ภิกษุในวัดจึงเป็นเรื่องไม่ยากนัก พอประมวลภาวะผู้นําของเจ้าอาวาสด้านการปกครองดูแลภิกษุในวัด
ได้ดังต่อไปนี้
(๑) หากเจ้าอาวาสเป็นอุปัชฌาย์ผู้ให้การอุบสมบทแก่ภิกษุ ภิกษุในวัดจะมีฐานะเป็น
สัทธิวิหาริก อุปัชฌาย์จะต้องทําวัตรต่อศิษย์ คือ สัทธิวิหาริกวัตร กล่าวโดยสรุปดังต่อไปนี้
๑) เอาธุระในการศึกษา พระอุปัชฌาย์ถึงสงเคราะห์อนุเคราะห์สัทธิวิหาริกด้วยการ
สั่งสอนอบรมศิษย์ให้มีความรู้แตกฉานในไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) และด้านสาชีพ (สิกขาบทที่
บัญญัติสําหรับภิกษุผู้ดําเนินชีวิตร่วมกัน มีความประพฤติเสมอกัน)๒๙ มีความปรองดองกัน เป็นแบบ
แผนแห่งความประพฤติที่ดี ทําให้มีชีวิตร่วมเป็นอันเดียวกัน ทําให้ภิกษุทั้งหลายผู้มาจากถิ่นฐานชาติ
ตระกูลต่างๆ กันมามีความเป็นอยู่เสมอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
๒) สงเคราะห์ด้วยบาตร จีวรและบริขารอื่นๆ ถ้าสัทธิวิหาริกไม่มีบริขารที่จําเป็นใน
การดําเนินชีวิต พระอุปัชฌาย์จะต้องจัดหาให้ จากนั้นคอยให้ความช่วยเหลือด้วยกิจที่พอจะช่วยได้
ในลักษณะเดียวกับที่ศิษย์กระทําต่อตนเอง
๒๘
๒๙

องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๓๔/๓๗๖.
วิ.มหา. (ไทย) ๑/๔๕/๓๓.
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๑๙

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

๓) ขวนขวายป้องกันหรือระงับความเสื่อมเสีย เช่น ความคิดจะสึก เปลื้องความเห็น
ผิดเป็นต้น พระอุปัชฌาย์ต้องคอยดูแลความเป็นอยู่ของสัทธิวิหาริกให้อยู่ในเพศพรหมจรรย์ได้อย่าง
มั่นคง หากเกิดความเสียหายแก่สัทธิวิหาริกต้องหาทางช่วยเหลือตามสมควร
๔) เมื่ออาพาธเอาใจใส่พยาบาลจนตลอดชีวิต หรือรอจนกว่าจะหาย๓๐
(๒) หากเจ้าอาวาสไม่ได้เป็นอุปัชฌาย์ แต่เป็นพระสังฆเถระหรืออาจารย์ผู้สอนพระธรรม
วินัยแก่ภิกษุ ภิกษุในวัดจะมีฐานะเป็นอันเตวาสิก อาจารย์จะต้องทําวัตรต่อศิษย์ คือ อันเตวาสิกวัตร
โดยเน้นที่การให้การศึกษาอบรมเพื่อให้รอบรู้พระธรรมวินัย หากศิษย์ไม่มีบริขาร เช่น บาตร จีวรก็
ต้องหาให้ และแนะนําการเลี้ยงชีพตามแบบของภิกษุ กล่าวโดยสรุปดังต่อไปนี้
๑) เอาธุระในการศึกษาของอันเตวาสิกให้เป็นไปตามหลักไตรสิกขา
๒) พึงอนุเคราะห์อันเตวาสิกด้วยสมณบริขารตามสมควร
๓) ขวนขวายป้องกัน ระงับความเสื่อมเสียที่จะเกิดแก่อันเตวาสิกจากหนักให้เป็นเบา
๔) เมื่ออันเตวาสิกอาพาธ ให้ดูแลพยาบาลจนกว่าจะหาย๓๑
จะเห็นว่า หน้าที่ปกครองดูแลภิกษุที่อาศัยอยู่ร่วมกันในวัดเป็นหน้าที่หลักของเจ้าอาวาส
ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า วัดหรือคณะสงฆ์เป็นหมู่หรือชุมชนที่มีการจัดวางระบบระเบียบเป็นอย่างดี
มีอุดมคติมีจุดมุ่งหมายว่าจะอยู่ร่วมกันด้วยความสงบเพื่อประพฤติปฏิบัติสิ่งดีงามคือการฝึกตนให้เจริญ
งอกงามในศี ล สมาธิ ปั ญ ญา การที่ กํ า หนดให้ มี พ ระอุ ปั ช ฌาย์ แ ละอาจารย์ ป กครองนี้ จึ ง เป็ น
หลักประกันว่าภิกษุผู้บวชเข้ามาใหม่จะได้รับการฝึกฝนตามหลักไตรสิกขา โดยเริ่มต้นตั้งแต่อุปสมบท
ใหม่ ไ ปจนกว่ า จะได้ บ รรลุ เ ป็ น พระอรหั น ต์ แ ละให้ ภิ ก ษุ ทุ ก รู ป ถื อ ปฏิ บั ติ พ ระธรรมวิ นั ย ไปในแนว
เดียวกัน๓๒
๒.๔ ภาวะผู้นาํ ด้านการอนุเคราะห์อาคันตุกภิกษุ
การทําหน้าที่ของเจ้าอาวาสอันดับต่อมาที่พระพุทธองค์ให้ความสําคัญมากคือ การทํา
หน้าที่ต้อนรับอาคันตุกภิกษุที่เดินทางผ่านมาพัก เนื่องจากความเป็นไปของพระพุทธศาสนาสมัย
พุทธกาลนั้น พระพุทธองค์และพระสาวกจะไม่ค่อยพักอาศัยอยู่ในที่ใดที่หนึ่งตลอดเวลา การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้องอาศัยการเดินทางสัญจรพักค้างแรมในที่ต่างๆ ในเมืองที่ไม่มีวัด พระพุทธองค์และ
พระสาวกก็จะอาศัยพักตามป่าเขาบ้าง โรงปั้นหมอบ้าง ศาลาบ้าง แต่หากมีวัดก็จะมาพักในวัด ดังนั้น
วัดจึงกลายเป็นที่พักของอาคันตุกภิกษุโดยปริยาย ส่งผลให้เจ้าอาวาสนอกจากจะมีหน้าที่ดูแลภิกษุใน
วัดแล้ว ยังมีหน้าที่ต้องดูแลภิกษุที่สัญจรผ่านมาจากเมืองอื่นด้วย พอประมวลภาวะผู้นําของเจ้าอาวาส
ด้านการอนุเคราะห์ภิกษุผู้เดินทางไกลได้ดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าอาวาสเป็นตัวแทนของวัดต้อนรับอาคันตุกภิกษุ คือ เมื่อมีอาคันตุกภิกษุเดิน
ทางผ่านมาพักในวัด หากเจ้าอาวาสมีพรรษาแก่กว่า หลังจากนุ่งห่มให้เรียบร้อย เก็บบริขารและทํากิจ

๓๐

วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๗/๘๘-๙๒.
ดูรายละเอียดใน วิ.ม.(ไทย) ๔/๗๙/๑๑๒-๑๑๘.
๓๒
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), สถานการณ์พระพุทธศาสนา กระแสไสยศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๙๔-๙๕.
๓๑
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๒๐

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

ส่วนตัวแล้ว อาคันตุกภิกษุจะต้องไปไหว้พระสังฆเถระที่เป็นเจ้าอาวาสแล้วค่อยเข้าพักในเสนาสนะที่
สงฆ์จัดให้ แต่หากเจ้าอาวาสมีพรรษาอ่อนกว่า เจ้าอาวาสจะเป็นฝ่ายไหว้อาคันตุกภิกษุ๓๓
(๒) เจ้าอาวาสจะต้องไม่มีความหวงแหนที่อยู่อาศัย ต้องเอาใจใส่จัดให้อาคันตุกภิกษุได้
เข้าพักอาศัยในเสนาสนะตามสมควรแก่พรรษา สุขภาพและภาระหน้าที่
(๓) เมื่อจัดหาที่พักให้แล้ว เจ้าอาวาสจะต้องบอกคฤหัสถ์ผู้ได้ปวารณาไว้ให้มาถวายความ
อุปถัมภ์ภิกษุที่เดินทางมาจากเมืองอื่นให้ดํารงชีพอยู่ได้ตามสมควร๓๔
(๔) ในตอนที่อาคันตุกภิกษุพักอยู่ในวัดนั้น ก่อนถึงเวลาออกบิณฑบาต เจ้าอาวาสจะต้อง
บอกให้ทราบโคจรคาม (สถานที่เที่ยวรับบิณฑบาต) รวมทั้งตระกูลที่มีศรัทธาสามารถไปรับบิณฑบาต
ได้ และตระกูลที่ไม่มีศรัทธา โดยไม่มีความหวงแหนโยมอุปัฎฐาก
(๕) เมื่อมีคฤหัสถ์นําลาภสักการะมาถวาย เจ้าอาวาสต้องแจกจ่ายให้ทั้งแก่ภิกษุที่อยู่ใน
อาวาสและอาคันตุกภิกษุ ไม่หวงไว้บริโภคเพียงคนเดียว๓๕
ตามความหมายนี้ เจ้าอาวาสถือว่ามีส่วนสําคัญในการอํานวยความสะดวกให้แก่ภิกษุที่
เดินทางผ่านมาให้ได้พักอาศัยในวัดตามเจตนาของอุบาสกอุบาสิกาที่ได้ถวายวัดแก่สงฆ์ในทิศทั้ง ๔ ดัง
จะเห็นได้จาก ในสมัยพุทธกาล หากเจ้าอาวาสรูปใดไม่สามารถบริหารจัดการวัดให้เพื่อนสพรหมจารี
ได้พักอาศัยตามสมควร และมีนิสัยชอบด่า บริภาษ เบียดเบียนและเสียดสีพระอาคันตุกภิกษุจนไม่
สามารถอาศัยอยู่ในวัดได้ ก็จะถูกอุบาสกอุบาสิกาขับไล่ให้พ้นจากอาวาส บางครั้งพระพุทธองค์ต้อง
แนะนําให้ปรับปรุงให้ระวังการใช้คําพูด ไม่ให้เบียดเบียนเพื่อนสพรหมจารีผู้มีคุณความดีเสมอตน๓๖
๒.๕ ภาวะผู้นาํ ด้านการสงเคราะห์คฤหัสถ์
ในการทํ า หน้ า ที่ ข องภิ กษุ ผู้ เ ป็ น เจ้ า อาวาสนั้ น พบว่ า ประเด็น หนึ่ ง ที่พ ระพุ ท ธองค์ ใ ห้
ความสําคัญมาก คือ การสงเคราะห์คฤหัสถ์ ที่เป็นเช่นนี้เพราะวิถีชีวิตของนักบวชในพระพุทธศาสนา
จะต้องพึงพาอาศัยปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพจากคฤหัสถ์ ทําให้ภิกษุมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ปรทัตตูป
ชีวี ” ๓๗ ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต นั้ น ทรงสอนให้ อ าศั ย ปั จ จั ย เครื่ อ งเลี้ ย งชี พ ที่ จํ า เป็ น ๔ อย่ า ง คื อ จี ว ร
บิณฑบาต เสนาสนะและยารักษาโรค๓๘ เมื่อได้รับความอุปถัมภ์จากคฤหัสถ์แล้ว จึงสอนให้สงเคราะห์
คฤหัสถ์เป็นการตอบแทนด้วยวิธีที่ไม่เป็นการประจบคฤหัสถ์และไม่เป็นอเนสนา (การแสวงหาลาภ
ด้วยวิธีไม่สมควร) พอประมวลภาวะผู้นําของเจ้าอาวาสด้านการสงเคราะห์คฤหัสถ์ได้ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีพระสงฆ์หมู่ใหญ่มาจากต่างถิ่นต่างแคว้น ก็ขวนขวายบอกชาวบ้านผู้ปวารณาไว้
ให้มาทําบุญ ให้คฤหัสถ์ได้มีโอกาสถวายทานในหมู่ภิกษุผู้เป็นบุญเขตอันยิ่ง โดยไม่หวงลาภ เป็นการ
เปิดโอกาสให้โยมอุปัฏฐากได้บํารุงภิกษุอื่นด้วย (ทาน)
๓๓

วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๕๖/๒๒๒-๒๒๓.
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๓๔/๓๗๖.
๓๕
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๓๘/๓๘๐.
๓๖
ดูรายละเอียดใน องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๓๗-๒๔๐/๓๗๙-๓๘๓.
๓๗
คําว่า “ปรทัตตูปชีวี” ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๒ ความหมาย คือ (๑) เปรตผู้คอยรับส่วน
บุญส่วนกุศลที่คนเราอุทิศให้แต่มนุษย์โลกนี้มีชื่อว่า "ปรทัตตูปชีวีเปรต" (๒) ภิกษุในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นผู้
อาศัยอาหารที่บคุ คลอื่นให้เลี้ยงชีพ. ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๓/๑/๒/๔/๓๖๖.
๓๘
ดูรายละเอียดใน วิ.มหา. (ไทย) ๔/๗๓/๑๐๑-๑๐๒.
๓๔
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๒๑

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

(๒) แนะนําสั่งสอน ชักนําให้คฤหัสถ์สมาทานรักษาศีล ๕ เพื่อความเจริญแก่ชีวิต (ศีล)
(๓) แนะนําสั่งสอนคฤหัสถ์ให้มีโอกาสเจริญภาวนาเพื่อให้ตั้งอยู่ในการเห็นธรรม (ภาวนา)
(๔) คฤหัสถ์ถวายโภชนะใดๆ จะด้อยหรือดี ก็ใช้สอยด้วยตนเอง ไม่ทําของที่เขาถวายด้วย
ศรัทธาให้หมดคุณค่าไป ไม่ทาํ ศรัทธาไทยให้ตกไป๓๙
(๕) เมื่อคฤหัสถ์เจ็บป่วยหรือถึงวัยชรา เจ้าอาวาสจะต้องหาเวลาไปเยี่ยมเยือนให้สติ ให้
คฤหัสถ์ตั้งสติมีใจแนบแน่นมั่นคงในพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งสูงสุด
จะเห็นว่าการดําเนินชีวิตของภิกษุที่ต้องพึ่งพาอาศัยปัจจัย ๔ จากคฤหัสถ์นั้น ที่เป็นเช่นนี้
เพราะพระพุทธองค์ มี พระประสงค์ใ ห้ ภิกษุต้องพบปะกับชาวบ้าน เป็นโอกาสให้ได้สนทนาธรรม
แลกเปลี่ยนความเห็น ความสัมพันธ์เช่นนี้เรียกว่า “ระบบบุญกุศล” เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่าย
ได้กระทําอุปการะต่ อกัน ระบบความสัมพันธ์เช่นนี้ทําให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ตามสมควรแก่
สถานภาพของตน ดังความในพหุการสูตรคือ (๑) คฤหัสถ์จะได้ทําการอุปถัมภ์บํารุงภิกษุด้วยปัจจัย ๔
เรียกว่า “อามิสทาน” (๒) ฝ่ายภิกษุเมื่อได้รับการอุปถัมภ์บํารุงแล้วก็จะได้ทําอุปการะตอบด้วยการ
อบรมสั่งสอนและแนะนําวิธีปฏิบัติเพื่อจะกระทําที่สุดแห่งทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายในวัฏสงสาร
เรียกว่า “ธรรมทาน” ๔๐ การทําการสงเคราะห์คฤหัสถ์นั้นให้ความสําคัญรวมไปถึงตอนเจ็บป่วยด้วย

๓. บทสรุป
จากการศึกษาหลักธรรมสําหรับสร้างภาวะผู้นําของเจ้าอาวาสตามที่ปรากฏในคัมภีร์
พระไตรปิฎกสรุปความได้ว่า ภิกษุผู้มีหน้าที่ปกครองดูแลวัดซึ่งในสังคมไทยเรียกว่า “เจ้าอาวาส” นั้น
ตรงกับภาษาบาลีว่า “อาวาสิกะ” หมายถึง ภิกษุผู้ที่อยู่ประจําวัดแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นเวลายาวนานจน
เป็นที่ รั บรู้แ ละยอมรับของพุทธบริ ษัท ภิกษุผู้ ดํารงตํ าแหน่งเป็ นเจ้ าอาวาสนั้นจะมี เฉพาะในวัดที่
พระพุทธเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ด้วยเท่านั้น เพราะถ้าในวัดมีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ด้วย ความเป็นใหญ่
ต่างๆ ในวัดจะมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน เจ้าอาวาสในสมัยพุทธกาลไม่พบหลักฐานอย่างเป็นทางการ
ว่าจะต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ส่วนมากผู้เป็นเจ้าอาวาสจะเป็นพระสังฆเถระ อุปัชฌาย์
หรืออาจารย์ที่มีพรรษามากกว่าภิกษุอื่นในวัดเดียวกัน จึงอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพบูชาเป็นที่ยกย่อง
ของภิกษุอื่นและอุบาสกอุบาสิกาไปในตัว นอกจากเจ้าอาวาสจะมีหน้าที่หลักในการชักชวนคฤหัสถ์ผู้
ได้ปวารณาไว้ให้ช่วยสร้างเสนาสนะใหม่แล้วก็มีหน้าที่ต้องคอยปฏิสังขรณ์เสนาสนะเก่าที่ชํารุดด้วย
พร้อมกันนั้นก็มีหน้าสําคัญคือการจัดให้ภิกษุในวัดได้ศึกษาพระธรรมวินัยและนําพากระทําความเพียร
ในรูปแบบต่างๆ ด้วย และหากเวลาใดมีอาคันตุกภิกษุเดินทางจากเมืองอื่นมาพักเป็นจํานวนมาก ก็
ต้องขวนขวายบอกคฤหัสถ์ที่ได้ปวารณาไว้ให้มาถวายการอุปถัมภ์บํารุงด้วย หากคฤหัสถ์เจ็บป่วยหรือ
ชราภาพ ก็มีหน้าที่ต้องไปให้กําลังใจด้วยการให้สติ ให้มีจิตใจมั่นคงในพระรัตนตรัย ถือเป็นการไปให้
กําลังใจแก่คฤหัสถ์ผู้เป็นกําลังหลักในการอุปถัมภ์บํารุงวัด การทําหน้าที่นี้เป็นเรื่องที่เจ้าอาวาสต้องให้
ความสําคัญ เพราะถือว่าเป็นการไปแสดงความเมตตาและความกรุณาในนามตัวแทนของคณะสงฆ์
๓๙

๔๐

องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๓๕/๓๗๗.
ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๑๐๗/๔๘๖-๔๘๗.
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จากการศึกษาพบว่าพระพุทธองค์ตรัสถึงธรรมสําหรับเจ้าอาวาสไว้บ่อยครั้ง แต่ที่ปรากฏ
อย่างชัดเจนคือในอาวาสิกวรรค แห่งอังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต มีทั้งหมด ๑๐ สูตร สาระสําคัญของ
พระสูตรว่าด้วยพุทธดํารัสที่ตรัสถึงหลักธรรมที่เป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าอาวาส สรุปเป็น ๒ ลักษณะ
คือ (๑) หลักธรรมที่ส่งเสริมการทําหน้าที่ของเจ้าอาวาส ว่าด้วยธรรมที่ทําให้เจ้าอาวาสเป็นบุคคลที่น่า
ยกย่อง ธรรมที่ทําให้เจ้าอาวาสเป็นเป็นที่เคารพรักของเพื่อนสพรหมจารี ธรรมของเจ้าอาวาสที่ทําให้
วัดงาม ธรรมที่ทําให้เจ้าอาวาสเป็นผู้มีอุปการะมากต่อวัด ธรรมที่เจ้าอาวาสควรยึดเป็นหลักในการอุนุ
เคราะห์คฤหัสถ์ผู้ถวายการอุปถัมภ์บํารุงวัด และ (๒) ข้อปฏิบัติอันไม่สมควรที่เจ้าอาวาสควรงดเว้น ว่า
ด้วยข้อปฏิบัติที่จะทําให้เจ้าอาวาสถูกติเตียนและความตระหนี่หวงแหนในเรื่องต่างๆ ที่จะทําให้เจ้า
อาวาสทําหน้าที่ไม่เป็นไปตามพุทธประสงค์
พิจารณาจากหลักธรรมที่พระพุทธองค์แสดงเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าอาวาสทําให้
เห็นว่า เจ้าอาวาสเป็นบุคคลที่มีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาและสังคม เกี่ยวข้องกับบุคคลใน
พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ นอกจากจะมีหน้าที่คอยปกครองดูแลวัดแล้ว เจ้าอาวาส
ยังมีหน้าที่สําคัญต้องเป็นผู้นําคอยประสานความร่วมมือจากบุคคลในหลายภาคส่วน ด้วยภาระหน้าที่
อันสําคัญนี้จึงทําให้ผู้เป็นเจ้าอาวาสจะต้องเป็นคนที่เอาใจใส่ในการศึกษา ทั้งการศึกษาส่วนตัวเพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าอาวาสเองและการส่งเสริมภิกษุในอาวาสและอุบาสกอุบาสิกาให้
ได้รับการศึกษาพระธรรมวินัย จากการวิเคราะห์หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นหลักปฏิบัติสําหรับ
เจ้าอาวาสสามารถสรุปเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาภาวะผู้นําของเจ้าอาวาสได้ ๕ ด้าน คือ (๑) ภาวะผู้นํา
ด้านการพัฒนาตนของเจ้าอาวาส เพื่อให้เป็นคนที่มีความรอบรู้ในพระธรรมวินัย รู้จักข้อวัตรปฏิบัติ
ของคณะสงฆ์ เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส และดําเนินชีวิตด้วยปัญญา (๒) ภาวะผู้นํา
ด้านการบริหารจัดการเสนาสนะในวัด เพื่อให้เจ้าอาวาสรู้หลักในการจัดเสนาสนะให้เหมาะสมแก่ภิกษุ
ผู้พักอาศัยเกิดประโยชน์สูงสุด (๓) ภาวะผู้นําด้านปกครองดูแลภิกษุในวัด เพื่อให้เจ้าอาวาสรู้จักจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มของวั ดให้เป็ นชุม ชนของผู้ ที่ ต้อ งการมาฝึกหั ดพั ฒ นาตนตามหลั ก
ไตรสิกขา ทําหน้าที่เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ปกครองดูแลศิษย์ให้มีความรู้ในพระธรรมวินัย (๔) ภาวะ
ผู้นําด้านการอนุเคราะห์อาคันตุกภิกษุ เพื่อให้เจ้าอาวาสรู้จักทําเนียมในการต้อนรับภิกษุที่เดินทางมา
จากเมืองอื่น และ (๕) ภาวะผู้นําด้านการสงเคราะห์คฤหัสถ์ผู้เป็นกําลังหลักในการอุปถัมภ์บํารุงวัด
เพื่อให้เจ้าอาวาสรู้หลักในการทําปฏิการะตอบแทนคุณของอุบาสกอุบาสิกา โดนเน้นหลักที่การให้
คําแนะนําสั่งสอนและคอยให้กําลังใจในยามเจ็บป่วย (ธรรมทาน) อันถื อว่าเป็นการตอบแทนแก่
คฤหัสถ์ผู้ทําการบํารุงวัด (อามิสทาน) จนทําให้ภิกษุสามารถดํารงชีพอยู่ได้ตามสมควร
อย่า งไรก็ต าม เมื่อพิ จ ารณาบทบาทหน้ าที่ ข องเจ้ า อาวาสในฐานะผู้นํ าของวั ดตามที่
ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาแล้วทําให้ทราบว่า บทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาสรวมทั้งหลักธรรมที่
พระพุทธองค์แสดงเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าอาวาสในสมัยพุทธกาล มีรายละเอียดบางอย่าง
แตกต่า งกั บเจ้ า อาวาสในสั ง คมไทยปั จจุ บัน เนื่อ งจากในสั ง คมไทยเจ้าอาวาสมีส ถานะผู กพั นกั บ
กฎหมายบ้านเมืองด้วย แต่เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วจะเห็นว่าส่วนมากตรงกัน แต่ถึงอย่างนั้น
การศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจก็จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าอาวาสในปัจจุบัน เพราะสามารถนําหลักการที่
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กล่าวถึงนี้ไปปรับใช้ในการทําหน้าที่ของเจ้าอาวาสในปัจจุบันได้ จึงหวังว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางให้
เจ้าอาวาสทั้งหลายได้ทราบแนวทางแล้วนําไปประยุกต์ใช้ในการทําหน้าที่เจ้าอาวาสของตนสืบไป
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English Language Teaching and Learning in Thailand Crises
: Challenges for ALL (วิกฤตการสอนและการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย:
สิ่งท้าทายสําหรับทุกคน)
Khanit Jantavanit1

I. Introduction
The importance of English as a world language, the advance of technology
and education reform envisaged by the new Thai Constitution are key determinants
for new developments for English language teaching and learning in Thailand in this
decade. The role of English in Thailand is quite important as it is in many other
developing countries. New technology and the adoption of the internet have
resulted in a major transition in terms of business, education, science, and
technological progress, all of which demand high proficiency in English. This paper
focuses on the role of English and the problems of English language teaching and
learning in Thailand, then many aspects of problems are discussed. Some
approaches will be also touched on and finally, attempts to tackle problems are
presented.

III. Obstacles
Thai students are too shy to communicate in English especially speaking;
however, other skills they have used are still fair or poor level. As a result, Thai
students do not enjoy studying English and are unable to develop the English
speaking or communication skills even though they have sitting in English classes for
many years.
Phra sarith Iddhisaro (Sun) points out that there are several reasons why Thai
students are unsuccessful in English as their second language. Firstly, they do not like
to study English because they find it difficult and the classroom environment is
1

B.A. (English), M.A. (Language and Communication), Teacher in English Department Lecturer,
Nakhon Sawan Buddhist College
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boring. Secondly, they are afraid of making mistakes in front of their teachers and
friends. Thirdly, some teachers often make instant corrects of grammar and
pronunciation, thus paying less attention to the amount of language a student is
attempting to produce. Fourthly, they feel they do not have sufficient vocabulary to
express their ideas. Fifthly, they feel they do not have enough response to “real”
English. Sixthly, the tasks they are given are not challenging enough. Seventhly, the
instruction methods fail to prove the models to analyze and understand effective
teaching concepts. Finally, students have difficult ways to tackle with pronunciation.
In his view, pronunciation in class had not always been as successful as other aspects
of English and one of the most important problems in learning English is reading
aloud, which is essential in using English for communication.
It can be said that at present English language teaching in Thailand has not
prepared Thais for the changing world. We will lag behind in the competitive world
of business, education, science, technology, etc. if English teaching and learning is
not improved. Some comments concerning the importance of English and problems
of English language teaching in Thailand are Dr. Rom Hiranyapruek, director of Thai
Software Park, stated that English is as important to the domain of information
technology as other infrastructures. Thais have high proficiency in technology but
because of below average English competence, we cannot make much progress in
terms of science and technology.
Mrs. Arunsi Sastramitri, director of the Academic Training Section of the
Tourist Authority of Thailand (TAT), stated that tourism is the main source of income
in our country. However, Thai graduates who are in the tourism industry have a poor
command of English. This has contributed to misunderstanding and a negative
attitude towards Thailand.
According to Biyaem, 1997, the difficulties that has caused in English language
teaching and learning in Thailand are as follows:
For teachers, they face many problems such as
- heavy teaching load
- too many students in a class (45 – 60)
- insufficient English language skills and native speaker cultural knowledge.

- inadequately equipped classrooms and educational technology.
- university entrance examinations which demand a tutorial teaching and
learning style.
As for the learners, they wish they could speak English fluently but most of
them think that English is too challenging to be competent because of these
difficulties;
- interference from the mother tongue (Thai) particularly in pronunciation,
syntax, and idiomatic usage.
- lack of opportunity to use English in their daily lives.
- unchallenging English lessons.
- being passive learners.
- being too shy to speak English with classmates or teachers.
- lack of responsibility for their own learning.
According to Tipa Thep-Ackrapong, the difficulties can be found in the areas
of pronunciation, word, grammar, text, and different cultural notion.

Pronunciation
In most cases, pronunciation problems result from the loss of muscular
plasticity in the mouth of an adult foreign language learner (Brown, 1987). In other
words, it is hard for an adult language learner to pronounce certain sounds that are
unfamiliar to them.
Some conspicuous samples of wrong pronunciation are in English phonemes.
Some sounds are difficult for Thai learners to produce. For instance, Thai people are
confused by the sounds /l/ and /r/ as in rice and lice. For example, Please give me
some fried lice (instead of fried rice). Furthermore, English final consonant may be
the most difficult part of the word for Thais to pronounce. For example, Thai final
stop sounds are all unvoiced. Therefore, it is hard for Thai students to produce a
final voiced consonant such as bed, or bid. Thus, some of them incline to say bate
instead of bed and beat instead of bid.
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Grammar
Grammar is probably the most difficult part for Thai students. The difficulty
results from many factors: the typological differences between the two languages
and the negative influence of the mother tongue. Thai and English come from
different linguistic families. Thai is in the Thai Kadai linguistic family, a language group
spoken in Thailand, in the Shan State in Myanmar, in a small part in Bangladesh and
in Yunnan, the Southern part of China. English is in the Germanic family, which is in
the Indo-European family. Some major conceptual discrepancies between the two
languages are as follows:

1. Subject-verb agreement
For example: He works everyday.
The verb works agrees with the number of the subject, and it indicates the
tense used. If Thai students are aware of the subject-verb agreement, it is likely to be
that they can make progress in their lessons. In other words, they do not pay too
much attention to their learning of English.
The concept of subject-verb agreement is hard for Thai learners because we
do not have an obvious boundary of a sentence. In Thai, we can go from one
sentence to another. The subject can be deleted if assumed known between the
addresser and addressee. The verb or adjective is the center of a sentence. All these
Thai sentential characteristics impede Thai students from developing an accurate
English sentential concept. Therefore, they produce errors as follows:
- In Bangkok have a lot of traffic jam instead of the correctness as there are

a lot of traffic jam in Bangkok. Or in spite of studying English is difficult, I will try
to study it. The correct one should be In spite of the difficulty of studying English, I
will try to study it.

2. Noun Phrase
In English, only one noun phrase is allowed to act as the subject, but many
Thai students put two noun phrases or the topic-comment structure, in the initial
position of asentence. Many errors of this wrong usage can be listed as follows:
- Present I give my mother

- The first reason, the transportation is convenient. Sometimes, the word
about is used to introduce the topic as in,
- About French, I like food.
- About study, I study English and other subjects.

3. Passive voice
In English the passive voice is characterized by its syntactic structure, by the
verb be and the past participle.
For example:
- The room is cleaned everyday.
- The room was cleaned yesterday.
- The room has been cleaned.
In Thai, the passive voice can be Interpreted by its contextual clues. For
example:
- Khao pad, put egg and lunch box. (It means put an egg in Khao pad, a Thai
dish, then put the khao pad in the lunch box.)
Therefore, Thai students often produce fascinating errors concerning the
passive voice. For example:
- She was continuously taken the photos.
- The restaurant located on Sukhumvit Road.
In brief, the English passive voice is syntactic but the Thai one is contextual.
Withsuch a discrepancy, some Thai students make a great number of errors
concerning this structure. Therefore, it is a milestone for English teachers if the Thai
students can use the English passive voice accurately. If they can, they are good
enough to go further in their English lessons.

4. Relative clause
The relative clause is also a difficult structure for Thai students. If they can
master it, it means that they are ready for other complex sentences. In English, a
common error in the relative clause is;for instance,
-The man who live next door he is a doctor.

5. Participial phrase
This is difficult for even advanced students. The deleted subject is the same
one as in the main clause.
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- Running along the street, he saw a car accident.
- Running along the street, there is a car accident.
- Analyzing the data, the results show that the students did better in the
post-test.

6. Subordination
Some errors produced by Thai students in this regard are as follows:
- When my mother went out. She forgot to turn off the lights.
- Because I want to go abroad.
In other words, the students produce fragments instead of grammatical
sentences. All these structures are difficult for Thai students. It must takes time and
patience for them to master the English grammar structures.
In sum, the typological differences between the two languages make it hard
for Thai students to fully understand the English sentential concept. Explanations to
account for errors consist of
1. The linguistic discrepancies are enormous.
2. English is a complex language with a great number of rules which seem not
to make sense to many Thai students.
In the process of learning a foreign language, beginners are not familiar with
all the rules. Metaphorically, for them, using English is similar to a right-handed who
is forced to use the left-hand to do things. They are awkward, having a tendency to
make a lot of errors.
Therefore, Thai students need a tremendous amount of time and practice to
understand and master the English sentential concept.

Text
At the text level, the Thai rhetorical pattern is different from the English one.
thesample of the word “never mind” From the text, the rhetorical pattern is not
acceptable by the academic English native speaking audience. In English, a thesis
statement, which indicates the main idea of the text, is expected. Then in each
paragraph, there should be a topic sentence, elaboration and an example. In the
text, the author discusses the subject matter immediately without a thesis
statement. Then at the end, the author’s purpose of writing is revealed.

Cultural notions
Some different cultural notions between Thai and English can be described as
follows:
1. Collectivism VS individualism
A Thai student wanted to see her English native speaking advisor, so she
asked one of her friends to keep her company. The advisor thought that the two
students wanted to see her, but she was surprised to find that only one student did.
2. Plagiarism
Plagiarism is not taken as seriously as it is in the West because in the Thai
context, copying is the first step of learning. Students are expected to follow a
predecessor’s footsteps. As a result, it is difficult, for example, to teach summary
writing to Thais because students assume that original words can be copied without
acknowledging the source. Since the author’s words are highly regarded, they should
copy them as they are. Changing the original words may insult the author!
3. Critical thinking
Thais are not encouraged to criticize the teacher or what she/he says.
Textbooks are
regarded as holy materials. However, critical thinking is a major aspect to evaluate a
student’s development, especially in writing.
For example, the essay on a Thai descriptive or an expository would be
interesting if we changed it into an argumentative essay. The author should argue
why some tourist attractions are unsafe since this has some negative impacts to
Thailand.

III. Approach to teaching and learning English
1. Grammar-translation
2. Communicative approach
3. Process and interactive approaches (Flower and Hayes, 1981 and Carrell
and Eisterhold 1988)
4. Order of acquisition (Ellis, 2001:1-35)
5. Functional grammar
In Thailand, many English teachers are acquainted with most of the
approaches except for order of acquisition approach and functional grammar. In the
order of acquisition approach, the idea is that a foreign language should be taught
after the order of a native speaking person acquiring his or her language. Various
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research methods such as different types of testing have been administered to
different groups of informants to examine the order of linguistic features acquired.
However, the research results are inconclusive.
Functional grammar is developed from Halliday’s(1973) systemic approach,
which is composed of ideational, interpersonal and textual functions. These two
approaches have recently arrived in Thailand through people who have been trained
overseas. Yet, they are not well-known among Thai teachers.
The practice of English teaching in Thailand is as follows:
In grammar-translation, the characteristics of the approach are,
1. Explanations of grammar are rule -oriented
2. Separate skills are taught
3. Student’s native language is used as a means of instruction.
4. Grammatical usage is focused. Errors are not tolerated.
Criticisms
1. Rules are borrowed from Latin, they are not practical.
2. Students who know rules cannot use the language.
3. Students cannot integrate the skills taught. For example, they cannot apply
what they have learned in their reading to writing.
Grammar-translation is harshly criticized, yet it is widely practiced in Thailand
because it is easy for the teacher to explain the English grammar rules in Thai.
As a reaction to the grammar-translation approach, the communicative
approach is recommended, for example, in teaching Basic English at
Mahachulalongkornnnrajavidyalaya University. The approach is briefly applied in the
aspects of
1. Meaningful communication and practical use of language are focused.
2. Integrated skills are taught.
3. Implicit explanations of grammar are given.
Criticisms
1. Exercises are too steep. Only a limited number of exercises are devoted to
the teaching of each skill. Then they move on to another step.
2. Students cannot generalize rules from the exercises. Students who have
learned a grammatical structure cannot use it in some other contexts.
3. Written exercises are limited because learning activities must be oriented
to listening, speaking and reading as well.

4. Errors are tolerated if they do not impede the communication. As a result,
broken English is frequently found because students falsely assume that they can
ignore grammaticality.
5. Most of the activities are oral; therefore, the students cannot retain what
they have learned in their long-term memory.
Many Thai teachers say that the communicative approach has a very
harmful effect on the English teaching in Thailand. Thai students produce broken
English; yet, they are not aware of the errors they make.
As an attempt to teach the students after their psychological process, the
process and interactive approaches are proposed. They are used mostly to teach
reading and writing.
The basic assumptions of the approaches are as follows:
1. Learning is a cognitive process in which a teacher can intervene.
2. The cognitive process is recursive. Students are encouraged to write and
revise drafts and in reading, to read and reread.
3. Learning is an interactive process among the text, teacher and the student.
Therefore, the students are encouraged to respond to the reading text according to
their background knowledge.
4. Summary writing can be used to bridge reading and writing.
5. Errors are idiosyncratic; therefore, a one-to-one conference between the
teacher and the student is recommended.
Criticisms
1. It is time-consuming.
2. It works with a small group of students.
Mass Education
All approaches work best with small groups of students. However, problems
inThailand exist because English is taught as mass education.
1. In big classes, students do not receive frequent and appropriate feedback
from the teacher.
2. The university entrance exam is a major influence to orient the teaching
and assessing tasks in English to be of a multiple-choice type.
3. Writing is not feasible for a big class. Without writing, the teaching of English
tends to fail.
4. Because of the teaching load and other administrative tasks, teachers are
overwhelmed.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ๓๓ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑

มกราคม – เมษายน ๒๕๕๖

5. With big classes and a heavy workload, the salary is not attractive enough
to draw in many competent teachers.
The Lord Buddha says that in the process of learning, a student should listen,
think, ask and then write. However, in mass education where writing is mostly left
out, the process of learning is not complete. It also explains why English teaching is a
failure in this country.

IV. Conclusion
There are many reasons why teaching English in Thailand is considered
difficult. First of all, the behavior of students’ study should be improved. The
linguistic discrepancies between English and Thai are so vast that they have become
a major obstacle for many Thai students to learn English successfully. Another
difficulty is that mass education is not appropriate for teaching English. Without
proper feedback from the teacher and without written practice, the students are
confused by English grammatical rules and thus resort to Thai, which is extremely
different from English. With such a vicious circle, teaching English in Thailand is an
uphill impediment. However, the outlook is not so bleak. There are attempts to
change the curriculum, and there are opportunities for educational institutions to
propose quality programs as an alternative for Thai people. Consequently, if money
is raised from the quality programs, more competent teachers can be hired for
students and thus this opportunity will enable the Thai students to acquire better
English.
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ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย
Errors in the English language of Thai Peoples
ชลธิชา เพชรานรากร ๑

๑.ความนํา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สําคัญมากอีกภาษาหนึ่งในโลก และยังเป็นภาษาสากล ประชาชน
จํานวนมากในโลกสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นใน
สังคมปัจจุบัน การที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC:
ASEAN
Economics Community) ยิ่งทําให้ประชาชนต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้ทันต่อโลกยุคปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารและเศรษฐกิจก็ตาม
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจําต้องฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะ คือ การ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทั้งทักษะทั้ง ๔ ทักษะมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือทักษะการเขียน
นั้นมีความยุ่งยากซับซ้อนมากจึงต้องอาศัยทั้งสามทักษะมาประกอบกันจึงสามารถเขียนและสื่อให้
เข้าใจได้อย่างชัดเจน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญไม่น้อยกว่าภาษาอื่น
อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนยังมีข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่ปัญหาที่
พบมากที่สุดของผู้เรียนคื อ ทักษะการเขียนผู้เรียนแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแบบคําต่อคํา
ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ ปัญหาเกี่ยวกับการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ผิด เนื่องมาจาก ผู้เรียนใช้เทียบ
โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ซึ่งโครงสร้างไวยากรณ์ของทั้งสองภาษามีความ
แตกต่างกัน
นอกจากการที่ผู้เรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักทางภาษา และผู้เรียนจะต้อง
รู้จักการใช้สํานวน หรือถ้อยคําที่ถูกต้องตามสถานการณ์ ซึ่งนับว่าจะต้องมีความชํานาญพอสมควร
ผู้เรียนไม่ว่าจะระดับสูงแค่ไหนก็มีข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาทั้งนั้น

๒.ความหมายและความสําคัญของข้อผิดพลาดในการใช้ภาษา

๑

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) , อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ , นิสิต
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษา หมายถึง ลักษณะของการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง อาจจะเกิด
จาก ความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ หรือ การรับอิทธิพลมาจากภาษาแม่ ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาของผู้เรียน
เป็นการใช้ภาษาที่ผิดของผู้เรียนภาษา โดยเฉพาะในการเรียนรู้ภาษาที่สองซึ่งไม่เป็นไปตามหลักของ
การใช้ภาษาที่มีมาตรฐานและข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาเป็นได้ทั้ง Errors ซึ่งเป็นการใช้ภาษาที่ไม่
สามารถใช้ภาษาได้ เพราะขาดความรู้ทางด้านภาษาและ Mistakes ซึ่งเป็นการใช้ภาษาที่ผู้ใช้มีความรู้
ทางด้านภาษาแต่มีปัจจัยอื่นๆ ที่ทําให้การใช้ภาษานั้นไม่ถูกต้อง ซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งผู้ใช้ภาษาแม่และ
ผู้ใช้ภาษาที่สอง
ข้ อ ผิ ด พลาดในการใช้ ภ าษาเกิ ด กั บ ผู้ เ รี ย นแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การใช้ ภ าของผู้ เ รี ย นที่ มี
จุ ด บกพร่ อ ง เช่ น ข้ อ ผิ ด พลาดในการใช้ ภ าษาของผู้ เ รี ย นที่ สํ า คั ญ ต่ อ ผู้ ส อน เพราะจะทราบถึ ง
ความก้าวหน้าในการใช้ภาษาของผู้เรียนว่ามีมากน้อยแค่ไหน ทําให้ทราบว่าผู้เรียนเรียนรู้ภาษาโดยใช้
ยุทธวิธีและการดําเนินการในการเรียนรู้อย่างไร และทําให้ทราบถึงสิ่งที่จําเป็นสําหรับตัวผู้เรียนเอง
เพราะผู้เรียนสามารถใช้ข้อผิดพลาดของตนเองเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษา
Errors หมายถึง ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาของผู้เรียนที่เกิดจากผู้เรียนมีความรู้ที่ไม่
สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดทางด้านคําศัพท์ (Lexical Errors) ข้อผิดพลาดในการออกเสียง
(Phonological Errors) ข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์ (Grammatical Errors) ข้อผิดพลาดที่เกิด
จากการไม่เข้าใจของความหมายหรือความตั้งใจของผู้พูด (Interpretive Errors) นอกจากนี้ Errors
ยังเป็นการเบี่ยงเบนทางระบบภาษาเนื่องจาดผู้เรียนยังต้องพัฒนาความรู้ของภาษาที่สอง และยัง
สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่าง (Gap) ของความรู้ของ ผู้เรียน ส่วน Mistakes เป็นข้อผิดพลาดในการใช้
ภาษา ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความตั้งใจ ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ความไม่ใส่ใจของผู้เรียน
หรือความสะเพร่าในการแสดงออกทางภาษา ทุกคนสามารถที่จะใช้ผิดกันได้ นอกจากนี้ยังสะท้อนให้
เห็นถึงการแสดงออกทางภาษาที่ผู้เรียนพลั้งเผลอ (Lapse) ซึ่งเป็นกรณีเฉพาะที่ผู้เรียนไม่สามารถใช้
ภาษาอย่างที่ตนเองรู้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายว่าเป็น Errors หรือ Mistakes คือ สังเกตการณ์
แสดงออกในการใช้ภาษาของผู้เรียน ถ้าผู้เรียนใช้ภาษาผิดในข้อนั้นเป็นประจําไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น
ใช้explain เป็น explained ทุกครั้งแสดงว่าข้อผิดพลาดนั้นเป็น Errors และถ้าบางครั้งผู้เรียนใช้
explain และ บางครั้งใช้ explained แสดงว่าเป็น Mistakes อีกประการหนึ่งถ้าผู้เรียนไม่สามารถ
แก้ไขภาษาได้แสดงว่าข้อผิดพลาดในการใช้ภาษานั้นเป็น Errors แต่ถ้าผู้เรียนสามารถแก้ไขได้และ
ประสบผลสําเร็จในการใช้ภาษา ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาที่เกิดขึ้นนั้นเป็น Mistakes นั่นเอง
ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาเกิดกับผู้เรียนแสดงให้เห็นถึงการใช้ภาษาของผู้เรียนที่มี
จุ ด บกพร่ อ ง เช่ น ข้ อ ผิ ด พลาดในการใช้ ภ าษาของผู้ เ รี ย นที่ สํ า คั ญ ต่ อ ผู้ ส อน เพราะจะทราบถึ ง
ความก้าวหน้าในการใช้ภาษาของผู้เรียนว่ามีมากน้อยแค่ไหน ทําให้ทราบว่าผู้เรียนเรียนรู้ภาษาโดยใช้
ยุทธวิธีและการดําเนินการในการเรียนรู้อย่างไร และทําให้ทราบถึงสิ่งที่จําเป็นสําหรับตัวผู้เรียนเอง
เพราะผู้เรียนสามารถใช้ข้อผิดพลาดของตนเองเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษา
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๓.การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอาจพิจารณาได้ดังนี้ ประการแรกคือการเลือก
ข้อมูลในการใช้ภาษาที่ต้องการวิเคราะห์ ต่อมาต้องระบุข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาว่าเป็น Errors หรือ
Mistakes หลังจากนั้นให้จําแนกข้อผิดพลาดและบรรยายหรืออธิบายข้อผิดพลาดแต่ละชนิด สุดท้าย
คือ ประเมินข้อผิดพลาดในการใช้ภาษา นอกจากนี้ แอลลิสได้อธิบายขั้นตอนในการวิเคราะห์
ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาไว้ดังนี้
๑. ระบุข้อผิดพลาด (Identifying Errors) ในการระบุข้อผิดพลาดนั้นต้องเปรียบเทียบ
ประโยคที่ผู้เรียนสร้างว่าเป็นประโยคที่ถูกต้องหรือไม่และต้องระบุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน
๒. บรรยายข้อผิดพลาด (Describing Errors) หลังจากที่มีการระบุข้อผิดพลาดไปแล้ว
นั้น ต้องบรรยายและแยกแยะเป็นชนิดต่างๆ ซึ่งวิธีที่นิยมใช้คือ การแยกชนิดของไวยากรณ์
๓. อธิบายข้อผิดพลาด (Explaining Errors) หากมีการอธิบายว่าทําไมผู้เรียนถึงมี
ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษา ก็จะทราบสามารถสาเหตุหรือที่มาของข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาแบบ
ต่างๆได้
๔. ประเมินข้อผิดพลาด (Evaluating Errors) วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์
ข้อผิดพลาด คือ ช่วยให้ผู้เรียนเรียนภาษาที่สองได้ดี จึงต้องมีการประเมินข้อผิดพลาดนั้น ข้อผิดพลาด
บางอย่างสามารถพิจารณาได้อย่างชัดเจนมากกว่าข้อผิดพลาดบางอย่าง
ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาจะต้องมีการรวบรวมข้อมูล ระบุชนิด
ของข้ อ ผิ ด พลาดอภิ ป รายข้ อ ผิ ด พลาด จํ า แนกข้ อ ผิ ด พลาด และประเมิ น ผลข้ อ ผิ ด พลาดนั้ น
ข้ อ ผิ ด พลาดในการใช้ ภ าษาของผู้ เ รี ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น มี ค วามสํ า คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นทราบถึ ง
กระบวนการเรียนและสิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุง ส่วนผู้สอนได้ใช้ข้อผิดพลาดนั้นให้เป็นประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอน

๔.ประเภทของข้อผิดพลาด
เมื่ อ มี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ ผิ ด พลาดในการใช้ ภ าษาแล้ ว ต้ อ งมาจํ า แนกประเภทของ
ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาที่เกิดขึ้น สําหรับการจําแนกประเภทของข้อผิดพลาดในการใช้ภาษานั้นมี
หลากหลายหลักเกณฑ์แต่สามารถสรุปมาได้ดังนี้
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๑.ข้อผิดพลาดตามลักษณะทางภาษาศาสตร์ หรือ Linguistic Category กล่าวคือ การ
แยกประเภทของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยอาศัยองค์ประกอบทางภาษาศาสตร์ เช่น ข้อผิดพลาดที่
ชี้ให้เห็นถึงระดับภาษา ได้แก่ ระดับของเสียง (Phonological
Level)
ระดับไวยากรณ์
(Grammatical Level) ระดับคํา (Lexical Level) และ ระดับเนื้อหา (Text or Discourse Level)
และข้อผิดพลาดที่เกิดจากระบบไวยากรณ์ (Grammatical System)ได้แก่ การใช้ Tense
๒.ข้อผิดพลาดตามลักษณะพื้นผิว หรือ Surface Category เป็นการแยกประเภท
ข้อผิดพลาดที่ใช้โครงสร้างพื้นผิว เช่น การละ (Omission) การเพิ่ม (Additions) การใช้รูปแบบผิด
(Misformation) และการเรียงลําดับผิด (Misordering)
๓.ข้อผิดพลาดตามลักษณะการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative Analysis)
กล่าวคือ การแยกประเภทของข้อผิดพลาดโดยการเปรียบเทียบระหว่างข้อผิดพลาดของโครงสร้าง
ภาษาที่สองกับข้อผิดพลาดชนิดอื่นในการสร้างภาษา เช่น ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการพัฒนาการเรียนรู้
ภาษา (Developmental Errors) ข้อผิดพลาดที่เกิดจากภาษาระหว่างกลาง (Interlingual Errors)
ข้อผิดพลาดที่กํากวม (Ambiguous Errors) และข้อผิดพลาดในรูปแบบอื่น (Other Errors)
๔.ข้อผิดพลาดตามลักษณะผลของการสื่อสาร (Communicative Effect) เช่น
ข้อผิดพลาดองค์รวม (Global Errors) เป็นข้อผิดพลาดที่มีผลกระทบต่อการใช้โครงสร้างทั้งประโยค
และขัดขวางการสื่อสาร และ ข้อผิดพลาดเฉพาะที่ (Local Errors) เป็นข้อผิดพลาดที่มีผลต่อส่วน
ต่างๆของภาษาในประโยคซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร
๕.ข้อผิดพลาดแบบอุปนัย (Induced Error) เกิดจากกระบวนการสอนที่ผิด ได้แก่
Material-induced Error เกิดจากสื่อการสอนผิด Teacher-talk induced Error เกิดจากตัวผู้สอน
และ Exercise-based Induced Error เกิดจากการทําแบบฝึกหัด

๕.สาเหตุของข้อผิดพลาด
ส่วนใหญ่สาเหตุของข้อผิดพลาดเกิดมาจากการถ่ายโอนภาษา(Transfer Errors) การ
ถ่ายโอนมีทั้งการถ่ายโอนด้านลบและการถ่ายโอนด้านบวก การถ่ายโอนด้านลบคือการถ่ายโอนภาษา
ที่หนึ่งของผู้เรียนซึ่งมีอิทธิพลทําให้ผู้เรียนมีความกดดันในการเรียนรู้ภาษาที่สอง ส่วนการถ่ายโอนด้าน
บวกคือการถ่ายโอนภาษาที่หนึ่งของผู้เรียนซึ่งมีอิทธิพลทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาที่สองได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้สาเหตุของข้อผิดพลาดเกิดมาจากยุทธวิธีในการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาที่สอง
(strategies of second Language Learning and Communication) และ เกิดจากการใช้มากเกิน
หรือบ่อยเกินไป (Overgeneralization Error) เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดภายในตัวภาษาเอง ซึ่งอาจ
สังเกตจากการเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งของผู้เรียน
หรือเป็นข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาที่นํากฎที่ไม่
เหมาะสมมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
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อย่างไรก็ตาม สาเหตุของข้อผิดพลาดเกิดมาจากวิธีการสอนหรือสื่อการสอน (Methods
or Materials used in the Teaching/ Teaching-induced Error) การแทรกแซงภายในตัวภาษา
(Intralingual Interference) สถานการณ์ภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistic Situation) อายุ
(Age) และ ความต่อเนื่องของการใช้ระบบภาษาใกล้เคียง (Successions of Approximate
Systems)
นอกจากนี้ยังสามารถสรุปสาเหตุของข้อผิดพลาดที่เกิดจากยุทธวิธีการเรียนรู้ได้ดังนี้
๑. False Analogy เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากการสันนิษฐานของผู้เรียน
๒. Misanalysis เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากผู้เรียนตั้งสมมติฐานของรูปแบบผิด
๓. Incomplete Rule Application เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากการที่ผู้เรียนไม่ใช้กฎทาง
ภาษาที่มีอยู่ทั้งหมดให้ถูกต้องโดยการเปลี่ยนกฎเอง
๔. Exploiting redundancy เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากการซ้อนเกินซึ่งเป็นการใช้รูปแบบ
ของคําที่ไม่จําเป็นและใช้มากกว่าหนึ่งคํา
๕. Overlooking co-occurrence restrictions เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากการมองข้าม
ข้อยกเว้นของกฎทางไวยากรณ์ต่างๆ
๖. Hypercorrection เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากการที่ผู้เรียนระมัดระวัง เข้มงวดกับกฎ
ต่างๆ ทางภาษามากเกินไป

๖.คําและประโยคที่คนไทยมักใช้ผิด
๑.การใช้คําว่า Affect กับ Effect – Affect ที่เป็นคํากิริยาและ Effect ที่เป็นคํานาม
เช่น The rainstorm will affect tomorrow’s game but the rainstorm will bring about
disastrous effect to the game
๒.การใช้คําว่า There กับ their – คําว่า “There” แสดงถึงคน, สัตว์ และสิ่งของ เช่น
“Look, there is my dog Max”. ส่วนคําว่า “Their” แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น “It’s their
anniversary next week”
๓.การใช้คําว่า Its กับ it’s – คําว่า “Its” การใช้แสดงความเป็นเจ้าของบางสิ่งบางอย่าง
เช่น The chair has its legs sawed off. แต่คําว่า “It’s” เป็นรูปย่อมาจาก “it is” เช่น It’s going
to rain today.
๔.การใช้คําว่า Turn off, switch off, close – คนไทยการใช้คําว่า “ปิด – close”
เป็นคําเดียวกันหมด เช่น close the air conditioner, close the light, close the TV และ close
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the door. แต่ในหลักสูตรของภาษาอังกฤษจะถือว่าไม่ถูกตามหลักไวยากรณ์ เพราะว่าในกรณีที่ใช้
“you close the air conditioner” ถือว่าผิด / ที่ถูกคือต้องเขียนว่า “you turn off the air
conditioner” แต่สําหรับคนไทย
๕. I see เรามักจะได้ยินฝรั่งพูดบ่อยๆในการสนทนา เป็นการเชิงรับ แปลว่า อ๋อ เหรอ
หรือครับ เราสามารถนําไปใช้แทนคําว่า Yes ได้ จะทําให้การสนทนามีความสนุกมากขึ้น และคําว่า
You know? แปลว่า รู้ไหม หากเป็นภาษาไทยก็น่าจะแปลว่า นี่ ๆ เธอรู้ไหม
๖. Where you go? แปลว่า คุณไปไหน เป็นภาษาอังกฤษไทยที่เราได้ยินค่อนข้างบ่อย
เวลาคนฝรั่งมายืนรอรถเมล์ หรือเวลามาถามทาง เราควรจะใช้คําว่า Where are you going
เหมาะสมกว่า
๗.“I cooked my grandma.”คุณกําลังพูดถึงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า "My grandma
visited and I cooked her." มันแน่อยู่แล้วว่าคุณไม่ได้ cook คุณยายคุณซักหน่อย คุณเพียงแต่
"cooked FOR her". คํากริยาอาจเปลี่ยนความหมายไปโดยสิ้นเชิงถ้าหากมีคําprepositionตามหลัง
มา (เช่น find, find out หรือ grow, grow up) เพราะฉะนั้นระวังให้ดี ! จงใช้คําว่า'for' เสมอเมื่อคุณ
กําลังพูดถึงการทําอาหารให้คนอื่นทาน และไม่ต้องใช้มันเมื่อคุณพูดถึงการทําอาหารจานนั้นๆ เช่น "I
cooked spaghetti." และไม่ว่ายังไงก็ตาม อย่าทาน Grandma Betty ที่ปรุงซะสุกแล้วเป็นอาหาร
เย็นเชียวล่ะ !
นอกจากคําที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้แล้วยังมีคําและประโยคอีกมากมายที่คนไทยพยายาม
ใช้แต่ไม่ถูกต้อง และอาจทําให้เกิดความสับสน ความหมายก็อาจผิดเพี้ยนไปอีกด้วย

๗.สรุป
ความผิดพลาดในการใช้ภาษาของผู้เรียนเกิดมาจากยุทธวิธีที่ผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้ภาษาและ
แทรกแซงไปสู้ภาษาเป้าหมาย การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาของผู้เรียนจึงมีความสําคัญ
ทั้งตัวผู้เรียนและผู้สอน การพัฒนาการใช้ภาษาของผู้เรียนทําให้ผู้เรียนได้ทราบจุดบกพร่องของผู้เรียน
ในการใช้ภาษาของตนเอง นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์กับผู้สอนเพราะผู้สอนทราบถึงข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้น ทําสามารถพัฒนาการสอนและการใช้สื่อให้ตรงกับสิ่งที่ผู้เรียนยังมีปัญหาอยู่ให้หมดไป ดังนั้น
เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้สอนจึงไม่ควรละเลยข้อผิดพลาดต่างๆ ในการใช้
ภาษาของผู้เรียน
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การฟังภาษาอังกฤษให้เข้าใจ
Understanding listening English
ศศิพิชญ์นาฏ ดีสิงห์*

๑.บทนํา
การที่คนไทยจะฟังภาษาอังกฤษให้เข้าใจและพูดให้รู้เรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยเพราะเรา
ไม่ค่ อ ยได้ใ ช้ หรื อ แทบไม่ไ ด้ใ ช้ ใ นชี วิต ประจํา วัน มากนัก และดู เ หมื อ นจะห่ า งไกลจากการที่ ต้อ งใช้
แม้กระทั่งผู้ที่ศึกษาในวิชาเอกภาษาอังกฤษเองก็ตามทีเนื่องจากตอนเรียนบางครั้งอาจารย์ผู้สอนมิใช่
เจ้าของภาษา(Native Speaker) ดังนั้นเสียง(Voice)และสําเนียง(Pronunciation)ที่ได้ยินและรับฟัง
อาจมีความผิดเพี้ยนไปจากสําเนียงที่แท้จริงได้ หรือไม่ก็ได้เรียนกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาจริงแต่
ไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่อง ไม่กล้าถาม และสุดท้ายก็ทําให้ไม่สนใจฟังไม่ตั้งใจเรียนในที่สุดซึ่งส่วนตัวมักจะได้
ยินนิสิ ตพูดกั นบ่ อ ยๆว่ า เรีย นแค่ ผ่ านๆก็พอ เนื่อ งจากนิสิตมั ก จะคิดว่ าภาษาอั ง กฤษไม่มีค วามจํ า
เป็นมากนัก หรือแม้จะตระหนักดีว่าสําคัญแต่ก็ขาดความอดทนขาดความเพียรพยายามในการเข้าถึง
แก่ น แท้ ข องภาษาอั ง กฤษ นิ สิ ต และคนทั่ ว ไปมั ก จะพู ด ว่ า ภาษาอั ง กฤษไม่ ใ ช่ ภ าษาพ่ อ ภาษาแม่
เพราะฉะนั้นไม่แปลก ถ้าเราจะพูดและฟังไม่รู้เรื่อง ซึ่งส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยถ้าจะคิดเช่นนี้ เพราะการ
คิดแบบนี้แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนได้ทําการปฏิเสธและยอมแพ้ที่จะพยายามฟังและพูดภาษาอังกฤษให้
เข้าใจไปแล้วกว่า ๗๕ เปอร์เซ็นต์ แต่นั่นก็ยังไม่ใช่อุปสรรคทั้งหมด ส่วนตัวแล้ว ดิฉันพยายามที่จะชัก
จูงนิสิตและคนรอบตัวที่มาปรึกษาเรื่องการฟังและการพูดภาษาอังกฤษว่า จริงๆแล้วภาษาอังกฤษไม่
ยากอย่างที่คิด มันมีเทคนิคง่ายๆที่เราสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง ถ้าเราเปิดใจยอมรับ
ภาษาอังกฤษเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง อ่านข่าว หรือแม้กระทั่ง
นิยายต่ างๆที่ เป็นภาษาอังกฤษแล้ว เมื่อนั้นเราจะพบว่าภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่งดงาม ฟั งแล้ ว
ไพเราะ ที่ สําคัญ ผู้ที่ ฟังเข้า ใจและพู ดรู้เรื่ องย่อมได้เปรียบกว่าผู้ที่ รู้ภาษาเดียว(ภาษาไทยเท่ านั้น )
เนื่องจากยุคนี้เป็นยุคโลกาภิวัตน์ เราต้องติดต่อกับคนมากมายหลายเชื้อชาติ แน่นอนว่าภาษาที่ใช้คือ
ภาษากลาง(ภาษาอังกฤษ) ดัง นั้ น ภาษาอังกฤษจึงสํ าคั ญ อย่า งยิ่งในยุค นี้แ ละใครหลายๆคนก็ไ ด้
ตระหนักดีแล้วว่า ต่อไปในภายภาคหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN)ปี
พ.ศ.๒๕๕๘ที่จะถึงนี้ ซึ่งคนส่วนใหญ่ตื่นเต้นและตื่นตัว พยายามอยากจะไปทํางานในที่ต่างๆที่ไม่ใช่แค่
ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ที่มากขึ้น คนส่วนใหญ่จึงหันกลับมาให้ความสําคัญ
กับภาษาอังกฤษมากขึ้นกว่าเดิม นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี เพราะคนทุกคนมีความสามารถในการรับ
*

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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ฟังและเรียนรู้สิ่งต่างๆตลอดเวลา ซึ่งขอเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งว่า ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด แค่เรา
ตั้งใจและเอาใจใส่ที่จะเรียนรู้ แค่นี้ก็ทําให้ผู้ที่ต้องการศึกษามีความสามารถเพิ่มขึ้นกว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์
ที่เหลือขึ้นอยู่กับพื้นฐาน ความเพียรพยายาม ความตั้งใจใฝ่ศึกษา และการฝึกฝน ของแต่ละบุคคล

๒.การฟังภาษาอังกฤษอย่างไรให้เข้าใจ
การฟังภาษาอังกฤษให้เข้าใจนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยปกติแล้วเราจะคุ้นเคยกับภาษาไทย
ตั้งแต่เกิดจนโต จึงเป็นเรื่องยากที่อยู่ๆจะฟังภาษาอังกฤษให้เข้าใจความหมาย แต่การฟังภาษาอังกฤษ
ให้เข้าใจก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของมนุษย์เนื่องจาก มนุษย์มีความสามารถในการรับฟังและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เสมอ แต่การที่จะเรียนรู้นั้นก็ต้องมีใจรักและความต้องการที่จะเรียนรู้จริงๆ ให้เรา
ลองสังเกตว่าเรามีความสามารถในการฟังจริงหรือไม่ อย่างไร ลองคิดดูว่า คนที่เราไม่รู้จักคุยกันห่าง
จากเราแค่ช่วงแขน แต่เราก็สามารถได้ยินและรับรู้เรื่องราวได้ว่าเขาคุยอะไรกัน นี่ไงความมหัศจรรย์
ของหู เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกัน ถ้าผู้ศึกษาต้องการเรียนรู้ที่จะฟัง ก็จงฟัง ฟังอย่างตั้งใจ
ฟังให้เหมือนว่าเป็นภาษาของเราเอง ฟังแบบไม่มีข้อสงสัย ฟังไปเรื่อยๆ สักพักผู้ศึกษาจะเข้าถึงแก่น
ของภาษาอังกฤษ บางคนอาจสงสัยว่า ฟังแล้วจะเข้าใจและเข้าถึงได้อย่างไร มันก็จริงเพราะ พื้นฐาน
ของแต่ละคนต่างกัน ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษต่างกัน
สรุปปัญหาหลักที่พบบ่อยในการฟังภาษาอังกฤษ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ผู้ศึกษาฟังไม่รู้เรื่อง(ไม่รู้คําศัพท์ในภาษาอังกฤษ)
ผู้ศึกษาฟังภาษาอังกฤษไม่ทัน(เจ้าของภาษาพูดเร็วและรัว)
ผู้ศึกษาไม่เข้าใจสํานวนในภาษาอังกฤษ
ผู้ศึกษางุนงงกับคําแสลงในภาษาอังกฤษ
ผู้ศึกษาท้อแท้ที่จะฟังและยอมแพ้ในทีส่ ุด

ในเมื่อมีปัญหา ก็ต้องมีการแก้ไข ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และเข้าใจในการ
ฟังภาษาอังกฤษโดยมีการประมวลปัญหาและวิธีการแก้ไข ดังนี้
๑.ฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง การที่ผู้ศึกษาฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องอาจมีหลายปัจจัย แต่
ในหัวข้อนี้จะพูดถึงเรื่องของคําศัพท์(Vocabularies)เนื่องจากแบบแผนการศึกษาของประเทศไทย
โดยปกติแล้วการศึกษาไทยจะเน้นหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ(Grammar)มากกว่า ดิฉันเองก็เรียน
ภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่๖ เรียนซ้ําๆเดิมๆจนท่องจําขึ้นใจ ส่วนมากจะเน้น
เรื่อง TENSE ต่างๆในภาษาอังกฤษ โครงสร้างในภาษาอังกฤษ(Structure of English) ส่วนของคําพูด
(Part of Speech) และกฎต่างๆอีกมากมายที่เด็กไทยต้องจําบางครั้งก็จําไปอย่างนั้น จําได้เวลาเรียน
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ท่องก่อนสอบโดยดูจากแบบฝึกหัดที่ทํา เทียบเคียงคําตอบ แต่ถามว่าเรารู้เรื่องหรือไม่ เป็นเรื่องยากที่
จะเข้าใจจริงจัง เรียนแล้วก็คืนความรู้ให้คุณครูผู้สอน เนื่องจากท่องจําอย่างเดียวโดยไม่ได้มีความ
เข้าใจอย่ างถ่องแท้นั่นเอง ซึ่ งประเด็นหลักอยู่ตรงนี้ค่ะ นักเรียนท่องจํากฎ ดูตัวอย่างจากการทํ า
แบบฝึกหัด โดยไม่สนใจคําศัพท์ที่อยู่ในประโยคเลยแม้แต่น้อย มุ่งแต่จะเติมคําตอบอย่างเดียว ดังนั้น
ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะไม่รู้ไม่เข้าใจคําศัพท์ในภาษาอังกฤษ เนื่องจากตัวผู้ศึกษาละเลย ไม่เคยใส่ใจใน
ความหมายของคําศัพท์ต่างๆ บางครั้งอาจารย์ผู้สอนให้ท่องศัพท์ ก็ท่องจํามาสอบปากเปล่า วิธีการ
เดิมๆท่องเป็นนกแก้วนกขุนทอง ท่องแล้วไม่นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ขาดการต่อยอด การต่อยอด
ที่ ว่ า นี้ คื อ ตั ว ของผู้ ส อนไม่ ค่ อ ยให้ นั ก เรี ย นแต่ ง ประโยค หรื อ เขี ย นเรี ย งความมาส่ ง เลย สรุ ป คื อ
การศึกษาของไทยตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถือว่าล้มเหลวเป็นอย่างมาก เน้นแต่
ทฤษฎี แต่ขาดการปฏิบัติและ ขาดการนํามาประยุกต์ใช้ นักเรียนไม่สามารถพูดและฟังภาษาอังกฤษ
ได้ดีเท่าไหร่นักบางรายอาจจะพูดได้ ฟังได้บ้างในระดับเบื้องต้น แต่ถ้าให้พูดเข้าเรื่องจริงจังก็คงไม่ไหว
ต้องหนีชาวต่างชาติไปก่อน เพราะอะไรกันเรียนมาตั้งยาวนานทําไมถึงฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจไม่รู้
เรื่อง สรุปง่ายๆคือ ผู้ศึกษาขาดความสนใจ ไม่ใส่ใจเท่าที่ควรเรียนให้ผ่านๆไปเพราะสนใจในตัวเกรด
เฉลี่ยมากกว่ารายวิชาที่จะได้รับความรู้
วิธีแก้ไข: ต้องเริ่มที่ตัวผู้เรียนเอง อยากได้ดีก็ต้องค้นคว้า ไขว่คว้าเอง เริ่มจากใส่ใจการ
เรียนให้มากขึน้ ท่องศัพท์วันละ ๑๐ – ๒๐คํา แล้วแต่ความสามารถในการจํา แนะนําให้ฟังการออก
เสียงด้วยว่า เจ้าของภาษาเขาออกเสียงอย่างไร เพราะเวลาที่ฟังจะได้คุ้นเคยกับสําเนียงนั้นๆ มีให้
เลือกทั้งสําเนียงอังกฤษแบบอังกฤษ (British English) และสําเนียงอังกฤษแบบอเมริกัน (American
English) ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เรียนว่าชอบสําเนียงแบบไหน จากนั้นลองแต่งประโยคดูและนําไป
ให้อาจารย์ผู้สอนช่วยตรวจทาน หรือไม่ก็ลองเขียนบันทึกส่วนตัว (Diary) เพราะเราจะได้สนุก และ
เพลิดเพลินกับการเขียน เนื่องจากเป็นเรื่องของตัวเราเอง ที่สําคัญเราจะจดจําคําศัพท์ได้เป็นอย่างดี
เพราะเป็นกิจวัตรของผู้เขียนในแต่ละวัน
เมื่อทําตามวิธีที่บอกข้างต้นอย่างตั้งใจจริงแล้ว ก็ลองเพิ่มอีกขั้นด้วยการดูหนังที่เราชื่น
ชอบ บังคับให้ดูหนัง Soundtrack และมี Sub-title เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ฟังเพลง ดูTalk Show
TV Show หรือจะดูข่าวก็ได้ตามสะดวก สรุปคือ ดูหนังฝรั่ง ฟังสําเนียงภาษาอังกฤษ และก็ดคู ํา
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
แรกๆอาจเป็นเรื่องยากเพราะเราไม่คุ้นเคยแต่ให้ทาํ วิธีนี้เพื่อเราจะได้
ปรับตัวให้คุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษมากขึ้น บางครั้งไม่รู้ศัพท์ ไม่เข้าใจว่าคําศัพท์นั้นหมายความ
ว่าอย่างไร แต่ถ้าดูหนังเราจะสามารถเดาได้จากภาษาท่าทางการแสดงของตัวละคร หรือถ้าไม่รู้จริงๆ
แนะนําให้จําคําศัพท์นั้นมาหาความหมายเพื่อที่เราจะได้คลายข้อสงสัย รับรองว่าถ้าทําได้อย่างน้อยวัน
ละ ๒ ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลาอย่างต่ํา๒เดือน ผู้ศึกษาจะรู้สึกถึงการเปลีย่ นแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จะ
เข้าใจและคุ้นเคยกับการฟังมากขึ้น ที่สําคัญผู้ศึกษาจะได้เพิ่มพูนความสามารถในการฟังและรู้คําศัพท์
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เพิ่มมากขึ้น ทั้งหมดนี้ เพียงแค่ผู้ศึกษามีความตั้งใจจริงที่จะเรียน ฝึกฝนตัวเองเท่านี้ก็ถือว่าประสบ
ผลสําเร็จไปอีกขั้นแล้ว
๒.ผู้ศึกษาฟังภาษาอังกฤษไม่ทัน เนื่องจากเจ้าของภาษาพูดเร็วและรัวมาก ขอให้ผู้ศึกษา
อย่ากลัวที่จะฟังค่ะ เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเวลาที่เราพูดภาษาไทยเราก็พูดเร็วและรัวเช่นกัน
ยิ่งถ้าคุยกับเพื่อนแล้วแย่งกันพูด ชนิดที่ว่านกกระจอกแตกรัง ย้ําอีกรอบว่าอย่ากลัวค่ะ ในเมื่อเราฟังไม่
ทัน เราก็ต้องพยายามจับใจความให้ได้ ว่าผู้พูดเน้นย้ําตรงไหน เพราะในภาษาอังกฤษนั้น หลักการ
ง่ายๆเวลาที่เราต้องการทราบข้อมูลที่เขาพูด คือ ผู้พูดจะพูดเน้น(Stress)คําที่ต้องการสื่อสารว่าเขา
ต้องการอะไร ประเด็นอยู่ตรงไหนในประโยคภาษาอังกฤษอาจจะมีการเน้นเสียง หนักในคําได้หลาย
แห่งบางประโยคอาจมีการเน้นถึง๓-๔แห่งซึ่งขึ้นอยู่กับความยาวของประโยคและความหมายที่ผู้พูด
ต้อ งการให้ เ ข้า ใจส่ ว นคํ า หรื อ พยางค์ ที่ ไ ม่ เ น้ น อาจจะมี ก ารออกเสี ย งเร็ ว และรวบมากขึ้ น เราจะมี
หลักการและยกตัวอย่างง่ายๆแสดงให้ดูนะคะ
การลงเสียงเน้นหนักในประโยคต้องลงให้ถูกต้องมักจะลงเสียงหนักที่คํา จําพวก content
words ซึ่งเป็นคําประเภทที่มีความหมายในตัวเองได้แก่พวกคํา nouns, verbs, adjectives,
demonstratives or Interrogative ส่วนคําจําพวก function words ซึ่งเป็นคําพวกไม่ค่อยมี
ความหมายหรือมีความหมายน้อยจะลงเสียงเบาได้แก่ articles, prepositions, pronouns,
conjunctions, auxiliary verbs และ relative pronouns เช่น
For example: He won it in the afternoon.
แต่ถ้าลงเสียงหนักที่คําประเภท Function words ในประโยคนั้น ก็แสดงว่า ผู้พูดต้องการให้
ผู้ฟังสนใจจุดนัน้ ๆ เช่น
For example: Bob got the first prize. (not you or Jim)
ระดับเสียงสูงต่ําในภาษาอังกฤษ (Intonation)
สําหรับระดับเสียงสูงต่ําในประโยคนั้น เรียกว่า Intonation ในภาษาอังกฤษจะไม่มีการใช้
เสียงสูงต่ําในคําเหมือนภาษาไทย แต่จะกลับปรากฏในระดับประโยค
ระดับเสียงสูงต่ําในภาษาอังกฤษ มี ๓ รูปแบบ คือ
- Rising-Falling Intonation มีรูป /๒๓๑/ คือเริ่มด้วยระดับ ๒ และขึ้นเสียงไประดับ ๓ แล้ว
จึงลดมาระดับ ๑เราจะใช้Rising-Falling Intonation ในประโยคประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้
ประโยคบอกเล่า (Simple Statement)
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ประโยคคําสั่ง (Command)

ประโยคคําถามที่ขึ้นต้นด้วย WH – question (Question Words)

ประโยคอุทานแสดงอารมณ์ผพู้ ูด

- Rising Intonation มีรูป /๒๓๓/ คือจะเริม่ ด้วยระดับ ๒ และเลื่อนขึ้นไประดับ ๓ แล้วยังคง
ใช้เสียงสูงจนจบประโยคRising Intonation ใช้ในประโยคประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้
ประโยคคําถามที่ตอบด้วย Yes, No
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ใช้กับประโยคคําถามเสริม (Tag questions หรือ Attached questions) เมื่อผู้ตอบ
ต้องการข้อมูลจากคําตอบ

ใช้คําถามสั้น ๆ เพื่อแสดงว่าเราสนใจในเรื่องที่เขากําลังพูด

ใช้กับประโยคที่แนะนําตัวคนอื่นในการสนทนารวมทั้งการทักทายผู้ที่ได้รับการแนะนํา

- Rising และ Rising-Falling Intonation ใช้ในประโยคประเภทต่างๆ ต่อไปนี้
ใช้กับคําที่เราต้องการให้ผู้ฟังสนใจเป็นพิเศษ

ใช้เมื่อกล่าวถึงของประเภทเดียวกันและเชื่อมด้วย “and”
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ใช้เมื่อเรียกชื่อบุคคลที่เรากําลังพูดด้วย

ใช้เมื่อต้องการให้ผู้ฟังเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

นอกจากนี้ ในประโยคที่ยาวและประกอบด้วย ๒ clause เราจะมีวิธีออกเสียงที่ต่างไปดังนี้
• ประโยคบอกเล่าที่มีคําเชื่อม and, but, or จะมีระดับเสียงเป็น /๒๓๒ :๒๓๑/

• ประโยคที่เป็นการทักทายจะมีระดับเสียงเป็น๒๓๒และวลีที่๒จะขึ้นไปเป็นระดับ๒และเสียง
สูงตอนท้ายเช่น

แต่อาจออกเสียงตรงชื่อคนเป็นระดับ๑ก็ได้เช่น
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ถ้าชื่อคนขึ้นก่อนก็จะเป็นระดับเสียงอีกแบบดังนี้

• ประโยคขอร้องจะมีระดับเสียง /๒๓๒/ เช่น

• ประโยคที่เชื่อมด้วยคําว่า before, if, because, since, when จะมีระดับเสียงเป็น /๒๓๒ :
๒๓๑/

๓.ผู้ศึกษาไม่เข้าใจสํานวนในภาษาอังกฤษ(Idiom) บางครั้งเวลาดูหนัง หรือ ฟังเพลง เรา
จะรู้สึกงงกับความหมายที่มันไม่ได้ตรงกับที่เราคิด แต่ที่เราแปลเองมันฟังดูแปลกๆไม่เหมาะกับเนื้อหา
และที่เขาแปลมามันมีความหมายเข้าท่ากว่ามาก แม้ว่าประโยคที่พูดนั้นจะไม่ได้เกี่ยวกับที่ผู้พูดเลยแต่
ถ้ า เราฟั ง แล้ ว ไม่ จั บ ผิ ด และคิ ด มาก เราก็ จ ะไม่ ง งค่ ะ เพี ย งแค่ รั บ รู้ เ พื่ อ เรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ เพราะใน
ภาษาไทยก็มีสํานวน สุภาษิต คําพังเพย ไม่ต่างจากภาษาอังกฤษเลยมาดูตัวอย่างกันค่ะ
For Example:
as easy as pie/ piece of cake = ง่ายปอกกล้วยง่ายมาก
I thought you said this was a difficult problem. It isn’t. In fact, it’s as easy as
pie.
beat around the bush = หลีกเลี่ยงคําตอบตรงๆ หลีกเลี่ยงโดยการหลอกลวง
Quit beating around the bush! If you don’t want to go with me, just tell me!
get a kick out of something = พบว่าเป็นเรื่องน่าสนุก
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I really get a kick out of listening to children talk. They say some very funny
things.
keep/ stay in touch (with someone) = รักษาการติดต่อหรือความสัมพันธ์
I haven’t seen Frank for two or three years but we keep (stay) in touch by email.
on the dot = ตรงเวลาเป๊ะ
We’re leaving at ๙.๐๐on the dot. If you’re late, we’ll go without you.
ยังมีสํานวนในภาษาอังกฤษอีกมาก ดังนั้นผูศ้ ึกษาควรค้นคว้าหาสํานวนใหม่ๆอยู่เสมอจะได้ไม่
งง ที่สําคัญรู้มากก็เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนค่ะ
๔.ผู้ศึกษางุนงงกับคําแสลง(Slang)ในภาษาอังกฤษอย่าคิดมากและไม่ต้องเครียดกังวน ถ้า
เราฟังแล้วไม่เข้าใจ แปลไม่ออก เปิดดูในดิกชันนารีก็หาไม่เจอความหมาย ให้ผู้ศึกษาคิดไว้เลยว่าเป็น
คําแสลง แล้วจะทํายังไงเพื่อแก้ปัญหา อาศัยการเทียบเคียงในกรณีที่เราฟังมาเกือบทั้งเรื่อง ก็ไม่ยากที่
จะตีความได้ ซึ่งปกติแล้วก็จะเป็นคําที่วัยรุ่นคิดขึ้นมาใหม่ หรือ เป็นคําที่นิยมพูดกันในขณะนั้น อาจ
พูดกันในหมู่ดาราหรือ กลุ่มเพื่อนสนิท คําสแลงบางครั้งอาจใช้เพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ แล้วก็หายไป แต่
บางครั้งอาจยาวจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาษาพูดก็ได้ คําแสลงเป็นคําที่ได้จากประสบการณ์ และ
มักหาตามหนังสือไม่เจอ เพราะบางคําจะไม่ค่อยสุภาพ เหมือนอย่างในภาษาไทยก็มีคําแสลงมากมาย
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละยุคสมัยเช่นกัน ซึ่งปกติคําแสลงมักมีรากศัพท์หรือพื้นฐานมาจากคําเดิมๆ เช่น
For example:
ace = ทําได้ดีมาก
My dream is to ace the Cambridge University Exam.
airhead = คนโง่
My sister is really stupid. Sometimes I think she is an airhead.
awesome = ดีเยี่ยมและน่าประทับใจ
Tiger Woods is awesome.
beat = เหนื่อย
I was really beat after studying for my entrance exam.
broke = ถังแตก ไม่มีเงิน
No, I can’t lend you ten dollars, I’m broke.
cool = วิเศษ ประณีต เจ๋ง
The trick you played on her is really cool!

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๕๐

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

ที่ยกตัวอย่างมาให้เป็นคําที่ได้ยินบ่อย นอกจากนี้ก็มีอีกหลายคํา ซึง่ ก็ใช้ต่างสถานที่และ
โอกาสค่ะ เวลาใช้ต้องเลือกให้เหมาะกับระดับบุคคลด้วย ถ้าเป็นเพื่อนสนิทก็ไม่มีปญ
ั หา แต่
ถ้าใช้ผิดนําคําแสลงที่ไม่เหมาะสมไปพูดให้ผู้ใหญ่ฟัง แบบนี้แล้วจะทําให้ผู้พูดกลายเป็นคนที่
ไม่รู้จักกาลเทศะได้
๕.ผู้ศึกษาท้อแท้ที่จะฟังและยอมแพ้ในทีส่ ุด ในบางกรณี หมายถึงคนบางกลุ่มอาจต้องใช้
เวลามากกว่าคนอื่น เนื่องจากมีพัฒนาการหรือการเรียนรู้ช้า อยากให้ลองพยายามไปเรื่อยๆอย่าเพิ่ง
ถอดใจเสียก่อนค่ะ เพราะว่าผู้ศึกษาได้ก้าวผ่านมาหลายขั้นตอนแล้ว ถ้าคุณคิดจะหยุดกลางคัน ก็
อยากให้ลองคิดทบทวนให้ดีว่าคุณนั้นได้เดินมาไกลแค่ไหนแล้ว
คุณฟังแล้วไม่เข้าใจเพราะเหตุใด
จากนั้นนําจุดบอดของเรามาพัฒนาให้เกิดการรับรู้และเข้าใจ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและเสียโอกาส
กรณีศึกษา: ขณะนั้นดิฉันได้ศึกษาอยู่ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มีรุ่นน้องร่วมชั้น
เป็นคนไทยด้วยกัน น้องจบคณะมนุษย์ศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ น้องเป็นเด็กเชียงราย ร่าเริง มีมนุษย
สัมพันธ์ดี คุยเก่ง แต่พอเข้าชั้นเรียนน้องจะพูดน้อยมาก ส่วนตัวค่อนข้างจะงง พอเราเปิดอกคุยกันจึง
ได้ทราบว่าตัวน้องมีปัญหาในเรื่องการฟัง น้องบอกว่าเป็นตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว ฟังไม่รู้เรื่องก็ปล่อยผ่าน
น้องบอกว่าเวลาอาจารย์ต่างชาติสอนฟังไม่รู้เรื่องก็จะถามเพื่อน ลอกเพื่อนได้ อาจารย์สั่งงานส่ง ทํา
รายงาน เวลามีรายงานหน้าชั้นก็อาศัยทํางานกลุ่มให้เพื่อนที่ฟังและพูดภาษาอังกฤษได้ออกไป ส่วนตัว
เองก็ทํารูปเล่มเพราะถนัดอ่านและเขียนมากกว่า ได้ยินดังนี้ ส่วนตัวไม่เห็นด้วยจึงให้คําแนะนํา โชคดีที่
น้องอยากพัฒนาตนเองจึงมีการติวกันเกิดขึ้น ง่ายมากค่ะวิธีติว ชวนเพื่อนต่างชาติ พูดง่ายๆว่ามีเกือบ
ทุกประเทศจากนั้นเราก็จับกลุ่มคุยกัน เช้า กลางวัน และตอนเลิกเรียน ผ่านไปประมาณ ๔ เดือน น้อง
ฟังเข้าใจมากขึ้นจากเดิมที่ต้องมีดิฉันเป็นล่ามส่วนตัว ปัจจุบันนี้ น้องก็ยังเรียนอยู่ที่ซิดนีย์ ไม่ต้องถาม
ว่าฟังรู้เรื่องหรือไม่ ด้วยการไปอยู่ต่างประเทศเป็นโอกาสที่ดีและได้เปรียบทางด้านภาษามากกว่าอยู่
ประเทศไทยแน่นอน ฟังทุกวันก็เกิดการเรียนรู้และคุ้นชิน จนถึงตอนนี้ก็ติดต่อกัน น้องเขาขอบคุณ
ดิฉันที่จัดติวแบบนั้นให้ ซึ่งส่วนตัวไม่ได้เป็นการเสียเวลาเลยค่ะ ชอบเสียด้วยซ้ําเวลาที่เราเจอเพื่อน
ใหม่ เพราะว่าเราจะได้รู้จักและเรียนรู้วฒ
ั นธรรมที่แท้จริงที่มิได้มีอยู่แต่ในตํารา เพราะว่าเจ้าของ
ประเทศมาพูดให้ฟังเองเลยแต่อย่างไรก็ดี ถ้าผู้ศึกษาไม่มีโอกาสที่จะไปศึกษาต่างประเทศก็ไม่ใช่ปญ
ั หา
เพราะทุกวันนี้มีระบบอินเตอร์เน็ทดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ นอกจากนี้ก็
ยังมีวิดีโอคลิปต่างๆอีกมากมาย ที่มีการนําเสนอรูปแบบการฟังอย่างหลากหลายและก็มีการสอนฟรี
อีกด้วย จึงเป็นโอกาสดีสําหรับทุกคนที่ต้องการศึกษาแต่ไม่สามารถไปต่างประเทศได้
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๓.บทสรุป
เป็นอย่างไรบ้างคะ เริ่มอยากจะศึกษาการฟังกันแล้วใช่ไหม จริงๆแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไป
ไม่ได้ถ้าเรามีความพยายามและตั้งใจจริง ลองนึกกลับกันตอนที่เราเป็นเด็ก ฟังรู้บ้างไม่รู้บ้าง เข้าใจแต่
ไม่ทั้งหมด บางสํานวนก็ยากที่จะตีความในภาษาไทย(ภาษาแม่) เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่คนส่วนใหญ่
จะกลั วที่ ต้อ งศึ ก ษาเรี ย นรู้ ก ารฟั งภาษาอั งกฤษ ส่ ว นตัว แล้ วดิ ฉัน ไม่ ช อบเลย การคุย โทรศั พท์ กั บ
ชาวต่างชาติพยายามหลีกเลี่ยงเสมอเนื่องจาก เราไม่สามารถเห็นรูปปากของอีกฝ่าย หลายคนอาจ
สงสัยว่าจะดูรูปปากทําไม อธิบายง่ายๆค่ะ ภาษาอังกฤษเวลาพูดค่อนข้างมีรูปปากที่ชัดเจนแตกจ่าง
จากภาษาไทยอย่างเช่นตัว “th” เวลาที่พูดต้องแลบลิ้นออกมาด้วย ส่วนเสียงที่ได้นั้นจะก้องหรือไม่
ก้องก็ขึ้นอยู่กับพยัญชนะหรือสระตัวถัดมานั่นเอง เห็นรึยังคะว่าแตกต่างกับภาษาไทยโดยสิ้นเชิง จึงไม่
แปลกที่การคุยโทรศัพท์จะคาดเดาได้ยากว่าสิ่งที่เราได้ยินนั้นจะใช่หรือไม่ ประเด็นหลักคือไม่กล้าค่ะ
เห็นโทรศัพท์แล้วใจไม่ดี แต่ก็เหมือนมีเหตุการณ์บังคับให้ต้องรับโทรศัพท์จนได้เนื่องจาก ผู้จัดการร้าน
ไม่อยู่วันนั้นดิฉันเฝ้าร้านค่ะอยู่ๆโทรศัพท์ก็ดัง เหมือนฝันร้าย แต่ก็รวบรวมสมาธิแล้วสู้กับความกลัวค่ะ
ขอบอกว่าปัญหาที่พบคือคู่สายพูดเร็วมาก แต่ด้วยความที่เราฝึกฝนมาอย่างดี ก็อาศัยการจับใจความ
จากสิ่งที่ได้ยิน อะไรที่เขาพูดเน้นๆย้ําๆนั่นแหละคือประเด็นหลักที่เขาต้องการสื่อ แต่ก็มีบางช่วงที่จับ
ใจความได้ลําบาก ถึงตอนนี้แล้วอย่ากลัวที่จะถามกลับค่ะ ประโยคที่ติดปากคือ “ Could you
repeat that please?” หรือมีที่ง่ายกว่า “Pardon?” แต่ถ้าในกรณีที่ถามเพื่อความแน่ใจ “Did you
mean ………….?” ไม่แปลกที่จะถามค่ะ เพราะเราสามารถถามเพื่อความมั่นใจได้ว่าเราฟังไม่ผิด ที่
สําคัญตัวเราและคู่สายต้องเข้าใจตรงกันด้วย ซึ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี หลังจากวันนั้นก็ไม่เคยกลัวที่
จะรับโทรศัพท์ค่ะ ไม่กลัวที่ต้องเผชิญหน้าฟังและพูดกับชาวต่างชาติอีกต่อไป เรื่องทั้งหมดนี้เขียนมา
จากประสบการณ์จริงและวิธีการเรียนรู้ส่วนตัว แค่มีความตั้งใจจริง เชื่อมั่น และฝึกฝนเป็นอย่างดี
เท่านี้ก็สามารถทําให้ผู้ศึกษาบรรลุถึงเป้าหมายในการฟังให้เข้าใจได้ หวังว่าทุกคนจะเชื่อมั่น ฟันฝ่า
อุปสรรคต่างๆระหว่างศึกษา ที่สําคัญอย่าย่อท้อและเหนื่อยหน่ายไปก่อน เพราะความสําเร็จที่ได้รับ
คุ้มค่ามากกว่าเวลาที่เสียไปให้กับการฝึกฝนอย่างแน่นอน

เอกสารอ้างอิง
รองศาสตราจารย์พัชรี พลาวงศ์. การออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation.กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, พิมพ์ครั้งที่ ๓,๒๕๔๙.
POST GRADE TEAM. เจาะเกราะ CU-TEP แนวใหม่ พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ: บริษัท สํานักพิมพ์
สู่โลกกว้างจํากัด, ๒๕๕๔.

ภาค ๒
บทความคณาจารย์ภายนอก
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สุนทรียรสจากพุทธวจนะ
Aesthetics taste from Buddha’s Word
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี∗

๑.บทนํา
บทความฉบับนี้นําเสนอรูปแบบของเทคนิคการสอนของพระพุทธองค์ ที่เป็นโครงสร้าง
ของการใช้ภาษาเชิงอุปมาอุปมัย (Figurative language) ที่ปรากฏอยู่ในพุทธวัจนะ ๒๖ หมวด ๔๒๓
บท จากหนังสือพุทธวัจนะในธรรมบท (the Buddha’s words in the Dhammapada) แปลโดย
เสฐียรพงษ์ วรรณปก ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงพระเมตตาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ทรงทําให้
ธรรมที่ลึกซึ้ง ยากต่อการเข้าใจได้เป็นที่กล่าวชัดโดยใช้ภาษาอรรถกถา แห่งพุทธวัจนะที่เป็นการ
เปรียบให้เห็นจริง

๒.ภาษาอุปมาอุปไมย (Figurative language)
การใช้ภาษาอุปมาอุปไมยถือได้ว่าเป็นรูปแบบของการบ่งบอกถึงความสามารถในการใช้
ภาษาอย่างสูง เพราะนอกจากจะแสดงถึงความสามารถในการหยิบยกคําศัพท์มาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน
โดยนั ย ของสํ า นวนแห่ งสุ ท รี ยศาสตร์ แ ล้ว ยั งแสดงถึ งความสามารถของผู้ใ ช้ ภ าษาในการสังเกต
ปรากฏการณ์ต่างแล้วนํามาเปรียบเทียบกันเพื่อสร้างภาพพจน์ และทําให้ผู้ฟังหรือผู้อ่าน ได้เกิด
ความเข้าใจในข้อความที่ต้องการแสดงออกนั้น ๆ
ดังนั้นการใช้ภาษาอุปมาอุปไมย จึงไม่เพียงแต่จะเป็นที่นิยมในทางวรรณกรรม หรือ
วรรณคดีเท่านั้น แต่ยังนิยมนํามาใช้ในหลากหลายโอกาสของการแสดงออกทางภาษาไม่ว่าจะเป็น
ภาษาโฆษณา ภาษาทางการเมือง ภาษาหนังสือพิมพ ์ และภาษาศาสนาเป็นต้น
การใช้ภาษาอุปมาอุปไมย เป็นการอธิบายถึงถ้อยคําที่มีความหมายในแวดวงจํากัดทําให้
ชั ด เจนโดยใช้ จั ด ถ้ อ ยคํ า หนึ่ ง ที่ รู้ จั ก กว้ า งกว่ า มาเปรี ย บเที ย บ ให้ เ ห็ น ภาพโดยทั่ ว ไป ภาษา
อุปมาอุปไมย จะแบ่งออกเป็นประเภทย่อย ๆ ๖ ประเภท ด้วยกันคือ๑
๑. อุปมาอุปไมยตรง (Similar) คือ การใช้ถ้อยคําในการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่ง
หนึ่งทีมักจะมีคําว่า “เหมือน” หรือ “ดั่ง” ปรากฏอยู่ในการเปรียบเทียบนั้นเช่น “ริมโอษฐ์ดั่ง
ใบไม้อ่อน”
∗

อ.บ., M.A., Ph.D., อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร , ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้าน
ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑
David Crystal ed. The Cambridge Encyclopedia of The English Language.
(Cambridge University Press. 2003).
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๒. อุปมาอุปไมยซ่อนแฝง (Metaphor) คือ การใช้ภาษาอธิบายบุคคลหรือวัตถุ โดย
เปรียบกับบางอย่างที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น “นครนี้คือป่าชัฏ”
๓. อุปมาอุปไมยขัดแย้ง (Paradox) คือการเปรียบเทียบของสองสิ่งที่มีคุณลักษณะ
ขัดแย้งกันหรือไม่น่าจะไปด้วยกันได้ เช่น “อวิชชา คือ พลัง”
๔. อุปมาอุปไมยแทนที่ (Metonymy) คือการเปรียบของสิ่งหนึ่งให้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มี
คุณลักษณะที่อธิบายถึงสิ่งนั้น ๆ เช่น “เธอคือแก้วตาดวงใจ”
๕. อุปมาอุปไมยตรงข้ามความหมาย (Oxymoron)
หนึ่งที่มีความหมายตรงข้าม เช่น “ความหมายที่ยังมีลมหายใจ”

คือการเปรียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่ง

๖. อุปมาอุปไมยบุคคลสมมุติ (Personification) คือการเปรียบเทียบสิ่งที่ไม่ใช่บุคคล
ด้วยบุคคลหรือคุณลักษณะของบุคคล เช่น “มวลดอกไม้เริงระบํารําฟ้อนอยู่ในดงไพร”

๓.ประเภทของภาษาอุปมาอุปไมยในพระพุทธวัจนะ
ในกลุ่มของผู้ใช้ภาษาอุปมาอุปมัยโดยอย่างยิ่ง ในการใช้ภาษาวรรณคดีหรือบทประพันธ์
ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง อุปมาอุปไมยประเภท อุปมาอุปไมยตรง (Simile) และอุปมาอุปไมย
ซ่อนแฝง (Metaphor) จะนิยมใช้มากกว่าประเภทอื่น ๆ ในแวดวงวรรณกรรมของตะวันตก นิยมใช้
อุปมาอุปไมยซ่อนแฝง มากกว่าประเภทอื่น๒
ในพระพุทธวจนะที่เป็นหมวดธรรมบท ได้พบว่า จากพระพุทธวัจนะที่ทรงสั่งสอนทั้ง
๒๖ หมวด ในหนังสือของอาจารย์เสถียรพงษ์ วรรณปก มีข้อความที่เป็นสํานวนอุปมาอุปไมย ๕๖
สํานวน ประเภทของอุปมาอุปไมยที่ใช้มากที่สุด คือ อุปมาอุปไมยตรง (Simile) เช่น ในบทที่
เปรียบเทียบการพูดชั่วทําชั่ว ได้ทรงแสดงไว้ว่า
ภาสะติ วา กะโรติ วา
เพราะการพูดชั่วทําชั่วนั้น
อาโต นัง ทุกขะมันฺวะติ
ทุกข์ย่อมตามสนองเขา
จักฺกัง วะ วะหะโต ปะทัง
เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโค๓
และอุปมาอุปไมยซ่อนแฝง (Metaphor) เช่น ในบทที่เปรียบเทียบกามคุณ ได้ทรงแสดง
ไว้ว่า
ปุปผานัง เหวะ ปะจินันฺตัง

นรชนที่มัวเก็บดอกไม้เพลินอยู่ ๔

ซึ่งในที่นี้ ทรงเปรียบเทียบกามคุณ เป็นการเก็บดอกไม้หรือในบทที่ว่า
ทีปัง กะยิราถะ เมธาวี
ผู้มีปัญญาควรสร้าง เกาะ (ที่นั่ง) แห่งหน
ยัง โอโฆ นาภัง กีระติ
ทีห่ ้วงน้ํา (กิเลส) ไม่สามารถท่วมได้
๒
๓
๔

Cambridge Advanced. learner’s Dictionary. (Cambridge University Press, 2003), p.421.
เสถียรพงษ์ วรรณปก.พุทธวัจนะในธรรมบท. (กรุงเทพฯ : บริษัท เคล็ดไทย จํากัด, ๒๕๒๗), หน้า ๓๕.
เสถียรพงษ์ วรรณปก. อ้างแล้ว, หน้า ๘๙.
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๔.ลักษณะของสิ่งที่ใช้ในการอุปมาอุปไมยตามพระพุทธวจนะ
จากสํ า นวนอุ ป มาอุ ป ไมย ๕๖ สํ า นวน ที่ ป รากฏอยู่ ใ น ธรรมบท การเปรี ย บเที ย บ
หลักธรรมกับสิ่งที่พระพุทธองค์ได้นํามาใช้ จะเป็นสภาวการณ์หรือสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตได้แก่สัตว์ที่
คุ้นเคย หรือสัตว์ที่มีอยู่ในสภาวะแวดล้อมของสมัยพุทธกาล ทําให้เห็นว่า พระพุทธองค์ได้ทรงแสดง
ธรรมที่เป็นความเรียบง่ายที่ผู้คนทั่วไปจะสามารถจะทําความเข้าใจได้ เมื่อได้ฟัง หรือได้อ่านแล้ว
เกี่ ย วกั บ การอุ ป มาอุ ป ไมยที่ ป รากฏอยู่ ก ารเปรี ย บเที ย บหลั ก ธรรมกั บ สภาวการณ์ ที่ ป รากฏเป็ น
สภาพแวดล้อม ในสมัยนั้นได้ยืนยันความสอดคล้องกับหลักธรรมที่เรียกว่า ปัจจัย ๔ (สิ่งค้ําจุนชีวิต) ที่
อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงได้แก่ จีวร – ผ้านุ่งห่ม บิณฑบาต - อาหาร เสนาสนะ – ที่อยู่
อาศั ย คิ ลานปั จจัยเภสัชบริขาร หรือเภสัช-ยา และอุปกรณ์รักษาโรค ซึ่งปั จจัย ๔ นี้ สําหรับ
พระภิกษุ เรียกว่า นิสสัย ๔ คือ เครื่องอาศัยของบรรพชิต ซึ่งได้แก่ ปิณฑิยาโลปโภชนะ - คําข้าวที่
ได้มาด้วยกําลังปลีแข้ง บังสุกลจีวร – ผ้าที่เขาทิ้งตามขยะหรือป่าช้า รุกขมูลเสนาสนะ อยู่อาศัย
โคนไม้ และปูติมุตตเภสัช - ยาน้ํามูตรเน่า ส่วนที่ได้รับนอกจากนี้จะเป็นเครื่ องพิ เศษเรียกว่า
อดิเรกลาภ๕
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง สํ า นวนอุ ป มาอุ ป ไมย ที่ พ บในพุ ท ธวั จ นะในธรรมบท สามารถแบ่ ง
ลักษณะของสิ่งที่ใช้ในการเปรียบเทียบออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้คือ
๑. อุปมาอุปไมยกับสภาวะธรรมชาติ เป็นสํานวนอุปมาอุปไมยที่พบมากที่สุด ใน ๕๖
สํานวน สภาวะธรรมชาติ ที่นํามาเปรียบเทียบกับหลักธรรมหรือจริยธรรมที่พึงปฏิบัติได้แก่ความหนัก
แน่ น ของแผ่ นดิ น ความไม่ หวั่ น ไหวของภูเ ขา ความใสสะอาดของน้ํ า การหมุ นพัด ของลม ความ
ร้อนแรงของไฟ ความแรงของกระแสน้ํา ความกระจ่างของดวงจันทร์ ความส่องสว่างของดวงอาทิตย์
ความแตกสลายของฟองน้ํา
๒. อุปมาอุปไมยกับสัตว์ ที่รู้จักคุ้นเคยหรือสัตว์เลี้ยงเป็นสํานวนเปรียบเทียบที่ใช้มาก
เป็นอันดับรองลงมา สัตว์ที่นํามาเปรียบเทียบมีสํานวนที่เปรียบกับสัตว์เลี้ยงในสมัยนั้นมากที่สุดคือโค
ซึ่งการเปรียบเทียบจะกล่าวถึงลูกโคที่ติดแม่โคถึก (โคแก่ที่ไม่มีประโยชน์) นอกจากนี้ยังมีบทที่ใช้ใน
การเปรียบเทียบกับความไม่มีสมรรถภาพของนกกะเรียน ความอวดดีและความสกปรกของกา ความ
อดทนของพระยาคชสาร พระยาช้างที่ติดหล่ม ม้าที่ชํานาญการฝึก สุกรที่ขุนให้อ้วน ความโลภของ
วานร พระยาหงส์ที่บินจากน้ําโดยไม่อาลัย ปลาที่กระเสือกกระสนลงน้ํา ผึ้งที่ดูดเกสรจากดอกไม้
๓. อุปมาอุปไมยกับต้นไม้ ได้แก่การนําต้นไม้และพืชพันธุ์ไม้ในการเปรียบเทียบต้นไม้ที่
ล้มเพราะเถาวัลย์ ขุยไผ่ที่ฆ่าต้นไผ่ ความชราของใบไม้เหลือง ความแข็งแรงของรากต้นไม้ หญ้าที่ทํา
ให้นาเสียหาย ใบบัวที่ไม่ติดหยาดน้ํา เมล็ดผักกาดที่ไม่ติดปลายเข็ม
๔. อุปมาอุปไมยกับสิ่งของเครื่องใช้ เป็นสํานวนเปรียบเทียบที่เอาสิ่งของเครื่องใช้ที่มีอยู่
ในสมัยนั้นมาเปรียบเทียบหลักธรรมที่ทรงชี้แสดงซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ได้แก่ ความไม่รู้รสแกงของ
๕

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. (กรุงเทพฯ : บริษัท เอส.
อาร์ พริ้นติ้ง แมส โปรดักดิ์ จํากัด, ๒๕๔๕).
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จวัก ความหลงใหลในรสน้ําผึ้ง ความไร้ประโยชน์ของธนูหัก ความเร็วของเรือที่ไม่มีน้ําขัง เงาที่
ติดตามตัว ข่ายที่ใช้ดักสัตว์
๕. อุปมาอุปไมยที่ใช้กับการทํามาหาเลี้ยงชีพหรืออาชีพ โดยปรากฏสํานวนเปรียบเทียบ
กับอาชีพที่ดําเนินอยู่ในสมัยพุทธกาลเข้ากับหลักธรรมหรือสภาพกาลของหลักธรรมที่พระพุทธองค์
ทรงใช้สั่งสอน ได้แก่ อาชีพเลี้ยงโค อาชีพแต่งดอกไม้ (นายมาลาการ) อาชีพช่างสอนดัดลูกศร อาชีพ
ช่างทอง อาชีพนักเลงเต๋า
๖. อุปมาอุปไมยกับดอกไม้ เป็นสํานวนเปรียบเทียบที่นําส่วนต่างๆ หรือคุณลักษณะ
ของดอกไม้มาใช้เปรียบกับหลักธรรมหรือสภาวธรรมที่ปรากฏอยู่ในพระพุทธวัจนะ ได้แก่ดอกไม้สีสวย
แต่ไร้กลิ่น กลิ่นดอกไม้ที่ไม่สามารถหอมทวนลม ความหวานของดอกไม้ ดอกบัวที่ถูกถอนรากถอน
โคน

๕.บทสรุป
จากการศึกษาถึงสํานวนอุปมาอุปไมยที่อยู่ในพระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดง จะ
เห็ น ได้ ว่ า นอกจากความไพเราะของภาษาอั น แสดงถึ ง ปิ ย ะวาจาที่ ไ ด้ ใ ช้ แ สดงธรรมแล้ ว สํ า นวน
เปรียบเทียบต่างๆ เหล่านั้นยังเป็นที่เข้าใจ ได้ทุกยุคทุกสมัย ทําให้ผู้ที่ได้มีโอกาสสดับรส พระธรรมมี
ความกระจ่างชัดแจ้งและเข้าใจได้ดี จนเกิดภาพพจน์ ขณะที่ได้ศึกษาของสํานวนอุปมาอุปไมยเหล่านี้
เช่น ในบทหนึ่งที่กล่าวถึงโทษของความกําหนัดเปรียบเทียบได้กับลูกโคที่ไม่หย่านมแม่ ว่า
ยาวัญหิ วะนะโถวะ นะ ฉิชฺชะติ
อณุมะตะปิ นะรัสสะ นาริสุ
ปฏิพัทธะมะโนวะ ตาวะ สะ
วะจะโน ขีระยะโกวะ มาตริ

ตราบใดบุรษยังตัดความกําหนัด
ต่ออิสตรี แม้นิดหน่อยยังไม่ขาด
ตราบนั้นเขาก็ยังมีจิตใจผูกพันอยู่ในภพ
เหมือนลูกโคยังไม่หย่านมติดแม่โคแลฉะนั้น

นอกจากนี้ สํานวนอุปมาอุปไมยต่างๆ ที่ปรากฏในพระพุทธวัจนะ แห่งธรรมบทนี้ ยัง
สะท้อนให้เห็นอีกว่า เมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพุทธลีลาในการสอน ๔ ประการ ซึ่งประกอบด้วย
สันทัสสนา (ชี้แจงให้เห็นชัด) สมาทปนา (ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ) สมุตเตชนา (เร้าใจให้
อาจหาญแกล้ วกล้ า) สั ม ปหั ง สนา (ปลอบชโลมใจให้ สดชื่ นร่า เริ ง ) นั้ น ได้ ท รงทํ าให้ วิธีส อนได้
บรรลุผลอย่างแท้จริง คือ การที่ได้เข้าใจและเห็นภาพจากการเปรียบเทียบ ได้ก่อให้เกิดสันทัสสนา
สืบถึง สัมปหังสนา อย่างต่อเนื่อง และเป็นจริงที่สุด ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีสําหรับยุทธวิธีการสอน
ว่า การสร้างสํานวนอุปมาอุปไมยจะเป็นการกล่าววิธีหนึ่งที่ทําให้การสอนหรือการสั่งสอนบรรลุผล
มากที่สุด
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การจัดการความรู้สู่อาเซียน
Knowledge management in ASEAN

จิดาภา เร่งมีศรีสุข*
มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑.ความนํา
ในปัจจุบันนับเป็นเวลา ๔๖ปีแล้ว ที่อาเซียนได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีสมาชิกทั้งหมด๑๐
ประเทศด้วยการสร้างความเข้มแข็งของประชาคมด้วยการสร้างเข้มแข็งทั้ง๓เสาหลักคือ เสาประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political -Security Community - APSC) เสา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community- AEC) และเสาประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio -Cultural Community - ASCC) ที่มีความสําคัญในการส่งเสริม
ซึ่งกันและกันเพื่อการก้าวเดินของประชาคมอาเซียนด้วยความมั่นคง และมีสันติภาพ โดยมีกาโร
จั ด การความรู้ เ ป็ น รากฐานองค์ ค วามรู้ ข องแต่ ล ะประเทศที่ ผ สมผสาน ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม ผ่ า น
ประชาชนและเทคโนโลยี ที่ เ ป็ น สื่ อ กลางของแต่ ล ะประเทศให้ มี ค วามเข้ า ใจซึ่ ง กั น และกั น โดยมี
การศึกษาเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนความรู้ ความเข้าใจ ในความหลากหลายของแต่ละประเทศ
ที่มีความแตกต่างทั้งในเรื่องวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม และศาสนา ที่แต่ละประเทศต้องยอมรับใน
ความต่างและเรียนรู้ไปด้วยกันด้วยใจที่ยอมรับในความต่างของแต่ละประเทศด้วยด้วยความเข้าใจ
อย่างแท้จริง เพื่อการก้าวเดินต่อไปในอนาคตด้วยความเอื้ออาทรของแต่ละประเทศดังวิสัยทัศน์ของ
อาเซียนที่ว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” สิงเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องใช้ระยะเวลา
ในการขับเคลื่อนความคิด ค่านิยมของประชาชนในประชาคมด้วยการศึกษาที่เป็นการสร้างเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประเทศต่างๆ ร่วมกัน เพื่อสร้างสันติภาพและความมั่นคงของอาเซียนต่อไป

๒. ก้าวแรกของอาเซียน
อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of
Southeast Asian Nations : ASEAN)นับเป็นเวลา ๔๖ปีแล้ว ที่อาเซียนเกิดได้จากการริเริ่มโดย
ประเทศไทยก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ ๘สิงหาคม๒๕๑๐โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
การเกษตรอุตสาหกรรมการคมนาคมรวมทั้งยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนในปัจจุบัน
อาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด๑๐ประเทศได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์บรูไนดารุสซา
ลามเวียดนามลาวเมียนมาร์และกัมพูชามีประชากรในภูมิภาครวมกันประมาณ๖๐๐ล้านคนซึ่งในการ
รวมตัวกันของอาเซียนนั้นมีความจําเป็นยิ่งยวด ต้องรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอํานาจต่อรองและเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงและในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งเพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและสังคมและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
*

อาจารย์ประจําวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก, นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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แท้จริงผู้นําอาเซียนทั้ง๑๐ประเทศจึงเห็นพ้องกันว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเข้มแข็ง
และมั่นคงยิ่งขึ้นจึงได้มีวิสัยทัศน์และประกาศให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนขึ้นมาโดยประชาคม
อาเซี ย นที่ จ ะสร้ า งขึ้ น ประกอบด้ ว ย๓เสาหลั ก ได้ แ ก่ ป ระชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น
(ASEAN Political-Security Community) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)และ
เพื่อให้อาเซียนมีความเข้มแข็งในทุกด้าน๖
การก่ออาเซียนมีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งที่ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ ๗ข้อด้วยกัน
คือ
๑. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจสังคม
วัฒนธรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการบริหาร
๒. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
๓. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรื่องทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
๕. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัยและส่งเสริม
การศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๖. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรมการขยายการค้าตลอดจนปรับปรุง
การขนส่งและการคมนาคม
๗. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกองค์การความร่วมมือแห่ง
ภูมิภาคอื่นๆและองค์การระหว่างประเทศ
นั บ ตั้ง แต่ วั น ก่อ ตั้ ง อาเซี ย นได้ แ สดงบทบาทในการธํ า รงรัก ษาและส่ ง เสริ ม สั น ติภ าพ
เสถียรภาพความมั่นคงและความเจริญร่วมกันในภูมิภาคตลอดจนมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องในการ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิกตลอดจนพัฒนาการในเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และสังคมจนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ๗

๓. เสา ๓ หลักอาเซียน
เมื่ออาเซียนอายุครบ๓๐ปีผู้นําของอาเซียนได้รับรองเอกสารเพื่อกําหนดการดําเนินงาน
ของอาเซียนในอนาคตเรียกว่า “วิสัยทัศน์อาเซียน๒๐๒๐ (ASEAN Vision ๒๐๒๐)” เพื่อทําให้
อาเซียนเป็นดินแดนแห่งสันติภาพมีความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งส่งเสริม
๖

กรมอาเซียน, เราคืออาเซียน สู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘, (กรุงเทพมหานคร : กรมอาเซียน
กระทรวงต่างประเทศ, ๒๕๕๖), หน้า ๓.
๗
สํ า นั ก ความสั ม พั น ธ์ ต่ า งประเทศ, การศึ ก ษา :
การสร้ า งประชาคมอาเซี ย น ๒๕๕๘,
(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ ,๒๕๕๖) หน้า ๒.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๖๐

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

ให้เกิดสังคมที่ประชาชนทุกคนเอื้ออาทรและร่วมแบ่งปันกันไม่มีการแบ่งแยกกีดกันมีความสามัคคี
นอกจากนี้ผู้นําอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี
๒๕๖๓ที่ประกอบด้วย๓เสาหลักได้แก่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political
-Security Community - APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic CommunityAEC)และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio -Cultural Community - ASCC)ที่
มีความสําคัญในการสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียนเป็นอย่างมาก ในแต่ละเสาหลักนั้นมี
ความสําคัญในการค้ําชู้ให้ประชาคมอาเซียนมีมั่นคงในการสร้างประชาคมอาเซียนดังนี้
๑.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน(ASEAN Political -Security
Community : APSC)
ประชาคมการเมืองและความมั่ นคงอาเซียนเป็นเสาแรกของการร่ วมตัว ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีเสถียรภาพ ด้วยการ
ร่วมกันพัฒนาประชาคมอาเซียนด้วยความเอื้ออาทรต่อกัน
ความสําคัญวัตถุประสงค์ และเป้าหมายสําคัญ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเป็นการก่อตั้งเพื่อมุ่งส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่ นคงเพื่อเสริมสร้างและธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของ
ประเทศในภูมิภาคตลอดจนทําให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ
ได้โดยสันติวิธี เพื่อที่จะทําให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุขโดยการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดย
สันติวิธีและยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนโดยจะใช้
ข้อตกลงและกลไกของอาเซียนที่มีอยู่แล้วในการเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายใน
ภูมิภาครวมทั้งการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามรูปแบบใหม่เช่นการก่อการร้ายการลักลอบค้ายาเสพติด
การค้ามนุษย์อาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆและการขจัดอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงโดยมีการริเริ่ม
กลไกใหม่ๆในการเสริมสร้างความมั่นคงและกําหนดรูปแบบใหม่สําหรับความร่วมมือด้านนี้ซึ่งรวมถึง
การกําหนดมาตรฐานการป้องกันการเกิดข้อพิพาทการแก้ไขข้อพิพาทและการสร้างเสริมสันติภาพ
ภายหลังการยุติข้อพิพาทและมีการส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลทั้งนี้ความร่วมมือข้างต้นจะไม่
กระทบต่อความเป็นอิสระของประเทศสมาชิกในการดําเนินนโยบายการต่างประเทศและความร่วมมือ
ทางทหารกับประเทศนอกภูมิภาคและไม่นําไปสู่การสร้างพันธมิตรทางการทหาร๘โดยมีเป้าหมาย
สําคัญประกอบด้วย ประชาคมที่มีกติกาและมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน (A rulesbased community of shared values and norms) ซึ่งมี๒หลักการที่ต้องยึดมั่นควบคู่กันไปซึ่งกัน
และกันกล่าวคือการไม่แทรกแซงกิจการภายในและการส่งเสริมค่านิยมของประชาคม (Community
values)ประชาคมที่ทําให้ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพมีความสงบสุขมีความแข็งแกร่งพร้อมทั้งมีความ
รับผิดชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ (A cohesive, peaceful and
resilient region with shared responsibility for comprehensive security) ซึ่งเป็นความ
พยายามที่จะส่งเสริมให้อาเซียนพึ่งพาอาศัยกลไกของตนมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาและความท้าทาย
๘

สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ, การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘, หน้า ๓.
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ต่างๆในภูมิภาค (อีกทั้งเป็นประเด็นที่อินโดนีเซียผลักดันมากที่สุด)และประชาคมที่ทําให้เป็นภูมิภาคที่
มีพลวัตและมองไปยังโลกภายนอกที่มีการรวมตัวและลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น (A
dynamic and outward looking region in an increasingly integrated and interdependent
world) ซึ่งสะท้อนถึงการที่อาเซียนยอมรับว่าไม่ควรมุ่งเพียงเรื่องภายในแต่เน้นการสร้างหุ้นส่วนกับ
โลกภายนอกให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน๙
คุณลักษณะสําคัญ
ลักษณะสําคัญประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีลักษณะที่สําคัญ
ประกอบด้วย ประชาชนในอาเซียนอยู่ในภูมิภาคที่มีกฎกติกาชัดเจนยึดมั่นแนวคิดและค่านิยมเดียวกัน
เช่นหลักนิติธรรมประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาลเพื่อช่วยส่งเสริมเสถียรภาพและความ
สงบสุ ข ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นและ ประชาชนในอาเซี ย นสามารถอยู่ ใ นภู มิ ภ าคที่ มี ค วามมั่ น คงและ
ปลอดภัยปราศจากสงครามและการสู้รบรวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงอื่นๆร่วมกันเช่น
การก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์และโจรสลัด๑๐
การพัฒนาการเมืองและความมั่นคง
การพัฒนาการเมืองและความมั่นคงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้สร้างขึ้นในระยะสั้นเป็นแน่
เพราะด้วยความหลากหลายของการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียนนั้น
เปรียบเสมือนบททดสอบความมุ่งมั่นและความจริงใจของประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียนว่ามี
ความมุ่งมั่นมากน้อยเพียงใดในการสร้างการเมืองการปกครองที่มีบรรทัดฐานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในการยึดหลักประชาธิปไตย นิติธรรม ธรรมาภิบาล ร่วมทั้งการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพ
ภายใต้กฎบัตรอาเซียน ที่ประเทศต่างๆ ได้ร่วมกันกําหนดขึ้นมาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางการเมือง
ของอาเซี ย น โดยการให้ เ คารพในเรื่ อ งเพศความหลากหลายของเชื้ อ ชาติ ศาสนา ภาษา และ
วัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาของแต่ละประเทศ๑๑
๒.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community- AEC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ความสําคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
เศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการอํานวยความสะดวก
ในการติดต่อค้าขายระหว่างกันเพื่อให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้
เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียนอาเซียนมีประชากรรวมกันกว่า๕๕๐ล้านคนซึ่งจะ
รวมตัวเป็นฐานตลาดเดียวกันและจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้าการบริการการลงทุนเงินทุนและแรงงานมี
ฝีมืออย่างเสรีภายในปี๒๕๕๘ซึ่งในปัจจุบันอาเซียนได้ยอมรับคุณวุฒิร่วมกันใน๗สาขาอาชีพเพื่อให้เกิด
การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีประกอบด้วยสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่วิศวกรพยาบาลสถาปนิกนัก
๙

กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ, แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (๓เสา) Roadmap
for ASEAN Community ๒๐๑๕, (กรุงเทพมหานคร : บ.คาริสม่า มีเดีย จํากัด ,๒๕๕๕), หน้า ๘.
๑๐
กรมอาเซี ย น กระทรวงต่ า งประเทศ, เราคื อ อาเซี ย น สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ๒๕๕๘,
(กรุงเทพมหานคร : กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ, ๒๕๕๖), หน้า ๔.
๑๑
กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ, แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (๓เสา) Roadmap
for ASEAN Community ๒๐๑๕, หน้า ๗
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สํารวจแพทย์ทันตแพทย์และนักบัญชีดังนั้นประเทศอาเซียนจะต้องเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มี
พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านสําหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร
และการทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างคล่องตัว๑๒
วัตถุประสงค์
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อทําให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้มีความมั่นคงมั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้โดยมุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรี
ของสินค้าบริการการลงทุนเงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการลดปัญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล้ําทางสังคมทําให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single marketand production
base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้ประเทศ
เหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือในนโยบาย
การเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงินและตลาดทุนการประกันภัยและภาษีอากรการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมพัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมายการเกษตรพลังงานการท่องเที่ยว
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน๑๓
เป้าหมายและองค์ประกอบ
อาเซียนตั้งเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปีพ.ศ. ๒๕๕๘
มีเป้าหมายสําคัญ๔ประการได้แก่
๑.การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวโดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ
การลงทุนและแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีและการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้นรวมทั้งการส่งเสริม
การรวมกลุ่มสาขาสําคัญของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม
๒. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งให้
ความสําคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเช่นกรอบนโยบายการ
แข่งขันของอาเซียนการคุ้มครองผู้บริโภคสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นโยบาย
ภาษีและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงินการขนส่งเทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน)
๓.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคโดยการพัฒนา SMEs และการ
เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถผ่ า นโครงการต่ า งๆเช่ น โครงการริ เ ริ่ ม เพื่ อ การรวมกลุ่ ม ของอาเซี ย น
(Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
๔.การบู ร ณาการเข้ า กั บ เศรษฐกิ จ โลกเน้ น การปรั บ ประสานนโยบาย
เศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาคเพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจนเช่นการ
จัดทําเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆเป็นต้น
๑๒

สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ, ฉันเธอ “เราคืออาเซียน” (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จํากัด(มหาชน), ๒๕๕๔), หน้า ๕.
๑๓
สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ, การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘, หน้า ๗.
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รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต/จําหน่ายภายในภูมิภาคให้
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกทั้งนี้ในการดําเนินงานสามารถกําหนดให้มีความยืดหยุ่นในแต่ละเรื่องไว้
ล่วงหน้าได้ (pre -agreed flexibilities)แต่เมื่อตกลงกันได้แล้วประเทศสมาชิกจะต้องยึดถือและ
ปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ตกลงกันอย่างเคร่งครัดด้วย๑๔
ลักษณะสําคัญ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเสาหลักที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะ
อาเซียนนั้นจะเป็นภูมิภาคที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรี และมี
การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น ด้วยการประสานผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกโดยการ
ส่งเสริมการร่วมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและกว้างขวางมากขึ้นในอนาคต โดยที่ประเทศสมาชิก
ต้อง มองบริบทภายนอก พิ จารณาถึงองค์รวมในการส่งเสริมกลไกตลาด ที่ มีความสอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ในกรอบพหุภาคี ให้มีความสอดคล้องกับพันธกรณีในด้านเศรษฐกิจมีการส่งเสริมความ
แข็งแกร่งในการปฏิบัติตามแผนงานด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิม การเร่งรัดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจร่วม
ทั้งการลดช่องว่างในการพัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกใหม่ และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน๑๕
การพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นการพัฒนาที่มีความสําคัญเป็น
อย่างมากในการขับเคลื่อนประชาคมโดยรวมเพราะการแลกเปลี่ ยนสิ นค้ าและบริ การของแต่ล ะ
ประเทศนั้นทั้งในและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มุ่งเน้นการร่วมตัวกันของกลุ่มประเทศสมาขิกในการ
ร่วมมือ และแบ่งปัน ความรู้และวิทยาการต่างๆ ในการสร้างฐานการผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของสมาชิก และประเทศคู่ค้าของอาเซียน ในการที่จะพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคงนั้นคงไม่ใช้
แค่มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความจริงใจของประเทศสมาชิกในการร่วมมือ
กันในการก่อสร้างประชาคมเศรษฐกิจที่มีเป็นฐานการผลิตที่มีการเอื้ออาทร เกื้อกูลกัน และแบ่งปันกัน
อย่างแท้จริง ถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเศรษฐกิจก็จะเป็นการค้าขายสินค้าและบริการที่มีความมั่นคงและ
ยั่งยืนอย่างแน่นอน
๓.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN Socio-Cultural Community)
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเป็นเสาสุดท้ายของอาเซียนที่ได้ตั้งเป้าหมาย
การเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปันมีสภาพความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกในความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียนโดยมีความ
ร่วมมือเฉพาะด้าน (Functional cooperation) ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่
ครอบคลุ ม ในหลายด้ า นไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นการศึ ก ษาด้า นการพั ฒ นาเยาวชนด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า น
วัฒนธรรมและการสาธารณสุข ซึ่งทําให้เกิดเกิดความร่วมมือกันในด้านต่างๆอาทิเช่นการพัฒนาสังคม
๑๔

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, อาเซียนไฮไลท์ส๒๕๕๔ (aseanhightlights๒๐๑๑),
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เพจเมคเกอร์ จํากัด ,๒๕๕๔), หน้า ๓๐-๓๑.
๑๕
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, อาเซียนไฮไลท์ส๒๕๕๔ (aseanhightlights๒๐๑๑),
หน้า ๖๓.
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โดยการยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นการพัฒนาการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการส่งเสริมความร่ วมมือในด้านสาธารณสุขเช่นการป้องกันและการ
ควบคุมโรคติดต่อการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืนและ การส่งเสริมความรู้สึกร่วมในการเป็นคนอาเซียนและอยู่ในครอบครัวอาเซียนร่วมกันเช่น
การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียนการจัดกิจกรรมที่จะช่วยให้พลเมืองอาเซียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของกันและกัน๑๖
จุดประสงค์และเป้าหมายสําคัญ
จุดประสงค์หลักของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนคือการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเสริมสร้างอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของ เน้นการสร้าง ๔ด้านสําคัญคือ (๑) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร(๒) แก้ไข
ผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (๓) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
และการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและ (๔) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับ
รากหญ้าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะนําไปสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน๑๗เพื่อให้ประชาคมอาเซียนมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นสังคมที่
รับผิดชอบเพื่อก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเป็นเอกภาพในหมู่ประชาชาติและ
ประชาชนอาเซียน มีอัตลักษณ์ร่วมกัน เพื่อสร้างสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชาชนมีส่วนร่วม
โดยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการ เป็นเพื่อนบ้านที่ดีมีการแบ่งปันความรับผิดชอบมี
การกําหนดลักษณะโดยวัฒนธรรมที่ยืดหยุ่นยึดมั่นในหลักการ มีความร่วมมือ มีความรับผิดชอบ
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนามนุษย์และสังคม เคารพในเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ความเท่าเทียมทางเพศ
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมและเคารพความ
แตกต่างทาง วัฒนธรรม ภาษาและศาสนาของประชาชน จึงได้เน้นคุณค่าร่วมกันในการสร้างเอกภาพ
ในความหลากหลาย โดยปรับเข้ากับสถานการณ์ โอกาสและสิ่งท้าทายในปัจจุบัน
การพัฒนาประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
การพัฒนาประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนถือเป็นเสาที่สําคัญที่สุดเพราะ
ประชาคมอาเซียนมีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการก่อตั้ง การสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข้งจะ
เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอันขาดหากประชาชนในอาเซียนนั้นอ่อนแอ ในการสร้างประชาชนให้มีความเข้มแข็ง
นั้นต้องเริ่มต้นด้วยการเคารพในสิทธิ เสรีภาพ อันพึ่งมีของประชาชนในแต่ละประเทศที่มีความต่าง
ตามบริบทของประเทศนั้น ด้วยความจริงใจ และเข้าใจซึ่งกันและกัน และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการ
สร้ า งประชาชน คื อ การให้ ก ารศึ ก ษากั บ ประชาชนทุ ก คนของอาเซียนอย่ างเท่ า เทีย มกัน อย่ า งมี
คุณภาพ การศึกษาถือเป็นกลไกสําคัญในการถ่ายถอด ความรู้ ความคิด ความเชื่อ และความเข้าใจซึ่ง
กันและกันอย่างแท้จริง เพราะการศึกษาถือเป็นการสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่ฐาน
๑๖

สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ, ฉันเธอ “เราคืออาเซียน” (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จํากัด(มหาชน), ๒๕๕๔), หน้า ๑๕.
๑๗
สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ, การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘, หน้า ๘.
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รากของการสร้างความรู้ และความเข้าใจในประชาชมอาเซียน ซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนาอาเซียนให้
ยั่งยืนต่อไป

๔. การจัดการความรู้
การพัฒนาอาเซียนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาทั้ง ๓เสาหลักควบคู่กันไปเพราะแต่ละเสา
มีความสําคัญและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน แต่ในการพัฒนานั้นสิ่งที่จะเป็นฐานสําคัญในการพัฒนาที่
ยั่งยืนของอาเซียนต้องมีการสร้างฐานความรู้ทั้ง ๓เสาเพื่อการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง
และส่งเสริมความเข้มแข็งความเข้มแข็งของอาเซียน การจัดการความรู้นั้นจึงถือว่าเป็นรากฐานความ
เข้มแข็งของอาเซียนที่ทุกประเทศต้องมีการวางรากฐานเพื่อการพัฒนาอาเซียนต่อไปในอนาคต
๔.๑ ความหมายของการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ หมายถึง การยกระดับความรู้ขององค์การ เพื่อสร้าง
ผลประโยชน์จากต้นทุนทางปัญญา โดยเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนกว้างขวาง และครอบคลุมความหมาย
ดังนี้
๑. การจัดการความรู้ เป็นการรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการ
เข้าถึงข้อมูล เพื่อสร้างเป็นความรู้ เทคโนโลยีด้านข้อมูลและด้านคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่ม
พลังในการจัดการความรู้แต่เทคโนโลยีด้านข้อมูลและคอมพิวเตอร์ โดยตัวของมันเองไม่ใช่การจัดการ
ความรู้
๒.
การจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนความรู้ถ้าไม่มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้แล้ว ความพยายามในการจัดการความรู้ก็จะไม่ประสบผลสําเร็จ พฤติกรรมภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม พลวัต และวิธีปฏิบัติมีผลต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัฒนธรรมและสังคมมีความสําคัญต่อการจัดการความรู้อย่างยิ่ง
๓. การจัดการความรู้ต้องอาศัยผู้รู้ในการตีความและประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
สร้างนวัตกรรมและเป็นผู้นําทางในองค์การ รวมทั้ง ต้องการผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งแนะนําวิธี
ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ ดังนั้น กิจกรรมเกี่ยวกับคน ได้แก่ การดึงดูดคนดีและเก่ง การพัฒนาคน
การติดตามความก้าวหน้าของคน และดึงคนมีความรู้ไว้ในองค์การ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
ความรู้
๔. การเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ การจัดการความรู้เกิดขึ้นเพราะมี
ความเชื่อว่าจะช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาและความสําเร็จให้องค์การ ประเมินต้นทุนทางปัญญา และ
ผลสําเร็จของการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เป็นดัชนีบอกว่าองค์การมีการจัดการความรู้อย่างได้ผล
หรือไม่๑๘
จะเห็ น ได้ ว่ า การจั ด การความรู้ นั้ น คื อ ความสามารถในการจั ด การ
กระบวนการสําคัญที่จะทําให้การแสวงหาความรู้ทั้งที่เป็นความรู้ชัดเจน (Explicit Knowledge) ที่อยู่
๑๘

วิจารย์ พานิช,การจัดการความรู้คืออะไร : ไม่ทําไม่รู้, (สถาบันการจัดการความรู้เพื่อสังคม :
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๗), หน้า ๒.
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ในรูปของหนังสือ เอกสาร รายงานต่างๆ และความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) แล้วนํา
ความรู้นั้นไปใช้ในการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการความรู้จําเป็นต้องมีการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง เพื่อส่งผลให้เกิดพัฒนาคน การพัฒนา
งาน และการพัฒนาองค์การ เพื่อเป็นรากฐานของอาเซียนที่เข้มแข็ง
๔.๒ องค์ประกอบการจัดการความรู้
องค์ประกอบการจัดการความรู้นั้นเกิดขึ้นจาการผสมผสานการปฏิบัติงานของ
คน กระบวนการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
คน (Man) กลยุ ท ธ์ หลั ก ที่อ งค์ ก ารใช้ เพื่ อสร้ า งความได้ เ ปรี ย บทางการ
แข่งขัน ในทศวรรษนี้มุ่งที่ความสามารถของคนในองค์การคนจึงมีความสําคัญเป็นอันดับแรกการ
จัดการความรู้เป็ นกลยุท ธ์ ก ระบวนการและเทคโนโลยี ที่ใ ช้ ใ นองค์ ก ารเพื่อแสวงหา สร้า งจัด การ
แลกเปลี่ยนและทําให้การใช้ความรู้จากหลายศาสตร์ เช่นการบริหารจัดการ(Management Science)
การค้นคว้าสารสนเทศ(Information Retrieval)สิ่งประดิษฐ์ทางปัญญา(Artificial Intelligence) และ
พฤติกรรมองค์การ (Organization Behavior)
กระบวนการ (Process) กระบวนการของการจัดการความรู้ประกอบด้วย
แนวทางและขั้นตอนของการจัดการความรู้โดยต้องระบุประเภทของสารสนเทศที่ต้องการ ทั้งจาก
แหล่งข้อมูลภายในและภายนอก เป็นการแยกว่าความรู้ชนิดใดที่ควรนํามาใช้ในองค์การแล้วนําความรู้
นั้นมากําหนดโครงสร้าง รูปแบบ และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนที่จะนํามาผลิตและเผยแพร่ โดย
การบริหารกระบวนการนั้นจะต้องเข้าใจวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนขององค์การว่าด้วยการบรรลุเป้าหมายอะไร
เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology) การจัดการความรู้มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของความรู้ในองค์การให้เป็น
ความรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อบุคคลนั้นเวลาและรูปแบบที่บุคคลนั้นต้องการ เรียกว่า “ระบบบริหาร
ความรู้ ” ซึ่ ง องค์ ป ระกอบของระบบบริ ห ารความรู้ ไ ด้ แ ก่ เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด เก็ บ เอกสาร
สารสนเทศ(Repositories) แพลตฟอร์มที่ทําให้เกิดการทํางานร่วมกัน(Collaborative Platforms)
การมีระบบและฐานข้อมูลที่ใช้งานร่วมกันได้๑๙
จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบความรู้เป็นบาทฐานต่อการจัดการความรู้คือการ
ผสมผสานขององค์ประกอบของความรู้ได้แก่ประสบการณ์ของคนในการตัดสินข้อเท็จจริงพื้นฐาน
ความซับซ้อนการเรียนรู้ผิดถูกด้วยตนเองค่านิยมและความเชื่อรวมทั้งคุณค่าความรอบรู้ในเนื้อหา
สาระสารสนเทศและความเชี่ยวชาญที่ทําให้กรอบการทํางานมีการประเมินและเกิดการรวมเข้ากับ
ประสบการณ์และสารสนเทศใหม่เพื่อนําไปสนับสนุนทําให้ศักยภาพความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑๙

Davenport. andprusak.Working, Knowledge :New Organization Management What
They Know. Boston : Harvard Business School, ๒๐๐๒
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๕.การศึกษากับการขับเคลื่อนอาเซียน
การจัดการความรู้ที่ถือได้ว่าเป็นรูปธรรมและสังคมยอมรับและสามารถขับเคลื่อน
ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม ผ่านการสอดประสานระหว่าง บุคคล เทคโนโลยี ของในทุก
ประเทศได้อย่างเป็นระบบมากที่สุดนั้นก็คือการศึกษาที่เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม
และพัฒนาอาเซียน ดังนั้นการจัดการความรู้ต้องอาศัยกลไกทางการศึกษาในการพัฒนาอาเซียน
๕.๑ ความสําคัญของการศึกษา
การศึ ก ษาถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ สํ า คัญ ที่ สุ ด ในการขั บ เคลื่อ นประชาคมอาเซี ย นปรากฏ
รูปธรรมอย่างชัดเจนดังวิสัยทัศน์อาเซียน๒๐๒๐ที่ได้กําหนดให้อาเซียนมีวิสัยทัศน์สู่ภายนอกมีสันติสุข
และมีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันในการเป็นหุ้นส่วนในสิ่งแวดล้อมของประชาธิปไตยและอยู่ร่วมกันอย่าง
กลมกลืนการพัฒนาที่มีพลวัตรและการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดและในสังคมที่เอื้ออาทรที่ระลึก
ถึงสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นทางประวัติศาสตร์ตระหนักถึงความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกัน
และเชื่อมโยงในอัตลักษณ์ของภูมิภาค
๕.๒ การพัฒนาอาเซียน
การพัฒนาอาเซียนนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ต้องพัฒนาคือประชาชนที่ถือเป็นศูนย์กลาง
ของทุกกลไกในการขับการพัฒนาอาเซียน ดังนั้นการพัฒนาประชาชน โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
โอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆอาทิการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตการฝึกอบรมนวัตกรรมการส่งเสริม
การป้องกันคุณภาพการทํางานและการประกอบการรวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศการวิจัย
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนาซึ่งจะ
ช่ ว ยสนั บ สนุ น กระบวนการรวมตั ว ของอาเซี ย นการเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถและการพั ฒ นา
ทรั พยากรมนุษ ย์ เพื่ อลดช่ องว่างการพั ฒนาดังนั้นความสํ าคัญของการพั ฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์ ใ น
อาเซียนจึงได้ทวีบทบาทมากขึ้นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนให้มี
ความเจริญก้าวหน้าและแข่งขันได้ในระดับสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง
ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในหลากหลายด้านที่ส่งผลให้โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์อันเป็นยุคของ
สังคมฐานความรู้กลไกความร่วมมือด้านการศึกษาจึงเป็นสิ่งจําเป็นพื้นฐานในการสร้างอาเซียนสู่การ
เป็นประชาคมที่มีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์เพื่อสร้างอนาคตที่รุ่งเรืองของอาเซียน๒๐
๕.๓ บทบาทของภาคการศึกษาในการขับเคลื่อน ๓เสาหลัก
การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทร
และแบ่งปันย้ําถึงบทบาทสําคัญของการศึกษาในการสร้ างประชาคมอาเซียนภายในปี๒๕๕๘อัน
ประกอบด้วย๓เสาหลักได้แก่ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
และความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมโดยทั้ง๓เสาหลักนี้ต่างส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
๑. บทบาทของภาคการศึกษาในเสาการเมืองและความมั่นคง
๒๐
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อาเซียนจะสนับสนุนความเข้าใจและความตระหนักรับรู้เรื่องกฎบัตรอาเซียนให้มาก
ขึ้นโดยผ่านหลักสูตรอาเซียนในโรงเรียนและเผยแพร่กฎบัตรอาเซียนที่แปลเป็นภาษาต่างๆของชาติใน
อาเซียนให้เน้นในหลักการแห่งประชาธิปไตยให้มากขึ้นเคารพในสิทธิมนุษยชนและค่านิยมในเรื่อง
แนวทางสันติภาพในหลักสูตรของโรงเรียนสนับสนุนความเข้าใจและความตระหนักรับรู้ ในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อในภูมิภาคในหมู่อาจารย์ผ่านการฝึกอบรมโครงการ
แลกเปลี่ยนและการจัดตั้งข้อมูลพื้นฐานออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องนี้จัดให้มีการประชุมผู้นําโรงเรียนอย่าง
สม่ําเสมอในฐานะที่เป็นพื้นฐานสําหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคอาเซียนที่
หลากหลายการสร้ า งศั ก ยภาพและเครื อ ข่ า ยรวมทั้ ง ยอมรั บ การดํ า รงอยู่ ข องเวที โ รงเรี ย นเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia School Principals’Forum: SEA-SPF)
๒. บทบาทของภาคการศึกษาในเสาเศรษฐกิจ
อาเซียนจะพัฒนากรอบทักษะภายในประเทศของแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อช่วย
สนับสนุนการมุ่งไปสู่การจัดทําการยอมรับทักษะในอาเซียนด้านการสนับสนุนอาเซียนจะสนับสนุน
และขับเคลื่อนความสามารถของนักเรียนนักศึกษาให้ดีขึ้นโดยการพัฒนาบัญชีรายการระดับภูมิภาค
ของอุ ป กรณ์ ส ารนิ เ ทศด้ า นการศึ ก ษาที่ ป ระเทศสมาชิ ก อาเซี ย นจั ด หาได้ ร วมทั้ ง สนั บ สนุ น การ
เคลื่อนย้ายแรงงานมี ฝีมื อในภูมิ ภาคอาเซี ยนโดยผ่านกลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคระหว่าง
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ยนซึ่ งจะต้ องดํ า เนิ น ควบคู่ไ ปกับความพยายามในการปกป้อ งและปรั บปรุ ง
มาตรฐานทางด้านการศึกษาและวิชาชีพนอกจากนี้อาเซียนจะพัฒนามาตรฐานด้านอาชีพบนพื้นฐาน
ของความสามารถในภูมิภาคอาเซียนโดยมุ่งไปที่การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้
สามารถแข่ ง ขั น ได้ ทั้ ง ในระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ โลกและเพื่ อ สนองตอบต่ อ ความต้ อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรมโดยประสานกับกระบวนการกรอบการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านแรงงาน
๓. บทบาทของการศึกษาในเสาสังคมและวัฒนธรรม
บทบาทของการศึกษาในเสาสังคมและวัฒนธรรมเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนในมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่
เยาวชนและอาเซียนจะรับรองการมีอยู่ของโครงการอื่นๆนอกเหนือจากนี้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอด
ชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนโดยการสนับสนุนการศึกษาสําหรับทุกคนและส่งเสริมความร่วมมือ
ทางการวิ จั ยและพั ฒนาในภู มิภาคให้เป็นเวที สําหรับนักวิจัยจากประเทศสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยน
มุมมองในประเด็นและเรื่องที่เกี่ยวข้องของภูมิภาคสนับสนุนความเข้าใจและการตระหนักรับรู้ใน
ประเด็นและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียนโดยการบูรณาการให้อยู่ในหลักสูตร
สมาชิกอาเซียนแบ่งปันทรัพยากรแก่กันและพิจารณาการจัดตั้งกองทุนพัฒนาด้านการศึกษาของ
ภูมิภาคเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างเพียงพอและทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่น
และข้อผูกพันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาเพื่อให้เกิด
ประชาคมอาเซียนที่มีพลวัตรประชาคมที่มีความเชื่อมโยงกันเป็นประชาคมของประชาชนอาเซียนและ
เพื่อประชาชนอาเซียน๒๑
๒๑
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๖.สรุป
อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นการรวมตัวของ๑๐
ประเทศ ในการรวมตั ว เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ ม แข็ ง มั่ น คง ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ แ ละการกิ น ดี อ ยู่ ดี ข อง
ประชาชน เกิดจากการเสริมหนุนกันของ๓เสาหลักได้แก่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political-Security Community) เป็นเสาแรกของการร่วมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนที่
มีเป้าหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีเสถียรภาพ ด้วยการร่วมกันพัฒนาประชาคมอาเซียนด้วย
ความเอื้ออาทรต่อกันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)ให้ความสําคัญ
ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจและการอํานวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกันเพื่อให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง
และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCultural Community)มีเป้าหมายการเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในสังคมที่เอื้ออาทร
และแบ่งปันมีสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกในความเป็นหนึ่ง
เดียวกันของอาเซียนซึ่งในการจะสร้างประชาคมอาเซียนให้มี๓เสาที่เข้มแข็งได้นั้นต้องมีการจัดการ
ความรู้ที่เป็นรากฐานของความรู้ต่างๆของประเทศสมาชิกผ่านกลไกทางการศึกษาของทุกประเทศใน
การขับเคลื่อนทางสังคมที่เป็นระบบและมีคุณภาพเพื่อสร้างความเป็นรูปธรรมในการพัฒนาอาเซียน
เพราะการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการเรียนรู้ และถ่ายทอดความเข้าใจในความหลากหลายของแต่
ละประเทศไม่ว่าจะเป็นในมุมมองของการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อ
สร้างขีดความสามารถและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพบทบาทและสิทธิของสตรีในสมัยพุทธกาลกับสังคมไทย
A Comparative study of Status, Role and Right of Women in Buddha’s life time and the Present
พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์ (คะนอง ลายน้ําทอง)
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพบทบาทและสิทธิของสตรีในสมัย
พุทธกาลกับสมัยปัจจุบัน” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาสถานภาพบทบาทและสิทธิ
สตรีในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาสถานภาพบทบาทและสิทธิสตรีในสังคมไทย และ
๓)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพบทบาทและสิทธิสตรีในพระพุทธศาสนากับสตรีในสังคมไทย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร คือคัมภีร์พระไตรปิฎก ตลอดจนเอกสาร งาน
วิชาการ และผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วประมวลข้อมูลนํามาศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหา และ
นําเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า
๑) โดยธรรมชาติสถานภาพของหญิงและชาย มีความแตกต่างกันทางด้านสรีระร่างกาย
แต่ทั้งหญิงและชายล้วนมีความเหมือนกันทางด้านสติปัญญา คือ สามารถพัฒนาจิตใจ และยกระดับ
สติปัญญาของตนให้สูงขึ้น จนสามารถบรรลุธรรมได้ ด้วยเหตุนี้หลักการของพระพุทธศาสนา จึงได้
ปฏิเสธสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างสตรีกับบุรุษ แต่ขึ้นอยู่กับกระทํากรรม เพราะผลของกรรมทั้งฝ่าย
กุศล และฝ่ายอกุศล เป็นตัวกําหนดให้สตรีและบุรุษมีความแตกต่างกันไปด้วย
๒) สถานภาพบทบาทและสิทธิสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน โดยภาพรวมมีความเท่าเทียม
กันในทางสังคม โดยเฉพาะภาพลักษณ์ของสตรีผู้นําของประเทศ ซึ่งเป็นไปบทบัญญัติของกฎหมาย
ตามมาตรา ๓๐ ของฉบับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติหลักการ
ต่างๆ ถึงสิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างสตรีกับบุรุษ ที่นักกฏหมายเขียนขึ้นมา แต่เมื่อพิจาณาตาม
ความเป็นจริงแล้ว สังคมไทยทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
ยังมีทัศนะต่อสตรีอยู่ในฐานะเพศที่สอง
รองจากบุรุษเสมอ ดังได้ปรากฏตามสื่อโทรทัศน์ หมายความว่า สตรีอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบทางสังคม
ส่วนสิทธิการบวชเป็นภิกษุณี ในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของสังคมไทยนั้น ได้ขาดช่วงไปนานแล้ว
จึงมีทัศนะต่อการบวชของสตรีในสังคมไทยว่า สตรีเมื่ออยู่ใกล้บุรุษ(ภิกษุ) ย่อมมีเหตุไม่เหมาะสม
เกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ สตรีจึงอยู่ในฐานะเป็นอุบาสิกา เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มี
ความมั่นคงต่อไป
๓) สถานภาพบทบาทและสิทธิสตรีในพระพุทธศาสนากับสตรีใ นสังคมไทยปัจจุบัน
พบว่า มีสิ่งที่เหมือนกัน คือสิทธิในการพัฒนาตน และปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
จนสามารถพัฒนาจิตให้บรรลุธรรม และหลุดพ้นจากความทุกข์ในปัจจุบันได้ โดยอาศัยบารมีของตน
ส่วนที่ต่างกัน คือ สิทธิของสตรีในพุทธกาล มีโอกาสได้บวชเป็นภิกษุณีถูกต้องตามพุทธบัญญัติ ส่วน
การบวชของสตรีในประเทศไทย ได้เพียงเป็นแม่ชี และอุบาสิกา แต่ต่างก็ได้ปฏิบัติถูกต้องตามคําสอน
ของพระพุทธองค์ สําหรับสถานภาพบทบาทอื่นๆ ที่สตรีจะต้องกระทํานั้น คืออยู่ในฐานะเป็นแม่บ้าน
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ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันกับวิถีชีวิตของสตรีในปัจจุบัน และที่เห็นได้ชัดในสังคมไทย สิทธิของสตรีสามารถ
เป็นผู้นําของประเทศได้ ก็ได้อาศัยจากความรู้ ประสบการณ์ ความเป็นผู้นํา และความสามารถด้วย

ABSTRACT
The research titled “A Comparative study of Status, Role and Right of
Women in Buddha’s life time and the Present” consisted of 3 objectives i.e., (1) to
study Status, Role and Right of Women in Theravada Buddhism, (2) to study Status,
Role and Right of Women of Thai society in the present and (3) to comparative study
Status, Role and Right of Women between Buddha’s life time and Thai society in the
present. This study was the approach as a documentary research focusing on the
study of Tipitaka, commentaries, academic papers as well as other related researches
and then bring data analysis to comparative study on contents and reveal the
results of study on a descriptive research.
The Results of the Research
1). Natural Status of female and male were different, especially in the
body. However, the female and the male were similar in the wisdom or the capacity
in the self development to increase the wisdom till can attain the principles of
Dhamma. Moreover, the Buddhism denied the difference of the female and the male
but it depends on her or his actions (Kamma) because causes of good action and
bad action made them different.
2) The Status, Role and Right of Women in Thai society in the present as a
whole figure were social equality, especially the image of the female who are the
leader of the country according to Regulations of the Law under Section 30 of the
Constitution of the Kingdom of Thailand, 2550 B.E. regulated the various principles of
Right of equality between the female and the male as the lawyer written. However,
when considered on the real conditions of the female and the male in Thai society
found “there are still attitudes on the female’s position as weak sex more than
male” as appeared on TV media, that is the female is in a social disadvantageous
position. For the right of ordination to be a Buddhist nun in Theravada Buddhism
stopped for a long time. And view towards the ordination of women did not appear
in Thai society because the women are near the men (Buddhist monks) may be
inappropriate. Moreover, the female’s status is only Upasika (a female devotee) who
promotes Buddhism to be permanent in the further.
3). In the present, Status, Role and Right of Women in Thai society in
Buddhism found that the female and the male are similar in the self development,
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follow towards the Buddha’s teachings till the accomplishment of the mind to be
enlightened one and release from sufferings in the present by self perfections.
However, the Right of Women in the Buddha’s life time had a right to be a Buddhist
nun according to Buddha’s regulations but the ordination of the women in Thailand
could only be nuns and female devotees those who follow towards Buddha’s
teachings rightly, for other Status and Role of the Women have to do i.e. the position
of housewife that is similar with the Women in the present. Moreover, it is obvious
that the Right of the women could be the leader of the country by depending on
knowledge, experience, leadership and capacity.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
พระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ถืออุบัติขึ้นมาได้ ๒๖๐๐ ปีเศษ
มีพระอรหันตสาวกเกิดขึ้นมากมายด้วยคําสอนของพระองค์ ซึ่งในการประกาศพระพุทธศาสนาแต่เดิม
ทรงให้พระสาวกทั้ง ๖๐ รูปในขณะนั้นออกไปประกาศพระพุทธศาสนา ด้วยพระดํารัสว่า
ภิกษุทั้งหลาย เราได้พ้นจากบ่วงทั้งปวงแล้ว ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์
แม้ท่านทั้งหลายก็เหมือนกัน จงเที่ยวไปในชนบท เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมาก แต่
อย่าไปรวมกัน ๒ รูป โดยทางเดียวกัน จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง
ที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ อันบริสุทธิ์ บริบูรณ์
สิ้นเชิง แม้เราก็จะไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อจะแสดงธรรม๑
ในระยะต่อจากนั้น ผู้ที่มีบทบาทสําคัญมากที่สุดกล่าวคือ พุทธบริษัท ๔ จําพวก ได้แก่
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา๒ ท่านทั้งหลายเหล่านี้ ได้มีส่วนช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัย
นั้น ทํากันหลากหลายรูปแบบ เช่น การปฏิบัติตนที่น่าเลื่อมใส การสนทนา การแนะนํา การตอบ
ปัญหาข้อข้องใจและการแสดงธรรม โดยพระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการเผยแผ่ให้พระสาวกยึดถือ
เป็ น หลัก ปฏิ บั ติใ ห้ แ สดงธรรมมี เ หตุผ ล สัม พั นธ์ ต่อ เนื่อ งโดยลําดั บ ชี้แ จงให้ เข้า ใจแต่ ล ะแง่แ ต่ล ะ
ประเด็น แสดงธรรมด้วยเมตตาจิตมุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่แสดงธรรมเห็นแก่ลาภสักการะ ไม่
แสดงธรรมยกตน ไม่เสียดสีข่มขู่ผู้อื่น มีความสํารวมในพระปาฏิโมกข์ เป็นต้น๓
ในอดีตสตรีได้มีส่วนเข้ามามีบทบาทในพระพุทธศาสนา เรียกชื่อว่า ภิกษุณีและอุบาสิกา
ซึ่งเป็นพุทธบริษัทฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายครองเรือน คฤหัสถ์มีสิทธิ์ในจุดหมายของพระพุทธศาสนา
เท่ากับภิกษุ ภิกษุณี แต่คฤหัสถ์มีห่วงกังวลมีเรื่องที่เป็นอุปสรรคด้านการครองเรือนมากกว่าบรรพชิต
ภิกษุภิกษุณีมีโอกาส มีระเบียบในสังคมที่อํานวยต่อการเข้าสู่จุดหมายได้ดีกว่า แต่พวกเขาจะใช้โอกาส
นั้นหรือไม่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง เมื่อกล่าวตามลําดับการเกิดนั้น พุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์เกิดก่อนพุทธ
๑

วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๗๖/๑๒๔-๑๒๕.
๓
สุชีพ ปุญญานุภาพ, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๕),
๒

หน้า ๑๓.
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บริษัท ฝ่ายบรรพชิ ต พระพุ ทธเจ้ าไม่ทรงเห็ นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งจะดีเพียงฝ่ายเดี ยว ทรงแยกแยะ
คฤหัสถ์กับบรรพชิต หากปฏิบัติผิดก็ทรงตําหนิ หากปฏิบัติชอบก็สามารถหลุดพ้นได้๔ ในคัมภีร์
พระพุ ท ธศาสนาเถรวาทมี เ รื่ อ งราวของภิ ก ษุ ณี ผู้ ที่ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงยกย่องไว้ในตําแหน่งผู้เลิศเรียกว่า “เอตทัคคะ” ในฝ่ายของภิกษุมี
พระสารีบุตรเป็นเอตทัคคะด้านมีปัญญามาก พระโมคคัลลานะเป็นเอตทัคคะด้านมีฤทธิ์มาก พระอุ
บาลีเป็นเอตทัคคะด้านทรงพระวินัย ฝ่ายภิกษุณีมีพระอุบลวรรณาเถรีเป็นผู้เลิศทางด้านมีฤทธิ์มาก
พระเขมาเถรีเป็นผู้เลิศทางด้านมีปัญญามาก พระปฏาจาราเถรีเป็นผู้เลิศทางด้านทรงพระวินัย ในฝ่าย
ของคฤหัสถ์ก็มีหลายท่านที่ได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น ท่านจิตตคหบดีอุบาสก
ท่านอุบาสิกาขุชชุตตรา เป็นต้น ดังพุทธพจน์ที่ว่า
อุบาสกผู้มีศรัทธา เมื่อปรารถนาโดยชอบพึงปรารถนาอย่างนี้ว่า “ขอให้เราเป็นเช่น
กับจิตตคหบดี และหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีเถิด” จิตตคหบดีและหัตถกอุบาสก
ชาวเมืองอาฬวีนี้ เป็นบรรทัดฐาน เป็นมาตรฐานของอุบาสกสาวกของเรา อุบาสิกาผู้มี
ศรัทธาเมื่อปรารถนาโดยชอบพึงปรารถนาอย่างนี้ว่า “ขอให้เราเป็นเช่นกับอุบาสิกาขุช
ชุ ต ตราและอุ บ าสิ ก าเวฬุ กั ณ ฎกี นั น ทมาตาเถิ ด ” อุ บ าสิ ก าขุ ช ชุ ต ตราและอุ บ าสิ ก า
เวฬุกัณฎกีนันทมาตานี้ เป็นบรรทัดฐาน เป็นมาตรฐานของอุบาสิกาสาวิกาของเรา๕
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การประกาศหลักธรรมคําสอน การชักจูงประชาชนให้มา
นับถือพระพุทธศาสนา และน้อมนําหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพื่อให้อยู่อย่างเป็น
สุขในสังคม หรือเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง และเพื่อเผยแผ่หลักการพระพุทธศาสนาเพื่อ
ชี้ แ จงให้ นั ก บวชลั ท ธิ อื่ น หรื อ แม้ แ ต่ ช าวพุ ท ธเองที่ ยั ง ไม่ เ ข้ า ใจให้ ท ราบ ให้ เ ข้ า ใจหลั ก ธรรมของ
พระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ จากผลการศึกษาพบว่า อุบาสก อุบาสิกา ในครั้งพุทธกาลมีส่วนร่วมใน
หน้าที่คือ การปราบปรับวาท การสร้างเหตุปัจจัย (หลักธรรม)ที่เป็นเหตุปัจจัยให้พระสัทธรรมดํารงอยู่
ได้นาน การเกื้อกูลภิกษุ การอุปถัมภ์ภิกษุสงฆ์เพื่อเอื้อประโยชน์และอานิสงส์ของพระวินัย
จะเห็นว่าได้ว่า อุบาสก อุบาสิกา ในครั้งพุทธกาลได้มีบทบาทและเป็นกําลังสําคัญ ในการ
ช่วยปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามความสามารถ ตามกําลัง ตาม
ความเหมาะสมแก่ฐานะของตน นอกจากนี้ยังพบว่า อุบาสก อุบาสิกา ได้เป็นกําลังสําคัญในการช่วย
กําจัดปรับวาท ได้เข้าร่วมชําระอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ แต่ในปัจจุบัน อุบาสก อุบาสิกา ถูกมอง
และเข้าใจว่า ควรให้ความช่วยเหลือให้ความสนับสนุนด้านถวายปัจจัย ๔ เท่านั้น ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว
ในด้านการเผยแผ่หลักคําสอน ไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ เพราะเป็นเรื่องของสงฆ์
พระสงฆ์เท่านั้นที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ความจริงในเรื่องนี้ ทางพระพุทธศาสนาถือว่า เป็น
หน้าที่ของอุบาสก อุบาสิกาด้วยในการปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา ช่วยชําระสะสางมลทินที่เกิดขึ้น
ในพระพุทธศาสนาด้วย๖
๔

ดูรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๖๗/๕๘๕.
องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๓๓-๑๓๔/๑๑๗.
๖
รังษี สุทนต์, “การวิเคราะห์บทบาทของอนาถบิณฑิกอุบาสกที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๓-๔.
๕
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ผู้วิจัยได้ศึกษาบทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของอุบาสิกา ตั้งแต่สมัยพุทธกาล
พบว่า อุบาสิกามีบทบาทไม่น้อยไปกว่าภิกษุ ภิกษุณี และอุบาสก อุบาสิกาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลัง คอยให้
ความอุปถัมภ์บํารุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากการศึกษาพบว่า อุบาสิกาที่เป็นเอตทัคคะมีบทบาท
ไม่เฉพาะแต่ละด้านเท่านั้น ยังมีบทบาทในการทําหน้าที่ในการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธศาสนาให้
มั่นคงอีกด้วย๗ นอกจากนั้น ยังสามารถที่จะพิจารณาบทบาทของสตรีในมุมมองอื่นๆ ได้อีก เช่น
บทบาทการเป็นบุตรที่ต้องมีหน้าที่ในการดูแลบิดามารดา บทบาทในการเป็นภรรยาเมื่อคราวแต่งงาน
บทบาทในการเป็นแม่ของลูก บทบาทในการบํารุงสมณชีพราหมณ์ตามสมควรในขณะที่มีชีวิตอยู่ หรือ
มีบทบาทเหล่านี้เป็นบทบาทที่มีคุณค่าและเป็นบทบาทที่สตรีต่างศาสนาไม่อาจจะมีได้
ดังนั้ น ผู้วิจั ยจึงสนใจที่จะศึ กษาเปรียบเทียบถึงสถานภาพ บทบาท และสิทธิสตรีใ น
พุทธกาลกับสถานภาพบทบาทและสิทธิสตรีในสังคมไทยปัจจุบันว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร มี
คุณ สมบั ติเ ฉพาะตั ว อย่ า งไรบ้ า ง มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ บุ ค คลอื่ น ๆ อย่ า งไร มี บ ทบาทในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายอย่างไร รวมทั้งวิธีการรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญอย่างไร เพื่อเป็น
แนวทางในการดําเนินชีวิตของสตรีที่ประสงค์จะบวชในอนาคตสืบไป

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาสถานภาพ บทบาท และสิทธิสตรีในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๒ เพื่อศึกษาสถานภาพ บทบาท และสิทธิสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน
๒.๓ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพ บทบาท และสิทธิสตรีในพระพุทธศาสนา และ
สตรีในสังคมไทยปัจจุบัน

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) มีวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้
๑.แหล่งข้อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย จํานวน
๔๕ เล่ม คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และคัมภีร์ปกรณ์วิเสส
๒.แหล่งข้อมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ ตํารา เอกสาร และงานวิจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
๔.เรียบเรียง สรุป และนําเสนอผลการวิจัย

๗

สุนทรี สุริยะรังสี, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของคฤหัสถ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา :
ศึ ก ษาเฉพาะกรณี อุ บ าสิ ก าผู้ ไ ด้ รั บ เอตทั ค คะ”, วิ ท ยานิ พ นธ์ พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๙๓.
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๔.สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย พบว่า หลักธรรมคําสอนเกี่ยวผู้หญิงในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
กล่าวถึงผู้หญิงไว้ทั้ง ๒ ด้าน คือ ทั้งด้านที่ดูหมิ่นและด้านที่ยกย่อง ขึ้นอยู่กับบริบทในการสอนนั้นๆ แต่
คําสอนที่เกี่ยวกับเพศหญิงอันนํามาซึ่งความรู้สึกด้อยค่า ทําให้ผู้หญิงไม่เห็นคุณค่าในเพศของตนนั่นคือ
คําสอนที่ว่าด้วยการเกิดมาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย ซึ่งส่วนใหญ่คําสอนเหล่านี้จะปรากฏในคัมภีร์
อรรถกถาเป็นหลัก และมีการตีความกันต่อมา ทําให้สังคมไทยปัจจุบัน เมื่อจะอธิบายถึงเรื่องเพศหญิง
เพศชาย ผู้อธิบายมักจะอ้างข้อความจากอรรถกถาเหล่านี้จนทําให้กลุ่มสตรีนิยมยกมาวิพากษ์ถึง
พระภิกษุสงฆ์ไทยว่าสอนเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยอคติ โดยเฉพาะในเรื่องที่ว่าเกิดเป็นผู้หญิงเพราะทํา
อกุศลกรรมมา
พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น จัดว่าเป็นศาสนาประเภท อเทวนิยม หมายถึงศาสนาที่
ปฏิเสธเทพเจ้า (พรหม) และยกย่องมนุษย์ว่าเป็นผู้มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาตนเองโดยไม่พึ่ง
อํานาจพิเศษภายนอก ดังนั้น คุณค่าความเป็นมนุษย์จึงถือว่าเป็นแนวคิดที่พระพุทธศาสนาเองยอมรับ
และเมื่อกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างเพศพระพุทธศาสนาก็ยอมรับว่าโดยธรรมชาติเพศหญิงและเพศ
ชายมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะในเรื่องสรีระร่างกาย แต่ก็เห็นว่าไม่ว่าหญิงหรือชายต่างก็มีความเท่า
เทียมกันในเรื่องสติปัญญา หรือความสามารถในการพัฒนาตนเองให้มีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นได้ อนึ่ง
พุทธศาสนาได้ ยอมรั บว่าเพศนั้นมี ความเท่าเที ยมกันและแตกต่างกันในเรื่องกรรมคือการกระทํ า
หมายความว่า สตรีหรือบุรุษนั้นต่างมีกรรมเป็นของตนเองเหมือนกัน แต่เพราะเหตุแห่งกรรมก็ทําให้
สตรีและบุรุษมีความแตกต่างกันไปด้วย ถึงอย่างนั้นก็ตามในแง่ของการกําหนดบทบาทตามนัยของ
ความแตกต่างทางเพศของมนุษย์นั้น พระพุทธศาสนาก็ได้มีการกําหนดบทบาทใน ๒ นัย กล่าวคือ
๑) กําหนดบทบาทตามหน้าที่ทางสังคม และ ๒) กําหนดบทบาทตามสถานะทางศาสนา ถึงกระนั้น
พระพุทธศาสนาก็พยายามที่จะปฏิรูปแนวคิดของสังคมเกี่ยวกับการยอมรับหรือปฏิเสธความแตกต่าง
ระหว่ า งเพศขึ้ น ทํ า ให้ เ กิ ด ภาวการณ์ พ อดี ท างเพศขึ้ น ในช่ ว งสมั ย ก่ อ นและสมั ย พุ ท ธกาลขึ้ น เมื่ อ
พระพุทธศาสนาได้อุบัติจึงมีความพยายามที่จะเสนอแนวทางในการขัดเกลาเพื่อให้สังคมยอมรับเรื่อง
ความแตกต่างระหว่างเพศมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งองค์กรนักบวชสตรีที่
เรียกว่าภิกษุณีขึ้นมา และภิกษุณีเหล่านั้นต่างก็เป็นกําลังสําคัญในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
จะเห็นได้ว่า การมีภิกษุณีสงฆ์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในด้านการช่วย แก้ไข
ปัญหาของผู้หญิงด้วยกัน คือ การมีภิกษุณีเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้หญิงด้วยกัน การเกิดขึ้นของภิกษุณีสงฆ์
ในสมัยพุทธกาลนั้นเกิดจากความต้องการของผู้หญิงที่ได้ฟังธรรมจนเกิดความเลื่อมใส หรือประสงค์ที่
จะปฏิบัติธรรมให้สูงยิ่งขึ้นไป หรืออาจเกิดจากปัญหาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพไม่ดี ชราภาพ
หรือถูกลูกหลานทอดทิ้ง และที่พบบ่อยก็คือเกิดจากสามีหรือลูกได้ออกบวชไปก่อนแล้วทําให้ผู้หญิง
เหล่านี้อยากออกบวชตามบ้าง ด้วยเป็นเพราะสังคมอินเดียในสมัยนั้นผู้คนไม่ยอมรับผู้หญิงหม้ายที่
สามีตายหรือถูกสามีทอดทิ้งไป แม้แต่ในปัจจุบันนี้ในประเทศเนปาลก็ยังมีวัฒนธรรมที่ผู้หญิงที่สามี
ตายจะต้องปฏิบัติตัวแตกต่างจากผู้หญิงทั่วไป เช่น การให้แต่งชุดขาวตลอดไป ห้ามใส่เครื่องประดับ
เพื่อให้เกียรติสามีที่ตายไปแล้ว การดํารงชีวิตของผู้หญิงเนปาลดังกล่าวมา ย่อมสื่อถึงผู้หญิงอินเดียใน
สมัยพุทธกาลได้เป็นอย่างดีว่า ผู้หญิงที่เป็นหม้ายนั้นมีความเป็นอยู่ที่ลําบาก ถ้าไม่กระโดดเข้ากองไฟ
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ตายตามสามีไปก็ต้องเป็นอยู่อย่างให้เกียรติ ไม่แต่งตัวเพื่อให้ดูสวยงามอันจะเป็นการแสวงหาสามีใหม่
ดังนั้น การที่สังคมมีวัฒนธรรมความเชื่ออย่างนี้ย่อมทําให้ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งแสวงหาทางออกจากปัญหานี้
ด้วยการออกบวชเป็นภิกษุณี ถ้ามีสถาบันภิกษุณีก็ย่อมเป็นการดีแน่ที่จะรองรับปัญหาเหล่านี้ได้ และ
ภิกษุณีหลายรูปก็ได้สอนธรรมแก่ภิกษุณีด้วยกัน แต่ก็ไม่มีหลักฐานใดในสมัยพุทธกาลที่รับรองว่า
ภิกษุณีควรสอนธรรมแก่ผู้หญิงด้วยกันมากกว่าภิกษุ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ ในคัมภีร์ปรากฏ
เรื่องราวทั่วไปที่มีทั้งภิกษุสอนผู้ชายและผู้หญิงหรือภิกษุณีก็สอนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
ปัจจุบันสตรีในสังคมไทยมีความมุ่งหวังมากกว่านั้น คือต้องการมีสิทธิเท่าเทียมกับบุรุษ
ในทางศาสนาหลายอย่าง เช่น การเรียกร้องสิทธิในการขึ้นไปสักการะพระเจดีย์สําคัญๆ ทางภาคเหนือ
และการเรียกร้องสิทธิทางการบวชเป็นภิกษุณีที่ไม่เคยมีปรากฏประเทศไทย ในส่วนความต้องการของ
สตรีในปัจจุบัน คือความต้องการเรียกร้องสิทธิในทางศาสนา คือ การได้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุณี
ซึ่งคณะสงฆ์อนุญาตไว้เพียงแม่ชี ซึ่งรักษาศีล ๘ หรือ ศีล ๑๐ เท่านั้น เช่น สํานักสถานปฏิบัติธรรม
เสถียรธรรมสถาน ของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ซึ่งปัจจุบันได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ถึงกระนั้นสตรีก็ต้านกระแสสังคมดังกล่าวโดยความเห็นร่วมของพระสงฆ์เถระหลาย
รูปที่ให้การสนับสนุนให้มีการบวชเป็นภิกษุณี ซึ่งผู้ที่มีปลุกกระแสดังกล่าว คือ ธัมมนันทาภิกษุณี
(รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์) และมีสํานักภิกษุณีอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
สิทธิที่สตรีได้รับในทางศาสนาจะมีการยอมรับจากชนกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นกลุ่มที่น้อยนิด
เพราะสังคมไทยนั้นยังคงมองว่าสตรีมีหน้าที่เพียงสนับสนุนและส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นเพียงผู้
ปฏิบัติตามในฐานะอุบาสิกาเท่านั้น ส่วนหน้าที่การเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นภิกษุณี สามเณรี หรือแม่ชี
ล้วนเป็นบทบาทที่ขัดต่อสายตาสังคม เพราะความที่สังคมมองว่าสตรีเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับบุรุษย่อมมีเหตุ
ไม่เหมาะสมขึ้น
ถึ ง แม้ ใ นปั จ จุ บั น นี้ จ ะไม่ มี ภิ ก ษุ ณี ใ นสายของเถรวาทแบบประเทศไทย แต่ แ ม่ ชี แ ละ
อุบาสิกาเหล่านี้ก็สามารถที่จะทําหน้าที่ในฐานะนักบวชหญิงทั้งปฏิบัติธรรมจนได้รับผลของการปฏิบัติ
ในระดั บ หนึ่ ง แล้ ว ก็ ช่ ว ยกั น สั่ ง สอนเผยแผ่ ธ รรมที่ ต นได้ ป ฏิ บั ติ ม าอย่ า งเต็ ม ที่ จ นเป็ น ยอมรั บ ของ
พุทธศาสนิกชนทั้งชายและหญิงในสังคมไทย จากบทบาทของแม่ชีและอุบาสิกาเหล่านี้เป็นผู้ปฏิบัติ
ธรรมและแสดงธรรมจนเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยนั้น แสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาเถรวาทมิได้ปิด
กั้นผู้หญิงมิให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจของตน แต่กลับแสดงให้เห็น
ว่าผู้สามารถที่จะปฏิบัติธรรมและพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่ เพราะถ้าพระพุทธศาสนาเถรวาทโดย
สถาบันสงฆ์ไทยปิดกั้นการเรียนรู้ของผู้หญิงเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการไม่อนุญาตให้เข้าถึงการปฏิบัติ
ธรรมในระดับต่างๆ จนถึงขั้นเป็นผู้สอนการปฏิบัติได้ก็ดี การเปิดโอกาสให้เป็นผู้แสดงธรรมและสอน
ธรรมในระดับต่างๆ ก็ดี ถ้าหากคณะสงฆ์ไทยอ้างว่า หลักธรรมคําสอนในทางศาสนานี้ไม่เหมาะสําหรับ
ผู้หญิง หรือผู้หญิงไม่เหมาะที่จะเป็นผู้สอนธรรม พร้อมทั้งไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเรียนปริยัติธรรมทั้ง
แผนกธรรมและแผนกบาลี ย่อมเป็นที่แน่นอนว่า ผู้หญิงเหล่านี้ก็จะไม่สามารถที่จะพัฒนาตนเองมาได้
จนถึงระดับนี้ และคณะสงฆ์ไทยก็สมควรถูกสังคมโดยเฉพาะกลุ่มสตรีนิยมวิพากษ์ได้ว่า เป็นผู้มีอคติ
ไม่เปิดใจกว้างต่อผู้หญิงให้เข้ามามีบทบาทในทางศาสนา ถึงแม้ว่าจะมีผู้หญิงที่เป็นแม่ชีและอุบาสิกาที่
สามารถเป็นผู้ปฏิบัติธรรมและสอนธรรมได้แล้ว ก็มิได้หมายความว่า จะไม่ควรมีภิกษุณีสงฆ์ขึ้นใน
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สังคมไทย เพราะแม่ชีและอุบาสิกาเหล่านี้ ได้กระทําหน้าที่ของตนในขณะที่ยังไม่มีทางเลือกให้เป็น
ภิกษุณี จึงใช้ทางเลือกเท่าที่มีอยู่ การมีภิกษุณีจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้หญิงที่สนใจทางด้าน
ศาสนาจะได้เข้ามาพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่และอย่างมีความมั่นใจ
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พุทธวิธีการบําบัดรักษาโรคทางใจ
Buddhist approach to disease Burring with mental treatment
พระมหาภาณุวิชญ์ ปญฺญาปโชโต (บุญคอย)
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง พุทธวิธีการบําบัดรักษาโรคทางใจ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อ
ศึกษาพุทธวิธีการบําบัดรักษาโรคที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่ใช้
บําบัดรักษาโรคทางใจ ๓) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้พุทธวิธีการบําบัดรักษาโรคทางใจที่ปรากฏใน
สังคมไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นงานศึกษาวิจัยภาคเอกสารเป็นหลัก ซึ่งได้ทําการศึกษาข้อมูล ๒ ส่วน
ประกอบด้ว ยการศึ ก ษาข้อ มูล ชั้ น ปฐมภู มิ (Primary
Source) และศึก ษาข้อมู ล ขั้นทุ ติยภู มิ
(Secondary Source) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย และตําราวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และนํามาวิเคราะห์สรุปข้อมูลในเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย พบว่า
การใช้สมุนไพร ที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก หมวดเภสัชขันธกะ ซึ่งได้กล่าวถึงสมุนไพรชนิด
ต่าง ๆ พร้อมทั้งสรรพคุณในการรักษาโรคไว้เป็นอย่างดี การใช้พลานุภาพ เป็นวิธีการรักษาโดยอาศัย
พุทธานุภาพของพระพุทธเจ้า ในการรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคต่าง ๆ และการใช้ธรรมโอสถ เป็น
การบําบัดรักษาโรคโดยการใช้หลักธรรมะ หลักการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ป่วยนั้นเกิดความแช่มชื่นจิตใจ เบิก
บานใจ และมีกําลังในการต่อสู้กับโรคร้ายต่าง ๆ ได้
หลักพุทธธรรมที่ถูกนํามาใช้ในการบําบัดรักษาโรคทางใจนั้น ส่วนใหญ่เป็นหลักธรรมที่
สําคัญในทางพระพุทธศาสนาที่นําไปใช้เพื่อละคลายจากความยึดมั่นถือมั่นและนําไปสู่การบรรลุมรรค
ผล นิพพาน โดยเฉพาะหมวดธรรมที่รู้จักกันดี ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ สัญญา ๑๐ ไตรลักษณ์ พระ
รัตนตรัย อนัตตา และ หลักธรรม เป็นต้น
การประยุกต์ใช้พุทธวิธีการบําบัดรักษาโรคทางใจได้ถูกนํามาใช้โดยพระสงฆ์ไทย เช่น พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) ซึ่ง
พระเถระทั้งสามรูปที่ยกมานี้ล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีในการนําหลักพุทธวิธีการบําบัดรักษาโรคทางใจมา
ประยุกต์ใช้กับคนป่วยในสังคมไทยปัจจุบัน และยังได้ประยุกต์หลักพุทธวิธีการบําบัดรักษาเข้ากับ
การแพทย์สมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีโดยยึดหลัก ๓ ประการ ดังนี้
๑. ยึดหลักพระธรรมวินัย เป็นวิธีการรักษาตามที่ปรากฏในพระธรรมวินัย ด้วยการใช้
สมุนไพรโบราณประยุกต์ใช้กับการแพทย์สมัยใหม่ในการรักษา
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๒. ยึดหลักเกณฑ์ของธรรมชาติ เป็นวิธีการบําบัดรักษาด้วยวิธีการไม่ฝืนกฎธรรมชาติ เช่น
เมื่อรู้ว่าโรคนั้นรักษาไม่หายก็จะไม่ฝืนรักษา แต่จะปล่อยให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติโดยมองว่าความ
ตายใคร ๆ ก็หนีไม่พ้นล้วนต้องเจอกันทุกคน
๓. การยึดหลักธรรม หรือธรรมโอสถ เป็นวิธีการรักษาด้วยการนําหลักธรรมะมาใช้ในการ
บําบัดรักษาเยียวยาผู้ป่วย เช่น โพชฌงค์ ๗ สัญญา ๑๐ หลักความไม่ประมาท หลักของการปฏิบัติ
และการให้ผู้ป่วยมีสติ เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดกําลังใจต่อสู้กับโรคภัยต่าง ๆ และเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้ป่วยอีกด้วย

ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study Buddhist approach to
mental disease treatment appeared in Buddhist scriptures, 2) to study BuddhaDhamma principles for the mental disease treatment, and 3) to study application of
the Buddhist approach to the mental treatment appeared in Thai society. This
research applied the documentary research by studying the primary data and the
secondary data on the literary works, texts and related researches for analysis of data.
From the analytical study of the Buddhist approach to the disease treatment
appeared in the Buddhist scriptures, it was found the Lord Buddha used the Buddhist
approach to the disease treatment by the various ways according to the patient’s
conditions as follow:
1. Using the herbs appeared in Medicine section of Vinayapitaka mentioned
the various herbs and their properties in the disease treatment.
2. Using the power was the approach to the treatment by the Power of the
Buddha in treating the patients from the various diseases.
3. Using the Dhamma medicines was the disease treatment with the
Dhamma and practice principles to make the patients happy, delighted and have the
power to fight with the diseases.
the results found that the Buddha-Dhamma principles for the mental
disease treatment was almost the important Dhamma principles in Buddhism to relieve
from the adherence and lead to the achievement of Magga, Phala and Nibbana,
especially Dhamma section: the thirty-eight Bodhipakkhiya-dhammas, the ten Sannas,
Tilakkhana, Phraratanattaya, Anatta and the Dhamma principles etc.
the results found that the application of the Buddhist approach to the
mental disease treatment was applied by Thai Sangha such as Luang Phor Buddhathat
Pikku, Phra Bahmagunabhorn (P. A.Payutto) and Phra Thamsinghaburachan (Charan
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Thitthammo). These monks were the good prototype of applying the Buddhist approach
to the mental disease treatment with the patients in the Thai society and applied
Buddhist approach to the disease treatment with the modern medicine well by holding
three principles:
1. Holding the Dhammavinaya principles was the approach to the treatment
appeared in Dhammavinaya with the application of the ancient herbs and the modern
medicine for the treatment.
2. Holding the rules of nature was the approach to the treatment with the
natural rules. If the diseases cannot treat, don’t try to treat. It was the natural rule that
everybody cannot escape from the death.
3. Holding the Dhamma principles or the Dhamma medicine was the
approach to the treatment with the Dhamma principles such as the seven Bojjhanagas,
the ten Sannas, the principle of carefulness, the principle of practice and making the
patients regain the consciousness to fight with the diseases and also prepare for the
patients.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ความเจ็ บป่ วย ในทางพระพุทธศาสนามองว่าเป็ นปั ญหาสําคัญ อย่ างหนึ่งของมนุษ ย์
เช่นเดียวกับปัญหาในเรื่องความเกิด ความแก่ และความตาย เพราะความเจ็บป่วยก็เป็นกระบวนการ
ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งของทุกชีวิต ที่ต้องดําเนินไปตามกฎของธรรมชาติ ใครๆ ก็ไม่อาจปฏิเสธได้
แม้แต่พระพุทธเจ้าผู้สิ้นกิเลสแล้ว พระองค์ก็ทรงเจ็บป่วยทางกายและดับขันธปรินิพพานเช่นกัน ดัง
พุทธภาษิตที่ตรัสถึงหลักสัจธรรมนี้ว่า “เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ เรามี
ความเจ็บเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไป
ได้”๘ หลักสัจธรรมที่ทรงตรัสแสดงนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเรียงลําดับแน่นอนเช่นนั้นเสมอไป
สิ่งใดจะเกิดก่อนหรือหลังไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้ ความเจ็บป่วย ก็เช่นเดียวกันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้
เลยว่าจะป่วยเมื่อใดและป่วยด้วยโรคอะไร
บุคคลใดเมื่อมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้ว ย่อมต้องแสวงหาวิธีการรักษาตามกระบวนการ
บําบัดที่แตกต่างกันไปในแต่ละสังคมนั้นๆ จะพึงมี เพื่อให้พ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวง ที่เกิดขึ้นจาก
ความเจ็บป่วยนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ชีวิตรอดจากความตาย ถึงกระนั้นการบําบัดรักษาโรคนั้น
๘

องฺ. ปญจก. (บาลี) ๒๒/๕๗/๘๑, (ไทย) ๒๒/๔๗/๙๙-๑๐๐.
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บางครั้งก็หาย บางครั้งก็ไม่หาย สุดแล้วแต่สาเหตุของโรคนั้นๆ และวิธีการรักษา โรคที่รักษาไม่หาย
ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า โรคกรรม แม้จะรักษาอย่างไร ใช้ความพยายามมากเพียงใดก็ไม่
หายขาด จนกว่าจะสิ้นกระแสของกรรมนั้น
จากสภาพปัญหาของความเจ็บป่วย ที่บุคคลไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และไม่อาจรู้ได้ว่า ความ
เจ็บป่วยจะเกิดขึ้นเมื่อใด เจ็บป่วยด้วยโรคอะไร อีกทั้งการรักษาโรคทางการแพทย์แนวต่างๆ ใน
บางครั้งก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ทุกโรค นับว่าเป็นปัญหาที่สร้างความทุกข์กายทุกข์ใจให้กับมนุษย์
ทุกยุค ทุกสมั ย จนถึงยุ คการแพทย์สมัยใหม่ ที่เชื่อกันว่ามีความเจริญก้ าวหน้า
และ
ทันสมัยที่สุดแล้วก็ตาม ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ก็ยังไม่มีใครสามารถหาวิธีการเอาชนะได้
และ
พระพุทธศาสนามีวิธีที่จะจัดการและเอาชนะปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร และด้วยวิธีการหลายอย่าง
เช่นไร
พุ ท ธวิ ธี ก ารบํ า บั ด รั ก ษาโรคเป็ น สิ่ ง ที่ จํ า เป็ น ที่ ทุ ก คนจะต้ อ งทํ า การศึ ก ษาและเรี ย นรู้
เพื่อที่จะดูแลสุขภาพของตนเองและดูแลผู้อื่น โรคคือสิ่งที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ทางกายและทุกข์
ทางใจ โรคภั ยสามารถเกิ ดได้กับทุกๆ คน ไม่ ว่าจะเป็ นเด็ กเล็ก คนหนุ่มสาว หรือคนแก่ ดังนั้น
การเรียนรู้ในพุทธวิธีการบําบัดรักษาโรคจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น เมื่อครั้งพุทธกาลที่ผ่านมา พระพุทธเจ้าผู้
เป็นยอดแห่งมนุษย์ พระองค์ผู้ทรงค้นพบวิธีการแห่งความหลุดพ้น คือการพ้นจากทุกข์ทั้งมวล ได้
ทรงสั่งสอนวิธีการออกจากทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้น ทุกข์เกิดได้ทั้ง ๒ ทาง คือทุกข์ทางกาย และทุกข์
ทางใจ พระองค์ได้แนะนําให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติอย่างไรเพื่อออกจากทุกข์นั้น โรคก็เป็นทุกข์อีก
อย่างหนึ่ง พระพุทธ ได้ทรงแนะนํา วิธีการบําบัดและรักษาโรคไว้ว่าอย่างไร ในอดีตไม่มีเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย แต่ก็สามารถรักษาโรคให้หายได้
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิธีการของพระพุทธเจ้าในการ
แก้ ปัญหาความเจ็บป่ วยทางใจ ที่มีผลมาจากความป่วยทางกาย และแนวทางการนําพุท ธวิ ธีม า
ประยุกต์ใช้บําบัดรักษาโรคทางใจ โดยมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาถึงหลักพุทธธรรมและพุทธวิธีของ
พระพุทธเจ้าในกรณีต่างๆ ที่ทรงนํามาใช้ในการบําบัดรักษาโรคทางใจ นับตั้งแต่หลักธรรมทั่วไปที่
เกี่ยวเนื่องกับโรคทางใจ พุทธวิธีดูแลรักษาและเสริมสร้างสุขภาพจิตใจ ตลอดถึงการประยุกต์พุทธ
วิธีการบําบัดรักษาโรคทางใจที่นํามาใช้ในสังคมไทยต่อไป

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาพุทธวิธีการบําบัดรักษาโรคที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
๒.๒ เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่ใช้บําบัดรักษาโรคทางใจ
๒.๓ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้พุทธวิธีการบําบัดรักษาโรคทางใจที่ปรากฏในสังคมไทย
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๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยผู้วิจัยได้
ดําเนินการดังนี้
๓.๑ ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกและอรรถกถา
๓.๒ ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับพุทธวิธีการบําบัดรักษาโรค
ทางใจที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาและในสังคมไทย
๓.๓ วิเคราะห์หลักธรรมสําหรับบําบัดรักษาโรคทางใจจากพระไตรปิฎก
๓.๔ นําข้อมูลมารวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์
๓.๕ สรุปผลการศึกษา เรียบเรียงและนําเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

๔. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพุทธวิธีในการบําบัดรักษาโรคที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาตามแบบ
ทั่วไป พบว่า พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการบําบัดรักษาโรคไว้ ดังนี้
๑. พระพุทธเจ้าแม้จะทรงมีพุทธานุญาตให้มีรูปแบบการรักษาโรคต่างๆ ไว้ให้หลาย
รูปแบบวิธีก็ตาม แต่ก็พบว่าพระพุทธเจ้าทรงมีการจํากัดขอบเขตด้านการรักษาโรคของหมู่ภิกษุสงฆ์ไว้
ด้วย เช่น ทรงห้ามการผ่าตัดริดสีดวงทวาร ห้ามฉันยาที่เจือด้วยน้ําเมาเจือเกินขนาด ห้ามการใช้
อุปกรณ์ปรุยาและอุปกรณ์เก็บยาที่ประดับตกแต่งสวยงาม เป็นต้น การที่พระพุทธเจ้าทรงมีบัญญัติ
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้วิจัยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะทรงคํานึงถึงความเหมาะสมกับสมณเพศเป็น
สําคัญ ซึ่งมีอย่างน้อย ๒ ประการ คือ การที่ต้องดํารงตนเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย
ให้กับคฤหัสถ์ได้นําไปถือปฏิบัติตาม และการถือสันโดษในปัจจัย ๔ ได้แก่ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และยารักษาโรค เป็นต้น
๒. การที่ทรงห้ามมิให้ภิกษุผ่าตัดริดสีดวงทวารนั้น ผู้วิจัยเข้าใจว่าน่าจะทรงพิจารณา
เห็นแล้วว่าเป็นการไม่สมควรที่ต้องไปรบกวนคฤหัสถ์ให้เกินความจําเป็น เพราะเหตุว่าโรคริดสีดวงนั้น
สามารถป้องกันได้ หากภิกษุได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของพระองค์ที่ให้ไว้ต่างๆ เช่น การขับถ่าย ห้าม
ภิกษุเบ่งแรง โดยจะต้องรู้จักฝึกการขับถ่ายให้เป็นประจําทุกวัน การฉันอาหาร ภิกษุจะต้องรู้จัก
เลือกและพิจารณาอาหารที่ย่อยและขับถ่ายได้ง่าย เป็นต้น หากปฏิบัติตามได้ดังกล่าวนี้แล้วก็จะ
ป้องกันการเกิดโรคริดสีดวงทวารได้ เป็นต้น
๓. การใช้ยาสมุนไพร ตามที่พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตให้นั้น สังเกตเห็นได้ประการ
หนึ่งว่า ล้วนแต่เป็นยาตามแบบพื้นบ้านที่คนในสังคมยุคนั้นจะพึงมี และใช้กันอยู่แล้ว ซึ่งทําให้
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พระภิกษุสงฆ์สามารถหาใช้ได้ง่ายและสะดวก วิธีนี้จึงนับว่าเป็นทางเลือกที่ทรงนํามาใช้ได้อย่าง
สอดคล้องกับเพศสมณผู้ดํารงอยู่ด้วยความสันโดษเป็นอย่างยิ่ง
๔. การใช้เภสัชสมุนไพร ตามที่ระบุไว้ในพระวินัยปิฎก หมวดเภสัชขันธกะนั้นพบว่ามี
การจัดและเรียบเรียงหมวดหมู่ของใช้สมุนไพรต่างๆ ไว้ค่อนข้างดี แต่ส่วนใหญ่จะพบว่าไม่ได้มีการระบุ
ถึงเครื่องประกอบยา กรรมวิธีในการปรุง รวมถึงถึงวิธีการใช้ยาอย่างชัดเจนมากนัก ในบางแห่งจะ
ระบุ แ ต่ เ พี ย งสรรพคุ ณ ที่ ใ ช้ รั ก ษาโรคไว้ เ ท่ า นั้ น ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตไว้ ป ระการหนึ่ ง คื อ
พระพุทธเจ้าแม้จะทรงมีความรู้เรื่องการใช้ยาสมุนไพรเป็นอย่างดียิ่งก็ตาม แต่พระองค์ก็ไม่ได้เป็นผู้
แนะนําหรือบอกตัวยาที่ใช้รักษาโรคไว้ทั้งหมด ดังจะพบว่าในบางครั้งเมื่อภิกษุอาพาธและเข้าไปกราบ
ทูลว่าเคยฉันยาชนิดนั้นแล้วหาย เมื่อทรงวินิจฉัยแล้วว่าเหมาะสม พระองค์ก็จะตรัสอนุญาตให้
นําไปใช้ได้ จึงไม่ได้ระบุกรรมวิธีต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนมากนัก หรืออีกนัยหนึ่งอาจเป็นเพราะพระอรรถ
กถาจารย์ในยุคนั้นหรือยุคต่อๆ มาไม่ได้นํารายละเอียดต่างๆ มาลงไว้ในพระคัมภีร์ทั้งหมดก็เป็นไปได้
อย่างไรก็ตามในอรรถกถา ยังได้มีการอธิบายรายละเอียดต่างๆ ในการใช้ยาสําหรับภิกษุสงฆ์ไว้ให้อย่าง
ละเอียดเพื่อเพิ่มความชัดเจนยิ่งขึ้นในหลายๆ กรณีอีกด้วย เช่นเรื่องภิกษุไข้กินเนื้อสดและดื่มเลือดสด
เป็นต้น
๕. การรักษาโรคด้วยพลานุภาพ นับว่าเป็นวิธีการรักษาโรคอีกแบบหนึ่งที่ได้อาศัยพุทธา
นุภาพของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่อย่างมหาศาลและแผ่ขยายมาให้กับผู้ป่วยให้หายจากโรคได้ และพบว่า
เป็นวิธีการรักษาโรคที่พระพุทธเจ้าทรงนํามาใช้และปรากฏว่ามีการระบุไว้ในพระคัมภีร์พระไตรปิฎก
เพียงแห่งเดียวเท่านั้น การใช้พลานุภาพรักษาโรคให้หายได้นั้นผู้วิจัยเชื่อว่าสามารถทําให้โรคหายได้
จริง โดยมีเหตุผลในการสนับสนุน ๒ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่บําเพ็ญ
บารมีต่างๆ มาแล้วอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ดังนั้นพระองค์ย่อมจะต้องทรงมีพลานุภาพมากและสา
มารแผ่พลานุภาพนั้นออกไปสู่ผู้ป่วยได้ ประการที่สอง อุบาสิกาหรือผู้ป่วยนั้นเป็นบุคคลผู้เลื่อมใส
ศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคง ดังจะเห็นว่านางได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศในการ
บํารุงภิกษุอาพาธ ดังนั้นพลังแห่งพุทธานุภาพและศรัทธาอันตั้งมั่นที่ผนวกเข้ามาด้วยกันนี้ ย่อมจะ
สามารถรักษาโรคให้หายได้จริง
๖. หลักในการบําบัดรักษาโรคตามพุทธวิธีที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้ จะพบเห็นได้ประการหนึ่ง
ว่า พระพุทธเจ้าทรงมุ่งเน้นหรือให้ความสําคัญในองค์ประกอบที่ใช้ในการรักษาโรคไว้อย่างน้อยๆ มี
อยู่ ๔ ประการ คือ ยา แพทย์ ผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย โดยองค์ประกอบทั้ ง ๔ ประการนี้
จะต้องมีการดําเนินไปพร้อมๆ กันด้วยความสอดประสานและเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างดีด้วย จึง
จะสามารถทําการรักษาโรคให้หายได้เร็วขึ้น
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จากการศึกษาหลักพุทธธรรมที่ใช้บําบัดรักษาโรคทางใจ ผู้วิจัยได้ค้นพบหลักพุทธรรมที่
ประยุกต์ใช้ในการบําบัดรักษาโรคทางใจ ดังต่อไปนี้
๑. หลักธรรมที่นํามาใช้ในการบําบัดรักษาโรคนั้น ส่วนใหญ่พบว่าล้วนแต่เป็นหลักธรรม
สําคัญที่ทางพระพุทธศาสนานําไปใช้เพื่อความละคลายจากความยึดมั่นถือมั่นและนําไปสู่การบรรลุ
มรรค ผล นิพพาน ทั้งสิ้น ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า “ ธรรมที่เราแสดงล้วนมีความมุ่งหมายเพื่อคลาย
ความกําหนัด” โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดธรรมที่รู้จักกันดี ได้แก่ธรรมโอสถหมวดใหญ่ๆ ที่มีชื่อว่า
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ สัญญา๑๐ ไตรลักษณ์ พระรัตนตรัย อนัตตา และ หลักธรรม เป็นต้น
๒. ธรรมโอสถที่พระพุทธเจ้าทรงนําไปใช้ในการบําบัดรักษาโรคนั้น จะสังเกตเห็นได้ว่า
ทรงนําไปใช้เฉพาะในกรณีที่เจ็บป่วยหนักเท่านั้น ส่วนกรณีที่มีการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ จะทรงให้
การรักษาด้วยวิธีตามแบบทั่วๆ ไป
๓. บุคคลที่ใช้ธรรมโอสถในการบําบัดรักษาโรคพบว่า ปรากฏอยู่เฉพาะในหมู่ผู้เป็น
อริ ย บุ ค คล ๔ ประเภท (พระอรหั น ต์ พระอนาคามี พระสกทาคามี พระโสดาบั น ) ทั้ ง สิ้ น
โดยสังเกตเห็นได้ว่าต้องเป็นผู้ป่วยประเภทที่ร่างกายมีสภาพไม่เกินวิสัย หรือเกินเหตุปัจจัยที่พอจะ
รักษาได้ด้วย (ไม่ใช่ผู้ป่วยมรณวิถี)
๔. ธรรมโอสถที่พระพุทธเจ้าทรงนําไปให้กับผู้ป่วยหนักใกล้ตายที่ไม่อาจให้การเยียวยา
รักษาใดๆ ได้อีกแล้วนั้น (ผู้ป่วยมรณวิถี) พบว่าการใช้ธรรมโอสถจะสามารถนําไปใช้รักษาเยียวยา
ทางด้านจิตใจแทน ดังจะพบว่าในยามที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมภิกษุไข้ที่ป่วยหนักใกล้ตาย เมื่อ
พระองค์ทรงพิจารณาเห็นแล้วว่าไม่อาจให้การรักษาเยียวยาทางกายให้กลับฟื้นคืนมาได้แล้ว พระองค์
จะหันมาให้การรักษาเยียวยาทางด้านจิตใจแทน เพราะทรงถือหลักการว่า “ ใจสําคัญที่สุด” ใจ
สามารถพัฒนาไปสู่การบรรลุพระนิพพานได้ แม้ว่าร่างกายจะไม่เอื้ออํานวยก็ตาม ดังนั้นธรรมโอสถที่
พระพุทธเจ้าทรงนํามาใช้ในผู้ป่วยมรณวิถีมากที่สุดได้แก่หลักธรรมในเรื่องของ ขันธ์ ๕ อายะตนะ ๑๒
วิญญาณ ๖ เวทนา ๖ เป็นต้น มาให้ได้พิจารณาเพื่อให้เห็นแจ้งในความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ทั้งนี้ทรงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลนั้นได้เข้าใจถึงแก่นแท้แห่งชีวิตว่าเป็นอย่างไร จะได้เกิดความเข้าใจ
ในกระบวนการของชีวิต และสามารถวางจิตใจในขณะได้รับความเจ็บป่วยและความตายที่ใกล้ถึงวาระ
สุดท้ายนี้ได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ทุรนทุรายกระเสือกกระสนดิ้นรนหนีความทุกข์จากความ
เจ็บป่วย โดยเฉพาะในความตายที่กําลังจะคืบคานมาในอีกไม่ช้าได้อย่างดี จนสามารถเผชิญหน้าต่อ
ความตายได้อย่างดีที่สุด จนกระทั่งบางรายสามารถบรรลุธรรมได้ทันพร้อมกับการสิ้นชีวิต ซึ่งทาง
พระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นชีวิต “ สมสีสี ” นับว่าเป็นประโยชน์ที่สูงสุดของชีวิตในวาระสุดท้าย
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ธรรมโอสถจะช่วยทําให้ผู้ป่วยที่ได้ฟังธรรมนั้น มีจิตใจน้อมระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย บุญ
กุศล ตลอดจนคุณงามความดีต่างๆ ที่ได้เคยกระทําไว้ก่อน มาเป็นหลักยึดจิตใจอันจะส่งผลให้ภาวะ
จิตใจมีความเบิกบานผ่องใส และมีสติไม่หลงตาย เพื่อขณะที่อาสันนกรรม คือ กรรมขณะตายที่เป็น
กรรมฝ่ายดี จะสามารถนําพาไปสู่สุคติได้ ดังพุทธภาษิตที่ตรัสแสดงว่า “ เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติ
เป็นอันหวังได้ ”และพุทธภาษิตที่ตรัสแสดงไว้ตรงกันข้ามว่า“ เมื่อจิตเศร้าหมอง ทุคติเป็นอันหวังได้ ”
กรณีที่ใช้กับผู้อยู่ใกล้ธรรมะและป่วยหนักใกล้ตายพบว่า ในระหว่างการฟังธรรมได้น้อมจิต
พิจารณาตามธรรมนั้นไปด้วย ครั้นได้ฟังธรรมจบลงแล้ว และยังไม่สามารถบรรลุธรรมได้ทัน แต่
สามารถทําจิตใจให้สงบลงได้และจิตสามารถละคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้เพียงบางอย่าง ดังนั้นผล
ที่ได้จากการใช้ธรรมโอสถนั้นก็จะทําให้ได้ผลรองลงมา คือ จะช่วยทําให้จิตใจผู้ป่วยได้ระลึกถึงพระ
รัตนตรัย บุญกุศล ตลอดถึงคุณงามความดีที่ได้ทําไว้ดีแล้วหลังจากตายแล้วก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์
หรือพรหมโลก ดังเช่นกรณีของ อนาถบิณฑิกเศรษฐี และธนัญชานิพราหมณ์ เป็นต้น สําหรับกรณีนี้
แม้จะไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนางพระพุทธศาสนาก็ตาม แต่ก็ยังนับว่าเป็นวิธีที่ดีในระดับต้นๆ ได้ระดับ
หนึ่ง สําหรับบุคคลทั่วๆ ไปที่ยังไม่อาจหลุดพ้นได้ทั้งหมด
สํ า หรั บ กรณี ที่ ใ ช้ กั บ ผู้ ป่ ว ยหนั ก ที่ เ ป็ น ปุ ถุ ช นที่ ไ ม่ เ คยศึ ก ษาธรรมและไม่ เ คยผ่ า นการ
ฝึกอบรมตนในเรื่องศีล สมาธิและปัญญาตามแนวแห่งพระพุทธศาสนามาก่อนเลย การนําธรรมโอสถ
มาสวดสาธยายให้ ผู้ ป่วยกรณี นี้จะได้ผ ลจริงหรือไม่นั้ น ข้อนี้ ท่ านพุท ธทาสภิกขุได้กล่าววิ เคราะห์
เกี่ยวกับการใช้ธรรมะในลักษณะนี้ไว้ว่า น่าจะไม่เกิดผลใดๆ ที่จะรักษาโรคได้จริง นอกจากจะเป็นได้
แค่เพียงพิธีรีตรอง เป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อถือที่ทําสืบต่อกันมาเท่านั้นเอง อย่างมาก
ก็จะเป็นเพียงช่วยให้คนป่วยนั้นสบายใจขึ้นมาได้บ้างเล็กน้อย แต่ว่าจะไม่อาจรักษาโรคให้หายขาดได้
และตามหลักฐานในพระไตรปิฎกเท่าที่ศึกษามาก็ไม่พบว่าการกล่าวถึงกรณีนี้ไว้เช่นกัน
ส่วนการประยุกต์ใ ช้หลักพุ ท ธวิ ธีใ นการบํ าบั ดรั กษาโรคทางใจที่ปรากฏในสังคมไทย
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากกรณีตัวอย่างของ พระพรมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ท่านพุทธทาสภิกขุ และพระ
ธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) ซึ่งท่านเหล่านี้ ได้ประยุกต์ใช้หลักพุทธวิธีในการบําบัดรักษาโรค
ทางใจ ดังนี้
ประเด็นการประยุกต์พุทธวิธีรักษาโรคของพระสงฆ์ไทย
๑.ท่านได้ยึดถือตามหลัก “พระธรรมวินัย” ที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่มี
การบัญญัติไว้ในพระธรรมวินัยมาใช้เป็นแนวทางการรักษาและพยาบาล ดังจะพบว่าในบางโอกาส
ท่านได้ทําการรักษาโรคตามแบบพุทธกาลด้วยการใช้ยาสมุนไพร บางโอกาสท่านทําการักษาโรคตาม
แบบแพทย์ส มัยใหม่ โดยท่านได้ยึดหลั กตามความเหมาะสมไว้ ด้วย เช่ น การไม่ ย อมให้มี การใช้
เครื่องช่วยหายใจในการรักษาพยาบาลท่าน เป็นต้น
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๒.ท่านได้ยึดถือเอาหลักเกณฑ์ของ “กฎธรรมชาติ” มาใช้ ดังจะเห็นว่าเมื่อถึง
คราวที่ท่านได้รู้ชัดด้วยตนเองว่าไม่สามารถรักษาโรคให้หายได้แล้ว ท่านก็จะไม่ไปฝืนกฎธรรมชาติ
(ความตาย) ด้วยการไม่หอบสังขารหนีความตาย ซึ่งกรณีนี้ก็จะเห็นได้จากการที่ท่านได้ปฏิเสธการไป
รักษาตัวที่โรงพยาบาล เป็นต้น
๓. การถือเอาหลักธรรมสําคัญๆ มาใช้ ได้แก่ หลักธรรมที่ว่าด้วย โพชฌงค์ ๗ และ
สัญญา ๑๐ มาเป็นโอสถรักษาโรค ความไม่ประมาท มาใช้ในการเตรียมความพร้อมต่างๆ สําหรับ
ต้อนรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า การมีสติ มาใช้ในยามปัจฉิมอาพาธ ดังจะเห็นได้ก่อนการ
มีสติครั้งสุดท้ายท่านได้สวดบทพระนิพพานสูตรทั้งนี้เพื่อให้จิตท่านมีอารมณ์อยู่กับพระนิพพานและมี
สติไม่หลงตายได้ และหลักธรรมที่ท่านได้ใช้ในยามเจ็บป่วยทุกครั้งคือธรรมพุทธภาษิตที่ว่า “ขโณ โว
มา อุปจฺจคา” มาใช้เป็นโอกาสในการศึกษาธรรมในเรื่องความเจ็บ ความตาย และความทุกข์ให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังที่ท่านได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่า ไม่สบายทุกทีก็ฉลาดทุกทีเหมือนกัน
ประเด็นการประยุกต์พุทธวิธีบําบัดโรคทางใจในสังคมไทย
การนําหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาช่วยบําบัดโรคทางใจ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทํา
ให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีส่วนของอาการป่วย ที่เกิดจากสาเหตุมาจากโรคทางใจ หลัก
พุทธธรรมในพระพุทธศาสนาก็ได้มุ่งสอนให้คนรู้จักวิธีการดับทุกข์ โดยเฉพาะความทุกข์ที่เกิดทางใจ
อันทําให้มนุษย์เกิดมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาภายหลัง
วิธีการประยุกต์รักษาโรคทางใจตามหลักพระพุทธศาสนามี ๓ ประการคือ (๑) การใช้โยนิโส
มนสิการ คือการพิจารณาหาเหตุผล คุณค่าประโยชน์และโทษ ในเรื่องนั้นๆ พร้อมกับการรู้จักแก้ไข
ปัญหา และการรู้ จักดําเนิ นชี วิตให้ถู กต้อง วิธี นี้เหมาะสําหรั บผู้ ป่วยมีอาการไม่ รุนแรง ซึ่งสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ (๒) การใช้สมาธิบําบัด เช่น อานาปานสติ พุทธานุสติ การเจริญเมตตา เมื่อสงบระงับ
นิวรณ์กิเลส จนทําให้เกิด ปิติสุข และความผ่อนคลาย (๓) การคบหา กัลยาณมิตร เช่น พ่อ แม่ ครู
พระสงฆ์ จิตแพทย์ คนดี หรือคนใดคนหนึ่ง ที่สามารถให้คําแนะนําและคําปรึกษาได้
การประยุกต์
หลักธรรมนี้สรุปกรณีใช้กับผู้ป่วยที่อยู่ใกล้ธรรมะและอยู่ห่างไกลธรรมะ ดังนี้
ก. การประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยที่อยู่ใกล้ธรรมะ
การนําพระธรรมโอสถมาประยุกต์ใ ช้กับผู้ป่วยที่อยู่ใ กล้ธรรมะ ดังที่ได้ยกมากล่าวไว้
ข้างต้นนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้
๑. หลักธรรมที่นํามาใช้ในการบําบัดรักษาโรคนั้น ส่วนใหญ่พบว่าล้วนแต่เป็นหลักธรรม
สําคัญที่ทางพระพุทธศาสนานําไปใช้เพื่อความละคลายจากความยึดมั่นถือมั่นและนําไปสู่การบรรลุ
มรรค ผล นิพพาน ทั้งสิ้น ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า ธรรมที่เราแสดงล้วนมีความมุ่งหมายเพื่อคลาย
ความกําหนัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดธรรมที่รู้จักกันดี ได้แก่ธรรมโอสถหมวดใหญ่ๆ ที่มีชื่อว่า โพธิ
ปักขิยธรรม ๓๗ สัญญา ๑๐ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท อนัตตา และ โพชฌงค์ ๗ เป็นต้น
๒. ธรรมโอสถที่พระพุทธเจ้าทรงนําไปใช้ในการบําบัดรักษาโรคนั้น จะสังเกตเห็นได้ว่า
ทรงนําไปใช้เฉพาะในกรณีที่เจ็บป่วยหนักเท่านั้น ส่วนกรณีที่มีการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ จะทรงให้การ
รักษาด้วยวิธีตามแบบทั่วๆ ไป
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๓. บุคคลที่ใช้ธรรมโอสถในการบําบัดรักษาโรคพบว่า ปรากฏอยู่เฉพาะในหมู่ผู้เป็น
อริ ย บุ ค คล ๔ ประเภท (พระอรหั น ต์ พระอนาคามี พระสกทาคามี พระโสดาบั น ) ทั้ ง สิ้ น
โดยสังเกตเห็นได้ว่าต้องเป็นผู้ป่วยประเภทที่ร่างกายมีสภาพไม่เกินวิสัย หรือเกินเหตุปัจจัยที่พอจะ
รักษาได้ด้วย (ไม่ใช่ผู้ป่วยมรณวิถี)
๔. ธรรมโอสถที่พระพุทธเจ้าทรงนําไปให้กับผู้ป่วยหนักใกล้ตายที่ไม่อาจให้การเยียวยา
รักษาใดๆ ได้อีกแล้วนั้น (ผู้ป่วยมรณวิถี) พบว่าการใช้ธรรมโอสถจะสามารถนําไปใช้รักษาเยียวยา
ทางด้านจิตใจแทน ดังจะพบว่าในยามที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมภิกษุไข้ที่ป่วยหนักใกล้ตาย เมื่อ
พระองค์ทรงพิจารณาเห็นแล้วว่าไม่อาจให้การรักษาเยียวยาทางกายให้กลับฟื้นคืนมาได้แล้ว พระองค์
จะหันมาให้การรักษาเยียวยาทางด้านจิตใจแทน เพราะทรงถือหลักการว่า ใจสําคัญที่สุด ใจสามารถ
พัฒนาไปสู่การบรรลุพระนิพพานได้ แม้ว่าร่างกายจะไม่เอื้ออํานวยก็ตาม
ข. การประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลธรรมะ
สําหรับกรณีที่ใช้กับผู้ป่วยหนักที่เป็นปุถุชน ที่ไม่เคยศึกษาธรรมและไม่เคยผ่านการ
ฝึกอบรมตนในเรื่องศีล สมาธิและปัญญาตามแนวแห่งพระพุทธศาสนามาก่อนเลย การนําธรรมโอสถ
มาสวดสาธยายให้ผู้ ป่วยกรณี นี้ จะได้ ผ ลจริงหรือไม่นั้ น ข้อนี้ท่านพุท ธทาสภิกขุได้กล่าววิเคราะห์
เกี่ยวกับการใช้ธรรมะในลักษณะนี้ไว้ว่า น่าจะไม่เกิดผลใดๆ ที่จะรักษาโรคได้จริง นอกจากจะเป็นได้
แค่เพียงพิธีรีตรอง เป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อถือที่ทําสืบต่อกันมาเท่านั้นเอง อย่างมากก็
จะเป็นเพียงช่วยให้คนป่วยนั้นสบายใจขึ้นมาได้บ้างเล็กน้อย แต่ว่าจะไม่อาจรักษาโรคให้หายขาดได้
และตามหลักฐานในพระไตรปิฎกเท่าที่ศึกษามาก็ไม่พบว่าการกล่าวถึงกรณีนี้ไว้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม การใช้ธรรมโอสถในผู้ป่วยมรณวิถี ที่หันมาพึ่งธรรมโอสถเป็นทางเลือก
สุดท้าย ด้วยหวังว่าจะรักษาโรคให้หายได้นั้น แม้จะเป็นความหวังที่ลิบหรี่ก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่าอย่าง
น้อยก็เป็นทางเลือกสุดท้ายที่ดีที่สุดกว่าวิธีการใดๆ เพราะหากถือตามหลักอีกวิธีหนึ่งที่ท่านพุทธทาส
ภิกขุแนะนําไว้เป็นแบบลัดสั้นที่เรียกว่า “ ตกกระไดพลอยโจน” คือ เมื่อร่างกายไม่อาจอยู่ต่อไปได้
จิตหรือเจ้าของบ้านก็ควรพลอยกระโจนตามไปดีกว่าด้วยการใช้ปัญญาที่เด็ดขาดครั้งสุดท้ายว่า จะปิด
ฉากชีวิตด้วยการปลงใจ ปล่อยวาง และหยุดความอยากทุกชนิดให้ได้ก่อนตาย ก็ชื่อว่าเป็นผู้ดับไม่
เหลือ และสามารถบรรลุธรรมพร้อมกับการสิ้นชีวิตได้ ดังที่เรียกว่า“ ชีวิตสมสีสี ” ซึ่งวิธีนี้นับว่าเป็น
นาทีทองช่วงสุดท้ายของชีวิต และถือว่าเป็นการตายที่ดีที่สุดในทางพระพุทธศาสนาด้วย
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะวิธีการนําเอาธรรมโอสถ ให้กับผู้ป่วยในรายที่ไม่รู้หรือไม่ได้
ศึกษาธรรมะสําหรับเตรียมตัวในยามเจ็บป่วยไว้เลย ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามทาง
ที่ดีควรทําการศึกษาและสั่งสมการปฏิบัติธรรมไว้เพื่อเป็นการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ เพื่อจะได้
นําไปใช้ได้ทันการณ์ เพราะไม่แน่ว่าจะเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อใด ดังนั้นการฝึกซ้อมไว้ให้เกิดความ
ชํานาญย่อมจะเป็นการดีที่สุดตามหลักแห่งความไม่ประมาท
จึงสรุปได้ว่า “ พระธรรมโอสถ” นับว่ามีความสําคัญยิ่งต่อการนํามาเยียวยารักษาโรค
ต่างๆ ทั้งโรคทางกายและโรคทางใจพร้อมๆ กันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าที่มี
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อยู่หลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีบุคคลแต่ละคนสามารถเลือกนําไปใช้ได้ตามความเหมาะสมกับจริตของ
ตนๆ ในอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมๆ กัน โดยจะต้องมีการนําไปปฏิบัติอย่างเข้าใจและ
ถูกต้องตามพุทธวิธี จึงจะได้รับผลการรักษาที่เป็นเลิศ คือ รักษาสรรพโรคให้หายได้อย่างสิ้นเชิง

เอกสารอ้างอิง

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี. ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ, ๒๕๐๐.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
. อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๒.

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ

จําลอง ดิษยวณิช,นพ.,พุทธศาสนา และจิตเวชศาสตร์”, วารสารจิตแพทย์แห่งประเทศ, ๒๕๔๑.
ทองหล่อ วงษ์ธรรมา,รศ.ดร.,ศาสนาเปรียบเทียบ.กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏพระนคร,
๒๕๔๑.
ธรรมปิ ฎ ก (ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต). กรรมกั บ โรคพั น ธุ ก รรมในทั ศ นะพระพุ ท ธศาสนา. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๔.
กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย, ๒๕๔๓.
. การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์. กรุงเทพมหานคร : ธีระอรุณการพิมพิ์, ๒๕๔๒.
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การศึกษาการบูรณาการแนวคิดพุทธปรัชญาการศึกษาของ
พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กับศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
The study of integration of Buddhist philosophy according to concepts of
Phra Brahmapandit (Prof. Dr. Prayoon Dhammajitto) and Prof.Dr. saroj buasri
พระครูสังฆรักษ์กรกิจ ปิยธมฺโม (หงษ์สุข)
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดพุทธปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต
(ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เพื่อศึกษาแนวคิดพุทธปรัชญาการศึกษาของกับศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
และศึกษาการบูรณาการแนวคิดพุทธปรัชญาการศึกษาและการประยุกต์พุทธปรัชญาการศึกษาในการจัด
การศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมมฺจิตฺโต) กับ ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิจัยเอกสาร และเอกสารที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยพระไตรปิฎก
ที่เป็นหลักตลอดทั้งอรรถกถาและคัมภีร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เอกสารและงานเขียนของพระพรหมบัณฑิต
(ศ.ดร.ประยูร ธมมฺจิตฺโต) งานเขียนของศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พุทธปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
๑) การศึกษาแนวคิดพุทธปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
พบว่า มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตัวบุคคลเป็นสําคัญ โดยเน้นแนวทางในการพัฒนา ๔ สดมภ์ ประกอบด้วย
การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาสมรรถภาพ การพัฒนาคุณภาพ และการพัฒนามนุษยภาพ เพื่อให้
สามารถผลิตคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ และอุดมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
พร้อมที่เดินทางเข้าสู่การประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ
๒) การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี พบว่า มี
ความสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวคิดของปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม ทั้ง
ในด้านการกําหนดความหมายของการศึกษา จุดมุ่งหมายของการศึกษา หลักสูตร และวิธีสอน เพื่อ
เน้นที่การพัฒนาประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นสําคัญ
๓) การศึกษา การบูรณาการแนวคิดพุทธปรัชญาการศึกษาและการประยุกต์พุทธปรัชญา
การศึกษาในการจัดการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมมฺจิตฺโต) กับ ศาสตราจารย์ ดร.
สาโรช บัวศรี พบว่า ส่วนใหญ่แนวคิดพุทธปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺม
จิตฺโต) มีความโดดเด่นในการนําเสนอตัวอย่างหรือเรื่องราวที่มีความสอดคล้องกับอธิจิตตสิกขา ได้แก่
สมาธิ เป็ นหลัก ส่วนแนวคิดพุทธปรัชญาการศึกษาของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บั วศรี มีความ
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สอดคล้องกับอธิศีลสิกขา ได้แก่ ศีล เป็นหลัก ในการบูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับอธิปัญญาสิกขา ได้แก่
ปัญญา พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เน้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของพุทธปรัชญาการศึกษา
ที่เรียกว่า จตุสดมภ์ของการศึกษา คือ การพัฒนาศักยภาพ โดยมุ่งสอนเรื่องโยนิโสมนสิการ และให้
ผู้เรียนรู้จักกลั่นกรองข้อมูลดิบให้เป็นองค์ความรู้ใหม่ และการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยภาพ โดยมุ่งให้
เสรีภาพทางความคิด คือ คิดตามหลักโยนิโสมนสิการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา และใน
แนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ด้านความหมายของการศึกษา มีเป้าหมายเพื่อสอนให้
ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามทางปัญญา และด้านวิธีการสอน ที่เน้นวิธีการสอนด้วยวิธีการแห่งปัญญา
ให้ยึดถือในปัญญาธรรมเป็นสําคัญ ในการจัดการเรียนการสอน

Abstract
This study had 3 main objectives: 1) to study the concept on
Buddhist Educational Philosophy of Phra Brahmapandit (Prof. Dr. Prayoon
Dhamnajitto), 2) to study the concept on Buddhist Educational Philosophy
of Prof. Dr. Saroj Buasri and 3) to study the integrated concepts and
applying Buddhist Educational Philosophy into educational management
between Phra Brahmapandit and Prof. Dr. Saroj Buasri. This study was a
qualitative research focusing on the study of some documents consisting of
Tipitaka, commentaries, other religious books, documents and writing of
both Phra Brahmapandit and Prof. Dr. Saroj Buasri, including some related
research papers on Buddhist Educational Philosophy
The results of this study revealed as follow
1)study the concept on Buddhist Educational Philosophy of Phra
Brahmapandit, it was found that the main point emphasized significantly on
the person’s development by focusing on 4 types of development in order
to build a person who would be fulfilled with knowledge, ability, virtue and
moral and was ready to walk into qualified professional careers such as
development of capacity, development of capability, development of
quality and development of human resource.
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2) The concept on Buddhist Educational Philosophy, it showed that
his concepts got along with the educational management as the concept of
Evolution Philosophy for the aspects of setting the definition of education,
objectives, curriculum and teaching methods in order to focus significantly on
the development of the learners’ experiences.
3) Studying the integrated concepts and applying Buddhist
Educational Philosophy into the educational management between between
Phra Brahmapandit and Prof. Dr. Saroj Buasri, it revealed that most of Phra
Brahmapandit concepts pointed out the outstanding presentation of examples
or matters whch could get along with Adhicittasikkha (Training in higher
mentality) such as Samadhi (concentration). For Prof. Dr. Saroj Buasri’s concepts
could get along with Adhisilasikkha (Training in higher mentality) such as Sila
(moral). Due to the integrated concepts, it appeared that they dealt with
Adhipannasikkha ( Training in higher wisdom) such as Panna (wisdom). Phra
Brahmapandit concepts emphasized on the complement of Buddhist
Educational Philosophy called Jathusadom of Educational ( The management of
governing in the old time of Thai society) which meant to the development of
capacity focusing on both teaching Yonisomanasikara ( wise attention) and
providing the learners to screen raw data into new knowledge, including the
management of human resource by emphasizing on providing freedom to think
according to the principle of Yonisomanasikara that the learners could seek for
some knowledge by themselves all the time. For Prof. Dr. Saroj Buasri’s
concepts pointed out on the definition of education which having the goal to
teach the learners to create wisdom prosperity. And for the aspect of teaching
method, it was found that he emphasized on the teaching method of wisdom
by holding on Panna-dhamma (perception on reasons, consideration to
understand the matters of things to reach to the fact) in meaning the teaching
and learning process
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๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ในปรั ช ญาการศึ ก ษาทั่ ว โลกนั้ น ได้ มี ก ารแบ่ ง เป็ น ของแนวตะวั น ออกและตะวั น ตก
โดยในทางตะวันออกมีนักปราชญ์ ประกอบด้วย ขงจื้อ เล่าจื้อ จากประเทศจีน พระพุทธเจ้าที่เป็น
นั ก ปราชญ์ จ ากอิ น เดี ย และในส่ ว นของตะวั น ตกนั้ น มี โสเครติ ส เพลโต และอริ ส โตเติ ล ที่ เ ป็ น
นักปราชญ์ในอดีตและ มี จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งเป็นนักปราชญ์ในยุคปัจจุบัน และแนวคิด
ในการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยนั้นก็มีผลมาจากแนวคิดของนักปราชญ์เหล่านี้ด้วยเช่นกัน แต่
เมื่ อ พิ จ ารณาในด้ า นแนวคิ ด ในทางการศึ ก ษาพุ ท ธศาสนานั้ น มี เ นื้ อ หาที่ ค รอบคลุ ม ๓ ด้ า น
ประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา รวมเรียกว่าไตรสิกขา แสดงเนื้อหาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
มนุษย์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจิตใจที่ดีงาม และปัญญาเป็นเครื่องหนุนในการดําเนินชีวิต
และผู้ที่ไม่ประมาท เห็นคุณค่าในการพัฒนาชีวิต ปฏิบัติ ฝึกหัด และพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขาอยู่เสมอ
ย่อมนําไปสู่การประสบความสุข ความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน
ประเทศไทยได้นําหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาและความเป็นมาของพระพุทธเจ้ามา
บรรจุไว้ในหลักสูตรทางการศึกษาสําหรับการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา และนักการศึกษาทั้งใน
ฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ต่างได้เสนอแนะแนวทางการประยุกต์หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใช้
ในการจัดการศึกษา ได้แก่ การเสนอพุทธวิธีในการสอน เช่น นักการศึกษาไทยในปัจจุบันได้เสนอ
ระบบการสอนตามแนวพุทธวิธีของ สุมน อมรวิวัฒน์ ที่ประกอบด้วยหลักศรัทธา หลักกัลยาณมิตร
วิธีคิดโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ที่ถูกเชื่อมโยงด้วย สัมมาทิฏฐิ สัมมาญาณ และสัมมาวิมุตติ ซึ่ง
วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการนั้น คือ การนําเอาโยนิโสมนสิการมาใช้ในทางปฏิบัติ จําแนกเป็นวิธีการ
คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ และวิธีคิดแบบแก้ปัญหา เป็นต้น ซึ่งล้วน
เป็ น วิ ธี คิ ด ที่ จ ะนํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาปั ญ ญาของผู้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ โดยมี แ นวทางการจั ด ระบบหลั ก การ
กระบวนการและปัจจัยสนับสนุนการศึกษาเป็นโจทย์หลัก ทั้งนี้เพื่อให้ได้คําตอบที่เป็นแนวทางเพื่อพ้น
จากปัญหา โดยมีสาระสําคัญเพื่อการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นชีวิตของผู้เรียนเป็นสําคัญ
และมีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ในตน โดยมี ศีล สมาธิและ
ปัญญา เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ
และมีงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน คือ การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการจัด
การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนตามหลักไตรสิกขา จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาด้วยการนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาเชื่อมโยงกับหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนนั้น ปรากฏใน
งานเขียนของนักการศึกษาไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน
การจัดการศึกษาในทุกระดับของประเทศนั้นมีความสําคัญยิ่งผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการจัด
การศึ ก ษาคื อ นั ก การศึ ก ษา ซึ่ ง นั ก การศึ ก ษาอี ก ท่ า นหนึ่ ง ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศโดยการยึดแนวทางของปรัชญาการศึกษาและแนวทางทางพุทธ
ศาสนามาเชื่อมโยงกันแล้วนําเสนอสู่แนวทางในการปฏิบัติ คือ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ดังจะ
เห็นได้จากผลงานของท่านที่ได้นําเสนอไว้อย่างมากหมาย ได้แก่ ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธ
ศาสตร์ ที่เสนอแนวคิดว่าการศึกษา คือ การพัฒนาขันธ์ ๕ เพื่อว่าอกุศลมูลจะได้ลดน้อยถอยไป และ
ได้บรรลุชีวิตที่ร่มเย็น มีความมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อการบูรณาการ มีแนวนโยบาย ๓ ประการ
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คือ ศึกษาตนเอง ศึกษาสิ่งแวดล้อม และศึกษาจริยธรรม โดยจริยธรรมย่อมช่วยให้อันตรกริยา
ระหว่างตัวเราเองกับสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทางที่สงบและร่มเย็น กล่าวคือ จริยธรรมช่วยทําให้อกุศล
มูลลดน้อยลงไป และวิธีการของการศึกษา คือ การนําเอาขั้นตอนทั้ง ๔ ของอริยสัจ และกิจในอริยสัจ
มาประยุกต์ใช้เป็นวิธีสอน เรียกชื่อว่า “วิธีสอนตามขั้นทั้ง ๔ ของอริยสัจ” และศาสตราจารย์ ดร.
สาโรช บัวศรี ยังได้นําเสนอเกี่ยวกับครุศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ การศึกษาแบบพิพัฒนาการ
การศึ ก ษาและวั ฒ นธรรม และจริ ย ธรรมศึ ก ษา ที่ เ ป็ น เสมื อ นกลไกสํ า คั ญ ที่ ผ ลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ในปัจจุบันการบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธธรรม ได้ถูกนําเสนอให้เป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการนํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนทางด้านการศึกษา สามารถพบได้จากงาน
เขี ย นของนั ก การศึ ก ษาฝ่ า ยบรรพชิ ต ผู้ ซึ่ ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาทางด้ า น
การศึกษาของสงฆ์และเชื่อมโยงกับการศึ กษาของฝ่ายคฤหัสถ์ด้วยเช่นกัน คือ พระพรหมบัณฑิต
(ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (ประยูร ธมมฺจิตฺโต) สามารถศึกษาแนวคิดของท่านได้จากผลงานที่พิมพ์
เผยแพร่มากมายได้แก่ ขอบฟ้าแห่งความรู้ กับผลงานด้านการศึกษา โรงเรียนวิธีพุทธเพื่อสังคมไทย
และทิ ศ ทางทางการศึ ก ษาไทย โดยได้ นํ า เสนอแนวทางการจั ด การศึ ก ษาที่ พึ ง ประสงค์ ต้ อ งมี
องค์ประกอบ ๔ ประการ เรียกว่า จตุสดมภ์ของการศึกษา (Four Pillars of Education)
ประกอบด้วย ๑) การศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพ (Learning to know) ๒) การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาสมรรถภาพ (Learning to do) ๓) การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ (Learning to live) และ ๔)
การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยภาพ (Learning to be) แนวทางนี้มีความสอดคล้องกับหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา คือ กายภาวนา (การพัฒนาทางกาย) สีลภาวนา (การพัฒนาทางสังคม) จิตภาวนา (การ
พัฒ นาทางจิ ต) ปั ญ ญาภาวนา (การพั ฒ นาทางปั ญ ญา ซึ่ ง การศึ ก ษาจะพัฒ นาคนให้ เป็ น มนุ ษ ย์ ที่
สมบูรณ์ได้จําเป็นต้องมีองค์ประกอบของจตุสดมภ์ของการศึกษานี้
จากการศึกษาแนวทางของนักการศึกษาที่ใช้พุทธปรัชญาการศึกษา พบว่า แนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้พุทธวิธีในการสอนตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าน่าจะ
เป็นกลไกสําคัญที่จะใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาในสังคมปัจจุบัน โดยมีการเชื่อมโยงระหว่าง
ศาสตร์ทางด้านการศึกษากับศาสตร์ทางพุทธศาสนาที่เป็นความรู้และจริยธรรมที่ปรากฏในหลักธรรม
ที่ได้รับการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ซึ่งถือว่าเป็นคุณลักษณะเฉพาะของปรัชญาการศึกษาในพุทธ
ปรัชญา และเป้าหมายหลักของการพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่ประกอบด้วยความรู้และ
จริยธรรมนั้น ได้มีนักการศึกษาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ดําเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องใน
ฐานะที่ มี บ ทบาทในการพั ฒ นาสถาบั น การศึ ก ษาของประเทศ โดยการเชื่อ มโยงแนวทางการจั ด
การศึกษาเชิงพุทธกับการจัดการศึกษาสมัยใหม่เข้าด้วยกัน แล้วนํ าเสนอสู่แนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อให้เห็นความเหมือนและความต่างระหว่างแนวทางการจัดการศึกษาที่ผสมกับแนวทางเชิงพุทธ
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวคิดพุทธปรัชญาการศึกษาของนักการศึกษาฝ่ายบรรพชิต คือ พระพรหม
บัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และแนวคิดพุทธปรัชญาการศึกษาของนักการศึกษาฝ่ายคฤหัสถ์
คือ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เพื่อให้ ทราบลักษณะเด่นของการนําแนวคิดพุ ทธปรั ชญามา
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการศึกษา โดยการศึกษาเปรียบเทียบพุทธปรัชญาการศึกษาของพระพรหม
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บัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กับ ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ทั้งนี้ เพื่อเสนอการบูรณาการ
แนวความคิดพุทธปรัชญาการศึกษาและแนวทางการประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาของไทยต่อไป

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดพุทธปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
๒.๒ เพื่อศึกษาแนวคิดพุทธปรัชญาการศึกษาของกับศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
๒.๓ เพื่อศึกษาการบูรณาการแนวคิดพุทธปรัชญาการศึกษาและการประยุกต์พุทธปรัชญา
การศึกษาในการจัดการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กับ ศาสตราจารย์ ดร.
สาโรช บัวศรี

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการ
วิจัยเอกสาร (Documentary Research) ในการศึกษาแนวคิดของการนําแนวคิดทางพุทธปรัชญามา
บู ร ณาการใช้ กั บ การจั ด การศึ ก ษา เอกสารที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ประกอบด้ ว ย
พระไตรปิฎกที่เป็นหลักตลอดทั้งอรรถกถาและคัมภีร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เอกสารและงานเขียนของ พระ
พรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) งานเขียนของศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับพุทธปรัชญาการศึกษา
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ๑) ประวัติและผลงานของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.
ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และของศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ๒) แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพุทธปรัชญา
การศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กับศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ๓)
สรุปแนวคิดพุทธปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และศาสตราจารย์
ดร. สาโรช บัวศรี

๔.สรุปผลการวิจัย
๑.จากการศึกษาแนวคิดการบูรณาการพุทธปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต
(ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พบว่า แนวทางการจัดการศึกษาตามแนวทางของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.
ประยู ร ธมฺ ม จิ ตฺ โ ต) มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาที่ ตั ว บุ ค คลเป็ น สํ า คั ญ โดยเน้ น แนวทางในการพั ฒ นา
ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาสมรรถภาพ การพัฒนาคุณภาพ และการพัฒนามนุษย
ภาพ เพื่อให้สามารถผลิตคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพร้อมที่เดินทางเข้าสู่การประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ และแนวทางการจัดการศึกษาของ
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ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี นั้น มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวคิดของ
การบู ร ณาการพุ ท ธปรั ช ญาการศึ ก ษาพิ พั ฒ นาการนิ ย ม (Progressivism) ทั้ ง ในด้ า นการกํ า หนด
ความหมายของการศึกษา จุดมุ่งหมายของการศึกษา หลักสูตร และวิธีสอน ทั้งนี้เพื่อเน้นที่การพัฒนา
ประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นสําคัญ แนวคิดพุทธปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร
ธมฺมจิตฺโต) มีความโดดเด่นในการนําเสนอตัวอย่างหรือเรื่องราวที่มีความสอดคล้องกับอธิจิตตสิกขา
ได้แก่ สมาธิ เป็นส่วนใหญ่
๒. จากการศึกษาแนวคิดการบูรณาการพุทธปรัชญาการศึกษาของ ดร. สาโรช บัวศรี พบว่า
แนวทางการจัดการศึกษาตามแนวทางของ ดร. สาโรช บัวศรี มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตัวบุคคลเป็นสําคัญ
โดยเน้นที่สดมภ์ทั้ง ๔ เป็นแนวทางในการพัฒนา ประกอบด้วย ๑) การศึกษา คือ การพัฒนา ขันธ์ ๕
เพื่อว่าอกุศลมูลจะได้ลดน้อยถอยไปและได้บรรลุชีวิตที่ร่มเย็นตามควรแก่กรณี ๒) บูรณาการ หรือ
เน้นความมีชีวิตที่ร่มเย็น ๓) แนวนโยบายทั้ง ๓ ประการของการศึกษา คือ ศึกษาตนเอง ศึกษาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา และศึกษาจริยธรรม ๔) จริยธรรมย่อมช่วยให้อันตรกิริยาระหว่างตัวเองกับสิ่งแวดล้อม เป็นไปในทางที่
สงบและร่มเย็น กล่าวคือจริยธรรมช่วยทําให้อกุศลมูลลดน้อยถอยไป เอาขั้นตอนทั้ง ๔ ของอริยสัจ และกิจ
ในอริยสัจมาประยุกต์ใช้เป็นวิธีสอนเรียกชื่อว่า“วิธีสอนตามขั้นทั้ง ๔ ของอริยสัจ”แนวคิดพุทธปรัชญา
การศึกษาของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มีความสอดคล้องกับอธิศีลสิกขา ได้แก่ ศีล ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติตามระเบียบของสงคมเป็นหลัก
๓. จากการศึกษาการบูรณาการแนวคิดพุทธปรัชญาการศึกษาและการประยุกต์พุทธ
ปรัชญาการศึกษาในการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบัน การบูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับอธิปัญญาสิกขา
(ปัญญา) พบว่า มีปรากฏในแนวคิดของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของพุทธปรัชญาการศึกษา ที่เรียกว่า จตุสดมภ์ของการศึกษา โดยปรากฏในสดมภ์ที่ว่าด้วยการศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพ โดยที่การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพมุ่งสอนเรื่องโยนิโสมนสิการ และให้ผู้เรียน
รู้จักกลั่นกรองข้อมูลดิบให้เป็นองค์ความรู้ใหม่ และสดมภ์ที่ว่าด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยภาพ
โดยมุ่งให้เสรีภาพทางความคิด คือ คิดตามหลักโยนิโสมนสิการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ตลอดเวลา และปรากฏในแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ด้านความหมายของการศึกษา
มีเป้าหมายเพื่อสอนให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามทางปัญญา และด้านวิธีการสอน ที่เน้นวิธีการสอน
ด้วยวิธีการแห่งปั ญญา ยึดถื อในปัญญาธรรมเป็นสําคัญ ในการจัดการเรียนการสอนในสังคมไทย
ปัจจุบัน
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บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการลดความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา
The role of monks in the Promotion of reducing conflict in Buddhism
พระอธิการสุนทร อาภาธโร (แสวงมิ้ม)
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ

จากการศึกษาเรื่องบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการลดความขัดแย้งตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพื่อศึกษาความหมายของความขัดแย้งและการ
บริหารความขัดแย้ง ๒) เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้งจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา และ ๓) เพื่อ
ศึกษาบทบาทและวิธีการของพระสงฆ์ในการส่งเสริมลดความแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยศึกษาค้นคว้าทางเอกสารค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลมาจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และรวบรวมข้อมูลมาจาก
เอกสารที่เป็นตําราวารสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อนํา
หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการส่ ง เสริ ม ลดความขั ด แย้ ง ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา
ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า
๑. ความหมายของความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้งความหมายของความขัดแย้ง
หมายถึง การไม่ทําตามฝ่าฝืน ขืนไว้ และ “แย้ง” หมายถึง ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกัน ต้านไว้ ทานไว้
เพราะความขัดแย้งเป็นความรู้สึกนึกคิด หรือการกระทําที่ขัดกันทั้งภายในตนเอง ระหว่างบุคคล และ
ระหว่างกลุ่ม ซึ่งมีผลทําให้เกิดการแข่งขัน หรือการทําลายกัน ส่วนความหมายของความขัดแย้งใน
ทัศนะพระพุทธศาสนา จะไม่พบคําในภาษาบาลีที่แปลว่า “ความขัดแย้ง”โดยตรง แต่จะมีคําอื่นใน
ภาษาบาลีที่มีความหมายในลักษณะที่เป็นความขัดแย้งหรือบ่งบอกถึงความขัดแย้ง ซึ่งสามารถที่จะจัด
กรอบเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าด้วยความหมายของความขัดแย้ง ในมิติของพระพุทธศาสนาได้ ๒ ประเด็น
หลักๆ คือความขัดแย้งในแง่ของธรรม และในแง่ของวินัย
๒. วิธีการจัดการความขัดแย้งจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา กรณีทั่วๆ ไปนั้นเราสามารถที่จะ
ดําเนินการได้ดังต่อไปนี้ คือ (๑) กรณีความขัดแย้งในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารจะต้องแก้ด้วยการ
สร้างโอกาสและให้การศึกษาอย่างถูกวิธี ทราบข้อมูลรอบด้านของปัญหาที่เกิดขึ้น(๒) กรณีความ
ขัดแย้งเนื่องจากการใช้อํานาจช่วงชิง การแก้ไขปัญหาประเภทนี้มักจะใช้กรณีการส่งฑูตไปเพื่อเจรจา
หรือจะต้องอาศัยภาวะผู้นําของผู้นําไปเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (๓) ความขัดแย้งในด้านการ
ตีความ เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากการตีความเรื่องใดเรื่องหนึ่งแตกต่างกัน เช่น กรณีการตีความเรื่อง
พระวินัยของพระธรรมธรกับพระวินัยธร แห่งเมืองโกสัมพี ซึ่งในเรื่องดังกล่าวเป็นแค่กรณีเล็กคือเรื่อง
การราดน้ําชําระห้องน้ําก็ได้กลายมาเป็นปัญหาเนื่องจากพระธรรมธรและพระวินัยธรตีความเรื่องนั้น
แตกต่างกัน เป็นต้น
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๓. บทบาทและวิ ธี ก ารของพระสงฆ์ ใ นการส่ ง เสริ ม ลดความแย้ ง ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา พระสงฆ์มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ๒ ประการ คือ บทบาทหรือหน้าที่ต่อตนเอง และ
บทบาทหรือหน้าที่ต่อผู้อื่น พระสงฆ์จึงมีบทบาทและวิธีการของพระสงฆ์ในส่งเสริมลดความขัดแย้ง
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ใช้บทบาทตามภาวะที่มีอยู่เข้าไปมีส่วนร่วมการดําเนินกิจกรรมกับ
พระสงฆ์และประชาชน ตามภารกิจของพระสงฆ์ใน ๖ ด้านได้แก่ ด้านการปกครอง การศาสน
ศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ โดยสื่อกลาง
ระหว่างศาสนจักรและอาณาจักร เพื่อการดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้น
ใช้วิธีการส่งเสริมลดความขัดแย้งโดยทําหน้าที่สั่งสอนประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักผาสุกวิหารธรรม
มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนธรรม เพื่อดําเนินชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติและ
ความสุขตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ย่อมก่อให้เกิดความสุขแก่ประชาชนนานัปการ ปัญหาต่างๆก็ลด
น้อยลงไปเพราะอาศัยกําลังของพระสงฆ์

Abstract

The objectives of this study were: 1) to study the meaning of the conflict
and the conflict management, 2) to study the ways for the conflict management in
Buddhism, and 3) to study the role and the way of the monks on the promotion of
reducing the conflict in Buddhism.
This research applied the documentary research with collecting data from
Tipitaka in Thai of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, academic textbooks,
related documents and researches.
Results of the Research

1.. The conflict and the conflict management mean the infringement,
disobedience and disagreement because the conflict is the feeling, emotion or
argumentative action in self, between the people, and between the groups. It made the
competition or the defilement. In Buddhism, the conflict was not found in Pali. However,
the other word had the similar meaning of the conflict. The meaning of the conflict had
two items in Buddhism: the conflict in Dhamma and the conflict in Vinaya.
2. The ways for the conflict management in Buddhism were: 1) for the
conflict in the information, it should give the opportunity and the education
appropriately, 2) For the conflict in the usurpation, it should send the ambassadors
to discuss or depend on the leadership of the leaders to be the information or fact
giver, and 3) For the conflict in the interpretation, it was the conflict that happened
the interpretation of something differently such as the interpretation of Vinaya of
Phradhammathorn and Phravinayathorn in Kosumphee. The problem happened from
showering in the bathroom.
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3. The role and the way of the monks on the promotion of reducing the
conflict in Buddhism had two kinds: the role to the self and the role to the others.
The monks had the roles and the ways on reducing the conflict in Buddhism, apply
the role in the participation of doing the activities with the monks and the people
according to six duties: the government, religious studies, the supporting education,
the propagation, the public construction, and the public support by the media
between the religious authority and the government authority to do the activities in
one way. Moreover, it should teach the people in the performance according to
Phasukaviharadhamma (saraniyadhamma): Mettakayakamma (to be amiable in deed),
Mettavacikamma (to be amiable in word), and Mettamanokamma (to be amiable in
thought) to live happily in the society since the past to the present. It made the
happiness to the people, and the problems decreased because of the power of the
monks.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
พระพุทธศาสนาเป็นกรอบแห่งความประพฤติปฏิบัติมาช้านานรูปแบบของการดําเนินชีวิต
ส่วนใหญ่จึงอยู่ในกรอบของศาสนา
คนไทยก็ยึดถือตามอย่างบรรพบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
ศาสนามีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก เป็นพลังสําคัญอย่างยิ่ง มีอิทธิพลต่อการ
ดําเนินชีวิตอย่างแท้จริง เป็นระบบความเชื่อและความศรัทธาอย่างหนึ่ง ดุจประทีปให้แสงสว่างใน
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของพวกเขาหลายยุ ค สมั ย ที่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทยทรงใช้ ห ลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการบริหารปกครองบ้านเมือง บางครั้งทรงบัญญัติออกมาในรูปแบบของ
กฎหมาย บางครั้งทรงพระนิพนธ์ออกมาในรูปแบบของวรรณกรรม เช่น “ไตรภูมิพระร่วง พระราช
นิพนธ์ของพญาลิไท”๙
ความขัดแย้งนับได้ว่าเป็นสถานการณ์ปกติของการอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความ
ขัดแย้งในเรื่องอํานาจ ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งในเรื่องสถานะ
ทางสังคม และความขัดแย้งในเรื่องที่เป็นนามธรรม เช่น การคิด การพูด และการกระทํา แต่เมื่อ
สถานการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้น และมนุษย์ไม่สามารถที่จะแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที
ความขัดแย้งที่ก่อตัวขึ้น
ก็จะขยายวงกว้างเป็นการทะเลาะวิวาทกันในระดับที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น
บทสรุปของความขัดแย้งก็จะกลายเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นหน่วยย่อยของสังคมที่ไม่ขึ้นตรงต่อกลุ่ม
ใหญ่ทั้งในแง่ของความคิดและการปฏิบัติ ส่งผลกระทบเสียหายต่อสันติสุขของสังคม

๙

พระมหาสุชาติ สุชาโต (สมมาตร), “การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมและวิธีการใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในลิลิตตะเลงพ่าย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๒.
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สังคมเป็นการรวมตัวของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป มีการติดต่อซึ่งกันและกันเพื่อทํา
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ในขณะเดียวกันมนุษย์ในสังคมก็อาศัยบรรทัดฐาน หรือกฎหมาย ระเบียบ
ประเพณี และสมมติสถานภาพพร้อมทั้งบทบาทที่เหมาะสมให้แก่บุคคลต่างๆ ในสังคมอย่างมี
ศักดิ์ศรี มีอภิสิทธิ์ และมีเกียรติ แต่ทว่าสังคมในโลกปัจจุบันเป็นสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นสังคมที่
เต็มไปด้วยความไร้ระเบียบ (Chaos) ตัวแปรสําคัญของสภาวะที่อยู่บนพื้นฐานของบุคคลที่มีความ
แตกต่าง และหลากหลายไปด้วยค่านิยม ทัศนคติ ภาษา ศาสนา ความต้องการผลประโยชน์ และ
กลุ่มชาติพันธุ์
ดังนั้น ด้วยความแตกต่างของบุคคลผนวกเข้ากับความพยายามที่จะดํารงและรักษาอัต
ลักษณ์ของตนเองเอาไว้ จึงเกิดความไม่สมดุลกัน ไม่เข้าใจกัน ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่พอใจซึ่งกัน
และกัน จนทําให้สัมพันธภาพสิ้นสุดลง และอาจลุกลามเกิดเป็นสถานการณ์ของความขัดแย้งได้๑๐
ฉะนั้นแนวทางที่นักคิดและนักปฏิบัติการกลุ่มนี้พยายามที่จะนําสันติวิธีในความหมาย “การ
ไม่ใช้ความรุนแรง” (Non-violence) ซึ่งมีนัยการมุ่งเน้นถึงเหตุที่จะใช้ความพยายามอย่างมหาศาลที่
จะเอาชนะความชั่วร้ายด้วยความดี สันติวิธีมิได้มีกล้ามเนื้ออันแข็งแกร่งและอาวุธที่ชั่วช้า หากแต่
อาศัยความกล้าหาญทางศีลธรรม การควบคุมตนเอง ความกรุณา ความรักในความยุติธรรมเคารพ
ความดีและมีสัจจะที่จะเข้าถึงกันได้ถ้าใช้วิธีการที่ถูกต้อง๑๑
พุทธจริยธรรมจึงเป็นหลักการหรือแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดี ประเสริฐ อันเป็นวิธีการ
หรือเครื่องมือในการสู่จุดมุ่งหมายอันเป็นประโยชน์สูงสุด เป็นอุดมคติของชีวิต ครอบคลุมถึงเกณฑ์
ตัดสินว่า การกระทําใดดีหรือไม่ดี ควรหรือไม่ควร ด้วยเหตุนี้พุทธจริยธรรมจึงมีลักษณะที่แตกต่าง
จากทรรศนะของปรั ช ญาในสํ า นั ก อื่ น ๆ คื อ พุ ท ธจริ ย ธรรมไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากโต้ แ ย้ ง ทางความคิ ด
(Argument) การนิยามความหมาย การคาดคะเน หรือการพิจารณาเทียบเคียง เหมือนปรัชญา
สํานักอื่นๆ แต่พุทธจริยธรรมมีธรรมชาติของความเป็นจริง เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติแล้วสามารถเห็นได้ด้วย
ตัวของตนเอง (สนฺทิฏฺฐิโก) ไม่จํากัดเวลา (อกาลิโก) ซึ่งเป็นผลของการตรัสรู้ธรรมอันยอดเยี่ยมของ
พระพุทธเจ้าที่เรียกว่า "อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ" ซึ่งแยกได้เป็น ๒ ส่วนคือ
๑. สัจธรรมเป็นส่วนแสดงสภาวะหรือรูปลักษณะตัวจริง
๒. จริยธรรมเป็นส่วนแห่งข้อประพฤติปฏิบัติทั้งหมด
จากเหตุผลดังกล่าว พระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นศาสนาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลาช้า
นาน เป็นศาสนาแห่งสันติภาพ ซึ่งสังเกตได้จากวัฒนธรรมอันมาจากรากฐานทางพระพุทธศาสนาดี
งามของสังคมไทย มีการเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน สร้างความรัก๑๒ ความสามัคคี ซึ่งดํารงอยู่บนฐานของ
หลักการ ความเมตตาความกรุณา ความเสียสละ ความอดทน ชาวพุทธในสังคมไทยจะประยุกต์นํา
๑๐

กษิรา เทียนส่องใจ (ทพญ.) “การศึกษาวิเคราะห์อภัยทานเพื่อจัดการความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๘) หน้า ๑.
๑๑
Aldos Huxley, An Encyclopedia of Pacifism ตีพิมพ์โดยสมบูรณ์ใน Robert Seeley,The
Hoonbook of Nonviolence, (Westport Conn : Lawrence Hill&Co.,1985),p.64.
๑๒
อภิ. สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๐๖๕/๒๗๒-๒๗๓, อภิ. สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑๐๖๕/๒๕๑.
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หลักพุทธจริยธรรมมาใช้ในลักษณะอย่างไร หลักคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยหลักการใดบ้าง อย่างไร
จึงจะสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ จึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่
การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการลดความขดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนาต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาความหมายของความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง
๒.๒ เพื่อศึกษาวิธีการแก้ไขความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา
๒.๓ เพื่อศึกษาวิธีการและบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมการลดความขัดแย้งตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา

๓. วิธีดาํ เนินการวิจัย
ในการวิ จัยเรื่ อง บทบาทของพระสงฆ์ใ นการส่งเสริมการลดความขัดแย้งตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขต
การวิจัย โดยศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary source) คือพระไตรปิฎกและอรรถกถาที่
เกี่ยวข้อง เอกสารทุติยภูมิ (Secondary source) คือ หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยทีเกี่ยวข้อง
กับบทบาทของพระสงฆ์ และการลดความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทะศาสนา

๔. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ องบทบาทของพระสงฆ์ใ นการส่ งเสริ มการลดความขั ดแย้งตาแนวทาง
พระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพื่อศึกษาความหมายของความขัดแย้งและการ
บริหารความขัดแย้ง ๒) เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้งจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา และ ๓) เพื่อ
ศึกษาบทบาทและวิธีการของพระสงฆ์ในการส่งเสริมลดความแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนาการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าทางเอกสารค้นคว้า
และรวบรวมข้อมูลมาจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ผู้วิจัยจะศึกษาโดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary
Source) คือพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ผู้วิจัยจะศึกษาโดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary
Source) ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลมาจากเอกสารที่เป็นตําราวารสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากหนังสือพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคําวัด
และ
รวบรวมข้อมูลเพื่อนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมลดความขัดแย้งตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า
๑. ความหมายของความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง
ความหมายของความขัดแย้งในทัศนะปัจจุบัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คํา
นิยามไว้ว่า คําว่า “ขัดแย้ง” ประกอบด้วยคําสองคํา กล่าวคือ “ขัด” ซึ่งหมายถึง การไม่ทําตามฝ่าฝืน
ขืนไว้ และ “แย้ง” หมายถึง ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกัน ต้านไว้ ทานไว้ เพราะความขัดแย้งเป็น
ความรู้สึกนึกคิด หรือการกระทําที่ขัดกันทั้งภายในตนเอง ระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่ม ซึ่งมีผลทํา
ให้เกิดการแข่งขัน หรือการทําลายกัน
ความหมายของความขัดแย้งในทัศนะพระพุทธศาสนา จากการศึกษาในพระไตรปิฎก
อรรถกถา และคัมภีร์ต่าง ๆทางพระพุทธศาสนานั้น จะไม่พบคําในภาษาบาลีที่แปลว่า “ความขัดแย้ง”
โดยตรง แต่จะมีคําอื่นในภาษาบาลีที่มีความหมายในลักษณะที่เป็นความขัดแย้งหรือบ่งบอกถึงความ
ขัดแย้ง ซึ่งสามารถที่จะจัดกรอบเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าด้วยความหมายของความขัดแย้ง ในมิติของ
พระพุทธศาสนาได้ ๒ ประเด็นหลัก ๆ กล่าวคือความขัดแย้งในแง่ของธรรม และในแง่ของวินัย
สาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์การสามารถแบ่งออกได้ ๖
ประเภท ตามระดับความขัดแย้งจากบุคคลถึงองค์การ ดังนี้
ประเภทที่ ๑. ความขัดแย้งภายในตัวบุคคล
ประเภทที่ ๒ ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
ประเภทที่ ๓ ความขัดแย้งภายในกลุ่ม
ประเภทที่ ๔ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประเภทที่ ๕ ความขัดแย้งในองค์การ
ประเภทที่ ๖ ความขัดแย้งระหว่างองค์การ
จากที่กล่าวมานี้เป็นการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่โปรงใส ไม่ทราบ
ถึงข้อมูลหรือไม่เข้าถึงข้อมูลจึงทําให้เกิดความขัดแย้ง
วิธีจัดการความขัดแย้ง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งในบาง
สถานการณ์ข้อตกลงอาจเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ได้รับการรับรู้ ไม่ถูกพูดถึง หรือไม่ตระหนักถึงซึ่งมีขั้นตอนใน
การจัดการความขัดแย้ง ๕ ขั้นซึ่ง จรูญรัตน์ จันทุมา และคณะได้กล่าวไว้ในหนังสือรายเรื่องความ
ขัดแย้ง เมื่อนํามากล่าวโดยสรุป คือ ๑) การจัดการความขัดแย้งสิ่งแรกที่ผู้เกี่ยวข้องต้องกระทํา คือ
การเปิดเผยความขัดแย้งโดยความตระหนักตนเอง ในบางครั้งถ้าเรารู้สึกว่าต้องการรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างกันไว้ ๒) การเข้าใจสถานภาพของแต่ละฝ่ายจะทําให้ได้ข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจและ
นําไปปฏิบัติได้ การแก้ไขความขัดแย้งต้องมีความเคารพและนับถือคนอื่นพยายามศึกษาความขัดแย้ง
โดยพิจารณาอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่แสดงออกมาเพราะอารมณ์ที่แสดงออกมาเป็นพื้นฐานส่วนหนึ่ง
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ของสาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้ง ๓) ทั้งสองฝ่ายจะต้องพยายามที่จะให้ความชัดเจนหรือจะต้อง
ระบุปัญหาร่วมกัน โดยที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งมีการฟังข้อมูลป้อนกลับและเตรียมการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีความจําเป็นการระบุปัญหาที่สร้างสรรค์จะต้องเน้นที่เรื่องราวไม่เน้นที่ตัวบุคคล
และความร่วมมือในการระบุความขัดแย้งให้ชัดเจน การระบุปัญหาความขัดแย้งที่ชัดเจนจะช่วยให้ทั้ง
สองฝ่ายมีความร่วมมือกันในการแก้ไข ๔) เมื่อมีการแก้ปัญหาโดยแก้ไขที่ตัวปัญหา และการแสวงหา
คําตอบ คือกระบวนการในการรวบรวมคําตอบต่างๆ โดยการระดมความคิดจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งนั้นในการให้คําตอบหรือทางเลือกต่างๆ ที่จะใช้แก้ไขความขัดแย้ง ซึ่งต้องระลึกเสมอว่า
ไม่ ควรมีคําตอบหรือทางเลือกน้อยเกินไป โดยระลึกอยู่เสมอว่าคําตอบหรือทางเลื อกที่ดีที่สุดคือ
คําตอบที่ตอบสนองความต้องการสูงสุดของทั้งสองฝ่าย และ ๕) ตกลงและนําทางเลือกที่ดีที่สุดไปใช้
หลังจากได้ข้อตกลงที่เป็นที่พึงพอใจแล้ว แต่ละฝ่ายจะนําไปปฏิบัติ ในการปฏิบัติจะต้องมีการประเมิน
ว่าเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ ถ้าจําเป็นในระหว่างการปฏิบัติอาจมีการปรับปรุงข้อตกลงให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น อาจมีการเจรจากันใหม่เพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อตกลงให้เกิดผลเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายและ
สามารถ ปฏิบัติได้โดยผลที่ได้ยึดหลัก ชนะ - ชนะ
๒. วิธีการแก้ไขความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ความหมายของความขัดแย้งในแง่ของธรรม สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ความหมายได้
หลายนัย ได้แก่ การบาดหมาง การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท การมุ่งร้ายกัน และการถกเถียงกัน
ซึ่งชุดของความหมายที่มีหลายนัยดังกล่าวนั้น จัดได้ว่าเป็นความขัดแย้งในมิติของพระพุทธศาสนา
และเมื่อนํามาเทียบเคียงกับความหมายของความขัดแย้งทั่วไปแล้ว
จะพบว่าความขัดแย้งใน
ความหมายของพระพุ ท ธศาสนามีนัย ที่ก ว้ า งขวางกว่ากั น
เพราะว่ า กรอบความขั ดแย้ งใน
พระพุทธศาสนานั้นกินความตั้งแต่ความขัดแย้งภายในและภายนอกในทุกๆ มิติ กินความในแง่ของ
ธรรมและวินัยดังจะได้กล่าวต่อไป และความขัดแย้งที่ปรากฏขึ้นในพระพุทธศาสนามีวิธีการจัดการ
ความขัดแย้ง คือ อธิกรณ์ แปลว่า ภารกิจที่พึงทําให้สงบให้เรียบร้อยเหมาะสม อธิกรณ์ คือ เป็นชื่อ
แห่งเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องทําให้ลุล่วงไป มี ๔ ประการ คือ ๑. วิวาทาธิกรณ์ คือวิวาท ได้แก่
การเถียงกันปรารภพระธรรมวินัยนี้ จะต้องได้รับชี้ขาดว่าถูกว่าผิด หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นการ
ถกเถียงกันด้วยเรื่องพระธรรมวินัย ๒. อนุวาทาธิกรณ์ คือ ความโจทก์กล่าวหากันด้วยปรารภพระ
ธรรมวินัยนี้จะต้องได้รับชี้ขาดว่าถูกว่าผิด หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นการถกเถียงกันด้วยเรื่องอาบัติ
๓. อาปัตตาธิกรณ์ คือ กิริยาที่ต้องอาบัติหรือถูกปรับอาบัตินี้จะต้องทําคืน คือทําให้พ้นโทษ หรือ
เรี ย กอี ก อย่ า งว่ า เป็ น การถกเถี ย งกั น ด้ ว ยเรื่ อ งการปรั บ อาบั ติ แ ละวิ ธี ก ารออกหรื อ พ้ น จากอาบั ติ
๔. กิจจาธิกรณ์ คือกิจธุระที่สงฆ์จะพึงสามัคคีร่วมกันทํา เรียกว่า สังฆกรรม เช่นให้อุปสมบทนี้จะต้อง
ทําให้สําเร็จ
จากการศึกษาวิธีการแก้ปัญหาในพระพุทธศาสนา พบว่า จากการศึกษากรอบแนวคิด
เรื่องกรรมและความขัดแย้งนั้นเราจะพบว่า ความขัดแย้งบางประการในทางพระพุทธศาสนาถือว่า
เป็นความขัดแย้งที่เกิดการกระทําที่ทั้งสองฝ่ายขาดข้อมูลซึ่งกันและกัน
สําหรับการจัดการความขัดแย้งภายนอกกรณีทั่วๆ ไปนั้นเราสามารถที่จะดําเนินการได้
ดังต่อไปนี้ คือ
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(๑) กรณีความขัดแย้งในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารจะต้องแก้ด้วยการสร้างโอกาสและ
ให้การศึกษาอย่างถูกวิธี ทราบข้อมูลรอบด้านของปัญหาที่เกิดขึ้น
(๒) กรณีความขัดแย้งเนื่องจากการใช้อํานาจช่วงชิง การแก้ไขปัญหาประเภทนี้มักจะใช้
กรณีการส่งฑูตไปเพื่อเจรจา หรือจะต้องอาศัยภาวะผู้นําของผู้นําไปเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เช่น
กรณีของพระประยูรญาติที่ทําสงครามแย่งน้ํากัน พระพุทธองค์จะต้องเสด็จไปโปรด ซึ่งกรณีนี้ถือว่า
พระพุทธองค์ทรงใช้ความเป็นผู้นําในการเข้าไปแก้ไขโดยทรงแสดงให้พระประยูรญาติเห็นว่าการฆ่ากัน
เพราะเรื่องน้ํานั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่จนในที่สุดการทําสงครามก็ไม่เกิดขึ้น
(๓) ความขัดแย้งในด้านการตีความ เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากการตีความเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งแตกต่างกัน เช่น กรณีการตีความเรื่องพระวินัยของพระธรรมธรกับพระวินัยธร แห่งเมืองโกสัมพี
ซึ่งในเรื่องดังกล่าวเป็นแค่กรณีเล็กคือเรื่องการราดน้ําชําระห้องน้ําก็ได้กลายมาเป็นปัญหาเนื่องจาก
พระธรรมธรและพระวินัยธรตีความเรื่องนั้นแตกต่างกัน เป็นต้น
๓. บทบาทและวิธีการของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการลดความขัดแย้งตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา
บทบาทและวิ ธี ก ารของพระสงฆ์ ใ นการส่ ง เสริ ม ลดความขั ด แย้ ง ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาสรุปได้ดังต่อไปนี้
บทบาทเป็นแบบแผนหรือพฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคล ตามสิทธิ อํานาจ และ
หน้าที่ ตามความรับผิดชอบของสถานภาพหรือฐานะของตําแหน่งทางสังคมที่บุคคลนั้นดํารงอยู่และ
บทบาทของพระสงฆ์บทบาทของพระสงฆ์มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ๒ ประการคือ
๑) บทบาทหรือหน้าที่ต่อตนเอง
๒) บทบาทหรือหน้าที่ต่อผู้อื่น
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ได้ทรงปรารภถึงธุระหรือกิจที่พึงกระทําของพระสงฆ์ ๒
ประการ คือ
๑ . คันถธุระ หมายถึงการศึกษาถึงหลักธรรมต่างๆ ที่พระองค์ได้แสดงไว้จนสามารถ
จําได้ บอกกล่าวและถ่ายทอดได้เรียกว่า บทบาทในการศึกษา
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๒.วิปัสสนาธุระ หมายถึง การปฏิบัติ การพิจารณาถึงทุกขลักษณะอนิจจลักษณะ
และอนัตตลักษณะ ด้วยความพากเพียรพยายามจนกว่าจะบรรลุถึงพระนิพพาน
ในปัจจุบัน พระสงฆ์จึงมีบทบาทหน้าที่ที่สําคัญที่จะต้องกระทําเรียกว่า “การคณะสงฆ์”
หมายถึง งานของคณะสงฆ์ สิ่งหรือเรื่องที่คณะสงฆ์ต้องทํา สิ่งหรือเรื่องที่คณะสงฆ์ควรทําธุระของ
คณะสงฆ์ หน้าที่ของคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มาตรา ๑๕ ตรี(๑)
และ(๓) และข้อ ๕ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑ ) ว่าด้วยระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ์ กล่าวถึง การคณะสงฆ์หรือหน้าที่ของสงฆ์ที่ควรกระทําไว้ ๖ ประการดังต่อไปนี้
(๑) การรักษาความเรียบร้อยดีงาม (การปกครอง)
(๒) การศาสนศึกษา
(๓) การศึกษาสงเคราะห์
(๔) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การสาธารณสงเคราะห์
บทบาทและวิธีการของพระสงฆ์ในส่งเสริมลดความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา
นั้น สรุปได้ว่า พระสงฆ์ใช้บทบาทตามภาวะที่มีอยู่เข้าไปมีส่วนร่วมการดําเนินกิจกรรมกับพระสงฆ์
และประชาชน ตามภารกิ จของพระสงฆ์ใ น ๖ ด้านได้ แ ก่ ด้านการปกครอง การศาสนศึกษา
การศึ ก ษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณู ปการ การสาธารณสงเคราะห์ โดยสื่อ กลาง
ระหว่างศาสนจักรและอาณาจักร เพื่อการดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้น
ใช้วิธีการส่งเสริมลดความขัดแย้งโดยทําหน้าที่สั่งสอนประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักผาสุกวิหารธรรม
มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนธรรม มีทิฏฐิสามัญญตา มีสีลสามัญญตา และ
ดํารงตนอยู่ในความเป็นกลาง ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นธรรม ตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหารธรรม
ไม่มีอคติ ประกอบด้วยสังคหวัตถุธรรม สามัคคีธรรม
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ศึกษาวิเคราะห์ดิรัจฉานวิชาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
An Analytical Study of the Pseudo-Sciences Fouded In Theravada Buddhist Texts
พระวินัยธรประสิทธิ์ สุจิณฺโณ (คํามาก)
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)
บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาความหมายแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ดิรัจฉานวิชาที่ปรากฏในศาสตร์อื่น ๒) เพื่อศึกษาดิรัจฉานวิชาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถร
วาท
๓)
เพื่อศึกษาการปรับแนวคิดเกี่ยวกับดิรัจฉานวิชาให้สอดคล้องกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาท การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในเชิงเอกสาร(Documentary Research)
โดยศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนํามาวิเคราะห์
สรุปข้อมูลในเชิงพรรณนาจากการศึกษาความเป็นมาของดิรัจฉานวิชา หรือวิชาที่ว่าด้วยเรื่อง การ
พยากรณ์ การทํานายทายทัก การดูดวง ซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการใช้หลักโหราศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า ดิรัจฉานวิชานี้มีความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลที่ได้มีการนํา
วิชาต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้ในการทํานายทายทัก การทายลักษณะ เป็นต้น แม้ครั้งพุทธกาลเองก็ยังมีวิชา
ดังกล่าวนี้ปรากฏอยู่ใน
สังคมของคนในสมัยนั้น ในขณะเดียวกันในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
ห้ามมิให้พระสาวกศึกษาและเรียนวิชาเหล่านี้ เพราะไม่ใช่หนทางทีทําให้พ้นทุกข์ได้หลักคําสอน
เกี่ยวกับดิรัจฉานวิชาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา จากการศึกษาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า
หลักคําสอนเกี่ยวกับดิรัจฉานวิชาได้มีปรากฏมาแล้วตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล ดังที่ผู้วิจัยได้นําเสนอไว้
แล้วในเบื้องต้นนั้น โดยยกพระสูตรต่าง ๆ ที่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนเหล่าพระสาวกเกี่ยวกับเรื่อง ดิรัจฉานวิชา ว่าเป็นวิชาที่ขวางต่อทางพระ
นิพพาน ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามมิให้พระภิกษุเรียนเพราะทรงเห็นว่าไม่มีประโยชน์ในการประพฤติ
ปฏิบัติธรรม
ส่วนการปรับแนวคิดเกี่ยวกับดิรัจฉานวิชาให้สอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผล
จากการวิจัยพบว่า ดิรัจฉานวิชา ถึงจะเป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามมิให้พระภิกษุและพุทธบริษัท
เรียนเพราะทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางที่จะทําให้พ้นทุกข์ได้ แต่ในขณะเดียวกันถ้านําวิชาดังกล่าวนั้นมาใช้
ในทางที่ถูกต้อง ก็จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้เช่นเดียวกัน โดยมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการกับผู้
ให้บริการ
ผู้รับบริการ ชาวบ้านทั่วไปที่ชื่นชอบการดูดวง ควรจะหันมาศึกษาหลักพระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับการสร้างชีวิต หรือบําเพ็ญเพียรตามหลักพระพุทธศาสนา ควรจะมองว่า โหราศาสตร์เป็น
เพียงเครื่องมือส่งเสริมกําลังใจในการสร้างชีวิตในกรณีที่โหราจารย์ทํานายไปในทางที่ดีสําหรับชีวิตแต่
ในขณะเดียวกัน ถ้าโหราจารย์ทํานายในลักษณะจะเป็นไปในทางทีไม่ดีสําหรับชีวิต ก็ควรจะมองว่า
นั่นคือบุคคลที่คอยชี้ทางชีวิตให้ดํารงตนอยู่ในความไม่ประมาท ซึ่งถือว่าสอดคล้องกับหลักอัปปมาท
ธรรม
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ผู้ให้บริการ บุคคลกลุ่มนี้ควรจะเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นว่า
ชีวิตจะดีขึ้นหรือเลวร้ายลง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงชะตาเพียงอย่างเดียว แต่หากขึ้นอยู่กับสาเหตุที่สําคัญ
คือการกระทําของมนุษย์นั้นๆ ไม่ควรใช้โหราศาสตร์เป็นเครื่องมือในการหาลาภสักการะเพียงอย่าง
เดียว ควรสอดแทรกหลักของการ “ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว” หรือแนวคิดเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา
ให้ชาวบ้านด้วย การที่มนุษย์จะทําให้ชีวิต สังคมและชุมชนดีขึ้นนั้น ก็ด้วยสัมมาทิฏฐิ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ และสัมมาวายามะ ซึ่งก็คือการกระทําหรือกฎแห่งกรรม ไม่
เกี่ยวข้องกับโชคชะตา

Abstract
This research had 3 main objectives: 1) to study the story of the PseudoSciences, 2) to study the Pseudo-Sciences found in Theravada Buddhist Texts and
3)to study of applying the Pseudo-Sciences in Thai society with Theravada Buddhism
toarise right thinking. This study was Documentary Research focusing on the study
fromTipitaka, commentaries, sub-commentaries textbooks and other related
researches and summarized the results of the descriptive data analysis.
The study of the story of the Pseudo-Sciences found in Buddhist Texts or
Sciences of fortune-teller, augury which become a part of Astrology Science as
results of the research found that the story of the Pseudo-Sciences had been
occurred for a long time ago, since the early Buddha’s life time, they were used on
forture-teller, augury and predict characters etc. Even though The Buddha’s life time
still had such Science as found in the society at that time. Thus, according to
Buddhism the Buddha disallowed his disciples study and learn these Sciences
because it is not the way of releasing from sufferings.
The principle of the Pseudo-Science teaching as found in analytical study in
Buddhist Texts, it was found that The principle of the Pseudo-Science teaching had
been occurred for a long time ago, since theBuddha’s life time so, the researcher
showed initially by introducing the various Suttas that the Buddha taught his
disciples that Pseudo-Sciences are the Sciences discouraged the way of Buddhist
monks to Nirvana. The Buddha disallowed Buddhist monks study and learn them
because he pointed out it’s useless on practicing Dhamma.
The concepts of applying the Pseudo-Science with Dhamma of Buddhism, it
was found even though the Buddha disallowed Buddhist monks and Buddhist
laymen study them because he found that it is not the way of releasing from
sufferings. By the way, if the Sciences were used in the right way they could be
useful at the same time it depended on service user and service person. Service
users, the general villagers like to predict the characters should be
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studying principles of Buddhism concerning with make a live or practice effort
according to Buddhism, should be considering Astrology Science is only a tool of
encourage on making a live when the fortune teller predicted the right ways of life,
but at the same time if the fortune tellerpredicted the bad ways of life, should be
considering this is person who gave an advice on carefulness for the ways of life
which was consistent with Appamadha-dhamma (The Dhamma base on carefulness)
service person, the group of this person should be a good model of making a live
for general people. The life will be good or bad it does not depend on a fortune
but it depends on the action of the human, should not be using Astrology Science
to be a tool in seeking for gain and worship, should be bring principle of believe
such as “You get what you give / You get what you deserved” (If you do something
to others, others will do it to you) or the concepts of actions in Buddhism to teach
villagers. Therefore; the life of human, society and community would be good has
to consist of Sammaditthi ( right view), Sammasati (right mindfulness),
Sammasamadhi (right concentration) and Sammavayama (right effort) these are the
actions or the law of actions, not concerning with a fortune.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ในสภาพของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้ส่งผลให้ผู้คนจํานวนมาก
ต้องหาทางออกด้วยการพึ่งพาความเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไสยศาสตร์ และการทรงเจ้าเข้าผี
โดยเฉพาะการทรงเจ้าในปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมของคนในสังคมไทยและนับวันแต่จะเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน
มาก ไม่เว้นแม้แต่ในสังคมชนชั้นกลางที่ได้รับการศึกษา จนเกิดคําพูดว่า “ไม่เชื่ออย่าลบหลู่” ผู้คนที่
เข้าหาร่างทรงเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีปัญหาในชีวิต ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ร่างทรงบางรายถึงกับเผย
แผ่คําสอนที่ขัดแย้งกับหลักพุทธธรรมออกมาตามสื่อต่าง ๆ การทรงเจ้าในทางพระพุทธศาสนาจัดว่า
เป็นไสยศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งเป็นดิรัจฉานวิชาที่พระพุทธองค์ทรงห้ามมิให้ภิกษุกระทํา แต่ทําไมลัทธิ
และพิธีกรรมเหล่านี้กลับเป็นที่นิยมในสังคมไทยเป็นอันมาก ในขณะที่เมืองไทยเองเป็นเมืองแห่ง
พระพุทธศาสนา๑๓ ไสยศาสตร์เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่สะท้อนให้เห็นเรื่องของชนชั้น และ
สถานะทางเศรษฐกิจของผู้คนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในยามที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจไสย
ศาสตร์กลายเป็นความหวังของผู้คนและเฟื่องฟูเป็นพิเศษในยามที่ประชาชนหาทางออกอย่างอื่นไม่ได้
และจัดแบ่งไสยศาสตร์ออกเป็น ๓ ระดับ คือ ไสยศาสตร์ระดับสูง ได้แก่ไสยศาสตร์แห่งอภิปรัชญา
๑๓

พระเฑียรวิทย์ อตฺตสนฺโต, “การศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของร่าง
ทรง :กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘.
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(ลัทธิกรรมเก่า) ระดับกลาง ได้แก่ความศักดิ์สิทธิ์ เช่น ลัทธิเกจิอาจารย์ และรูปเคารพกับการทํานาย
ทายทัก ซึ่งเป็นลัทธิโหราศาสตร์ และระดับต่ํา ได้แก่การทรงเจ้าเข้าผี กับไสยดํา การใช้อํานาจลึกลับ
ในการควบคุมบุคคลอื่นโดยตรง เช่น เสกหนังและตะปูเข้าท้อง เสน่ห์ยาแฝด นะหน้าทอง น้ํามันพราย
เป็นต้น๑๔
การทํานายทายทักได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบัน ถึงกับมีการนํามา
ประกอบเป็นอาชีพหมอดูได้รับการยอมรับมากขึ้น มีบทบาทตามสื่อต่าง ๆ อย่างเห็นได้ชัด และอาจ
กล่าวได้ว่าศาสตร์แห่งการทํานายนั้นมีมาพร้อมกับมนุษย์ เมื่อมนุษย์สงสัยสิ่งใด ย่อมจะหาคําตอบใน
สิ่งนั้น อาจจะใช้วิธีคาดคะเน คาดเดา เทียบเคียง เป็นเบื้องต้น จนสะสมมากเข้าได้เป็นองค์ความรู้
ขึ้นมา ในเบื้องต้นความรู้ต่าง ๆ มีความคลุมเครือไม่ชัดเจน มนุษย์ไม่สามารถอธิบายสาเหตุของ
ปรากฏการณ์ได้ต้องโยนให้เป็นผลจากอํานาจเร้นลับ ต่อเมื่อวัฒนธรรมของมนุษย์เจริญขึ้น ความรู้ใดที่
มนุษย์ศึกษาจนชัดเจน สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้แล้ว ก็ปรากฏออกมาในรูปของศาสตร์ต่าง ๆ๑๕
การแสวงหาเลี้ยงชีพหรือการประกอบอาชีพเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ในสังคมใน
พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่ใช้ฝึกฝนในการเรียนรู้ โดยให้สอดคล้องกับองค์ประกอบแห่งการดําเนิน
ชีวิตเรียกว่า มรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ สัมมาวาจาวาจาชอบ
สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะ เพียรชอบสัมมาสติ ระลึก
ชอบ และสัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ สัมมาอาชีวะเป็นองค์มรรคในการพัฒนาในด้านพฤติกรรมทางด้าน
กาย และวาจา ซึ่งช่วยเสริมสร้างในการพัฒนาคุณภาพจิตและปัญญา ทําให้การพัฒนาครบ
กระบวนการพัฒนาไตรสิกขาเพื่อความมีชีวิตที่ดีงามประณีตยิ่งขึ้น ถึงแม้การเลี้ยงชีพจะเป็นพื้นฐาน
การดําเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน แต่การแสวงหาปัจจัยในการดําเนินชีวิตจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
จริยธรรม คือการดํารงชีวิตโดยสัมมาอาชีวะ๑๖
ความไม่เข้าใจกลไกการทํางานหรือหลักการของโหราศาสตร์ ทําให้บุคคลมีความเชื่อถือ
โหราศาสตร์อย่างผิดเพี้ยน การเข้าใจว่าโหราศาสตร์เป็นศาสตร์วิเศษที่สามารถบอกได้ทุกเรื่อง ทําให้
บุคคลหลงงมงายในคําทํานาย ไม่มีความมั่นใจในการดํารงชีวิตด้วยตนเอง ในทางตรงข้ามการที่เข้าใจ
ว่าโหราศาสตร์เป็นศาสตร์เหลวไหลไร้สาระ ก็ทําให้มองข้ามประโยชน์ที่พึงได้จากศาสตร์โบราณนี้ไป
ส่วนในทางพระพุทธศาสนา
ถือว่าการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เป็นทางที่จะพึงทําได้ด้วย
ความสามารถของตนเอง พระพุทธองค์ทรงสอนให้มนุษย์ใช้ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่อง
๑๔

ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, ไสยศาสตร์ ปรากฏการณ์ของสังคมไทย : ในไสยศาสตร์ครอง
เมือง,(กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด, ๒๕๔๓), หน้า ๑๐๕-๑๑๕.
๑๕

จักรเทพ รําพึงกิจ, “การศึกษาวิเคราะห์ทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทที่มีต่อ
โหราศาสตร์ในยุคปัจจุบัน”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย),
๒๕๕๑.
๑๖
พระธานี เขมธมฺโม (จําปา), “ศึกษาสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑.
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กํากับในเรื่องความเชื่อ โดยยึดหลักกาลามสูตร ทรงให้ใช้เหตุผลพิจารณาในสิ่งต่าง ๆ ว่าสมควร
เพียงใดที่จะเชื่อได้ และให้เชื่อเรื่องกรรมเป็นสําคัญ และพึ่งพระรัตนตรัยดีที่สุด
การได้จัดความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในสังคมแบบชาวบ้าน เป็นความ
เชื่อในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาผสมผสานกับลัทธิพราหมณ์และความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์
หรือผีสางเทวดา ประชาชนไม่อาจแยกได้ว่า ส่วนใดเป็นคําสอนมาจากพระพุทธศาสนาจริง และส่วน
ใดที่เป็นความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดาอันเป็นความเชื่อเดิม รวมไปถึงการเซ่นไหว้บรรพบุรุษและการ
เข้าทรงด้วย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิเคราะห์
ดิรัจฉานวิชาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างความเห็นให้ถูกต้องตามหลักคําสอนของพระพุทธองค์ ไม่
เชื่อหรือศรัทธาอะไรอย่างงมงาย แต่ให้ตั้งอยู่ในศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญา เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
มนุษย์ให้สามารถดํารงชีวิตได้ด้วยตัวเอง โดยไม่พึ่งพาศาสตร์หรือไสยศาสตร์ที่ผิดเพี้ยนจากหลักคําสั่ง
สอนของพระพุทธศาสนา

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาความหมายแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับดิรัจฉานวิชาที่ปรากฏในศาสตร์อื่น
๒.๒ เพื่อศึกษาดิรัจฉานวิชาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๓ เพื่อศึกษาการปรับแนวคิดเกี่ยวกับดิรัจฉานวิชาให้สอดคล้องกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาท

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
๓.๑ ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พร้อมอรรถกถา และฎีกา
๓.๒ ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ ตํารา
เอกสาร และงานวิจัย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาท
เป็นฐานสําคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๔ เรียบเรียง สรุป และนําเสนอผลการวิจยั
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๔.สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิเคราะห์ ดิรัจฉานวิชาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นการ
ศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพื่อที่จะประยุกต์หลักคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาใช้ใน
สังคมไทย โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้
๑.ความหมายของดิรัจฉานวิชาตามแนวพระพุทธศาสนาจากการศึ กษาวิเคราะห์
ความหมายของ ดิรัจฉานวิชาตามแนวพระพุทธศาสนาผลการวิจัยพบว่า ดิรัจฉานวิชา หมายถึง วิชาที่
ขวางกั้นความเจริญ เป็นวิชาที่ขวางทางบรรลุธรรมความรู้ที่ขวางทางมรรคผลนิพพาน ความรู้ที่
ขัดขวางมิให้ถึงมรรคผลนิพพาน เพราะเป็นวิชาที่ทําให้หมกมุ่นเพลิดเพลินยึดติด ทําให้งมงายลุ่มหลง
ไม่ใช้ปัญญา ไม่ใช้เหตุผล อันเป็นเหตุให้เสียเวลาไม่ใช่ทางที่จะทําให้มนุษย์พ้นทุกข์ได้ และดิรัจฉาน
วิชาในทางพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง วิชาทางด้านโหราศาสตร์ เช่น การพยากรณ์ ดูดวง การดู
หมอ การทํานานทายทัก การดูลักษณะ การทําเสน่ห์ ฯลฯ วิชาต่าง ๆ เหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงห้ามมิ
ให้พระภิกษุเรียน เพราะไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไม่ใช่หนทางแห่งการดับทุกข์ที่แท้จริง
ดิรัจฉานวิชาในทรรศนะของนักวิชาการทางศาสนาจากการศึกษาวิเคราะห์ในทรรศนะ
ของนักวิชาการต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่า มีนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาของไทยหลายท่านที่แสดง
ทรรศนะเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไว้ ทุกท่านเห็นไปในทางเดียวกันว่า โหราศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่เหมาะกับ
พระภิกษุ เป็นวิชาที่ขวางการเจริญภาวนาเพื่อความดับทุกข์ และกรรมที่บุคคลกระทํามีความสําคัญ
มากกว่าคําทํานายที่ได้จากโหราศาสตร์ แต่ก็มีบางท่านที่ให้ทรรศนะว่าบุคคลที่ยังต้องข้องเกี่ยวอยู่กับ
โลก โหราศาสตร์ก็เป็นวิชาที่มีประโยชน์อยู่บ้าง ในการเป็นแนวทางดําเนินชีวิตให้ถูกจังหวะของ
ธรรมชาติ
ความเป็นมาของดิรัจฉานวิชาการศึกษาโหราศาสตร์โดยเริ่มจากประวัติความเป็นมา
พบว่าโหราศาสตร์มีความเป็นมายาวนาน โดยเฉพาะโหราศาสตร์ที่ใช้ดวงดาวในการทํานายนั้น อาจ
กล่าวได้ว่ามีมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มสังเกตเทหวัตถุบนท้องฟ้า ด้วยการบันทึกเก็บสถิติมาเป็นเวลานาน จึง
เกิดเป็นศาสตร์ที่มีเนื้อหาเฉพาะขึ้น ในระยะแรกของโหราศาสตร์จะมีวิชาดาราศาสตร์รวมอยู่ด้วย
เพราะตําแหน่งดวงดาวในท้องฟ้ารู้ได้โดยอาศัยการคํานวณที่ซับซ้อน ต่อเมื่อวิชาดาราศาสตร์มีสิ่งที่
ต้องศึกษามากขึ้น มีเนื้อหาวิชามากขึ้นจึงได้แยกไปเป็นอีกวิชาหนึ่งต่างหาก ส่วนการทํานายด้วยวิธีอื่น
ๆ ก็มีความเป็นมาอันยาวนานเช่นกัน
คําสอนเกี่ยวกับดิรัจฉานวิชาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกหลักคําสอนเกี่ยวกับดิรัจฉานวิชา
ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา จากการศึกษาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า หลักคําสอนเกี่ยวกับ
ดิรัจฉานวิชาได้มีปรากฏมาแล้วตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล ดังที่ผู้วิจัยได้นําเสนอไว้แล้วในเบื้องต้นนั้น โดย
ยกพระสูตรต่าง ๆ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนเหล่าพระสาวกเกี่ยวกับเรื่อง
ดิรัจฉานวิชา คือ วิชาที่ขวางต่อทางพระนิพพาน ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามมิให้พระภิกษุเรียนเพราะ
ทรงเห็นว่าไม่มีประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรม และวิชาดังกล่าวนั้นปัจจุบันได้ถูกนํามาใช้กัน
แพร่หลายในสังคมไทย จนกลายเป็นอาชีพ ๆ หนึ่ง เช่น อาชีพหมอดู ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อ
วิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน การทรงเจ้าเข้าผี ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการนําหลักโหราศาสตร์มาใช้
กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า โหราศาสตร์เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนไทย ในทุกมิติ
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ตั้งแต่เกิดจนตาย องค์ประกอบแวดล้อมของชีวิตก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ อาทิ การเมือง
เศรษฐกิจหรือแม้แต่ประเพณีท้องถิ่นในวิถีชีวิตชาวบ้านก็ตาม ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะโหราศาสตร์ถูก
ประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาตามสื่อมวลชนแทบจะทุกแขนง
มีบทบาทต่อดารานักแสดงหรือ
นักการเมืองระดับประเทศ ซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียง ก่อให้เกิดพฤติกรรม ลอกเลียนแบบ
และขยายวงกว้างออกไปอย่างมาก อีกมิติหนึ่งที่พบก็คือ การทําหน้าที่หมอดูหรือโหราจารย์ของ
พระสงฆ์ในพระพุ ทธศาสนาซึ่ งเป็นพฤติกรรมที่ขัดแย้งระหว่างการสนองศรั ทธาชาวบ้านกั บการ
ประพฤติตามพระธรรมวินัย นอกจากนี้ โหราศาสตร์ยังเป็นศาสตร์ที่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็น
เดรัจฉานวิชาคือขัดต่อวิถีแห่งการดําเนินชีวิตด้วยปัญญาไม่ส่งเสริมอัปปมาทธรรมและวิริยธรรม
หลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ในส่วนทรรศนะของพุทธปรัชญาเถร
วาทที่มีต่อโหราศาสตร์ในยุคปัจจุบัน ผู้วิจัยเริ่มด้วยการศึกษาเรื่องการทํานายทายทักสมัยก่อน
พุทธกาล ซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกหลายแห่งจากนั้นจึงยกตัวอย่างการทํานายที่มีมาในสมัย
พุทธกาล จะเห็นว่าการทํานายที่กล่าวถึงมากได้แก่การทํานายมหาปุริสลักษณะ ส่วนวิธีทํานายที่
ปรากฏชัดคือการทํานายฝัน มีปรากฏทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงทํานายฝันของพระองค์เอง และทรง
ทํานายฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล การทํานายฝันนี้เป็นการตีความสัญลักษณ์แบบหนึ่ง ซึ่งเป็น
หลักการพื้นฐานของโหราศาสตร์นั่นเอง สรุปได้ว่าพระพุทธเจ้าเองไม่ได้ทรงปฏิเสธความมีอยู่และ
ความเป็นไปได้ของการ ทํานายทายทักแต่ก็ไม่ทรงสอนให้สาวกวางใจในโหราศาสตร์ ดังที่ปรากฏในทั้ง
พระวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎกว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า โหราศาสตร์เป็นดิรัจฉานวิชา ไม่เหมาะ
กับชีวิตสมณะ ทรงบัญญัติมิให้ภิกษุภิกษุณีข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งการเรียน การสอน และการหาเลี้ยง
ชีพ แต่ก็ทรงอนุญาตให้ภิกษุเรียนวิชาด้านดาราศาสตร์ไว้บ้างเพื่อใช้ในการนับวัน เวลา ส่วนในการ
ทํานายนั้นทรงห้ามเด็ดขาด ในการอธิบายหลักการของโหราศาสตร์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท
ผู้วิจัยได้ยกหลักธรรมมาอธิบายหลายข้อ ได้แก่ เรื่องนิยาม ๕ อันเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ของธรรมชาติ เรื่องกรรมและวัฏฏะที่นักโหราศาสตร์มักจะอ้างถึง และเข้าใจคลาดเคลื่อนกับหลักพุทธ
ศาสนา เรื่องของธาตุ ๔ ที่ดูจะพ้องกับโหราศาสตร์ จากนั้นอธิบายเรื่องจริตในฐานะที่เป็นทฤษฎี
บุคลิกภาพของพุทธศาสนา และเรื่องความเพียร การพึ่งตนเองที่พุทธปรัชญาเถรวาทเน้นมากกว่าการ
ที่จะยอมรับชะตากรรม รวมทั้งเรื่องเสรีภาพในพุทธปรัชญาเถรวาทซึ่งสรุปได้ว่าพุทธศาสนา สอนว่า
บุคคล มีเสรีภาพที่จะเลือกกระทําได้ด้วยเจตนาที่ประกอบด้วยกุศลหรืออกุศล
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ศึกษาวิเคราะห์การบรรลุธรรมของกลุ่มบุคคลหลากหลายอาชีพในพระพุทธศาสนาเถรวาท
An analytical study of enlightenment of people according to their occupations in
Theravada Buddhist
วิระดา แก่นกระโทก
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์เรื่องศึกษาวิเคราะห์การบรรลุธรรมของกลุ่มบุคคลหลากหลายอาชีพใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) ศึกษาแนวคิดเรื่องอาชีพในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) ศึกษาการบรรลุธรรมของกลุ่มบุคคลหลากหลายอาชีพในสมัยพุทธกาล
และ ๓) วิเคราะห์การบรรลุธรรมของบุคคลหลากหลายอาชีพในพระพุทธศาสนาเถรวาท งานวิจัยนี้
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร โดยสํารวจข้อมูลชั้นปฐมภูมิจากพระไตรปิฎก
อรรถกถา สํารวจข้อมูลทุติยภูมิจากตําราวิชาการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยพบว่า
๑) อาชีพในสมัยพุทธกาลที่ปรากฏในพระไตรปิฎกโดยการระบุชื่ออาชีพมี ๒๔ อาชีพ
เช่น พลช้าง พลม้า ทาสเรือนเบี้ย พ่อครัว ช่างดอกไม้ นักบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาชีพอื่นๆ ที่
มิได้ระบุชื่อโดยตรง เพียงแต่ใช้คําว่า “อาชีพที่อาศัยศิลปะอย่างอื่นทํานองนี้” ส่วนในคัมภีร์อรรถกถา
ได้ระบุชื่อของอาชีพในสมัยพุทธกาลมากกว่าในพระไตรปิฎก โดยสามารถจัดเป็น ๗ กลุ่มอาชีพ คือ
อาชีพบริการ อาชีพช่างฝีมือ วิชาชีพ อาชีพบันเทิงธุรกิจ อาชีพรับราชการ อาชีพค้าขาย และ การ
เลี้ยงสัตว์และเกษตรกรรม พุทธศาสนาเถรวาท เน้นย้ําในเรื่องอาชีพสุจริตเป็นเบื้องต้น ผู้ที่ประพฤติ
ปฏิ บั ติ ดํ า เนิ น ไปตามหลั ก อาชี พ ที่ สุ จ ริ ต นั้ น ย่ อ มมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ อาชี พ ในอริ ย มรรคอั น ได้ แ ก่
สัมมาอาชีวะ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการดําเนินไปสู่การบรรลุธรรม
๒) การบรรลุธรรม คือ การบรรลุมรรคผลในระดับต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท
ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงสุด ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทามี พระอนาคามี และพระอรหันต์
โดยปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา และกัมมัฏฐาน พระมหาสาวก ๘๐ องค์ มาจากกลุ่มบุคคลหลากหลาย
อาชีพในสมัยพุทธกาลที่ได้บรรลุธรรม คือ พระอรหัตผล จัดเป็น ๑๗ กลุ่มอาชีพ คือ นักบวช พระสงฆ์
กษัตริย์ พระโอรสหรือพระนัดดา ปุโรหิต อํามาตย์ เศรษฐี บุตรหรือหลานเศรษฐี อาจารย์สอนมนต์
บุตรพราหมณ์ทั่วไป บุตรพราหมณ์ร่ํารวย หมอดู ช่างกัลบก ชาวประมง คนอาศัยวัด โจร คนลวงโลก
และสามารถจัดลักษณะการบรรลุธรรมเป็น ๓ ประเภท คือ บรรลุธรรมจากการฟังธรรม บรรลุธรรม
จากการปฏิบัติ และบรรลุธรรมจากการฟังธรรมและปฏิบัติคู่กัน
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๓) อาชีพของบุคคล มีผลต่อการบรรลุธรรม โดยต้องเป็นสัมมาอาชีพ อันเป็นองค์ธรรม
ข้อ ๑ ในมรรค ดังกรณีพระมหาสาวก ๘๐ องค์ กลุ่มที่มีอาชีพเดียวกัน จะมีลักษณะการบรรลุธรรมที่
คล้ายคลึงกันเป็นส่วนมาก การประกอบอาชีพในปัจจุบันอย่างเดียว ยังไม่พอเพียงที่จะส่งผลให้เกิด
การบรรลุธรรมของแต่ละบุคคล หากแต่จะต้องมีปัจจัยที่ส่งผลต่ออาชีพและการบรรลุธรรมอีก ๔
ประการ คื อ การได้ สั่ ง สมบุ ญ มาแต่ ช าติ ป างก่ อ น การดํ า รงตนไว้ ใ นทางที่ ถู ก ต้ อ ง การได้ พ บ
กัลยาณมิตรผู้บอกหนทาง และการได้อยู่ในสถานที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม อาชีพของมนุษย์ในสังคม
ปัจจุบัน ยังสามารถส่งผลให้เกิดการบรรลุธรรมได้ ถ้าหากอาชีพนั้นเป็นสัมมาอาชีวะจริงๆ และผู้
ประกอบอาชีพนั้นดําเนินชีวิตตามอริยมรรค

ABSTRACT
The purposes of this thesis were 1) to study concepts of occupations in
Theravada Buddhism, 2) to study Enlightenment of people according to their
occupations in Buddha's life period, and 3) to analyze the Enlightenment of people
according to their occupationห in Theravāda Buddhism. This research applied the
qualitative research focusing on documents by studying the Tipitaka Commentary in
the primary level and academic texts, documents and other related researches in
the secondary level.
Results of the research
1) The results of the analytical study revealed that the twenty-four
occupations in Dhamma’s life period appeared in Tipitaka with identifying names
such as mahouts, grooms, slaves, florists and accountants etc. Moreover, there were
the other occupations without identifying names directly. They identify “the
occupations depending on the other arts”. Identifying the names of the occupations
was appeared in the commentaries more than in Tipitaka. The occupations were
classified into seven groups: service, craftsman, profession, entertainment business,
government service, commerce, and animal husbandry and agriculture. Theravada
Buddhism focused on the honest occupations. The practitioners behave according to
the principles of the honest occupations. They will have the relationship with the
occupations in Ariyamagga such as Samma-ajiva, one of components in the
Enlightenment.
2) The Enlightenment is attaining Magga in the various levels in Theravāda
Buddhism on the primary level to the ultimate level such as Sotapanna, Sakadagami,
Anagami and Arahanta by performing according to Three Sikkhas and Kamatthana.
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The eighty senior monks coming from the various occupations in the Buddha’s life
period were Arahattaphala classified into seventeen groups of the occupations:
ascetics, monks, kings, princes or princesses, priests, millionaires, children of the
millionaires, magic teachers, children of general Brahman, children of rich Brahman,
fortune tellers, barbers, fishermen, people living in the monasteries, robbers and con
artists. Moreover, they can be classified by the characteristics of the Enlightenment
into three kinds: the Enlightenment from listening to sermon, the Enlightenment
from the practice and the Enlightenment from both listening to sermon and the
practice.
3) The occupations of the people affect the Enlightenment by Sammaajiva. For example, the eighty senior monks having the same occupation will have
the similar characteristics of the Enlightenment. The occupation in the present has
no enough in the Enlightenment of the individuals but has four factors effecting the
occupations and the Enlightenment: collecting the merit in the past, behaving
correctly, meeting the good friends, and living in the appropriate places. However,
the occupations of the humans in the present society can affect the Enlightenment if
the occupations are Samma-ajiva and the people live in Ariyamagga.

๑. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
พระพุทธศาสนาถือกําเนิดมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๒๕๐๐ ปี ได้มี
หลักคําสอนมากมาย และมีสาวก อุบาสก อุบาสิกาเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักคําสอนนั้นๆ จนบรรลุมรรค
ผล ตามสมควรแก่สิ่งที่ตนได้ปฏิบัติ อนึ่งจะพบว่าพระพุทธศาสนามีลักษณะพิเศษคือ การเห็นว่า
มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษ คือเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ และถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็ด้วยการฝึก” อันเป็นลักษณะ
หนึ่งของการเป็นศาสนาประเภทมนุษย์นิยม(Humanism)กล่าวคือการให้ค่าแก่มนุษย์ว่าเป็นผู้ที่มี
ความสามารถเรียนรู้หรือฝึกฝนเพื่อการก้าวไปสู่การพัฒนาที่ดีกว่าได้ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นผิดไปจาก
ศาสนาประเภทเทวนิยมอื่นๆที่มุ่งที่จะชี้ให้มนุษย์เห็นว่าตนเองถูกกําหนดหรือสร้างมาจากสิ่งที่อยู่
เหนื อ ธรรมชาติ ที่ ม นุ ษ ย์ เ องจะต้ อ งสยบยอมและตอบแทนต่ อ สิ่ ง นั้ น ด้ ว ยความภั ก ดี ความที่
พระพุ ท ธศาสนาได้ มุ่ ง เน้ น ถึ ง การเห็ น คุ ณ ค่ า ของความเป็ น มนุ ษ ย์ ดั ง กล่ า วเราจะพบว่ า “คํ า สอน
พระพุทธศาสนานั้นล้วนมีจุดมุ่งหมายที่จะเปิดโอกาสให้มนุษย์ทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสในการพัฒนา
ตนเองตามแนวทางแห่งคําสอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้นั้นโดยมิได้จํากัดเพศวัยหรือสถานะอาชีพ
และวรรณะดังปรากฏในพุทธประสงค์ครั้งเมื่อทรงตัดสินพระทัยในการประกาศพระสัจจธรรมเป็นครั้ง
แรกว่า“สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจงฟัง จงปล่อยศรัทธามาเถิด เราได้เปิดประตู อมตธรรมแก่สัตว์ทั้งหลาย
เหล่านั้นแล้ว” พุทธพจน์นี้มีความหมายว่าการเปิดประตู อมตธรรมของพระองค์นั้นมิได้จํากัดเฉพาะ
สัตว์จําพวกใดจําพวกหนึ่งเท่านั้นแต่มุ่งถึงสัตว์ทั้งหลายคือบรรดา พรหม เทวดา มารมนุษย์ อมนุษย์
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ทั้งหลาย หรือหากจะกล่าวเฉพาะมนุษย์ก็มิได้มีนัยแห่งการแบ่งชั้นวรรณะแต่ประการใด แม้เมื่อครั้งที่
ทรงส่งพระสาวกออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้มุ่งส่งไปเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ
แต่มุ่งส่งไปเพื่อประโยชน์แก่บรรดาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังปรากฏในพุทธพจน์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจํานวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” ซึ่งในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งความเป็นปึกแผ่นของ
พระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ได้หลอมรวมผู้ที่เข้ามาสู่กระแสแห่งหลักธรรมที่ทรงบรรลุโดยไม่มี
การแบ่งชั้นวรรณะเพราะคนที่เข้ามาบวชนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็เรียกว่าเป็นพุทธสาวกทั้งสิ้น ดังปรากฏ
ในพุทธพจน์ว่า “วรรณะ ๔ เหล่านี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพทย์ ศูทร ออกจากเรือนมาบวชใน
ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อโคตรเดิมรวมเรียกว่า สมณะเชื้อสาย ศากยบุตรทั้งสิ้น
เหมือนมหานทีทุกสาย คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหีไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคตร
เดิมรวมเรียกว่ามหานทีทั้งสิ้น”
ในสมัยพุทธกาลนั้นมีการประกอบอาชีพ ๒ อย่าง ได้แก่ ๑) อาชีพชั้นต่ํา อาชีพสามัญ
เช่นอาชีพถากไม้ อาชีพเทขยะ ๒)อาชีพชั้นสูง เช่นอาชีพทํานา อาชีพค้าขาย อาชีพเลี้ยงโค อาชีพ
เหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ น อาชี พ ที่ มี ป รากฎอยู่ ใ นทุ ก สั ง คม และเมื่ อ คนในอาชี พ เหล่ า นี้ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลของ
พระพุทธศาสนาแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงหากจะกล่าวถึง
ความแตกต่างของอาชีพหรือการได้มาซึ่งอาชีพของคนในสังคมนั้น พระพุทธศาสนาได้กล่าวว่ามาจาก
สาเหตุหลักคือ “กรรม” ดังปรากฏในพระพุทธพจน์ที่ว่า “บุคคลเป็นชาวนาก็เพราะกรรม เป็นช่างศิลปะ
ก็เพราะกรรม เป็นพ่อค้าก็เพราะกรรม เป็นผู้รับใช้ก็เพราะกรรม บุคคลแม้เป็นโจรก็เพราะกรรม เป็น
ทหารอาชีพก็เพราะกรรม เป็นปุโรหิตก็เพราะกรรม แม้เป็นพระราชา ก็เพราะกรรมทั้งนั้น” ในการ
ประกอบอาชีพของมนุษย์นั้นพระพุทธศาสนาก็ได้กําหนดว่า “มีบางอาชีพที่ควรทําและมีบางอาชีพที่ไม่
ควรทํา เช่น การประกอบอาชีพค้าขายศัสตราวุธ การค้าขายสัตว์ การค้าขายเนื้อ การค้าขายของมึนเมา
การค้าขายยาพิษ” อาชีพเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นการประกอบอาชีพที่ผิดหรือ “อาชีววิบัติ” ในทางที่ถูกนั้น
พระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนในสังคมประกอบอาชีพที่สุจริตตามหลักของ “สัมมาอาชีพ” ตามหลักของ
อริยมรรคมีองค์แปดประการ
ในสังคมสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นแล้ว พระพุทธองค์ได้ทรงเสด็จไป
เผยแผ่พระธรรมคําสอนแก่คนทุกสาขาอาชีพเป็นเหตุให้มีคนหลากหลายอาชีพได้บรรลุธรรมเป็น
จํานวนมากบ้างน้อยบ้างแม้ในที่สุดจะมีการแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มได้แก่ “พระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา แต่ทุกกลุ่มก็ล้วนเป็นผู้ที่มาจากทุกสาขาอาชีพ เช่น “พระอุบาลีมาจากอาชีพช่างกัลบก (ช่าง
ตัดผม) ของเจ้าศากยะทั้ง ๕ ซึ่งเป็นผู้ที่มาจากอาชีพของนักปกครอง” “พระองคุลิมาลมาจากอาชีพ
โจร” “พระอัมพปาลีภิกษุณีมาจากอาชีพหญิงนครโสเภณี (หญิงขายบริการทางเพศ” “พระนางขุตชุ
ตรามาจากอาชีพคนรับใช้ (นางทาสี)” “ขุนโจรเคราแดงผู้บรรลุโสดาบันก็มาจากอาชีพโจรนักฆ่าและ
เพชฌฆาตหลวง” งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า พระพุทธองค์ทรงใช้อุบายวิธีเช่นใดในการ
แสดงหลักการทางพระพุทธศาสนาให้กับผู้คนที่อยู่ในสถานะและอาชีพที่แตกต่างกันนั้น และในบรรดา
อาชีพทั้งหลายนั้นผู้ที่บรรลุธรรมโดยมากมาจากอาชีพใดและเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และต้องการ
ที่จะตอบคําถามต่อไปว่าอาชีพของคนมีผลกับการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างไร อาชีพของคนมี
ผลต่อการบรรลุธรรมในครั้งพุทธกาลอย่างไรอาชีพของคนทําให้เรารู้วิถีชีวิตของคนในยุคพุทธกาล

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๑๒๐

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

อย่างไร เห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่น่าสนใจและเป็นปัญหาใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดศึกษามาก่อน
หากมีการนําประเด็นปัญหาต่างๆ ไปศึกษาและได้ผลวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใคร่ต่อการศึกษาในอนาคตต่อไป

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องอาชีพในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๒ เพื่อศึกษาการบรรลุของกลุ่มบุคคลหลากหลายอาชีพในสังคมสมัยพุทธกาล
๒.๓ เพื่อวิเคราะห์การบรรลุธรรมของกลุ่มบุคคลหลากหลายอาชีพในพระพุทธศาสนาเถรวาท

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
๑. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) โดยมีวิธีเก็บข้อมูลจาก
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส
๒. รวบรวมข้อมูลชั้นทุติยภูมิ ( Secondary Sources) ได้แก่งานนิพนธ์ ของนักวิชาการ
ร่วมสมัย และเอกสารงานวิจัย บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้
๓. นําข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๔. สรุปข้อมูลเพื่อนําเสนอผลงานการวิจัยต่อไป

๔. สรุปผลการวิจัย
๑. คํ า ว่ า อาชี พ ทางภาษาศาสตร์ มาจากคํ า สั น สกฤต แต่ ใ นภาษาบาลี ใ ช้ คํ า ว่ า อาชี ว
หมายถึง การเลี้ยงชีวิต การทํามาหากิน เป็นต้น อาชีพในสมัยพุทธกาลที่ปรากฏในพระไตรปิฎกโดย
การระบุชื่ออาชีพมี ๒๔ อาชีพ เช่น พลช้าง พลม้า ทาสเรือนเบี้ย พ่อครัว ช่างดอกไม้ นักบัญชี เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีอาชีพอื่นๆ ที่มิได้ระบุชื่อโดยตรง เพียงแต่ใช้คําว่า “อาชีพที่อาศัยศิลปะอย่างอื่นทํานอง
นี้” ส่วนในคัมภีร์อรรถกถา ได้ระบุชื่อของอาชีพในสมัยพุทธกาลมากว่าในพระไตรปิฎก โดยสามารถ
จัดเป็น ๗ กลุ่มอาชีพ คือ อาชีพบริการ อาชีพช่างฝีมือ วิชาชีพ อาชีพบันเทิงธุรกิจ อาชีพรับราชการ
อาชีพค้าขาย และ การเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรรม พุทธศาสนาเถรวาท เน้นย้ําในเรื่องอาชีพสุจริตเป็น
เบื้องต้น ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติดําเนินไปตามหลักอาชีพที่สุจริตนั้น ย่อมมีความสัมพันธ์กับอาชีพใน
อริ ย มรรคอั น ได้ แ ก่ สั ม มาอาชี ว ะ ซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของการดํ า เนิ น ไปสู่ ก ารบรรลุ ธ รรม
หลีกเลี่ยงจากมิจฉาอาชีวะ อันเป็นทางอบายหายนะ
๒. การบรรลุธรรม หมายถึง การสําเร็จหรือถึงจุดหมายในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่การ
เข้าใจธรรมในระดับต้นๆ คือ ระดับโลกียะ จนถึงเข้าใจถึงธรรมในระดับมรรคผล คือ ระดับโลกุตระ
จัดเป็น ๔ ระดับคือ ระดับโสดาบัน ระดับสกทาคามี ระดับอนาคามี และระดับอรหัต กลุ่มบุคคล
หลากหลายอาชี พที่ ปรากฏอยู่ ใ นพุทธศาสนานั้น ล้วนมาจากหลายวรรณะ มี จริตและความคิดที่
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แตกต่างกันไป บุ ค คลที่ จ ะสามารถบรรลุ ธ รรมในขณะที่มีอาชี พที่ แ ตกต่ างกั นนี้ ถ้ า หากปราศจาก
ความคิดแบบโยนิโสมนสิการแล้ว การทําอาชีพต่างๆย่อมไม่สามารถจะถึงความสมบูรณ์ได้ พระ
มหาสาวกทั้ง ๘๐ องค์ เป็นกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นความหลากหลายของกลุ่มบุคคลหลากหลาย
อาชีพ
๓. อาชีพของบุคคล มีผลต่อการบรรลุธรรม โดยต้องเป็นสัมมาอาชีพ อันเป็นองค์ธรรม
ข้อ ๑ ในมรรค ดังกรณีพระมหาสาวก ๘๐ องค์ ที่ลักษณะการบรรลุธรรมของท่านที่มีอาชีพเดียวกัน
จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วนมาก การประกอบอาชีพในปัจจุบันอย่างเดียว ยังไม่พอเพียงที่จะ
ส่งผลให้เกิดการบรรลุธรรมของแต่ละบุคคล หากแต่จะต้องมีปัจจัยที่ส่งผลต่ออาชีพและการบรรลุ
ธรรมอีก ๔ ประการ คือ การได้สั่งสมบุญมาแต่ชาติปางก่อน การดํารงตนไว้ในทางที่ถูกต้อง การได้พบ
กัลยาณมิตรผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ และการได้อยู่ในสถานที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม อาชีพของมนุษย์ในสังคม
ปัจจุบัน ยังอาจส่งผลให้เกิดการบรรลุธรรมได้ ถ้าหากอาชีพนั้นเป็นสัมมาอาชีวะจริงๆ และยังมีผู้
ดําเนินปฏิบัติตามอริยมรรคอยู่
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การศึกษาหลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์
A Study of Buddhist Ethics Found in Folk Songs of Nakhonsawan
พัชรินทร์ อินทร์นิ่ม
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาหลักพุทธจริยธรรมที่
ปรากฏในพระพุ ท ธศาสนานิ ก ายเถรวาท (๒) เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ น มาของเพลงพื้ น บ้ า นจั ง หวั ด
นครสวรรค์และ (๓) เพื่อวิเคราะห์หลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) โดยศึกษาข้อมูลทางการ
ค้นคว้าหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและนํามาวิเคราะห์เป็นเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า
๑) หลั ก พุ ท ธจริ ย ธรรมที่ ป รากฏในพระพุ ท ธศาสนานิ ก ายเถรวาท แบ่ ง ออกเป็ น
๓ ประเภท คือ (๑) จริยธรรมระดับต้น ได้แก่ ศีล ๕, ธรรมคุ้มครองโลก ๒, พรหมวิหาร๔ อิทธิบาท
๔, ทิศ ๖ และมงคล ๓๘ ประการ (๒) จริยธรรมระดับกลาง ได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐ (๓) จริยธรรม
ระดับสูงได้แก่ มรรคมีองค์ ๘
๒) เพลงพื้ น บ้ า นจั ง หวั ด นครสวรรค์ เป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น
ที่ ส ะท้ อ นถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนในอดี ต ซึ่ ง สื บ เนื่ อ งมาจากที่ จั ง หวั ด นครสวรรค์ มี ภู มิ ศ าสตร์
ที่เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม เพราะมีแม่น้ําสายหลัก คือ แม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่าน ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม วิถีชีวิตของชุมชนเป็นไปอย่างเรียบง่าย
มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสมัครสมานสามัคคี เมื่อมีงานหรือกิจกรรมต่างๆ ก็จะ
ช่วยกันทํากิจกรรมนั้นจนสําเร็จ และเมื่อถึงฤดูการทํานาชาวบ้านก็จะรวมกลุ่มกัน
เพื่อ
ช่วยกันทํานาและในระหว่างการทํานาก็จะผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยด้วยการเปล่งเสียงร้องพร้อมๆ
กั น เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม พ ร้ อ ม เ พ รี ย ง แ ล ะ จั ง ห ว ะ ใ น ก า ร ทํ า ง า น ต่ อ ม า จึ ง เ กิ ด เ ป็ น
เพลงขึ้ น ซึ่ ง มี ทั้ ง การร้ อ งร่ ว มกั น และร้ อ งโต้ ต อบกั น ซึ่ ง เพลงพื้ น บ้ า นจั ง หวั ด นครสวรรค์
แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ เพลงรําวง, เพลงปฏิพากย์ และเพลงประกอบการละเล่นเบ็ดเตล็ด
๓) หลั ก พุ ท ธจริ ย ธรรมในพระพุ ท ธศาสนานิ ก ายเถรวาท ที่ ส อดแทรกไว้
ในเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง ๓ ประเภท คือ เพลงรําวง, เพลงปฏิพากย์ และ
เพลง
ประกอบการละเล่ น เบ็ ด เตล็ ด ส่ ว นใหญ่ ส อดแทรกหลั ก พุ ท ธจริ ย ธรรมระดั บ ต้ น คื อ ศี ล ๕
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ธรรมคุ้มครองโลก ๒, พรหมวิหาร ๔, อิทธิบาท ๔, ทิศ ๖ และมงคล ๓๘ ประการ เนื่องจาก หลัก
พุทธจริยธรรมระดับต้น เป็นหลักจริยธรรมพื้นฐานซึ่งเป็นข้อปฏิบัติของชาวพุทธ
ที่ทําให้
ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุข.

ABSTRACT
The objectives of this research were: (1) to study the Buddhist ethics found
in Theravada Buddhism, (2) to study the history of the folk songs of Nakhonsawan,
and (3) to analyze the Buddhist ethics found in the folk songs of Nakhonsawan. This
research applied the documentary research with collecting data from Tipitaka,
academic textbooks, related documents and researches. Analysis of the data used
the analysis of the content and the summary of the research used presenting the
descriptive results of the research.
The results showed that
1. The Buddhist ethics found in Theravada Buddhism were divided into
three categories: 1) the elementary level ethics: Penca-Sila (the Five Precepts),
Lokapala (Virtues that protect the world), Four Brahmavihara (the Four sublime
states of mind), Four Iddhipada (the Four Paths of Accomplishment), Six Disa (the Six
direction) and Thirty-eight Mangala (the Thirty-eight Blessings), (2) the middle level
ethics: Ten Kusalakammapatha (the Tenfold way of good action), and (3) the high
level ethics: Atthangika-magga (the Noble Eightfold Path).
2. The folk songs are the local cultural heritage that reflects the lifestyle of
the community in the past. Nakhonsawan Province has suitable geography for the
agriculture because the Chao Phraya River flows through Nakhonsawan Province. The
majority of the population performs the agriculture. The lifestyle is simple. The
people have close relationship, are generous, and have the unity. When doing the
activities, the people helped to do the activities together until finishing. When the
farming season arrived, the farmers gather together to help the farming. Meanwhile,
the farmers sing a song together to relax from the farming. Then, these songs singing
as a duet and the interacting each other become the folk songs of Nakhonsawan
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Province. The folk songs were divided into three categories: (1) Folk Dance songs, (2)
Interactive songs, and (3) other theme songs.
3. Buddhist ethics in the Theravada Buddhism interfered in the folk songs
were mostly the elementary level ethics: Penca-Sila (the Five Precepts), Lokapala
(Virtues that protect the world), Four Brahmavihara (the Four sublime states of
mind), Four Iddhipada (the Four Paths of Accomplishment), Six Disa (the Six direction)
and Thirty-eight Mangala (the Thirty-eight Blessings) because the the elementary
level ethics is the basic ethics as the practice of the Buddhist, It makes everyone happy.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ที่ เ จริ ญ ขึ้ น แล้ ว นั้ น ย่ อ มต้ อ งการศิ ล ปะและความบั น เทิ ง ใจ
ที่นอกเหนือไปจากความสุข และความสะดวกทางด้านกาย จึงจะเรียกได้ว่ามีชีวิตสมบูรณ์อย่าง
แท้ จ ริ ง มนุ ษ ย์ จึ ง คิ ดสร้ า งสรรค์ วัฒ นธรรมในรู ป ของศิ ล ปะ และความบั น เทิ ง ใจแขนงต่ า ง ๆ ขึ้ น
อีก มากมาย บทเพลงนั บ เป็ น ศิล ปะแขนงหนึ่ งที่ ม นุ ษ ย์ไ ด้ ส ร้ า งขึ้น เพื่ อใช้เป็ นสื่ อในการถ่ า ยทอด
ความรู้ สึ กนึกคิ ด ตลอดจนอารมณ์ต่าง ๆ ให้ผู้อื่นได้ท ราบจึงให้ ความบันเทิง ใจแก่ม นุษ ย์มาเป็น
เวลานาน เพลงเป็นภาษาสากลอันยิ่งใหญ่ที่ปรากฏในสังคมมนุษย์ชาติ มนุษย์ได้สร้างสรรค์เพลงตาม
อารมณ์สะเทือนใจ ตามแรงบันดาลใจ ผสมกับจินตนาการที่มีต่อชีวิตและธรรมชาติ เพลงจึงเป็น
ส่วนหนึ่งที่สําคัญสําหรับชีวิต “เราจะพบว่าเพลงต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของวัฒนธรรมที่
เพลงเป็นส่วนหนึ่งอยู่ด้วยเพราะจากเพลงเราจะทราบถึงทัศนคติ ค่านิยมต่างๆ ที่เป็นอิสระของปัจเจก
บุคคล หรือกลุ่มที่แสดงออกในเนื้อเพลงทั้งอาจทราบถึงนิทานความเชื่อและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ซึ่งเราไม่อาจพบได้จากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลแต่ประการเดียว” ๑๗
บทเพลงถือกําเนิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับสังคมมนุษย์ที่มีมาจากชีวิตมนุษย์และเป็นผลงานที่
สร้างสรรค์โดยน้ํามือของมนุษย์ทั้งสิ้นบทเพลงเป็นศิลปะที่แพร่หลายทั่วไปในสังคม๑๘
กระแสการเคลื่อนไหวของสังคมนั้น เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงหลากหลายอย่างไม่
มีวันหยุด ในกระบวนการเคลื่อนไหวจึงก่อให้เกิดของใหม่ขึ้นมาอย่างมากมายอย่างไม่มีการชะงัก
๑๗

กฤษณา คงยิ้ม,“การวิเคราะห์เพลงพื้นบ้านประกอบการละเล่นเพลงพื้นบ้านจากตําบลเขาทอง
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์”, ปริญญานิพนธ์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร, ๒๕๓๑).
๑๘
จิ น ต น า ดํ า ร ง เ ลิ ศ , “ว ร ร ณ ก ร ร ม เ พ ล ง ลู ก ทุ่ ง ”, ( ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร : โ ร ง พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๓), หน้า ๑.
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เช่นกัน พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่หลักธรรมเข้ามาในประเทศไทยโดยรูปแบบต่าง ๆซึ่งอาจจะมาใน
หลักคําสอนโดยตรง หรืออาจจะแทรกเข้ามาในวรรณกรรมชาวบ้าน หรือแม้กระทั่งบทเพลงพื้นเมือง
ที่ว่าด้วยเรื่องบุญ-บาป ซึ่งปรากฏให้เห็นชัด เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงสอนธรรมะ ความสอดคล้อง
ของบทเพลงกับพระพุทธศาสนาได้สัมพันธ์กันอย่างเห็นได้ชัด “ในครั้งพุทธกาล ภิกษุปล่อยกระแสจิต
ไปตามบทเพลงที่ได้ยินมาจากคนหาฟืนยังสามารถทําให้บรรลุธรรมวิเศษ”๑๙
พระพุทธศาสนาเป็นกรอบแห่งความประพฤติปฏิบัติมาช้านานรูปแบบของการดําเนิน
ชีวิตส่วนใหญ่จึงอยู่ในกรอบของศาสนา คนไทยก็ยึดถือตามอย่างบรรพบุรุษ
ไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก ศาสนามีความผู้พันกับวิถีชีวิตของคนไทยอย่างมาก เป็นพลังสําคัญอย่างยิ่ง มี
อย่างหนึ่ง
อิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตอย่างแท้จริง เป็นระบบความเชื่อและความศรัทธา
ดุจประทีปให้แสงสว่างในการดําเนินชีวิตของพวกเขา หลายยุคหลายสมัยที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการบริหารปกครองบ้านเมือง๒๐
เพลงพื้นบ้านเป็นเพลงที่สอดแทรกในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ให้ข้อคิด คติสอนใจ และ
ยั ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความสามั ค คี สภาพวิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมประเพณี ต่ า งๆ รวมทั้ ง
ยั ง ปลู ก ฝั ง ให้ ค นไทยมี จิ ต ใจโอบอ้ อ มอารี เอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ เห็ น ได้ จ ากในอดี ต คนไทยมี วิ ถี ชี วิ ต
ที่เรียบง่าย อยู่กันแบบพี่น้อง แต่ในสังคมไทยปัจจุบัน มีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย
ทั้ง
ปัญหาสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะคนไทยขาดการปลูกฝัง
อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และวิถีชีวิตแบบไทย๒๑
เนื่องจากเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์เป็นภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า และสอดแทรก
หลักคุณธรรมจริยธรรมไว้ในบทเพลงซึ่งเป็นการบ่มเพาะ ขัดเกลาจิตใจให้
เป็นผู้อ่อน
น้อมถ่อมตน อีกทั้งเพลงพื้นบ้านยังเป็นมุขปาฐะที่จําเป็นต้องอาศัยการบอกกล่าว และจดจําสืบ
ต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยใช้วิธีการสืบทอดแบบปากต่อปากไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ดังนั้นข้อมูลอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ อีกทั้งหากเรามองข้ามผู้ทรงคุณวุฒิด้านเพลงพื้นบ้านไปก็จะ
ทําให้ผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถบอกเล่าความเป็นมาของเพลงพื้นบ้านได้
ก็จะทําให้เพลง
พื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ในด้านนั้น ๆ สูญหายไปตามกาลเวลา
๑๙

พระศิริมังคลาจารณ์ ,“มงฺคลตฺถทีปนี ปฐโม ภาโค”, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย,
๒๔๙๘), หน้า ๒๗๑-๒๗๒.
๒๐
พระมหาสุชาติ สุชาโต (สมมาตร), “การศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมและวิธีการใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในลิลิตตะเลงพ่าย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต(บัณฑิตวิทยาลัย : มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๙).
๒๑
ประทีป สุขโสภา, เอกสารประกอบการสอนวิชาศิลปะกับชีวิต การแสดงศิลปะท้องถิ่น,(สุโขทัย :
มปท., ๒๕๓๓), หน้า ๑๔.
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จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏใน
เพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ว่ามีความเป็นมา และประเภทของเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์
อย่างไร มีวิธีการสอนจริยธรรมที่สอดแทรกอยู่ในเพลงพื้นบ้านตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร
บ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบทอดเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ให้ดํารงอยู่คู่
นครสวรรค์ และเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสสืบสาน รักษาไว้ซึ่งมรดกอันล้ําค่าทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นตนเองต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาหลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
๒.๒ เพื่อศึกษาความเป็นมาของเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์
๒.๓ เพื่อวิเคราะห์หลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏในเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และการวิจัยภาคสนาม
(Field Research) โดยนําการสัมภาษณ์มาประกอบเนื้อหาวิทยานิพนธ์ มีขั้นตอนการศึกษาวิจัยดังนี้
๑. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) คือ ข้อมูลเพลงพื้นบ้านที่ได้จากปากคําของ
วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านตําบลเขาทอง และข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น
ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์บุคคลในท้องถิ่นโดยตรง
๒. ขั้นทุติยภูมิ (Secondaty Source) คือ ข้อมูลที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าได้แก่
หนังสือ ตําราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ เอกสารสิ่งตีพิมพ์ ที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านตําบลเขาทอง เช่น
วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๓. วิจัยภาคสนาม (practicalpart
research) โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านตําบลเขาทอง จํานวนไม่ต่ํากว่า ๑๐ คน และบันทึกภาพการแสดง
พื้นบ้านตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
๔. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
๑) เรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากตํารา เอกสาร งานวิจัย
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และรูปถ่าย
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๒) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
๓) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าทั้ ง หมด โดยใช้ ห ลั ก ธรรมคํ า สอนของพระพุ ท ธเจ้ า
เป็นแนวทางให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้
๔) นําเสนอผลงานวิจัย
๕) สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

๔.สรุปผลการวิจัย
๔.๑ จากการศึ ก ษาหลั ก พุ ท ธจริ ย ธรรมในพระพุ ท ธศาสนานิ ก ายเถรวาท พบว่ า
หลักพุทธจริยธรรมแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ จริยธรรมระดับต้น ได้แก่ ศีล ๕, ธรรมคุ้มครองโลก ๒,
พรหมวิหาร ๔, อิทธิบาท ๔ ทิศ ๖ และมงคล ๓๘ ประการ จริยธรรมระดับกลาง ได้แก่ กุศล
กรรมบถ ๑๐ จริยธรรมระดับสูง ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘
๑. จริยธรรมระดับต้น
จริ ย ธรรมระดั บ ต้ น หมายถึ ง จริ ย ธรรมที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ซึ่ ง เป็ น ข้ อ ปฏิ บั ติ
เพื่ อ ห้ า มมิ ใ ห้ ล ะเมิ ด ทางกาย วาจา ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ก าย วาจาเป็ น ปกติ เป็ น กฎเกณฑ์ ท างสั ง คม
ที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุความสุขขั้นต้นของชีวิตเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้น เป็นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ ได้แก่ ศีล
๕, ธรรมคุ้มครองโลก ๒, พรหมวิหาร ๔, อิทธิบาท ๔, ทิศ ๖ และมงคล ๓๘ ประการ ซึ่งมีเนื้อหา
ของหลักธรรมระดับต้น ดังนี้
๑) ศีล ๕ หรือ เบญจศีล หมายถึง ความประพฤติชอบทางกายและวาจา,การรักษา
กายวาจาให้เรียบร้อย, การรักษาปกติตามระเบียบวินัย, ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว
การควบคุมตนให้ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียน ประกอบด้วย
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ คือ เว้นจากการปลงชีวิต เช่น
การฆ่าสัตว์ให้ถึงแก่ความตาย, การฆ่ามนุษย์ด้วยกันให้ถึงแก่ความตาย เป็นต้น
๒. อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ คือ เว้นจากการถือเอาของที่เขา
มิ ไ ด้ ใ ห้ ม าเป็ น ของตน เช่ น เด็ ก ไปหยิ บ ขนมโดยไม่ จ่ า ยเงิ น , การหยิ บ เงิ น จากกระเป๋ า ผู้ อื่ น มา
ครอบครองไว้เป็นของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน เป็นต้น
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๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ คือ เว้นจากการประพฤติผิด
ในกาม เช่น เป็นชู้กับภรรยาคนอื่น, จิตคิดจะผิดลูกผิดเมียคนอื่น เป็นต้น
๔. มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ คือ เว้นจากการพูดเท็จ โกหก
หลอกลวง เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จ เช่น การพูดจาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
การ
พูดเพื่อให้ผู้อื่นสําคัญผิด เป็นต้น
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ คือ เว้นจากน้ําเมา
คือสุราอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เช่น ผู้ที่ดื่มสุรา และผู้ที่คิดจะดื่มสุรา เป็นต้น
๒) ธรรมคุ้มครองโลก
หมายถึง ธรรมที่ช่วยคุ้มครองทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
ให้ อ ยู่ ด้ ว ยกั น อย่ า งปกติ สุ ข เป็ น คุ ณ ธรรมที่ ส นั บ สนุ น หลั ก มนุ ษ ยธรรมให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยดี
โดยชักนําจิตใจให้เกิดความละอายต่อความชั่วและความเกรงกลัวต่อความประพฤติชั่ว
๑. หิริ แปลว่า ความละอายแก่ใจ ความละอายต่อบาปเป็นธรรมรักษาคุ้มครองโลก ทํา
ให้โลกเกิดสันติ ทําให้คนเราอยู่กันอย่างสงบสุข เพราะคนที่มีหิริจะเกลียดความชั่ว และละอายที่จะทํา
ความชั่ว ทําให้ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่โลกและสรรพสัตว์ทั้งปวง
๒. โอตตัปปะ แปลว่า ความเกรงกลัว หมายถึงความสะดุ้งกลัวต่อผลของความชั่ว เป็น
ธรรมคุ้มครองโลกคู่กับหิริ เพราะคนที่มีโอตตัปปะย่ อมกลัวที่ จะทําความผิดทําให้งดเว้ นจากการ
ประพฤติต่างๆ ได้ อันเป็นเหตุให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เกิดสันติภาพขึ้น
๓.พรหมวิ ห าร ๔ หมายถึ ง ธรรมเครื่ อ งอยู่ อ ย่ า งประเสริ ฐ ,
ธรรมประจํ า ใจ
อันประเสริฐ, ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะชื่อว่าดําเนินชีวิตหมดจด และ
ปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ ประกอบด้วย
๑. เมตตา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุข
๒. กรุณา หมายถึงความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
๓. มุทิตา หมายถึง ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี คําว่า "ดี"
๔. อุเบกขา หมายถึง การรู้จักวางเฉย การวางใจเป็นกลาง
๔.อิทธิบาท ๔ หมายถึง คุณเครื่องให้ถึงความสําเร็จ,คุณธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จแห่ง
ผลที่มุ่งหมาย ประกอบด้วย
๑. ฉันทะ ได้แก่ ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะทํา ใฝ่ใจรักจะทําสิ่งนั้นอยู่เสมอ
และปรารถนาจะทําให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป
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๒. วิริยะ ได้แก่ ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง
อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย
๓. จิตตะ ได้แก่ ความคิด คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทําและสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิต
ฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป
๔. วิมังสา ได้แก่ ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ
ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข
ปรับปรุง เป็นต้น
๕.ทิศ ๖ หมายถึง บุคคลประเภทต่างๆ ที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางสังคมดุจทิศที่อยู่
รอบตัว
๑. ทิศเบื้องหน้า (ปุรัตถิมทิศ) คือ ทิศตะวันออก ได้แก่ มารดาบิดา เพราะ
เป็นผู้มีอุปการะแก่เรามาก่อน
๒. ทิศเบื้องขวา (ทักขิณทิศ) คือ ทิศใต้ ได้แก่ ครูอาจารย์ เพราะเป็น
ทักขิไณยบุคคล ควรแก่การบูชาคุณ
๓. ทิศเบื้องหลัง (ปัจฉิมทิศ) ทิศตะวันตก ได้แก่ บุตรภรรยา เพราะติดตาม
เป็นกําลังสนับสนุนอยู่ข้างหลัง
๔. ทิศเบื้องซ้าย (อุตตะระทิศ) ทิศเหนือได้แก่ มิตรสหาย เพราะเป็นผู้ช่วยให้
ข้ามพ้นอุปสรรคภัยอันตราย และเป็นกําลังสนับสนุน ให้บรรลุความสําเร็จ
๕. ทิศเบื้องล่าง (เหฏฐิมทิศ) ได้แก่ คนรับใช้และคนงาน เพราะเป็นผู้ช่วยทํา
การงานต่างๆ เป็นฐานกําลังให้
๖. ทิศเบื้องบน (อุปริมทิศ) ได้แก่ สมณพราหมณ์ คือ พระสงฆ์ เพราะเป็นผู้
สูงด้วยคุณธรรม และเป็นผู้นําทางจิตใจ
๖.มงคล ๓๘ ประการ หมายถึง สิ่งที่ทําให้มีโชคดี, ธรรมอันนํามาซึ่งความสุขความ
เจริญ เรียกเต็มว่า อุดมมงคล คือมงคลอันสูงสุด ประกอบด้วย
๑. ไม่คบคนพาล (อเสวะนา จะ พาลานัง)
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๒. คบบั ณ ฑิ ต (ปั ณ ฑิ ต านั ญ จะ เสวะนา ) บั ณ ฑิ ต หมายถึ ง ผู้ ท รงความรู้
มีปัญญา มีจิตใจที่งาม และมีการดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง รู้ดีรู้ชั่ว
๓. บู ช าคนที่ ค วรบู ช า (ปู ช า จะ ปู ช ะนี ย านั ง ) คื อ การแสดงความเคารพบุ ค คลที่
เรานับถือ ยกย่อง เลื่อมใสในบุคคลคนนั้น
๔. อยู่ในปฏิรูปเทศ, อยู่ในถิ่นมีสิ่งแวดล้อมดี (ปฏิรูปะเทสะวาโส จะ)
๕. ได้ทําความดีให้พร้อมไว้ก่อน, ทําความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น
จะ กะตะปุญญะตา)

(ปุพเพ

๖. ตั้งตนไว้ชอบ (อัตตะสัมมาปณิธิ จะ) คือ การดําเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ด้วยความ
ถูกต้องและสุจริต อยู่ในสัมมาอาชีพ มีแผนการที่จะไป ให้ถึงจุดหมายนั้น ด้วยความไม่ประมาท มีการ
เตรียมพร้อม และมีความอดทนไม่ละทิ้งกลางคัน
๗. เล่าเรียนศึกษามาก, ทรงความรู้กว้างขวาง, ใส่ใจสดับตรับฟัง
ความรู้อยู่เสมอ (พาหุสัจจัญจะ) คือเป็นผู้ที่ฟังมาก เล่าเรียนมาก เป็นผู้รอบรู้

ค้นคว้าหา

๘. มีศิลปวิทยา, ชํานาญในวิชาชีพของตน (สิปปัญจะ) ศิลปะ คือสิ่งที่แสดงออกถึงความ
งดงาม และมีความสุนทรีย์
๙. มีระเบียบวินัย, ได้ฝึกอบรมตนไว้ดี (วินะโย จะ สุสิกขิโต) วินัย ก็คือข้อกําหนด
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์เพื่อควบคุมให้มีความเป็นระเบียบนั่นเอง มีทั้งวินัยของสงฆ์และของคนทั่วไป
สําหรับของสงฆ์นั้นมีทั้งหมด ๗ อย่างหรือเรียกว่า อนาคาริยะวินัย ส่วนของบุคคลทั่วไปก็มี ๑๐ อย่าง
คือการละเว้น จากอกุศลกรรม ๑๐ ประการ
๑๐. วาจาสุภาษิต, รู้จักใช้วาจาพูดให้เป็นผลดี (สุภาสิตา จะ ยา วาจา) คําว่าวาจาอัน
เป็นสุภาษิตในที่นี้มิได้หมายถึงเพียงว่าต้องเป็นคําร้อยกรอง ร้อยแก้ว เป็นคําคมบาดใจ
มี
ความหมายลึกซึ้งเท่านั้นแต่รวมถึงคําพูดที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้ฟัง
๑๑. บํารุงมารดาบิดา (มาตาปิตุอุปัฏฐานัง) พ่อแม่นั้นเปรียบได้เป็นทั้งครูของลูก เทวดา
ของลูก พรหมของลูก และอรหันต์ของลูก เป็นเนื้อนาบุญของลูก
๑๒. การสงเคราะห์บุตร (ปุตตะทารัสสะ สังคะโห = ปุตตะสังคะหะ)
๑๓. สงเคราะห์ภรรยา (ทาระสังคะหะ)
๑๔. การงานไม่อากูล (อนากุลา จะ กัมมันตา) ว่าด้วยสาเหตุที่ทําให้งานคั่งค้าง
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๑๕. รู้จักให้,เผื่อแผ่แบ่งปัน,บริจาคสงเคราะห์,บําเพ็ญประโยชน์(ทานัญจะ)
๑๖. ประพฤติธรรม, ดํารงอยู่ในศีลธรรม (ธัมมะจริยา จะ) การประพฤติธรรม ก็คือการ
ปฏิบัติให้เป็นไป แบ่งออกได้เป็น ๓ อัน ได้แก่ กายสุจริต, วจีสุจริตและ มโนสุจริต
๑๗. สงเคราะห์ญาติ (ญาตกานัญจะ สังคะโห)
การสงเคราะห์

ลักษณะของญาติที่ควรให้

๑๘. การงานที่ไม่มีโทษ, กิจกรรมที่ดีงาม เป็นประโยชน์ ซึ่งไม่เป็นทางเสียหาย (อะนะ
วัชชานิ กัมมานิ)
๑๙. เว้นจากความชั่ว (อาระตี วิระตี ปาปา) บาปคือสิ่งที่ไม่ดี เสีย ความชั่ว
ติดตัว ซึ่งไม่ควรทํา

ที่

๒๐. เว้ น จากการดื่ ม น้ํ า เมา(มั ช ชะปานา จะ สั ญ ญะโม) ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งของ
น้ําเมานั้นอาจทํามาจากแป้ง ข้าวสุก การปรุงโดยผสมเชื้อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ดื่มแล้วทําให้ มึนเมา
๒๑. ไม่ ป ระมาทในธรรมทั้ ง หลาย(อั ป ปะมาโท จะ ธั ม เมสุ ) ธรรมในที่ นี้ ก็ คื อ
หลักปฏิบัติที่ทําแล้วมีผลในทางดีและเป็นจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงโปรดแนะทางไว้
๒๒. ความเคารพ, การแสดงออกที่แสดงถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคล สิ่งของหรือ
กิจการนั้นๆ และรู้จักให้ความสําคัญและความใส่ใจเอื้อเฟื้อโดยเหมาะสม(คาระโว จะ)
๒๓. ความสุภาพอ่อนน้อม,
ถ่อมตน (นิวาโต จะ) ความอ่อนน้อมถ่อมตน คือ
การไม่ แ สดงออกถึ ง ความสามารถที่ ตั ว เองมี อ ยู่ ใ ห้ ผู้ อื่ น ทราบเพื่ อ ข่ ม ผู้ อื่ น หรื อ เพื่ อ โอ้ อ วด
การไม่อวดดี เย่อหยิ่งจองหอง แต่แสดงตนอย่างสงบเสงี่ยม โทษของการอวดดีนั้นมีอยู่ดังนี้
๒๔. ความสันโดษ, ความเอิบอิ่มพึงพอใจในผลสําเร็จที่ได้สร้างขึ้น หรือ
ใน
ปัจจัยลาภที่แสวงหามาได้ ด้วยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามของตนเองโดยทางชอบธรรม (สันตุฏฐี
แต่หมายถึงการ
จะ) คําว่าสันโดษไม่ได้หมายถึงการอยู่ลําพังคนเดียวอย่างเดียวก็หาไม่
พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ในของของตัว
๒๕. มีความกตัญญู (กตัญญุตา) คือการรู้คุณ และตอบแทนท่านผู้นั้น บุญคุณที่ว่านี้มิใช่
ว่าตอบแทนกันแล้วก็หายกัน แต่หมายถึงการรําลึกถึง พระคุณที่เคยให้ความอุปการะแก่เราด้วยความ
เคารพยิ่ง
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๒๖. ฟังธรรมตามกาล, หาโอกาสแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักความจริงความดีงาม และ
เรื่องที่เป็นประโยชน์ (กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง) เมื่อมีโอกาส เวลา หรือ ตามวันสําคัญต่างๆ ก็ควรต้อง
ไปฟังธรรมบ้าง เพื่อสดับตรับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ ในหลักธรรมนั้นๆ และนํามาใช้
กับชีวิตเรา
เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
๒๗. มีความอดทน (ขันตี จะ)
๒๘. เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย, พูดกันง่าย ฟังเหตุผล (โสวะจัสสะตา)
๒๙. พบเห็นสมณะ, เยี่ยมเยียนเข้าหาท่านผู้สงบกิเลส (สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง) คํา
ว่าสมณะแปลตรงตัวได้ว่า ผู้สงบ (หมายถึงผู้อยู่ในสมณเพศ)
๓๐. สนทนาธรรมตามกาล, หาโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกัน
เกี่ยวกับหลักความจริงความดีงามและเรื่องที่เป็นประโยชน์ (กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา) การได้สนทนา
กั น เรื่ อ งธรรม ทํ า ให้ ข ยายขอบเขตการเรี ย นรู้ แลกเปลี่ ย นความรู้ และได้ รู้ ใ นสิ่ ง ใหม่ ๆ
ที่เราอาจนึกไม่ถึง หรือเป็นการเผื่อแผ่ความรู้ที่เรามีให้แก่ผู้อื่นได้ทราบด้วย
๓๑. มี ค วามเพี ย รเผากิ เ ลส, รู้ จั ก บั ง คั บ ควบคุ ม ตนไม่ ป รนเปรอตามใจอยาก
(ตะโป จะ) ตบะ โดยความหมายแปลว่า ทําให้ร้อน ไม่ว่าด้วยวิธีใด การบําเพ็ญตบะหมายความถึง
การทําให้กิเลส ความรุ่มร้อนต่างๆ หมดไป หรือเบาบางลง
๓๒. ประพฤติพรหมจรรย์, ดําเนินตามอริยมรรค, การรู้จักควบคุมตนในทางเพศ หรือ
ถือเมถุนวิรัตตามควร (พรหมะจริยัญจะ) คําว่าพรหมจรรย์หมายความถึง การบวชซึ่งละเว้นเมถุน
การครองชีวิตที่ปราศจากเมถุน การประพฤติธรรมอันประเสริฐ ท่านว่าลักษณะ
ของ
ธรรมที่ถือว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์นั้น (ไม่ใช่ว่าต้องบวชเป็นพระ)
๓๓. เห็นอริยสัจ, เข้าใจความจริงของชีวิต (อริยะสัจจานะ ทัสสะนัง) อริยสัจ หมายถึง
ความจริงอันประเสริฐ
๓๔. ทําพระนิพพานให้แจ้ง, บรรลุนิพพาน (นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ) นิพพาน คือ
ภาวะของจิตที่ดับกิเลสได้หมดสิ้น หลุดจากอํานาจกรรม และไม่ต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอีก ซึ่งก็
คือพ้นจากทุกข์นั่นเอง
๓๕. ถูกโลกธรรม จิตไม่หวั่นไหว (ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ
ปะติ) คําว่าโลกธรรม มีความหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจําบนโลกนี้
ไม่ควรมีจิตหวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆ เหล่านี้

กัม
ซึ่งเรา
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๓๖. จิตไร้เศร้า (อะโสกัง) มีเหตุอยู่ ๒ ประการที่ทําให้จิตเราต้องโศกเศร้าคือ ความ
โศกเศร้าที่เกิดเนื่องมาจากความรักรวมถึงรักสิ่งของทรัพย์สินเงินทอง และความโศกเศร้าที่เกิดจาก
ความใคร่
๓๗. จิตปราศจากธุลี (วิระชัง) กิเลส ก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดความเศร้าหมอง
ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง

ซึ่ง

๓๘. จิตเกษม (เขมัง)
เกษม หมายถึงมีความสุข สบาย หรือสภาพที่มีจิตใจ
ที่เป็นสุข มีจิตเกษมก็คือว่ามีจิตที่เป็นสุขในที่นี้หมายถึงการละแล้วซึ่งกิเลส

๒. จริยธรรมระดับกลาง
จริยธรรมระดับกลาง หมายถึง จริยธรรมที่เป็นทางแห่งความดีที่จะนําผู้ประพฤติปฏิบัติ
ไปสู่ความสุข ความเจริญ ได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐ คือ กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ ซึ่ง
เป็นกรรมดีอันเป็นทางนําไปสู่สุคติ ดังนี้
กายกรรม ๓ การกระทําทางกาย ประกอบด้วย (๑) ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากปลง
ชีวิต (๒) อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้โดยอาการขโมย
(๓) กาเมสุ
มิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากประพฤติผิดในกาม
วจีกรรม ๔ การกระทําทางวาจาประกอบด้วย(๑) มุสาวาทา เวรมณืเว้นจากพูดเท็จ (๒)
ปิสุ ณ ายะ วาจายะ เวรมณี เว้ น จากพู ด ส่ อ เสี ย ด (๓) ผรุ ส าย วาจาย เวรมณี
เว้ น จากพู ด
คําหยาบ (๔) สัมผัปปะลาปา เวรมณี เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ
ค. มโนกรรม ๓ การกระทําทางใจ ประกอบด้วย(๑) อนภิชฌา ไม่โลภอยากได้ ของเขา
(๒) อพยาบาท ความไม่คิดร้าย ไม่พยาบาทปองร้ายเขา (๓) สัมมาทิฏฐิ ปัญญาอันเห็นชอบ คือ เห็น
อริยสัจจ์ เห็นชอบตามคลองธรรม

๓. จริยธรรมระดับสูง
จริยธรรมระดับสูง หมายถึง จริยธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาชีวิตให้ไปสู่หนทาง
แห่งความพ้นทุกข์อันชอบ ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ หรือ อัฏฐังคิกมรรค ประกอบด้วย
๑. ความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) ได้แก่ ความรู้อริยสัจจ์ ๔ หรือ เห็นไตรลักษณ์
๒. ความดําริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) ได้แก่
ดําริที่จะออกจากกาม, ดํ าริในการ
ไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่น และดําริในการไม่เบียดเบียนผู้อื่น
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๓. เจรจาชอบ (สัม มาวาจา)
ได้แ ก่ วจีสุ จริต ๔ คื อ ไม่ป ระพฤติ ชั่วทางวาจา
อันได้แก่ ไม่พูดเท็จ, ไม่พูดส่อเสียด, ไม่พูดคําหยาบคาย และไม่พูดเพ้อเจ้อ
๔. กระทําชอบ(สัมมากัมมันตะ) ได้แก่ กายสุจริต ทําการงานชอบ
๕. เลี้ยงชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ) ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพชอบ
๖. พยายามชอบ(สัมมาวายามะ) ได้แก่ มีความเพียรชอบ
๗. ระลึกชอบ (สัมมาสติ) ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ ระลึกชอบได้แก่ การระลึกในกาย
เวทนา จิต และธรรม ๔ ประการ
๘. ตั้งจิตมั่นชอบ (สัมมาสมาธิ) ได้แก่ การตั้งใจชอบ ทําจิตให้สงบระงับจากกิเลส
๔.๒ จากการศึกษาความเป็นมาของเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า เพลง
พื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยให้คําจํากัดความหมายถึง เพลงพื้นบ้านตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะ
คีรี จังหวัดนครสวรรค์ และจากการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ สรุปความเป็นมา
ของเพลงพื้ น บ้า นจั งหวั ด นครสวรรค์ ได้ ว่ า เพลงพื้ น บ้า นจัง หวัด นครสวรรค์ เกิ ด จากวิถี ชี วิต ของ
ชาวบ้านตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาศัยอยู่ร่วมกันเป็น
ครอบครัวขยาย มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน มีความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักและสามัคคีกันดุจ
ญาติทุกคนหากมีการจัดงาน หรือนาข้าวถึงฤดูเก็บเกี่ยว ทุกคนในหมู่บ้านจะรวมกลุ่มกันช่วยเหลือกัน
และผลัดกันเอาแรง ซึ่งภาษาถิ่นเรียกว่า “ลงแขก” และเนื่องจากวิถีชีวิตของชาวบ้านสมัยนั้นเป็นไป
อย่างเรียบง่าย ไม่มีสถานบันเทิง ไม่มีเครื่องอํานวยความสะดวกเหมือนกับสมัยปัจจุบัน จึงเป็น
เหตุผลหนึ่งที่ทําให้บรรพบุรุษของเราใช้ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสนุกสนาน
แม้จะเกิดความเหน็ดเหนื่อยจากการตรากตรํา ทํานา ก็มิได้ทําให้ทุกคนท้อแท้ แต่กลับหาวิธีผ่อน
คลายความเหน็ดเหนื่อยโดยวิธีการเปล่งเสียงร้องพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงและจังหวะ
ในการทํางานซึ่งต่อมาได้พัฒนาเสียงร้องให้เป็นทํานอง ทําให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความ
เหน็ ด เหนื่ อ ย ซึ่ ง เนื้ อ เพลงแต่ ล ะเพลงก็ เ กิ ด ขึ้ น มาจากความคิ ด ของบรรพบุ รุ ษ ที่ นํ า วิ ถี ชี วิ ต มา
สอดแทรกในการร้องเพลง และใช้ภาษาถิ่นที่เข้าใจง่าย ใช้วัสดุทางธรรมชาติ ที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นเป็น
อุปกรณ์ ในการร้องรําทําเพลงแทนเครื่องดนตรีที่หาได้ยากในสมัยนั้น จึงทําให้ทุกเพศทุกวัยได้มี
โอกาสในการใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการสร้างความบันเทิงใจให้แก่ตนเอง และสังคม อีกทั้ง
ชุมชนดั้งเดิมเป็นชุมชนที่มีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง และมีจิตใจโอบอ้อมอารี การประพันธ์เพลง
ส่วนใหญ่จึงแฝงไปด้วยคติธรรม ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้ผู้ขับร้องเพลงมีจิตใจอ่อนโยน สามารถน้อมใจนํา
หลั กธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่แฝงอยู่ในเนื้ อเพลงไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่ างมี
คุณภาพ
๔.๓ จากการศึกษาเนื้อหาของเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ประเภทของ
เพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
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๑. เพลงรําวง
เนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับหนุ่มสาวในด้านของความรัก
การตัดพ้อต่อว่า เช่น เพลงสาวสวยรําน่าดู, เพลงเสียดายตัว, เพลงแสงจันทร์วันเพ็ญ เป็นต้นงานวิจัย
ฉบับนี้ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลเพลงพื้นบ้านประเภทเพลงรําวง ได้ ๕๐ เพลง
๒. เพลงปฏิพากย์ หมายถึงเพลงพื้นบ้านซึ่งมีวิธีการร้องโดยผู้เล่นชายและหญิงร้อง
โต้ตอบกันในเชิงเกี้ยวพาราสี ซึ่งจุดเด่นอยู่ที่โวหารและปฏิภาณในการคิดคําร้องโต้ตอบกัน
งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลเพลงพื้นบ้านประเภทเพลงปฏิพากย์ ได้ ๒๔ เพลง
๓. เพลงประกอบการละเล่ น เบ็ ด เตล็ ด หมายถึ ง เพลงที่ ใ ช้ ร้ อ งประกอบพิ ธี ก รรม
ของชาวบ้านอันมีรากฐานมาจากความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และภูตผีปีศาจ เป็นการละเล่นเพื่อความ
สนุกสนานจะเล่นในเทศกาลตรุษสงกรานต์ งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลเพลงพื้นบ้านประเภท
การละเล่นเบ็ดเตล็ด ๓๕ เพลง
๔.๔ จากการศึกษาหลักพุทธจริยธรรมในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่ปรากฏใน
เพลงพื้นบ้าน พบว่า
๑. หลั ก พุ ท ธจริ ย ธรรมระดั บ ต้ น ได้ แ ก่ ศี ล ๕, ธรรมคุ้ ม ครองโลก ๒
พรหมวิหาร ๔
อิทธิบาท ๔, ทิศ ๖ และมงคล ๓๘ ประการ ปรากฏในเพลงพื้นบ้านจังหวัด
นครสวรรค์ แยกตามประเภท ได้ดังนี้
๑) เพลงรําวง สอดแทรกหลักพุทธจริยธรรมระดับต้น จํานวน ๔๒ เพลง
๒) เพลงปฏิพากย์ สอดแทรกหลักพุทธจริยธรรมระดับต้น จํานวน ๒๕ เพลง
๓) เพลงประกอบการละเล่นเบ็ดเตล็ด สอดแทรกหลักพุทธจริยธรรมระดับต้น
จํานวน ๑๗ เพลง
๒. หลักพุทธจริยธรรมระดับกลาง คือ หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ซึ่งเป็นจริยธรรมที่
เป็ น ทางแห่ ง ความดี ที่ จ ะนํ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ไ ปสู่ ค วามสุ ข ความเจริ ญ ปรากฏในเพลงพื้ น บ้ า นจั ง หวั ด
นครสวรรค์ แยกตามประเภท ได้ดังนี้
๑) เพลงรําวง สอดแทรกหลักพุทธจริยธรรมระดับกลาง จํานวน ๒ เพลง
๒) เพลงปฏิพากย์ สอดแทรกหลักพุทธจริยธรรมระดับกลาง จํานวน ๗ เพลง
๓) เพลงประกอบการละเล่นเบ็ดเตล็ดสอดแทรกหลักพุทธจริยธรรมระดับกลาง
จํานวน ๓ เพลง
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๓.หลั ก พุ ท ธจริ ย ธรรมระดั บ สู ง คื อ มรรคมี อ งค์ ๘ หมายถึ ง จริ ย ธรรมที่ เ ป็ น
ข้อปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างถ่องแท้ เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน บรรลุถึงบรมสุขความสุขที่ไม่
หวนมาสู่ความทุกข์อีก ปรากฏในเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ แยกตามประเภทได้ดังนี้
๑) เพลงรําวง สอดแทรกหลักพุทธจริยธรรมระดับสูง จํานวน ๔ เพลง
๒) เพลงปฏิพากย์ สอดแทรกหลักพุทธจริยธรรมระดับสูง จํานวน ๑ เพลง
๓) เพลงประกอบการละเล่นเบ็ดเตล็ด สอดแทรกหลักพุทธจริยธรรมระดับสูง
จํานวน ๑ เพลง
สรุปได้ว่า หลักพุทธจริยธรรมที่สอดแทรกไว้ในเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง ๓
ประเภท คือ เพลงรําวง, เพลงปฏิพากย์ และเพลงประกอบการละเล่นเบ็ดเตล็ด ส่วนใหญ่สอดแทรก
จริยธรรมระดับต้น คือ ศีล ๕ ,ธรรมคุ้มครองโลก ๒, พรหมวิหาร ๔, อิทธิบาท ๔, ทิศ ๖ และมงคล
๓๘ ประการ เนื่องจากหลักพุทธจริยธรรมระดับต้นเป็นหลักจริยธรรมพื้นฐานซึ่งเป็นข้อปฏิบัติของ
ชาวพุทธที่ทําให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุข
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การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องนรกและสวรรค์ ตามแนวทางคําสอนของ
พระพุทธศาสนากับศาสนาคริสต์
The Comparative Study of Abyss and Heaven in Doctrine of Buddhism
and Christianity
บุศรินทร์ วัฒนะภูติ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ ๑) เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ นรกและสวรรค์ ใ น
พระพุ ท ธศาสนา ๒) เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ นรกและสวรรค์ ใ นศาสนาคริ ส ต์ และ ๓) เพื่ อ
เปรี ยบเที ยบแนวคิ ดเกี่ ยวกับ นรกและสวรรค์ใ นพุทธศาสนากับในศาสนาคริส ต์ เป็นการวิจัยเชิ ง
คุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า ความหมายของนรกในทัศนะของทั้งสองศาสนา หมายเอาภูมิที่ปราศจาก
ความเจริ ญ ส่ ว นสวรรค์ ก็ ห มายถึ ง สถานที่ ซึ่ ง เต็ ม ไปด้ ว ยความสุ ข แต่ ต ามหลั ก คํ า สอนทาง
พระพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์นี้รวมลงในความเชื่อ ๔ ประการ คือ ๑) กัมมศรัทธา ๒) วิ
ปากศรัทธา ๓) กัมมัสสกตาศรัทธา และ ๔) ตถาคตโพธิศรัทธา ส่วนทัศนะทางศาสนาคริสต์ มนุษย์
จะต้องยึดศรัทธาและความรัก ความเชื่อ ต่อพระเจ้าในรูปแบบพระตรีเอกานุภาพ เพราะพระองค์
ทรงเป็นผู้ช่วยให้รู้และเข้าถึงสวรรค์พร้อมทั้งปิดประตูนรกได้สิ้นเชิง จัดเป็นอุดมคติสูงสุดของศาสนา
คริสต์ ส่วนพระพุทธศาสนาให้ความสําคัญแก่มนุษย์ ถือว่ามนุษย์เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง มนุษย์มี
ศักยภาพในการกระทําสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง วิถีชีวิตของมนุษย์และสังคมจะดีขึ้นหรือเลวลงอยู่ที่การ
กระทําของมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์หรือทําลายด้วยตัวมนุษย์เอง
ทั้งสองเห็นตรงกันว่ามิติของโทษหลังความตาย ถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ศีลธรรม ต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทําของตน ทัศนะของพระพุทธศาสนาแม้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ลงโทษผู้กระทําผิด
อย่างชัดเจน หากแต่มีบทลงโทษโดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งสามารถจัดสรรให้
ผู้กระทําบาปได้รับผลตอบแทนจากการกระทําของตนทั้งในชาตินี้และในชาติภพถัดไป ทัศนะศาสนา
คริสต์ ปรากฏผู้พิพากษาอย่างชัดเจน คือ พระเจ้า พระองค์ทรงพิพากษาให้มนุษย์ได้รับรางวัลหรือ
บทลงโทษอันเป็นนิรันดร แม้ทั้งสองศาสนามีพื้นฐานแนวคิดเรื่องการลงโทษที่แตกต่างกัน หากแต่มี
ข้อสรุปที่คล้ายกันคือ การลงโทษนําไปสู่การถอยห่างจากการบรรลุธรรมทางศาสนากล่าวคือ ในทัศนะ
ของพุทธศาสนานั้นยิ่งกระทําบาปหนักเท่าใดยิ่งถอยห่างจากการบรรลุธรรมมากขึ้นเท่านั้น ขณะที่
ทัศนะของศาสนาคริสต์ การกระทําบาปอย่างหนักย่อมทําให้ถูกลงโทษด้วยนรก อันเป็นนิรันดรซึ่งมี
นัยของการแปลกแยกจากพระเจ้าอย่างเป็นนิรันดรเช่นกัน
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ABSTACT
The purpose of this thesis were : (1) to study the concept of Abyss and
Heaven in Doctrine of Buddhism, (2) to study the concept of Abyss and Heaven in
Doctrine of Christianity (3) to analyze study the concept of Abyss and Heaven in
Doctrine of Buddhism and Christianity. The study is qualitative.
The results of study is found that: both Buddhism and Christianity, Abyss
is plane of loss and woe, Heaven is place of happiness. But in doctrine of Buddhism,
which is Atheistic religion; not believing in the supremacy of any divine being, the
concept of Abyss and Heaven must be on four faiths: (1) belief in Karma, (2) belief in
the consequences of actions, (3) belief in the individual ownership of action and (4)
confidence in the Enlightenment of the Buddha. According to the Doctrine of
Christianity, which is Theistic religion; beliving in the supremacy of divine being ,
human must belief in the God or Lord Jesus Christ only, because the God or Lord
Jesus Christ are their personal Saviour and help to know and enter to heaven and
the gates of abyss disclosed, which is the ideals of Christianity. But Buddhism
emphasizes target on human, i.e. human are nucleus of everything. They have their
own potentiality to do things. That human life and human society will be improved
or worsened depends only on the human action.
Both religions agree that afterlife punishment exists because human are
moral beings and therefore have to accept responsibility for their own actions. In
Buddhism, although there is no definite judge figure, there is a set of punishments
based on the Law of Karma, which justly distributes deserved punishment to all
sinners, either in this life or the next. On the other hand, in Christianity, the role of
the judge clearly belongs to God, who will reward the righteous with eternal life or
pass on the sinners the sentence of eternal damnation. This concept of hell as
infinite punishment has brought about related arguments from the point of view of
moral justice. Although the concept of punishment differs in the two religions, a
common conclusion can be drawn from them. This is that punishment leads to
greater distance fro spiritual enlightenment. In Buddhism, the more serious the sin a
person commits, the farther she/he is from spiritual enlightenment ; however, in
Christianity, committing a mortal sin will bring about everlasting punishment, which
can signify separation from God forever.
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๑.ความสําคัญและที่มาของปัญหา
ความเชื่อเรื่องนรกและสวรรค์นั้นเป็นปัญหาที่นํามาถกเถียงกันระหว่างพุทธศาสนิกชนว่า
นรก สวรรค์ นั้นมีจริงหรือ ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกันว่า เทวดา พรหมมีจริงหรือ ฝ่ายหนึ่งว่า นรกและ
สวรรค์มีจริง อีกฝ่ายหนึ่งก็แสดงทัศนะออกว่า “นรกและสวรรค์ไม่มี ซึ่งมีผู้พูดเปรียบเทียบต่างกันว่า
สวรรค์ก็อยู่ในอก นรกก็อยู่ในใจนี่แหละ ต้นเหตุของข้อสงสัยน่าจะเกิดมาจากความคิดที่ว่าไม่มีใครเคย
เห็นนรกและสวรรค์หรือเทวดาด้วยตาของตัวเอง เมื่อไม่เห็นจึงปักใจเชื่อว่าสิ่งนั้นมีจริงหรือไม่มีตาม
กําลังสติปัญญาของตัวเอง อย่างไรก็ตามเรื่องนรกและสวรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่มี
ความสําคัญมิใช่น้อย ไม่ควรตัดออกเสียเพราะความเชื่อในเรื่องนี้เป็นพื้นฐานสําคัญของจริยธรรมหรือ
ศีลธรรม ทั้งส่วนบุคคลและสังคม เรื่องนรก สวรรค์ มีความ สัมพันธ์อย่างแยกกันไม่ออกกับหลักกรรม
และการเวียนว่ายตายเกิดตามหลักพระพุทธศาสนา”๒๒ แนวคิดเรื่องนรกสวรรค์ในพระพุทธศาสนา
เป็นเรื่องเกี่ยวกับภายหลังการตาย ตามพระไตรปิฎกเมื่อตีความตามตัวอักษรแล้ว “มีวิธีลงโทษในนรก
ด้วยประการต่างๆ ในพาลบัณฑิตสูตร และ เทวทูตสูตรโดยมากพูดถึงนรก ไม่พูดถึงสวรรค์นอกจากนี้
ยังมีบางแห่งพูดถึงอายุเทวดาในชั้นต่างๆ เช่น ชั้นจาตุมหาราช หรือชั้นโลกบาล ๔ ชั้นดาวดึงส์
ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี และ ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ยังมีอายุมนุษย์ ถึงอรูปพรหม พุทธศาสนา
ถือว่า กรรม หรือการกระทําตอนใกล้ตายที่เรียกว่า “อาสันนกรรม” เป็นเรื่องสําคัญ ข้อความในวัตถู
ปมสูตร ยืนยันความสําคัญของจิตเมื่อจวนตายเช่นกันว่า “จิตฺเต สงฺกิลิฎเฐ ทุคฺคติ ปาฎิกงฺขา จิตฺเต
อสงฺกิลิฎเฐ สุคติ ปาฎิกงฺขา เมื่อจิตเศร้าหมองเป็นอันหวังทุคติได้ เมื่อจิตไม่เศร้าหมองเป็นอันหวังสุคติ
ได้”๒๓ ซึ่งหมายถึง บุคคลจะไปสุคติหรือทุคติก็แล้วแต่จิตของตนเศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว ผลกรรมที่
สะสมไว้ในจิตจะเป็นตัวกําหนดว่า เราจะไปเกิดในภพภูมิใด เนื่องจากตลอดชีวิตของคนเราทํากรรม
ต่างๆ จนนับไม่ถ้วน ก่อนจะตายจากโลกนี้ไปจิตระลึกถึงกรรมใด ก็จะไปในภพใหม่ตามพลังของกรรม
นั้น๒๔ เพราะฉะนั้น “การที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องผลดีผลร้ายต่างๆ จนถึงว่าตายแล้วไปตกนรก หรือ
ขึ้นสวรรค์นี้ เป็นการตรัสในแง่กฎธรรมดา คือเป็นเรื่องความรู้สําหรับเรารู้ ไม่ใช่เป็นคําสั่ง ไม่ใช่คําบง
การบัญชาหรือบอกใบ้ให้เราต้องไปขอร้องอ้อนวอนอะไรอีก แต่เป็นการบอกให้เรารู้และมั่นใจว่าเมื่อ
ทําอย่างนี้ ผลอย่างนั้นมันจะเกิดขึ้น”๒๕

๒๒

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๕), หน้า ๘๙.
๒๓
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๖๔/๗๘.
๒๔
พ.สุวรรณ, หลักกรรมใหม่ เพื่อความสุขในชาตินี้และชาติหน้า, (กรุงเทพมหานคร : หจก. เม็ด
ทรายพริ้นติ้ง, ๒๕๔๘), หน้า ๑๖๓.
๒๕
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๕), หน้า ๒๕.
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ศาสนาคริสต์เชื่อว่า นรกและสวรรค์เป็นผลที่มาจากบาปของมนุษย์ และผลของบาปคือ
ความตาย ทั้งความเจ็บปวดและความตาย เป็นสภาพที่ตรงกันข้ามกับความสุข ความดีงามและชีวิต
ความทุกข์ทรมานใจมากที่สุดข้อหนึ่งคือการที่ผู้เป็นภรรยาไม่มีบุตร นอกนั้นก็เป็นความทุกข์ใจที่มา
จากความตายของบุ ตรหัวปี การพลัดพรากจากบ้านเกิ ดเมืองนอน การเบียดเบียน การเป็นศัตรู
อย่างไรก็ดีไม่ใช่ว่าความทุกข์ทรมานและความเจ็บป่วยทั้งหลายจะเป็นการลงโทษของพระเจ้า แต่
ความจริงสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเร้นลับซึ่งมนุษย์เองคงไม่สามารถหาคําอธิบายได้ทั้งหมด จึงไม่ใช่การหา
“คําอธิบาย” แต่เป็นการแสวงหา “ความหมาย ของเรื่องเหล่านี้มากกว่าและชาวคริสต์พบความหมาย
นี้ในชีวิตของพระเยซูคริสต์เอง พระองค์ทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน จะหาคําอธิบาย
แบบมนุษย์ใดได้ เซนต์ปอล กล่าวว่าความตายของพระเจ้าเป็นความโง่สําหรับผู้ที่ไม่เชื่อ”๒๖ ในทัศนะ
ของคริสต์ศาสนา พระศาสนจักรได้อธิบายไว้ในคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิกว่า “ด้วยการพิพากษา
ผู้เป็นและผู้ตาย ในบรรดาผู้มีความเชื่อทั้งที่ในสวรรค์ บนโลกนี้ และในการชําระ เรายังคงเป็นหนึ่ง
เดียวกันเสมอ โดยเฉพาะผ่านทางคําภาวนาของผู้มีความเชื่อในโลกนี้ ภาวนาอุทิศให้กับบรรดาผู้ที่อยู่
ในการชําระ และพระเจ้าพร้อมทั้งผู้บรรลุถึงสวรรค์แล้วนั้น จะส่งความบรรเทาไปยังบรรดาผู้ที่มีความ
เชื่อที่อยู่ในการชําระนั่นเอง นี่เป็นคําสอนที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติคริสตชนในโลกนี้ต่อผู้ศักดิ์สิทธิ์
โดยเฉพาะต่อผู้ล่วงลับด้วย นั่นคือ การฉลองนักบุญต่างๆ และการอุทิศคําภาวนาให้กับผู้ล่วงลับ”๒๗
แนวคิ ด เรื่ อ งนรก สวรรค์ ในศาสนาคริ ส ต์ แ ละพระพุ ท ธศาสนา มี อิ ท ธิ พ ลและมี
ความสําคัญกับวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกคนในศาสนาที่ตนนับถือ แนวคิดดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การเชื่อถือที่สืบทอดมาจากหลักคําสอนของแต่ละศาสนา ที่ปลูกฝังให้ศาสนิกของตนเชื่อและศรัทธา
ตลอดถึงการยึดมั่นในการทําความดี พระพุทธศาสนาสอนให้ทําความดีเพื่อตนเอง ทําความดีเพื่อความ
ดี ความดีจะเป็นวิถีสู่สัมปรายภพที่สมบูรณ์และเป็นเส้นทางสู่ความหลุดพ้น ในขณะที่ศาสนาคริสต์
สอนให้ศาสนิกทําความดีเพื่อการอยู่ร่วมกับพระเจ้า และได้รับใช้พระเจ้าเพื่อชีวิตที่ดีตามอุดมคติ หลัก
คําสอนเหล่านี้ยังมีบางประเด็นที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางศาสนา เพราะปัจจุบันนี้สภาพของ
สังคมได้เปลี่ยนแปลงไป สังคมเป็นสังคมวัตถุนิยม มีแต่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ข องตะวั น ตก ที่ เ น้ น เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ นิ ย ม และสามารถเข้ า ถึ ง สั ม ผั ส ได้ ด้ ว ยเหตุ ผ ลทาง
วิทยาศาสตร์ และการกลั่นกรองด้วยมุมมองแนวคิดและทฤษฎีเชิงวิทยาศาสตร์เท่านั้นจึงจะเป็นความ
จริง จึงทําให้วัตถุ แผ่ขยายความเจริญรุดหน้าอย่างกว้างขวางรวดเร็ว แต่ในทางตรงกันข้ามสภาวะทาง
จิ ต ใจของประชาชนในชาติ ก ลั บ เสื่ อ มถอยและตกต่ํ า อย่ า งน่ า เป็ น ห่ ว ง เพราะการขาดความ
เจริญก้าวหน้าทางจิตใจ ขาดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต แนวคิดเรื่องนรกสวรรค์เป็นแนวคิดที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม มองในมุมศาสนาแล้วสามารถมองได้ว่า แนวคิดนี้เพื่อควบคุมความรู้สึกนึกคิด
๒๖

เสรี พงศ์พิศ, ศาสนาคริสต์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เอดิสัน, ๒๕๒๙), หน้า ๑๗๙.
คําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาค ๓ : ชีวิตในพระคริสตเจ้า, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์อัสสัมชัญ, ๒๕๔๑), หน้า ๑๖๖.
๒๗
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ให้คํานึงถึงบาปบุญคุณโทษ และศีลธรรมอันดีงามของประชาชนในสังคมมิให้มีการกระทําอันผิดต่อ
ศีลธรรม และหลักการทางศาสนาก็ได้มีการนํามาบัญญัติเป็นกฎหมายบังคับใช้ในสังคม ซึ่งก็ถือได้ว่า
หลักการทางศาสนาเป็นที่มา หรือบ่อเกิดหนึ่งของกติกาสังคมหรือกฎหมาย เช่น การห้ามฆ่าคน “ตาม
หลักคําสอนศาสนา มีการนํามาบัญญัติเป็นกฎหมายอาญา ปัจจุบันมีการนํา ศาสนาเข้าไปมีส่วนใน
การอบรมฟื้นฟู ผู้กระทําผิดซึ่งในการดําเนินการของหน่วยงานราชทัณฑ์ ได้นําศาสนาไปใช้ในการ
อบรมจิตใจผู้ต้องขังโดยจัดให้มีการแสดงธรรมเป็นประจํา และมีการสอนศาสนา และหลักธรรมของ
ศาสนาต่างๆ ในวันสําคัญทางศาสนา มีการนําผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ไปบําเพ็ญประโยชน์แก่วัด
และทําบุญร่วมกับประชาชน นอกจากนี้ยังมีโครงการ ฝึกสมาธิ สงบใจ โดยจัดผู้มีความรู้มาอบรม
และสอนให้ผู้ต้องขังให้ทําสมาธิเป็นประจํา”๒๘ และ “สถาบันทางศาสนา เป็นสถาบันหลักของสังคม
สถาบันหนึ่ง ที่ถูกนํามาใช้เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมระบบสังคมพัฒนาจิตในของคนในสังคม
ตลอดถึงกระบวนการการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ศาสนาถูกวางบทบาทให้ทําหน้าที่ต่อสังคม
ที่สําคัญประการหนึ่ง คือ เป็นมาตรการ ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม”๒๙
ดัวยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่อยากจะศึกษาถึงชีวิตหลังความตายของมนุษย์ ว่า เมื่อ
เราตายไปแล้ว จะไปที่ไหน เราต้องดําเนินชีวิตอย่างไรในขณะที่มีชีวิตอยู่ ตามแนวทางคําสอนของ
พระพุทธศาสนามีเกณฑ์ตัดสินเรื่องนรกสวรรค์อย่างไร ศาสนาคริสต์มีเกณฑ์ตัดสินเรื่องนรกสวรรค์
อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่นับถือศาสนาทั้งสอง อีกทั้งเพื่อให้เกิดผลเมื่อต้องตายจากโลกนี้
ผู้วิจัยจะศึกษาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบในลักษณะเปรียบเทียบ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องนรกและสวรรค์ ตามแนวทางคําสอน
พระพุทธศาสนากับศาสนาคริสต์” มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนรกและสวรรค์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๒ เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนรกและสวรรค์ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
๒.๓ เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับ นรกและสวรรค์ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
กับในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

๒๘

ประเทือง ธนิยะผล, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ ๓. (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๘), หน้า ๒๙๕.
๒๙
แสง จันทร์งาม, ศาสนศาสตร์ (the Science of Religion), พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :
ไทยวัฒนาพาณิชย์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๘.
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๓.วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบ นรก และสวรรค์ ในพระพุทธศาสนากับศาสนา
คริสต์” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิเคราะห์เอกสาร (Documentary
Analysis) เป็นหลัก ศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง ฉบับมหา
จุฬ าลงกรณ์ร าชวิ ทยาลั ย ฉบั บ มู ล นิ ธิม หามกุฏราชวิท ยาลัย เอกสารทุติยภู มิ เช่น ตํา ราวิชาการ
หนังสือ รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
๓.๑ ศึ กษาจากแหล่ งข้ อมู ล ขั้น ปฐมภู มิ (Primary
Sources) คือ พระไตรปิฎ ก
(ภาษาไทย) คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส คัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาเดิม และ
ภาคพันธสัญญาใหม่
๓.๒ ศึกษาจากแหล่งข้อมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ ตํารา เอกสาร
และรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแหล่ ง ต่ า งๆ มาวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ สรุ ป และอภิ ป รายผล
นําเสนอ ผลการวิจัย

๔.สรุปผลการวิจัย
๔.๑ จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนรกและสวรรค์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า
ความหมายของนรกในทัศนะพระพุทธศาสนา หมายเอาสภาพที่ไม่มีความเจริญ สภาพที่ไม่มีความสุข
เป็นสถานที่สําหรับเสวยผลวิบากทุกข์ของคนผู้ทําบาปที่ได้ตายจากโลกแล้วไปเกิด การไม่เชื่อเรื่องนรก
และสวรรค์จัดเป็นมิจฉาทิฎฐิ คือ มีความเห็นผิดจากความเป็นจริง เช่น สัสสติทิฏฐิ เห็นว่ายั่งยืน คือ
อะไรเป็นอย่างไรก็คงเป็นอย่างนั้น เช่น คนตายแล้วก็ไปเกิดเป็นคนเสมอไป และอุจเฉททิฏฐิ เห็นว่า
ขาดสูญ คือ ตายแล้วก็สูญหมด เช่น คนตายแล้วไม่เกิดในภพในชาติต่อไป ความเห็นอย่างนี้ยังจัดเป็น
นิยตมิจฉาทิฏฐิ คือ เป็นความเห็นที่ดิ่งลงไป ยากที่จะแก้ไขได้ เป็นความเห็นผิดที่มีโทษมาก ในทัศนะ
พระพุทธศาสนา นรกมีอยู่ ๘ ขุมใหญ่และมีอุสสุทนรกเป็นบริวารชั้นใน ๑๖ ขุม และยมโลกนรกเป็น
บริวารชั้นนอก ๔๐ ขุม เหมือนกันนับนรกน้อยใหญ่ด้วยกันเป็นนรก ๔๕๖ ขุม มูลเหตุที่ทําให้ได้เกิดใน
นรก ก็คือ กิเลสที่เป็นรากเหง้าของบาปหรือความชั่วที่กระตุ้นชักจูงเป็นสาเหตุให้มนุษย์กระทําความ
ชั่ว ได้แก่ อกุศลมูล คือ โลภะ ความโลภ โทสะ ความโกรธ และโมหะ ความหลงนั่นเอง ซึ่งจะอยู่ใน
ลักษณะหรือกรอบของกรรม ๓ กายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมผ่านทางทวาร ๓ กายทวาร วจีทวาร
และมโนทวาร ส่วนสวรรค์ หมายถึง ภพภูมิที่เลอเลิศเพียบพร้อมไปด้วยกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะอันน่าปรารถนาใคร่ เป็นผลกรรมในทางที่ดีของมวลมนุษย์หลังจากได้สิ้นชีวิตไปแล้ว
แยกได้ ดังนี้ (๑) ฉกามาพจรสวรรค์ ๖ ชั้น รูปพรหม ๑๖ ชั้น อรูปพรหม ๔ ชั้น วิธีการไปบังเกิดใน
สวรรค์ ก็ ด้ ว ยปฏิ บั ติ ต าม ศรั ท ธา ศี ล จาคะ และปั ญ ญา (สั ม ปรายิ กั ต ถประโยชน์ ) อี ก นั ย หนึ่ ง
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พระพุ ท ธศาสนาไม่ เ น้ น ที่ ศ รั ท ธา การยึ ด ติ ด อยู่ กั บ การสวดอ้ อ นวอนขอพรจากสิ่ ง ลึ ก ลั บ
พระพุทธศาสนากลับกระตุ้นเตือนให้มนุษย์หันมาใช้ปัญญาและการศึกษาปฏิบัติความดี สมรรถภาพ
ศักยภาพ ศักดิ์ศรี และทุกอย่างในอันที่จะเสริมสร้างความผาสุกและสันติสุขในสังคมมนุษย์
พระพุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสนาแห่ ง ปั ญ ญาที่ ส ามารถนํ า ผู้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ไ ปสู่ ท างที่
ปรารถนาได้ กล่าวคือ เป็นแนวทางของความรอบรู้ที่มีสาระอยู่ที่จะสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มวลมนุษย์ถวายทานก็เพื่อต้องการความสุข ความสุข ก็คือ บุญกุศลนั่นเอง
และสิ่งที่มนุษย์ปรารถนามากที่สุดหลังจากการตายแล้ว ก็คือ ได้ไปเกิดบนสวรรค์ การศึกษาเรื่องนรก
และสวรรค์ตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสําคัญมากที่สุด เพราะเป็น
เรื่ องที่เกี่ยวกับชี วิตหลังความตายที่ มวลมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ คํ าสอนเรื่องนรกสวรรค์จึง
สามารถทําให้คนต้องประพฤติความดี ละเว้นจากความชั่วทั้งปวง รู้จักควบคุมความประพฤติของตน
จนสามารถทําให้เข้าใจกฎธรรมชาติของการกระทําว่าใครกระทํากรรมไว้อย่างไรก็ต้องได้รับผลกรรม
เช่นนั้น ผู้ที่ทําความดีก็ย่อมได้รับผลดีตอบแทน คือ ได้ไปเกิดบนสวรรค์ ส่วนผู้ที่ทําความชั่วย่อมต้อง
ได้รับผลชั่วตอบแทน คือ ทําให้ไปเกิดในนรก อย่างไรก็ตาม สวรรค์ ซึ่งถือว่าเป็นภพภูมิที่เป็นสุคติ
เป็นสถานที่ที่มนุษย์พึงปรารถนาจะไปอุบัติเกิดเพียงใดก็ตาม แต่สวรรค์ก็มิได้มีสภาพเที่ยงแท้แน่นอน
ยังมีการเกิด การดับ เปลี่ยนแปลง แปรปรวน เป็นธรรมดาตามกฎแห่งกรรม ฉะนั้น พระพุทธศาสนา
จึงมีหลักคําสอนที่ยิ่งกว่าเรื่องสวรรค์ มีความสุขยิ่งกว่าความสุขในสวรรค์ และมีสภาพที่เที่ยงแท้ ไม่มี
การเกิด ดับ หลุดพ้นจากกฎแห่งกรรมได้อย่างแท้จริง นั่นก็คือ พระนิพพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุด
ในคําสอนเรื่องนรกสวรรค์ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท
๔.๒ จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนรกและสวรรค์ในศาสนาคริสต์ พบว่า ความหมาย
ของนรกในทัศนะคริสต์ศาสนา หมายเอาสภาพของมนุษย์ที่รู้ตัวและเต็มใจปฏิเสธความสัมพันธ์อันดี
งามกับพระผู้เป็นเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์ ตกเป็นทาสของกิเลส ตัณหา ความหยิ่ง จองหอง ผู้ที่ตายไป
แล้วตกนรกก็จะต้องอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล นรกในคริสต์ศาสนาแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๑) นรก คือ สภาพที่มีบาปหนัก และ ๒) ไฟชําระ ต้องรับทรมานเพื่อชําระตนให้บริสุทธิ์ เพื่อจะเข้าสู่
สวรรค์ในภายหลัง ดังนั้น กรรมของสัตว์ที่ไปบังเกิดในนรก ก็คือ การไม่ยอมรับ ไม่มีศรัทธา ความ
เชื่อมั่นในพระเจ้า ส่วนสวรรค์ ก็มีความหมายถึงโลกใหม่ อันเป็น ผลของความดีสูงสุด คือ การ
ประพฤติปฏิบัติดําเนินไปกับพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความศรัทธา ความรักที่มีต่อพระองค์และเพื่อน
มนุษย์ด้วยกัน สวรรค์และนรกในทัศนะของศาสนาคริสต์เป็นสภาวะที่คงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง ถูกสร้าง
ขึ้นโดยพระเจ้า และพระองค์เป็นปกครองดูแลมวลมนุษย์ทั้งหลายทั้งในโลกมนุษย์นี้และโลกสวรรค์
คําสอนเรื่องนรกและสวรรค์ในศาสนาคริสต์ล้วนมีคุณค่าในการส่งเสริมให้มวลมนุษยชาติในโลก ได้
หวนคํานึงถึงเรื่องราวต่างๆ ทั้งดี และไม่ดีที่ผ่านมาของมนุษย์ เป็นเครื่องเตือนใจ เป็นเครื่องปลอบใจ
ให้อบอุ่น และเป็นเครื่องสร้างกําลังใจในการดําเนินชีวิตที่ดีงามถูกต้องตามหลักธรรมคําสอนของพระ
เจ้า ความสุขเกิดขึ้นได้ในชาติปัจจุบัน และยังส่งผลต่อไปในชาติหน้า นั่นก็คือ ให้ได้รับความสุขใน
ดินแดนสวรรค์อันถือเป็นที่สิ้นสุดของชีวิตที่สมบูรณ์ในทัศนะศาสนาคริสต์
๔.๓ จากการเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับนรกและสวรรค์ในพุทธศาสนากับในศาสนา
คริสต์ พบว่า ความคล้ายคลึงกันในเรื่องนรก ทั้งสองศาสนาได้นําเสนอของผลของความเชื่อเกี่ยวกับ
นรกว่า คือ ผลของความชั่วร้าย หากมนุษย์ไม่อยากเกิดในนรก มนุษย์ก็ไม่พึงกระทํากรรมที่เป็นความ
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ชั่วหรือบาปหนั กไม่ ว่ากรณีใ ดๆ ในความแตกต่างกันในเรื่องนรกนี้ พระพุ ทธศาสนาเป็ นศาสนา
ประเภทอเทวนิยม กล่าวคือ ไม่มีหลักคําสอนที่เกี่ยวกับพระเจ้า ผู้ทรงอํานาจใดๆ ที่จะส่งผลต่อชีวิต
มนุษย์ ส่วนศาสนาคริสต์ มีหลักคําสอนที่เกี่ยวกับพระเจ้า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากพระเมตตาและความ
รักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์นั้นมีความสุข แนวคิดเรื่องนรกของทั้งสองศาสนา ถึงแม้ว่า
จะเกิดขึ้นในทวีปที่แตกต่างกัน ด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมก็ตาม แต่ก็มีความหมายคล้ายคลึงกัน
ในระดับพื้นฐาน กล่าวคือ นรก ก็คือ สถานที่กักขังทรมานบุคคลผู้กระทําผิดหรือบาป และเห็นว่าชีวิต
ในนรกเต็มไปด้วยความทุกข์ ทั้งความทุกข์ทางกายและใจ ซึ่งเกิดจากความอยากเป็นสาเหตุหลัก
พระพุทธศาสนาจึงเน้นไปที่การฝึกฝนอบรมด้วยศีล สมาธิ และปัญญาจึงจะเข้าถึงความสุข คือ การดับ
ทุกข์ได้อย่างแท้จริงนั้นเอง ไม่มีนรกและสวรรค์ใดๆ อีกต่อไป ส่วนศาสนาคริสต์เน้นเพียงศรัทธา ความ
เชื่อ ความไว้วางใจ และความรักในพระเจ้าจึงจะรอดพ้นจากนรกได้ ความแตกต่างกันในเรื่องนี้
กล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนาจัดอยู่ในปรัชญาอินเดียสายอนาสติกะ ส่วนศาสนาคริสต์จัดอยู่ในสายอา
สติกะ พระพุทธศาสนาปฏิเสธทฤษฎีเกี่ยวกับการเทิดทูนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือพระเจ้าตามแนวคําสอนของ
ศาสนาฝ่ายเทวนิยม ที่สอนให้คนมอบความภักดี และชีวิตต่อพระเจ้า ตลอดจนคําสอนเกี่ยวกับการ
สร้างโลกมนุษย์ สังคม ทั้งนี้โดยการปฏิเสธแนวความเชื่อของฝ่ายเทวนิยมทุกประเด็น ไม่ว่าจะเป็น
อภิปรัชญา (Metaphysics) จริยศาสตร์ (Ethics) ญาณวิทยา (Epistemology) และอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะ
พระพุทธศาสนาเป็นอเทวนิยม (Atheism) จึงไม่เชื่อ และไม่สอนเรื่องการมีพระเจ้า ตลอดจนหลักการ
มอบตนต่อพระผู้เจ้า (Submitoneself to the God) ตามที่ศาสนาฝ่ายเทวนิยมเชื่อถือและสั่งสอน
กัน ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาเสนอทัศนะเกี่ยวกับโลกและชีวิตในแง่ของเหตุผลนิยม(กรรมวาท) และ
ในแง่ สั จ นิ ย ม(สั จ วาท) ซึ่ ง ปรากฏฐานะของมนุ ษ ยนิ ย มโดยถื อ ว่ า ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งเกิ ด ขึ้ น ไปตาม
กระบวนการของเหตุผลตามสภาวะของมัน ในเรื่องของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันย่อมเป็นไปตามข้อกําหนด
และการกระทําของมนุษย์ มนุษย์เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นผู้รับผิดชอบความดีความ
ชั่ว ความทุกข์หรือความสุขของมนุษ ย์เอง โดยไม่มี อํานาจศักดิ์สิท ธิ์จากเทพฤทธิ์ใ ดๆ มากําหนด
นอกจากตัวมนุษย์เอง
ในภาพรวมของศาสนาทั้งสองมีแนวคิดเกี่ยวกับนรกและสวรรค์ทั้งคล้ายคลึงกันและ
แตกต่างกันอยู่มากพอสมควร เหตุปัจจัยมิใช่อะไรอื่น นั่นคือ มุ่งแก้ไขปัญหาชีวิตของมนุษย์ทุกคนใน
สังคมเหมือนกัน แตกต่างกันเพียงพระพุทธศาสนาเน้นที่ตัวปัจเจกบุคคลตนเองเป็นหลักว่าจะดีจะชั่วก็
ด้วยกาย วาจาและใจของตน และเน้นที่ความหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นเป้าหมายสูงสุด
สวรรค์จึงมิใช่เป้าหมายสุดท้ายของชีวิต ส่วนศาสนาคริสต์ สวรรค์เปรียบได้ดังบ้านหลังที่สองของมวล
มนุษย์ผู้กระทําความดีเพื่อพระเจ้า เมื่อได้สิ้นชีวิตจากโลกนี้ไปแล้ว ก็จะเข้าไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับ
พระองค์ ซึ่ ง แตกต่ างกั บ พระพุ ท ธศาสนาอย่างมากในประเด็นนี้ กล่าวคื อ ถึงแม้ว่าในทั ศ นะทาง
พระพุทธศาสนาจะยอมรับว่านรก (สามารถหลบหนีได้ด้วยตนเองเช่นกัน) และสวรรค์มีอยู่จริง แต่ยัง
มิใช่สถานที่สุดท้ายของชีวิตที่มวลมนุษย์ควรเข้าถึง ยังมีสถานที่อื่นอีกที่ยิ่งไปกว่าสวรรค์ นั่นก็คือ นคร
นิพพาน ซึ่งสามารถนําเอาแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติมาปรั บใช้ ใ นการดําเนินชี วิตได้ อย่ าง
เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมปัจจุบันที่นับวัน มวลมนุษย์ยิ่งห่างเหินจากคุณธรรมความดีงาม
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ถอยห่างจากโลก (พระเจ้า) และสวรรค์ทุกขณะ แม้ว่ายังดํารงชีวิตอยู่ใน
โลกมนุษย์ก็ตาม แต่กลับเข้าไปใกล้ความทุกข์ทรมานทุกขณะจิต (นรก) ซึ่งก็เนื่องมาจากความไม่
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เชื่อถือในเรื่องดังกล่าวในพระศาสนาที่ตนนับถือ ไม่พยายามที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติตามหลักคํา
สอนของศาสนาที่ตนนับถือ แต่กลับไปประพฤติผิดปฏิบัติชั่วต่างๆ ด้วยความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ประมาทมัวเมาในชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ อันนําไปยังนรกก็ไม่ได้ สวรรค์ก็ไม่ได้เช่นกัน
หลักธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงามในศาสนาทั้งสองนั้น แม้ว่ามีอยู่อย่างมากมายก็ตาม แต่ใน
ความมากมายของหลักธรรมเหล่านั้นสามารถรวมลงเป็น ๒ ลักษณะหรือ ๒ ความมุ่งหมาย ได้แก่
สําหรับโลกปัจจุบันอันมีความสุขในการมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างหนึ่ง และสําหรับโลกในอนาคต (สวรรค์)
อย่างหนึ่ ง และหลั กธรรมทั้ ง ๒ ความมุ่ง หมายนี้ยังรวมเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้ น นั่น ก็คือ ความรั ก
(ศาสนาคริสต์ : รักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง ส่วนพระพุทธศาสนา รักในรูปแบบ
เมตตาพรหมวิหาร) เมื่อมีความรักก็ไม่ทําร้ายกัน ไม่เบียดเบียนกัน ความศรัทธาและความรักนี้ เป็น
หลักประกันชีวิตได้ทั้งโลกปัจจุบันและโลกในอนาคตเป็นอย่างดี และหากมวลมนุษย์ในสังคมโลกยึด
ปฏิ บัติ ศ าสนธรรมคํ า สอนของศาสนาที่ ต นนับถือ แล้ว ปัญ หาต่างๆ จากการล่ วงละเมิ ด กฎหมาย
บ้านเมืองและผิดศีลธรรมนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น และหลักธรรมดังกล่าวยังสามารถเปลี่ยนสภาพมนุษย์ให้
เป็นเทวดา เปลี่ยนสังคมแห่งบาปกรรม สังคมแห่งความชั่วร้าย ให้เป็นสังคมแห่งศีลธรรม เป็นสังคม
แห่งเทวดาได้อย่างแท้จริง ไม่ต้องตั้งตารอคอยชาติหน้าหรือชาติไหนๆ ทั้งนี้ก็เพราะว่า เมื่อผู้คนไม่
สนใจหรือห่างเหินคําสอนทางศาสนาแล้ว ความเชื่อที่ผิด การกระทําที่ผิดก็ย่อมได้โอกาส ได้ช่องที่จะ
เข้าครอบงําจิตใจของคนนั้นได้ จึงจะมีผลเป็นความทุกข์ร้อน ความไม่สุขสบายในชีวิต และความ
มืดมนต่อไปในโลกหน้า ฉะนั้น ในความเป็นจริง ชีวิตของมนุษย์ก็ล้วนเกิดมาเพื่อทําประโยชน์สร้าง
คุณงามความดีให้แก่ตนเอง ผู้อื่น และสังคมส่วนรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะอายุของมนุษย์
นั้นไม่ยืนยาวเท่าใดนัก ไม่มีเวลามากพอที่จะสนใจหรือกอบโกยผลประโยชน์ และไม่มีเวลามากพอเพื่อ
จะสร้างอาณาจักรแห่งการยึดมั่นถือมั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เลย เมื่อมวลมนุษย์รู้ว่าตนมีอายุน้อยนิด
ก็พึงรีบขวนขวายกระทํากรรมดีไว้มากๆ เพื่อเป็นทุน เป็นพลวปัจจัย และเพื่อความไม่ประมาทในเรื่อง
ต่างๆ ที่ชีวิตตนพึงประสบในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตหลังความตาย แม้ว่าชั่วชีวิตนั้นไม่อาจเข้าถึงธรรม
บรรลุธรรมได้ก็ตาม แต่ผลแห่งกรรมดี กรรมอันเป็นบุญกุศล ซึ่งก็คือ การได้ศึกษาและประพฤติ
ปฏิบัติธรรมนั้นก็ไม่ไร้ผล ไม่สูญเปล่าไปไหน ยังคงอยู่ที่ตัวของมนุษย์ผู้ปฏิบัติ อยู่ภายในจิตใจที่สงบ
ร่มเย็น รวมทั้งเป็นบุญเป็นกุศลที่คอยตามติดไปทุกหนทุกแห่งในภายภาคหน้า เมื่อถึงเวลาที่กรรมจะ
ให้ผลแห่งความดีงามที่ได้บําเพ็ญมานั้น ก็จะส่งผลให้บรรลุมรรคผลนิพพานยิ่งยวดกว่าภพภูมิใดๆ ได้
อย่างแน่นอนในชาติใดชาติหนึ่งแห่งสังสารวัฏอันยาวนาน
๔.๔ จากการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าทางจริยธรรม พบว่า ถึงแม้ว่าศาสนิกชนบางคนยัง
มีความเห็นผิดอีกว่า ทานที่ให้นั้น ไม่มีผล บุญ บาป นรก สวรรค์ไม่มีจริง หากมนุษย์รู้ว่าเพียงทําบุญ
ชั่วอายุของมนุษย์นั้น ผลบุญไม่อาจประมาณได้เลย มีพระพุทธพจน์ที่ตรัสถึงกองกระดูกของมนุษย์
เพียงแค่คนหนึ่งเท่านั้นว่ามีขนาดใหญ่โตสูงเทียบเท่าภูเขาเวปุลลบรรพตซึ่งมีความสูงเสียดฟ้า ซึ่งแสดง
ถึงว่ามนุษย์ทั้งหลายแต่ละคนต่างได้เวียนเกิดเวียนตายมานักต่อนักแล้ว หลักคําสอนเกี่ยวกับนรก
สวรรค์นี้ เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า ผลของการให้กรรมต่างๆ ทั้งดีและไม่ดีที่เหล่ามนุษย์ได้
กระทําไว้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความจนหรือร่ํารวยของมนุษย์แต่ประการใด แต่ขึ้นอยู่กับการ
ประพฤติดีหรือชั่วเท่านั้น เพราะว่ามนุษย์ทุกคนล้วนตกอยู่ในสภาพเดียวกัน นั่นก็คือ ต้องเกิด ต้อง
แก่ ต้องเจ็บ และต้องตายด้วยกันทุกคน แม้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดในโลกทั้งหลายยังหนีไม่พ้น
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การเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั้น เป็นการย้ําเตือนสติของมวลมนุษย์ได้ว่าบัดนี้ ชาตินี้
ตนกําลังทําอะไรอยู่ ชีวิตไม่ควรประมาทต่อสิ่งต่างๆ พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “ควรรีบทําความเพียรใน
วันนี้ทีเดียว ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีมาในวันพรุ่งนี้” เรื่องนรกและสวรรค์นี้ล้วนมีคุณค่าในการ
ส่งเสริมให้มวลมนุษยชาติในโลกหวนคํานึงถึงการกระทําต่างๆ ที่ผ่านมาของตนว่าเป็นอย่างไร ดี
หรือไม่ดี มีผลเป็นสุขหรือความทุกข์เดือดร้อนใจ กล่าวคือ เมื่อมนุษย์ทั้งหลายต่างกลัวนรก ปรารถนา
จะไปสู่สวรรค์ก็ถือเป็นการเลือกที่ดีแล้ว แม้ว่ายังมีหนทางที่สุขกว่านี้อีกมากก็ตาม แต่หากมนุษย์ทุก
คนในสังคม ในโลกนี้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อได้ว่าโลกมนุษย์ก็ไม่แตกต่างไปกว่า
สวรรค์เท่าใดนัก เพราะว่าโลกมนุษย์นี้มีศักยภาพ มีสิ่งต่างๆ ที่เกื้อหนุนต่อความสุขในระดับต่างๆ ยิ่ง
กว่าภพภูมิใดก็ว่าได้ มนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาแล้ว ย่อมประกอบด้วยธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ เหมือนกัน ถ้าได้
ศึกษาประพฤติปฏิบัติตามและความสามารถหรือศักยภาพดังกล่าวของมนุษย์นี้ไม่ได้ขึ้นตรงต่อระบบ
ชนชั้นวรรณะใดๆ เหมือนอย่างลัทธิศาสนาอื่นๆ กล่าวอ้างไม่ พระพุทธศาสนามิได้แบ่งมนุษย์ใ ห้
แตกต่างกันเพียงด้าน เพศ วัย วรรณะ ฐานะความเป็นอยู่ แต่พระพุทธศาสนาแบ่งมนุษย์ออกโดยการ
กระทําต่างหาก หากใครทําดีก็จัดว่าเป็นคนดี เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หากทําชั่วก็ถือว่าเป็นคนไม่ดี แต่
สามารถกลับตัวกลับใจหันมาทําความดีได้เช่นกัน ขึ้นอยู่ที่ตัวของมนุษย์เป็นสําคัญ
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์นี้ไม่ต้องไปคํานึงถึง ไม่ต้องหวังผลที่อยู่ไกลเกินตัว เกิน
ปั ญ ญาของตน เพี ย งแค่ ศึ ก ษาประพฤติ ป ฏิ บั ติ ธ รรมเท่ า ที่ ต นสามารถศึ ก ษาปฏิ บั ติ ไ ด้ ก็ พ อ แล้ ว
พุทธศาสนิกชนก็จะกลายเป็นเทพผู้ประเสริฐในโลกมนุษย์เหมือนกับเทพในสวรรค์ได้ และยังเหนือกว่า
เทพในสวรรค์ด้ ว ยซ้ํ า เพราะเกิ ด เป็ น เทพโดยที่ ยั ง ไม่ สิ้ นชี วิ ต ในโลกมนุ ษ ย์นี้ ถื อ เป็ น หลั ก การหรื อ
จุดประสงค์ที่แท้จริงประการหนึ่งของพระพุทธศาสนาเถรวาท หากมนุษย์ประพฤติปฏิบัติได้เช่นนี้
มนุษย์จะไม่มีความสงสัยในเรื่องต่างๆ สวรรค์มีจริงหรือไม่ นรกเป็นอย่างไร เป็นต้น จะไม่มีอคติต่อคน
อื่น สังคมโลกมนุษย์จะไร้ปัญหา ความขัดแย้งกัน และจะไม่มีความหวั่นไหวใด ๆ ในชีวิต แม้กระทั่ง
ความตาย อันเป็นหลักสัจธรรมที่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งมนุษย์ เทวดา และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ซึ่งยังต้อง
เวียนวนอยู่ในกระบวนการของเหตุปัจจัย อันเป็นเงื่อนไขที่จะทําให้ต้องหมุนวนตามสังสารวัฏอันไม่มี
จุดสิ้นสุดได้ หากยังไม่สามารถบรรลุธรรมตามทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทตราบใด การเวียน
ว่ายตายเกิด การพบประจักษ์สวรรค์และนรกก็ย่อมมีตราบนั้นเช่นกัน
เมื่อสัตว์เกิดมายังต้องตกอยู่ในภายใต้หลักของการเวียนว่ายตายเกิด หรือสังสารวัฏอยู่
เช่นนี้ ย่อมเป็นเครื่องชี้ชัดว่าสัตว์ต่างๆ นั้นยังมีกรรมเป็นของตนเอง ความเชื่อเช่นนี้ พระพุทธศาสนา
มองว่านั่นเป็นเงื่อนไขของการเกิดใหม่ของสัตว์นั้นๆ เมื่อสัตว์ต่างๆ ไปเกิด นั่นก็หมายความว่า สัตว์ที่
ทํากรรมดีมากก็ย่อมได้ไปเกิดในสถานที่ที่ดี เช่น ไปเกิดในสวรรค์ ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหม เป็นต้น
แต่ถ้าสัตว์ที่ทํากรรมชั่วย่อมไปเกิดในสถานที่ไม่ดี เช่น ไปเกิดในนรกหรือ ในอบายเป็นต้น ดังนั้น
มนุษย์จึงมีความปรารถนาที่จะได้ไปเกิดในสวรรค์ เมื่อมนุษย์มีความต้องการจะไปเกิดในสวรรค์ ต้อง
ทําความดีถึงจะได้ไปเกิดในสวรรค์ ด้วยเหตุแห่งความเชื่อนี้ กล่าวได้ว่า สวรรค์เป็นกุศโลบายอย่าง
หนึ่งที่ทําให้คนทําดี ละเว้นการทําความชั่ว และหลักคําสอนเรื่องนรกสวรรค์ในพระพุทธศาสนามี
พื้นฐานจากความต้องการพ้ นทุกข์ มีขอบเขต ระดับและวิธีการปฏิบัติที่ ชัดเจน รวมทั้งมี ผลหรือ
จุดหมายปลายทางที่ครอบคลุมชีวิตมนุษย์และสรรพสัตว์ไม่ว่าชาตินี้ ชาติหน้าหรือชาติไหนๆ
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๕.ข้อเสนอแนะ

บรรดาลัทธิ ศาสนาทั้งหลายต่างมีบทบาทต่อการดําเนินชีวิตอยู่ ๒ ระดับด้วยกัน หนึ่ง ก็
คือ ในระดั บ ที่ เป็ น โลกี ย ธรรมเพื่ อ ให้ ม นุษ ย์ ส ามารถเข้ า ถึ ง ความสุ ข แบบโลกิ ย ะอั น ประกอบด้ ว ย
ประโยชน์ตนและสังคมส่วนรวมได้ ส่วนระดับโลกุตรธรรมนั้น บรรดาลัทธิและศาสนาทั้งหลายล้วนมี
หลักแสดงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตไว้ตามลักษณะความเชื่อของตนๆ เช่น สรวงสวรรค์ ความเป็นเทพ
เจ้า และความหลุดพ้นจากความทุกข์ เป็นต้น แต่เนื่องจากมนุษยชาติมุ่งเน้นเฉพาะความสุขความ
สบายทางวัตถุมากจนเกินไป จึงเป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุหนึ่งที่นํามวลมนุษยชาติไปความทุกข์ ก่อเกิด
ปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาชีวิต ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง เป็นต้น
แนวคิดและหลักคําสอนเรื่องนรกสวรรค์ทั้งของพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์นี้จึง
นับว่ามีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง ต่อชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน เพราะเป็นหลักปฏิบัติที่ตรงจุดในการ
แก้ไขปัญหาของชีวิตในด้านต่างๆ เช่น หลักคําสอนเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง การเมืองปกครอง
หลักคําสอนสําหรับบุคคลพึงปฏิบัติต่อกันตามฐานะหน้าที่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
มนุษย์ทางด้ายกาย จิตใจ และปัญญาได้ ฉะนั้น ถ้าสถาบันต่างๆ ทางสังคมอันมีสถาบันศาสนา
สถาบันทางการเมืองการปกครองและสถาบันการศึกษา เป็นต้น ต้องการเห็นสังคมสวรรค์แห่งสันติสุข
ที่แท้จริงแล้ว สถาบันที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นควรดําเนินในเรื่อง ดังนี้
๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสํานึกทางมนุษยธรรม รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว รู้ว่าคนเราเมื่อ
อยู่ร่วมกันพึงปฏิบัติต่อกันอย่างไร อันเป็นความดีงามทางด้านมโนธรรมสํานึก เช่น ความเมตตา กรุณา
ความเสียสละ เป็นต้น
๒) ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ความสามารถ ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งของ
ตน ของครอบครัว และสังคมของตนเองได้ โดยให้มีการร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
อันเป็นการแสดงออกซึ่งปัญญาอันถูกต้อง
๓) สนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ที่ถูกต้องทางด้านศาสนาแก่ประชาชน เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ สมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของศาสนานั้นๆ มีความสามารถ ให้รู้จักบทบาท
และหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้มีค่านิยมที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนและ
ผู้อื่นในฐานะต่างๆ เช่น เป็นบิดามารดา ญาติพี่น้อง เป็นเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
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ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา :กรณีศึกษา อําเภอ
เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
An Analytical Study Of Behaviour Concerning Morality Of The Primary
School Students : a Case Study Kawlieo District, Nakhonsawan Province.
มาลี บุญมาก
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของนักเรียนประถมศึกษา(๒) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา
กรณีศึกษา อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพทาง
ครอบครั ว และอาชี พ ของผู้ ป กครอง และ(๓) เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมของนั ก เรี ย น
ประถมศึกษากรณีศึกษาอําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ในด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความรับผิดชอบ ด้านเบญจศีล และด้านความมีหิริโอตตัปปะ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน
ประถมศึกษาชั้นปีที่ ๕ และ ๖ ในอําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน ๒๔๖ คน การวิจัยครั้งนี้ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม
มีค่ าความเชื่อมั่ นเท่ากับ ๐.๘๑ และ แบบสัมภาษณ์เชิงลึ ก การวิเคราะห์ข้ อมูลโดยหาค่ าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
๑. จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้ความสําคัญกับการพัฒนาจริยธรรม
การแสดงออกทางพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ในเรื่องความมีวินัย ความอดทน การตรงต่อเวลา การประหยัด
ความขยัน และความกตัญญูต่อมารดา บิดา นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรมจริยธรรม ตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา และความพร้อมของนักเรียนที่จะทําความดี
เพื่อให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม
๒. การเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษา อําเภอ
เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว และ
อาชีพของผู้ปกครอง พบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษา อําเภอ
เก้ า เลี้ ย ว จั ง หวั ด นครสวรรค์ จํ า แนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล เพศ อายุ และอาชี พ ของผู้ ป กครอง
ไม่แตกต่างกันส่วนสถานภาพทางครอบครัว ส่งผลให้พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา
กรณีศึกษาอําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
๓. พฤติก รรมเชิง จริย ธรรมของนัก เรีย นประถมศึก ษา กรณีศึก ษา อํา เภอเก้า เลี้ย ว
จังหวัดนครสวรรค์ในด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความรับผิดชอบ ด้านเบญจศีล
และ ด้านความมีหิริโอตตัปปะในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านความซื่อสัตย์มีค่ามาก
แนวทางพั ฒ นาพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา กรณี ศึ ก ษา
อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ควรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
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การฝึกอบรม บ่มเพาะปลูกฝัง กล่อมเกลา ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้กระบวนการ
ทางสังคม ทางวัฒนธรรม และทางศาสนา การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม ซึ่งต้องมี
การบูรณาการทั้งด้านปัญญา วัฒนธรรม และศีลธรรม

Abstract

The purposes of this research were 1) to study the theoretical concepts about the
ethical behaviors of primary school students 2) to compare the ethical behaviors of primary
school students classified by gender, age, family status and parents’ career a case study
Kaolieo district, Nakhonsawan province and 3) to study the ethical behaviors of primary school
students in terms of discipline, honesty, responsibility, five Buddhist precepts and integrity.
The samples of this research were 246 grade 5th and 6th primary school students
a case study Kaolieo district, Nakhonsawan province. Quantitative research method was
mainly employed in this research. Questionnaire, with reliability value at 0.81, was used to
collect the quantitative data. In-depth interview technique was used to collect qualitative
data. Frequency, percentage, mean and standard deviation were used to analyze the data.
The results of this study were as follows;
1) From the documentary and related research study, the ethical behaviors of
primary school students were related to discipline, endurance, punctuality, saving, diligence
and gratitude for their parents. In addition, the moral and ethical behaviors according to the
Buddhist teaching principle and the readiness of primary school students for doing good deeds
were surveyed thoroughly.
2) The comparison of the ethical behaviors of primary school students classified by
gender, age and parents’ career a case study Kaolieo district, Nakhonsawan province had no
significant difference except family status had statistically significant difference at the 0.01 level.
3) The ethical behaviors of primary school students a case study Kaolieo district,
Nakhonsawan province in terms of discipline, honesty, responsibility, five Buddhist precepts and
integrity in overall aspects were at the medium level except honesty were at the high level.
The appropriate approach for developing the ethical behaviors of primary school
students a case study Kaolieo district, Nakhonsawan province was described as follows; the
management of classroom and learning activities should be in accordance with the learning
style of students. For example, the implementation of socio-cultural and moral-based
curriculum and instruction and the appropriate learning environment should be integrated into
the classroom instruction.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน เป็นยุคแห่งความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิทยาการสมัยใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
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คนในยุคปัจจุบันให้ความสําคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจ การดําเนินวิถีชีวิตแบบสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ขาดวิถีชีวิตที่มุ่งเน้นการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามทางคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมอันดีงาม๓๐
จริ ย ธรรมเป็ น ส่ ว นประกอบของมนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ มากต่ อ ความสงบสุ ข และ
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของสั ง คมในปั จ จุ บั น สภาพของสั ง คมได้ เ ปลี่ ย นไปค่ า นิ ย มของสั ง คมเน้ น
ความสําคัญทางด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ ยกย่องคนที่ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจและ
ฐานะทางการเงินสูง ในขณะที่คนดีมีคุณธรรมไม่ได้รับการยกย่อง
สังคมไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะความเป็นอยู่แบบต่างคนต่างอยู่มากขึ้น ผู้ปกครองมุ่งแต่ทํามาหากิน
เพื่ อ เลี้ ย งชี พ ไม่ มี เ วลาให้ ค รอบครั ว ไม่ มี เ วลาที่ จ ะอบรมสั่ ง สอนบุ ต รหลาน จึ ง ทํ า ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมประเพณี ส่งผลให้เด็กส่วนมากไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ ๆ ได้จึงเป็นเหตุให้เด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแสดงความก้าวร้าวขาดคุณธรรม จริยธรรม ยึดถือ
แต่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม จนก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคม ขาดความรับผิดชอบ
ไม่มีระเบียบวินัย ไม่มีความซื่อสัตย์ ขาดความกตัญญูกตเวที ขาดคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม๓๑
หลายหน่วยงานให้ความสําคัญในการปลูกฝังอบรมและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้
ในหน้าที่ของตน โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนําไปใช้ในการดํารงชีวิตที่ดี และ เป็นกําลังสําคัญ
ในการพั ฒนาประเทศชาติ ด้ วยเหตุ นี้ ทางกระทรวงศึ กษาธิ การ จึ งได้ กํ าหนดหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้และเข้าใจประวัติ ความสําคัญ ศาสนา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา มี
ศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และมาตรฐาน ส ๑.๒
เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
หลักสูตรได้กําหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี สามารถควบคุมกาย วาจา ใจให้อยู่ในขอบเขตที่ดีงาม สามารถสร้างประโยชน์
แก่ตนเอง และสังคม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตน และปฏิบัติได้จนเป็น
นิสัย๓๒
เด็ ก คื อ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ สํ า คั ญ และมี ค่ า ยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาสั ง คมและประเทศชาติ
สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันโรงเรียน รวมทั้งสื่อมวลชนต่าง ๆ ล้วนแต่มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบร่วมกันในการที่จะปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กได้ พัฒนาอย่างเต็มที่ในทุก ๆ ด้าน
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางด้านศีลธรรม
จริยธรรมในเรื่องของความรับผิดชอบชั่วดี ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่ในวัยทารก และค่อย ๆ
พัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ ๓๓
๓๐

สุทธิลักษณ์ อรัญนารถ, “จริยธรรมของเด็กระดับอนุบาลศึกษาในจังหวัดระยอง”, ปริญญานิพนธ์
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๐), หน้า ๑.
๓๑
สิปปนนท์ เกตุทัต, ความรู้ สู่อนาคต, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑๒.
๓๒
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑, (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ), หน้า ๖.
๓๓
ดวงเดือน พันธุมนาวิน, พฤติกรรมศาสตร์ เล่ม ๒ จิตวิทยาและจิตวิทยาภาษา, (กรุงเทพมหานคร :
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๒๔), หน้า ๑๕.
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๑๕๑

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

ในการปลู กฝั งคุ ณธรรม จริ ยธรรมให้ กั บเด็ กและเยาวชนนั้ นมี วิ ธี การที่ แตกต่ างกั นไป
ตามความเหมาะสม และตามวัยของบุคคล โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษา เพราะเด็กทั้งสอง
วัยนี้อยู่ในระยะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ของสังคม รวมทั้งกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมด้วย ซึ่งกฎเกณฑ์
และแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่บุคคลรอบข้างปฏิบัติ หรือแสดงออกให้เด็กได้เห็น สิ่งเหล่านี้จะเป็น
พื้นฐานสําหรับการพัฒนาทางจริยธรรมของเด็ก ซึ่งจะเป็นผลต่อการสร้างบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต
ต่อไป๓๔
โรงเรียนเป็นสถาบันหนึ่งของสังคมที่เกิดขึ้นจากความต้องการของสังคม เพื่อทําหน้าที่หลัก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้การศึกษาอบรมสั่งสอน เพื่อพัฒนาบุคคลให้เจริญงอกงาม
มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีคุณธรรม ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
การศึ กษาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ใ นสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นและเป็ นกระบวนการถ่ ายทอดความรู้ คุ ณธรรม
ศีลธรรม และจริยธรรม เพื่อนํามาพัฒนาทางด้านทัศนคติ พฤติกรรมและความสามารถตามค่านิยมของ
สังคมโดยส่วนรวมอันเป็นเจตคติที่ดีงามทางด้านความมีน้ําใจ และการปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสม
ในขอบเขตศีลธรรมทั้งความประพฤติภายนอกและคุณธรรมภายใน๓๕
จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา
กรณีศึกษา อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อหาแนวทางให้เกิดการพัฒนา โดยสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครอง ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่ดี รวมทั้งเป็น
การปลูกฝังจริยธรรมขั้นพื้นฐานให้กับเด็กระดับประถมศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านจริยธรรม
ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้การดําเนินชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างมีศักยภาพ
ในการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนนั้น ผู้วิจัยได้นําแนวทางในการปฏิบัติตน
โดยใช้หลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนามาช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงามในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดี สร้างประโยชน์ให้กับ
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ด้วยการส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยเน้นจริยธรรม
ใน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ด้านเบญจศีล และด้านความมี
หิริโอตตัปปะ โดยพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดังกล่าวล้วนแล้วแต่มีความสําคัญและจําเป็นที่ต้องได้รับการ
ปลูกฝังตั้งแต่ ในวัยเด็กเพราะเป็นวัยของการค้นหาเอกลักษณ์ และความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งหากขาด
วิ จ ารณญาณ และการชี้แ นะที่ ถูกต้ อ งจากครู แ ละผู้ป กครอง อาจทํ าให้ตกอยู่ ภ ายใต้ อิท ธิ พลของ
ความเสื่อมถอยทางด้านจริยธรรมได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา กรณีศึกษา อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อหา
แนวทางให้เกิดการพัฒนา โดยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครอง ในการอบรมเลี้ยงดู
เด็ กให้ มี พฤติ กรรมเชิ งจริ ยธรรมที่ ดี รวมทั้ ง เป็ น การปลู ก ฝั ง จริ ย ธรรมขั้ น พื้ น ฐานให้ กั บ เด็ ก ระดั บ
ประถมศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านจริยธรรมในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้การดําเนินชีวิตใน
สังคมเป็นไปอย่างมีศักยภาพ
๓๔

วิณี ชิดเชิดวงษ์,การศึกษาเด็ก, (กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๓๗), หน้า ๑๕๓.
ประภาศรี สีหอําไพ, พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๑.
๓๕
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ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

๒.วัตถุประสงค์ในการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษา อําเภอ
เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อนําเสนอพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษา อําเภอ
เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

๓.วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจ ัย เรื่อ ง “ศึก ษาวิเ คราะห์พ ฤติก รรมเชิง จริย ธรรมของนัก เรีย นประถมศึก ษา
กรณีศึกษา อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์” มีวิธีดําเนินการวิจัยในดังนี้
๓.๑ รูปแบบการวิจัย
งานวิจัย “ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษา อําเภอ
เก้ าเลี้ ยว จั งหวั ดนครสวรรค์ ” เป็ นการศึ กษาโดยการใช้ ระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยเชิ งปริ มาณ (Quantitative
research) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวบข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaire) ผสมผสานกับการวิจัย
เชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๕ และ ๖ กรณีศึกษา อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค์ จํานวน ๖๓๔ คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๕ และ ๖ กรณีศึกษา อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค์ จํานวน ๒๔๖ คน ได้จากการเปิดตารางสําเร็จรูปของ ยามาเน่ (Yamane) และกลุ่มตัวอย่าง
สําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน ๒๐ คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเจาะจง แบ่งออกเป็น ครู ๕ คน
ผู้ปกครองนักเรียน ๕ คน และนักเรียนอีก ๑๐ คน
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสอบถาม และแบบสั มภาษณ์ ที่ ผู้ วิ จั ยสร้ างขึ้ น
จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ “ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา
กรณีศึกษา อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์”
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลการวิจัย ตามขั้นตอนดังนี้
๑. ขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บัณฑิตเพื่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิ ทยาลั ย เพื่ อขอความร่ วมมื อไปยั งโรงเรี ยนประถมศึ กษา ในอํ าเภอเก้ าเลี้ ยว จั งหวั ด
นครสวรรค์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ แจกแบบสอบถามให้กับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๕ และ ๖
จํานวน ๒๔๖ ชุด และสัมภาษณ์ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในอําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยตนเอง
จํานวน ๒๐ ชุด
๒. แบบสอบถาม แจกให้กับนักเรียนโดยเจาะจงในกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จํานวน
๒๔๖ คน
๓. แบบสัมภาษณ์ ทําเป็นหนังสือแจ้งนัดเวลาสัมภาษณ์กับครูผู้สอน จํานวน ๕ คน
ผู้ปกครอง จํานวน ๕ คน และนักเรียน จํานวน ๑๐ คน
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๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
๑. นําข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS
๒. นําแบบสัมภาษณ์เชิงลึกของแต่ละกลุ่มได้แก่ ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียนมา
สรุปตามประเด็นปัญหาที่ตั้งไว้ในแต่ละกลุ่ม เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูล รู้ถึงปัญหา อุปสรรคที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ตามความเหมาะสม
๓. นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่กล่าวถึงปัญหา และ
อุปสรรคที่เกิด มาค้นหาแนวทางตามหลักพุทธธรรม เพื่อใช้เป็นรากฐาน ของจริยธรรมที่จะพัฒนาตน
ด้านคุณธรรม และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและ
พรรณนาระดับพฤติกรรมเชิ งจริยธรรมของนั กเรียนประถมศึ กษาปีที่ ๕ และ ๖ กรณี ศึกษา อําเภอ
เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สําหรับทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕ และ๖ กรณีศึกษา อําเภอ
เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที (t – test) และการทดสอบ ค่าเอฟ (F-test)
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)

๔.สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษา อําเภอ
เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ สามารถสรุปได้ดังนี้
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น
เพศชาย จํานวน ๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒ มีอายุระหว่าง ๑๑-๑๒ ปี จํานวน ๒๐๒ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๘๒.๑ ด้านสถานภาพครอบครัว ส่วนใหญ่บิดามารดาอยู่ด้วยกัน จํานวน ๑๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ
๖๑.๘ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง จํานวน ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑
๔.๒ ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา
กรณีศึกษา อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ สรุปได้ดังนี้
๑.ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา
กรณีศึกษา อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามเพศ พบว่า นักเรียนเพศชายและเพศหญิง
มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
๒. ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา
กรณีศึกษา อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามอายุ พบว่า นักเรียนที่มีอายุระหว่าง ๑๑-๑๒
ปี และ๑๓-๑๔ ปี มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไม่แตกต่างกัน
๓. ผลการเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษา
กรณีศึกษา อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามสถานภาพครอบครัว พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
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๔. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษา
อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง พบว่า อาชีพของผู้ปกครองที่
แตกต่างกันไม่ทําให้พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนแตกต่างกัน
๔.๓ ผลการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษา
อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ สรุปได้ดังนี้
๑. ด้านความมีระเบียบวินัย พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยของ
นักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๕๘ , S.D. = ๐.๗๑)
๒. ด้านความซื่อสั ตย์ พบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ ของ
นักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๘๖ , S.D. = ๐.๖๒)
๓. ด้านความรับผิดชอบ พบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของ
นักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๐ , S.D. = ๐.๖๗)
๔. ด้ านเบญจศีล พบว่ า พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านเบญจศีลของนักเรียน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๒.๙๕ , S.D. = ๐.๗๘)
๕. ด้านความมีหิริโอตตัปปะ พบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีหิริโอตตัปปะของ
นักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๓๘ , S.D. = ๐.๗๔)
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สถานการณ์พุทธศาสนิกชนไทยกับประชาคมอาเซียน
The Thai Buddhists’ readiness preparation for ASEAN Community
วิรัลพัชร อภิเลิศทรงศักดิ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาความเป็นมาของประชาคม
อาเซียน ๒) เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของพุทธศาสนิกชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน ๓) เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของพุทธศาสนิกชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร โดยมีวิธีการดําเนินการ
วิจัย ๑) สํารวจเอกสารและรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย
เอกสารงานวิจัย บทความ หนังสือ ตํารา บันทึก สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๒) เก็บรวบรวม
จัดลําดับข้อมูลที่ค้นคว้าได้มาวิเคราะห์ อธิบายความ และแสดงเหตุผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้
ชัดเจนมากที่สุด ๓) สรุปและนําเสนอข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า
๑. ประชาคมอาเซียน ถือกําเนิดโดยการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ๕ ประเทศ คือ ๑.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๒.ประเทศมาเลเซีย ๓.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ๔.
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ ๕.ราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๑๐ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อความมั่นคงใน
ภูมิภาคที่ต้องการป้องกันภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) ปัจจุบันมี
ประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศ ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม ปี ๒๕๔๖ ผู้นําอาเซียนได้ร่วมลงนามใน
ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน เห็นชอบให้จัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อกรความซับซ้อนผันผวนของโลกทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อ
สนับสนุนให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันและร่วมมืออย่างรอบด้านให้สําเร็จ
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) แต่ต่อมาได้ตกลงที่จะร่นระยะเวลาจัดตั้งเป็นปี ๒๕๕๘
๒. การเตรียมความพร้อมของพุทธศาสนิกชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน ใน ๓ ส่วนงานหลัก
ที่ ป รากฏเด่ น ชั ด คื อ ๑. องค์ ก รภาครั ฐ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งในการกํ า กั บ ดู แ ลพระพุ ท ธศาสนา
๒ หน่วยงาน ได้แก่ ก)สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข)กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มี
การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นบุ ค ลากร, สถานที่ , การพั ฒ นาศั ก ยภาพองค์ ก ร, งบประมาณ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. องค์กรคณะสงฆ์ ได้แก่ ก)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข)มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านนิสิต, บุคลากร, หลักสูตร,
งบประมาณ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, และความร่วมมือประสานงานกับองค์กรต่างๆ ๓. องค์กรเอกชน
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ได้แก่ ก)มูลนิธิพุทธอุทยานนานาชาติ ข)ชมรมกัลยาณธรรม ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่,
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. จากการวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของพุทธศาสนิกชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน
ใน ๓ ส่วนงานหลักนั้น องค์กรภาครัฐ ทั้ง ๒ หน่วยงานดังกล่าว ได้มีการเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรและการพัฒนาศักยภาพองค์กรแล้ว โดยการจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดําเนินงานองค์กร ที่เด่นชัดคือ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และกรมการศาสนาก็ได้มี
การเตรียมความพร้อมในด้านงบประมาณ แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือยังไม่มีการเตรียมความพร้อมด้านภาษา
ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนแต่อย่างใด ในส่วนองค์กรคณะสงฆ์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยทั้งสอง
แห่ง มีการเตรียมความพร้อมด้านนิสิต และบุคลากร โดยการจัดพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ประชาคมอาเซียน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบริการเว็บไซด์ภาคภาษาอังกฤษ และ
ความร่วมมือประสานงานกับองค์กรต่างๆแล้ว นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้
มีการเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตร โดยการร่างหลักสูตรพุทธศาสนากับอาเซียน พร้อมทั้งยังมีการ
เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณไว้แล้ว ส่วนองค์กรเอกชน คือ มูลนิธิพุทธอุทยานนานาชาติ ได้
เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ โดยการจัดสร้างพุทธอุทยานนานาชาติ แต่ยังไม่ได้มีการเตรียมความ
พร้อมด้านอื่นๆ ขณะที่ชมรมกัลยาณธรรมมีการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ
เปิ ด บริ ก ารผ่ า นเว็ บ ไซด์ ภ าคภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ เผยแพร่ ห ลั ก ธรรมและตอบปั ญ หาธรรมะทาง
อินเตอร์เน็ต แต่ก็ยังไม่มีบริการภาษาอาเซียน

ABSTRACT
The Objectives of this research were to 1) study ASEAN historical
background; 2) study the Thai Buddhists’ readiness preparation for ASEAN
Community; 3) make analytical study of Thai Buddhists’ preparation for ASEAN
Community.
The study applied qualitative research focusing on documentary survey
the methodology covered 1) surveyed and gathered related documentary data from
research work, articles, texts, book, records, media and e-media; 2) gathered and set
order to data and analyzed explained and rationalized the data with the goal to
utmost understanding; 3) concluded and presented the data analysis.
The study results revealed that:
1. ASEAN Community originated in 1967 from segregation of 5 Southeast
Asian Countries: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. Their aim
was to prevent the Communist terrorism. The official name at that time was
Association of Southeast Asian Nations – ASEAN. At present there are10 country
members. In October 2003, the ASEAN leaders sign in the Cooperative ASEAN MOU
and set up ASEAN Community to cope with the global political and social
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complexity. Besides, the ASEAN Community’s aim to perfect cooperative one
community was planned to be accomplished in 2015.
2. According to the Thai Buddhists preparation to join ASEAN
Community’s three pillars, the concern included: 1) the government organization
related to be responsible for taking care of Buddhism namely the National Office of
Buddhism and Department of Religious Affairs, Ministry of Culture had planned to
make preparation on personal, location, organization potentiality , budget and IT
development; 2) Sangha Organizations: Mahachulalongkornrajavidyalaya University
and Mahamakut Buddhist University made preparation on their students, personal,
curriculum, budget, IT and outside sector coordination; 3) Private Sectors:
International Buddhist Park Foundation and Kalayanadhamma Club made preparation
on location, and IT.
3. Relating to the analysis on preparation to become ASEAN Community
showed that the first two organizations had already prepared themselves to cope up
with becoming ASEAN Community. They set up promoted activities involving staff
training as well as the workshops to upgrade their organization particularly the
National Buddhism Office and Department of Buddhism. Only one thing was not
included in the development program was language skill preparation. For the two
Buddhist Universities had many preparation activities and programs including
curriculum and English language development of which the internet and websites
information had been prepared and operated. Concerning the two private sectors
activities, the Foundation had planned to prepare their sites readiness in form of
International Buddhist Parks Establishment. The Kalayanadhamma Club had prepared
for IT readiness by having website information in English. However, their ASEAN
languages preparation was still on line.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ได้เกิดเหตุการณ์สําคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย คือ
การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ ประจําภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกซึ่ง
ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ได้มีมติให้ "พุทธมณฑล" เป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาโลกโดยการประสาน
งานและผลักดันของพระธรรมโกศาจารย์ (พระพรหมบัณฑิต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ซึ่งท่านได้เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมว่า พุทธมณฑล จะทําหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางการประสานงานของเครือข่ายชาวพุทธทั่วโลก เป็นศูนย์กลางการศึกษา ปฏิบัติธรรม และ
ศูนย์แลก เปลี่ยนเรียนรู้พระพุทธศาสนา โดยประเทศสมาชิกทั่วโลกจะรวบรวมข้อมูลสําคัญมาจัดเก็บ
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ไว้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของพุทธมณฑล ซึ่งชาวพุทธทั่วโลกสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้
โดยสะดวก๓๖ นับเป็นความภาคภูมิใจสําหรับประเทศไทยที่ได้รับเกียรติดังกล่าว
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศพระพุทธศาสนา คือ มีประชากรนับถือพุทธศาสนา
เถรวาทถึงร้อ ยละ ๙๔ ๓๗ ของจํ านวนประชากรทั้งหมด ทั้ งยังเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาใน
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกนั้น ประเทศไทยจะต้องมีการส่งเสริม
สนับสนุน การแสดงบทบาททางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านการศึกษา การปฏิบัติ และเป็นศูนย์กลางการ
แลก เปลี่ยนความรู้ทางพระพุทธศาสนา ให้สมกับการได้รับการยกย่องดังกล่าว ซึ่งถือว่าประเทศไทยมี
ความพร้ อ มในหลายด้ า น เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารมี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น พุ ท ธมามกะ ทรงเป็ น อั ค ร
ศาสนู ป ถั ม ภก ทั้ ง ยั ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม จากทางภาครั ฐ และภาคเอกชน อี ก ทั้ ง ยั ง มี
มหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาในประเทศไทยให้มั่นคงอยู่ได้จนถึง
ปัจจุบันนี้
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ นี้ ประเทศไทยจะต้องพบกับจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญกับการเข้าสู่
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations :
ASEAN) หรือ “อาเซียน” ซึ่งเป็นองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกรวมทั้งหมด ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, กัมพูชา มาเลเซีย, ฟิลิป
ปินส์, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, บรูไนดารุสซาลาม, ลาว, เวียดนามและพม่า
ประชาคมอาเซียน ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอา
เซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว เปรียบเสมือนคนบ้านเดียวกัน อันจะนําไปสู่คุณ
ภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่มีความก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
เพิ่มอํานาจต่อรองขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ ดังคําขวัญของประชาคมอาเซียนที่ว่า
"หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม" (One Vision, One Identity, One Community)
ประชาคมอาเซียนจึงถือเป็นโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย ที่จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค เพื่อก้าวสู่ความสามารถในการแข่งขันกับประชาคมโลกต่อไปได้

๓๖

พระธรรมโกศาจารย์. วิสาขบูชาโลก : ตอนที่ ๓ กว่าจะมีเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก. [ออนไลน์],
แหล่งที่มา : http://www.mcu.ac.th/En/articlecontent_desc.php?article_id=617&articlegroup_id=21
[๑ สิงหาคม ๒๕๕๕].
๓๗
ปัทมาพร คําโท, เราคืออาเซียน ไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับ
ลิชชิ่ง, ๒๕๕๕), หน้า ๓๐.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๑๕๙

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

จากความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศไทยดังกล่าวนั้น แม้อาเซียนจะมุ่งเน้น
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากความร่วม
มือด้านอื่นๆ ได้ เสมือนคนบ้านเดียวกันที่สามารถเดินทางไปมาหาสู่ ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้โดย
สะดวก นํามาสู่การถ่ายเทแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหากพิจารณาแล้ว กลุ่มประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน ถือเป็นการรวมตัวกันที่มีความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาทางด้านภาษาและศาสนา
การนั บถื อ ศาสนาของประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซีย นนั้ นมี ค วามหลากหลาย ซึ่ ง
พิจารณาได้จากจํานวนศาสนาที่ประชากรนับถือดังต่อไปนี้ คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนา
อิสลาม ศาสนาฮินดู ศาสนาซิกข์ ลัทธิเต๋า นับถือผี ไม่ระบุศาสนา และไม่มีศาสนา จากการสํารวจ
พบว่าประชากรของประชาคมอาเซียนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาสําคัญ ๓ ศาสนาด้วยกัน คือ ศาสนา
พุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ซึ่งศาสนาอิสลามถือเป็นศาสนาที่มีประชากรในประชาคม
อาเซียนนับถือมากที่สุด คือ มีประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศ
มาเลเซี ย และบรูไน โดยศาสนาที่นับถื อรองลงมาคือ ศาสนาพุท ธ เป็นที่นับถือของประชากรใน
ประเทศไทย, พม่า, เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา และสิงคโปร์ ซึ่งมีทั้งนิกายเถรวาทและนิกายมหายาน
ต่อมาคือ ศาสนาคริสต์ที่เป็นศาสนาประจําชาติของประเทศฟิลิปปินส์ ที่มีทั้งนิกายโรมันแคธอลิก
นิกายโปรเตสแตนต์ และศาสนาอื่นๆ
“เป็นที่น่าสังเกตว่าองค์การหรือสมาคมความร่วมมือระหว่างประเทศระดับภูมิภาค โดย
ทั่วไปมักจะเป็นการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาเดียวกัน เช่น องค์การรัฐอเมริกา (OAS)
ซึ่งประเทศสมาชิกนับถือคริสต์ศาสนา สันนิบาตแห่งรัฐอาหรับ (League of Arab States) หรือสภา
ความร่วมมือแห่งรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม รวมทั้งสหภาพยุโรปที่ทุกประเทศนับ
ถือศาสนาคริสต์ ดังนั้น อาเซียนจึงมีความแตกต่างจากองค์การภูมิภาคอื่นๆ”๓๘
จากความหลากหลายทางความเชื่ อ ทางศาสนาดัง กล่ าว แม้ ใ นกลุ่ม ประเทศสมาชิ ก
ประชาคมอาเซียนจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยมิได้มีความขัดแย้งกันในเรื่องของศาสนามาตั้ง
แต่อดีต แต่การที่แต่ละประเทศจะเปิดประตูบ้าน ซึ่งถือเป็นเกราะป้องกันตัวเองออกนั้น ต่างจะต้องมี
การเตรียมตัวที่จะอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ประสานความ
แตกต่างหลากหลายให้เป็นพลัง หล่อหลอมให้เกิดความมีน้ําใจเอื้ออาทร มีความเข้าใจอันดีต่อกันใน

๓๘

ป ร ะ ภั ส ส ร เ ส วิ กุ ล . ๓ ศ า ส น า ใ น ๑ ป ร ะ ช า ค ม . [อ อ น ไ ล น์ ], แ ห ล่ ง ที่ ม า :
http://www.komchadluek.net/detail/ 20120504/129450/ [๑ สิงหาคม ๒๕๕๕].
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การสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยคุณธรรม เพื่อนําไปสู่การประสานประโยชน์ซึ่งกันและกัน
ในด้านต่างๆ ดังวัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน
การศึ ก ษาวิ จั ย ในการครั้ ง นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาการเตรี ย มความพร้ อ มทางพระพุ ท ธศาสนาใน
ประเทศไทย เพราะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดกับสังคมไทย
ความร่วมมือและความเสรีที่เกิดขึ้น อาจถือเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงที่ทุกฝ่ายจะต้องทําการศึกษา
และหาแนวทางการเตรียมความพร้อม องค์กรทางพระพุทธศาสนาเองก็จะต้องทําการศึกษาถึงโอกาส
และความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นนี้ เพื่อนําไปสู่การดําเนินแนวทางการเตรียมความพร้อมได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เช่นกัน ดังเช่น เรื่องภาษาที่สอง ที่จะต้องมีการ
ฝึกอบรม ให้ความรู้ทางด้านภาษาแก่บุคคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น เนื่องจากประเทศไทย
จะต้องแสดงศักยภาพความเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ที่จะเป็นหลักในการประสานงานชาว
พุทธทั่วโลกเป็นศูนย์กลางการศึกษาและปฏิบัติธรรม ศูนย์กลางการเรียน รู้พระพุทธศาสนาของโลกได้

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
๒.๒ เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของพุทธศาสนิกชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน
๒.๓ เพื่อศึกษาวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของพุทธศาสนิกชนไทยสู่ประชาคม
อาเซียน

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เน้นการวิจัยเอกสารโดยได้กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยไว้ดังนี้
๓.๑ สํารวจเอกสารและรวบรวมข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยว ข้อง
จากแหล่งข้อมูลทั้งหมด ประกอบด้วยเอกสารงานวิจัย บทความ หนังสือ ตํารา บันทึก จากสื่อสิ่ง
พิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ เก็บรวบรวม จัดลําดับข้อมูลที่ค้นคว้าได้มาวิเคราะห์ อธิบายความ และแสดงเหตุผล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนมากที่สุด
๓.๓ สรุปและนําเสนอข้อมูล

๔. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง “วิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของพุทธศาสนิก
ชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
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๒. เพื่ อ ศึก ษาการเตรี ย มความพร้อ มของพุท ธศาสนิ ก ชนไทยสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ๓. เพื่ อศึ ก ษา
วิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของพุทธศาสนิกชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน สรุปผลการวิจัยพบว่า
๔.๑ ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (Association of South
East Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นจากปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) โดยมีเหตุ
เกิดจากปัญหาความวุ่นวายภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้มีการแบ่งขั้วอุดมการณ์ทางความ
คิดเป็นสองฝ่ายระหว่างฝ่ายเสรีนิยม กับฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ นําไปสู่ความไม่ไว้วางใจระหว่าง
กันจนเกิดเป็นสงครามเย็น ระหว่างประเทศมหาอํานาจ คือ สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต ขณะนั้น
ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับความสนใจจากมหาอํานาจทั้งสอง ทําให้
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องร่วมมือกันผนึกกําลังและสร้างความกลมเกลียวกัน
มากขึ้น เพื่อสร้างอํานาจการต่อรองและป้องกันการรุกรานจากการครอบงําของมหาอํานาจฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งโดยตรง โดยมี ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยใน
ขณะนั้น ได้เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาหารือร่วมกันที่แหลม
แท่น จ.ชลบุรี ซึ่งนํามาสู่การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ เพื่อก่อตั้งอาเซียนที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ ๘
สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยมีผู้ก่อตั้งรวม ๕ ประเทศ ได้แก่ ๑. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๒. ประเทศมาเลเซีย
๓. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ๔. สาธารณรัฐสิงคโปร์ ๕. ราชอาณาจักรไทย ต่อมาได้มีประเทศอื่นๆเข้าเป็น
สมาชิก ดังนี้ ๖. บรูไนดารุสซาลาม ๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ๘. สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ๙. สหภาพพม่า และ ๑๐. ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งจากการประชุมสุดยอดอาเซียนที่
บาหลี เมื่อเดือนตุลาคม ปี ๒๕๔๖ ผู้นําอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน
ที่เรียกว่า ข้อตกลงบาหลี ๒ (Declaration of ASEAN Concord LL หรือ Bali Concord LL)
เห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อกรความ
ซับซ้อนผันผวนของโลกทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อสนับสนุนให้อาเซียนรวมตัวเป็น
ชุมชนหรือประชาคมเดียวกันและร่วมมืออย่างรอบด้านให้สําเร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐)
ซึ่งต่อมาได้ตกลงที่จะร่นระยะเวลาจัดตั้งเป็นปี ๒๕๕๘ โดยประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๘ นั้น ประกอบด้วยความร่วมมือใน ๓ ด้าน คือ ๑.ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน ๒.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๓.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
๔.๒ การเตรียมความพร้อมของพุทธศาสนิกชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน
จากการศึกษาการเตรียมความพร้อมของพุทธศาสนิกชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน ผู้วิจัย
ได้ทําการศึกษาจากหน่วยงานที่ดําเนินงานทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นตัวแทน
พุทธศาสนิกชนไทย อันได้แก่ องค์กรภาครัฐ, องค์กรสงฆ์ และภาคเอกชน ซึ่งจะศึกษาองค์กรละ ๒
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หน่วยงาน และจากการศึกษาการเตรียมความพร้อมของพุทธศาสนิกชนไทยสู่ประชาคมอาเซียนพบว่า
๑. องค์กรภาครัฐ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการกํากับดูแลพระพุทธศาสนา ๒ หน่วยงาน ได้มี
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ดังต่อไปนี้ (๑) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร, ด้านสถานที่ และด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กร (๒) กรมการ
ศาสนา ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร, ด้านงบประมาณ และด้านการพัฒนาศักยภาพ
องค์กร ๒. องค์กรสงฆ์ หมายถึง มหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒ แห่ง ได้มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน ดังนี้ (๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านนิสิต,
ด้านบุคลากร, ด้านหลักสูตรการศึกษา, ด้านงบประมาณ, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความ
ร่วมมือประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ (๒) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เตรียม
ความพร้อมด้านนิสิต, ด้านบุคลากร, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความร่วมมือประสานงานกับ
องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ๓.องค์กรภาคเอกชน องค์กรที่ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธ
ศาสนาซึ่งมิได้ดูแลโดยรัฐบาล โดยองค์กรทั้ง ๒ แห่งได้มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ดังต่อไปนี้ (๑) มูลนิธิพุทธอุทยานนานาชาติ ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ (๒) ชมรมกัลยาณ
ธรรมได้มีการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓ วิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของพุทธศาสนิกชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของพุทธศาสนิกชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน
พบว่า ๑. องค์กรภาครัฐ ได้แก่ (๑) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีการเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากร แต่ยังเป็ นเพี ยงการให้ความรู้ ความเข้าใจประชาคมอาเซียน ไม่ ใ ช่ การกําหนดแนวการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน, ด้านสถานที่มีการพัฒนาวัดให้เป็นมาตรฐาน แต่การพัฒนาพุทธมณฑลยังไม่มี
แนวทางในการดําเนินการพัฒนาพุทธมณฑลอย่างชัดเจน และด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กรที่ยัง
ต้องส่งเสริมให้มียิ่งขึ้นในทุกส่วนงาน (๒) กรมการศาสนา ถือว่ามีความพร้อมด้านบุคลากร โดยการ
ปรับโครงสร้างบุคลากรได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพการทํางาน, ด้านงบประมาณถือว่า
มีความพร้อม คือมีการจัดงบประมาณสอดรับกับการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม และด้านการพัฒนา
ศั ก ยภาพองค์ ก ร โดยการปรั บ โครงสร้ า งการดํ า เนิ น ให้ เ หมาะสมยิ่ ง ขึ้ น ๒. องค์ ก รสงฆ์ ได้ แ ก่
(๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือเป็นองค์กรที่มีความพร้อมหลายด้าน ได้แก่ ความ
พร้อมด้านนิสิตทั้งการพัฒนาด้านภาษาและส่งเสริมความรู้, ด้านบุคลากร โดยการส่งเสริมพัฒนา
ภาษาและส่งเสริมความรู้ แต่ยังต้องมีการพัฒนาต่อไป, ด้านหลักสูตรการศึกษา มีการปรับหลักสูตรให้
รองรับประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี และควรพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง, ด้านงบประมาณ ได้มีการจัด
งบประมาณเพื่อรองรับวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศถือว่ามีความพร้อม
และมีความหลากหลาย แต่ยังต้องพัฒนาปรับปรุงบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ และด้านความร่วมมือ
ประสานงานกั บ องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ถื อ ว่ า มี ค วามพร้ อ มทั้ ง จากองค์ ก รในประเทศและ
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ต่างประเทศ (๒) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน ได้แก่ ด้าน
นิสิตทั้งการพัฒนาด้านภาษาและส่งเสริมความรู้ แต่ยังต้องมีการส่งเสริมให้มากยิ่งขึ้น, ด้านบุคลากร ที่
ยั ง เป็ น เพี ย งการจั ด กิ จ กรรมการให้ ค วามรู้ ยั ง ไม่ ใ ช่ ก ารพั ฒ นาด้ า นบุ ค ลากรทั้ ง ทางด้ า นภาษา
ประสิทธิภาพในการทํางาน ดังนั้นจึงควรส่งเสริมและพัฒนาต่อไป, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ความพร้อมในระดับหนึ่ง แต่ยังต้องพัฒนาในมากยิ่งขึ้น และด้านความร่วมมือประสานงานกับองค์กร
หรือหน่วยงานต่างๆ ถือเป็นความพร้อมอีกด้านหนึ่ง ซึ่งควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๓. องค์กรภาค
เอกชน ได้แก่ (๑) มูลนิธิพุทธอุทยานนานาชาติ มีความพร้อมด้านสถานที่โดยการจัดสร้างพุทธอุทยาน
นานาชาติ แต่ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ (๒) ชมรมกัลยาณธรรม มีความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซด์ของ
ชมรมในภาคภาษาอังกฤษ
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ภาค ๔
บทความวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การใช้ห ลัก ฆราวาสธรรม ๔ เป็น ปทัส ถานในการสอนเยาวชน ให้มีภ าวะผู้นํา ในเขตอํา เภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์
Using the Four Gharavasa - Dhammas as A Norm of Youth Teaching Method to
Have the Leadership in, Muang District Nakhonsawan Province.
พระชาตรี สทฺธาธิโก (ใจตรง)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการ
สอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๒) เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลัก
ฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาตามการ
ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นําที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่ทําหน้าที่สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ได้แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ เขต ๑ โดยเลือกเฉพาะโรงเรียน
ในเขตอําเภอเมือง ๗ โรงเรียน จํานวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๒๓๔ คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test ) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA ) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทําการ
เปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD ) และสรุป
ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ผลการวิจัยพบว่า การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะ
ผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๖๙) เมื่อพิจารณาในแต่
ละด้านพบว่า การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นํา ในด้านจาคะ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( Χ = ๓.๘๒) ส่วนในด้านทมะมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ( Χ =๓.๖๐)
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานใน
การสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นําพบว่า การจําแนกตามเพศ, กลุ่มอายุ, วุฒิการศึกษา, อายุราชการ, ต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นําไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้ง ๔ ข้อ
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะ
ผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การนําหลักฆราวาสธรรม ๔(หลักธรรมสําหรับคฤหัสถ์)
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มาใช้ในสถานศึกษา มีความเหมาะสม ทําให้นักเรียนมีความรู้เรื่องหลักธรรมที่ดีและรู้ว่าอะไรควรทํา อะไร
ไม่ควรทํา และนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวัน สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค สภาพครอบครัวเกิดความ
แตกแยก ครอบครัวไม่ใส่ใจดูแล สภาพครอบครัวเปลี่ยนบทบาทจากเดิม ความไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่
ของนักเรียนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง การตัดสินใจไม่ถูกยังขาดความรับผิดชอบ ขาดการเสียสละ
อยากรู้อยากลอง สื่อโฆษณามีสิ่งยั่วยุให้เกิดการกระทําตามใจตนเอง ตามกระแสสังคม ความสะดวกสบาย
ทําให้เกิดความมักง่ายขาดความอดทน ตัวอย่างไม่ดีในสังคมมีมาก สื่อต่างๆถ่ายทอดตัวอย่างที่ไม่
เหมาะสม ข้อเสนอแนะแนวทางวิธีแก้ไข ผู้ปกครองผู้ใหญ่คุณครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบต้องรู้จัก
เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนรู้จักคิดและทําในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างความรักในโรงเรียนชี้แนะ
และบอกหลักการดําเนินชีวิตให้ถูกต้อง ดูแลเอาใจใส่ครอบครัว ดูแ ลเอาใจใส่บุตรใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ให้ความรู้ความเข้าใจ กับเด็กเยาวชนว่าตนเองมีหน้าที่อะไร ควรปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อที่จะได้
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมต่อไปในอนาคต.

ABSTRACT
This research had the following objectives: (1) To study the using the four
Gharavasa - Dhammas as A Norm of Youth Teaching Method to have the leadership in
Muang District, Nakhonsawan Province. (2) To compare the Using the Four Gharavasa Dhammas as A Norm of Youth Teaching Method to Have the Leadership in, Muang
District, Nakhonsawan Province. classified by personal factors. (3) To Analyze the
problems and obstacles in order to develop the ways of the Four Gharavasa - Dhammas
The sample of the study was the teachers who taught in the schools under the office of
the Secondary Educational Service Area 42. The investigator was chosen the schools in
Nakhonsawan Province, region 1 which composed of 7 schools in Muang District,
Nakhonsawan Province. The sample size was 234 students. The method of the study
was Survey Research. The questionnaire was used as the research tool. The analysis of
data have been done by frequency, percentage, mean, t-test and One Way ANOVA, If
they were statistical significance, the investigator would use the multiple comparisons
by the method of (Least Significant Difference : LSD).
The results of this study were high as a whole ( Χ = 3.69) in using the four
Gharavasa - Dhammas as A Norm of Youth Teaching Method to have the leadership in
Muang District, Nakhonsawan Province. Considering to each dimension it was found that
sajja has the highest mean ( Χ = 3.82). In the other hand Tama has the lowest mean
( Χ = 3.60).
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The investigator was compared the using the four Gharavasa – Dhammas,
classified by gender, age, level education, official period time. It was found that there
were no statistical significance at .05 level. The investigator ought to reject the
hypotheses.
The ways of using the four Gharavasa – Dhammas to train the youth in Muang
District, Nakhonsawan Province. were as follows :
1. to teach the students using the four Gharavasa – Dhammas daily life
2. The teacher and the administrators should explain the roles and duties of
the students. A lot of the students were not responsible for their duties. The parents
and the teachers had to sacrifice their own treasures to the poor. The parents and the
teachers should be the idols of their students.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี เพราะคนดีย่อมเป็นที่ปรารถนาที่ต้องการในที่
ทุกหนทุกแห่งในทุกกิจการ และในทุกยุคทุกสมัย คนดีทําให้ครอบครัวเจริญ โรงเรียนเจริญ ชุมชนเจริญ
สังคมและประเทศชาติเจริญและมีความสุข คุณธรรมคือคุณสมบัติและสัญลักษณ์ของคนดี เป็นหลักถือ
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของสัตบุรุษคือ คนดีหรือคนในอุดมคตินั่นเอง ในสังคมชาวพุทธ คนมีคุณธรรม
ย่อมเป็นผู้ควรค่าแก่ความรัก เกียรติ ศักดิ์ศรีและการยกย่องสรรเสริญจากผู้อื่น ดั้งนั้นการพัฒนาเยาวชน
ให้เป็นผู้นําด้วยหลักคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญและจําเป็นต่อมนุษย์ตาม หลักฆราวาส
ธรรม ๔ ที่ว่า ๑.สัจจะ คือความจริงสิ่งประเสริฐเกิดชื่อเสียงและศรัทธา ๒.ทมะ คือเกิดการข่มบ่มนิสัย
จิตใจให้ปัญญา ๓.ขันติ คือความอดทนขยันหมั่นเพียรต่อหน้าที่ย่อมมีทรัพย์ ๔.จาคะ คือช่วยให้บริจาค
มากบุญมีผูกมิตรไมตรีไว้ได้ ในการอบรมให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อหล่อหลอมให้เป็นเยาวชนที่ดี เป็น
พลเมืองที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) กําหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศ
โดย ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ
เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”๑
การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ สังคมและทักษะชีวิตของ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีความสามารถที่จะประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและด้วยความภาคภูมิใจ โดยเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะการศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง มัธยมต้น และมัธยมปลาย กับ
๑

ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จํากัด, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ.
๒๕๕๐ - ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สกายบุ๊กส์ จํากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๒๐-๒๕.
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อุดมศึกษา ซึ่งเป็นช่วงที่มีความสําคัญต่อการศึกษาในระดับสูงที่ต้องมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนายึดมั่น
ในการเรียน และการดํารงชีวิตในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่แผ่กระจายแบบไร้พรมแดน ดังนั้นกรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตลอดมา เพื่อให้สถาบันการศึกษา
ในระดับนี้ได้นําหลักธรรม คือวิชาพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่าง
แท้จริง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔๒ โดยให้จัดทําหลักสูตรแกนกลางของสาระการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนาที่ทุกโรงเรียนสามารถนําไปใช้ร่วมกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๗ วรรคแรกที่กําหนดให้มีการจัดทํา “หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบ
อาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ” เนื่องจากสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนามุ่งทําให้ผู้เรียนมี “ความเป็น
ไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ” จึงจําเป็นต้องทําหลักสูตรแกนกลางของสาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาไว้ด้วย
และเมื่อได้หลักสูตรแกนกลางของสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแล้ว
สถานศึกษาแต่ละแห่งก็สามารถนําไปใช้เป็นแกนกลางสําหรับเพิ่มเติมเนื้อหาด้านพระพุทธศาสนา“ในส่วน
ที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ”การนําแนวคิดเกี่ยวกับการนําหลักฆราวาสธรรม ๔ มา
เป็นแนวทางในการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับความตระหนักในความสําคัญและความร่วมมืออย่างจริงจังของ
ครูในโรงเรียน ดังนั้น การจัดการศึกษาต้องดําเนินการพัฒนาครูภายในโรงเรียนให้พร้อมในด้านต่อไปนี้
๑) ส่งเสริมให้ครูศึกษาหลักธรรมคําสอนปรัชญาทางศาสนา โดยให้ความสนใจเข้าใจ
อย่างถ่องแท้
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้ครบทั้ง ๓ ประการ
ได้แก่ มีความรู้ (ปริยัติ) การฝึกฝน (ปฏิบัติ) และการประเมินผลการปฏิบัติ หรือผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
(ปฏิเวธ)๓
๓) ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ที่เน้นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม โดยการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นํา
๔) ส่งเสริมให้ครูประเมินผลการสอนและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
๕) ส่งเสริมให้ครูที่ทําการสอนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและชุมชน
๖) ยกย่องชมเชยและให้ขวัญกําลังใจแก่ครูที่ประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดี
เนื่องจากสภาพปัญหาสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งยุคโลกาวิวัฒน์และยุค
เทคโนโลยี(IT)ทํา ให้ เกิ ด ปั ญ หามี ผ ลกระทบกั บเด็ก และเยาวชนไทยจํ า นวนมากถึ งขั้ น ที่ ต้ อ งเร่ งแก้ ไ ข
เนื่องมาจากการศึกษาในยุคปัจจุบันโรงเรียนต่าง ๆได้หันมาเน้นให้พัฒนาการเรียนรู้ระบุเทคโนโลยีหรือ
๒

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔, พิมพ์ครั้งที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๖), หน้า คํานํา.
๓
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๓/๒๕๙.
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(IT)ในด้านวัตถุกันมากจนลืมการพัฒนาด้านจิตใจและเป็นปัญหาให้กับนักเรียนหรือเยาวชนตามโรงเรียน
ต่างๆ ซึ่งยังขาดคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม กันมากพอควรที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้เกิดคุณภาพ
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลซึ่งในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมคําสอนมากมายที่สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ และสร้างแรงจูงใจให้แก่เยาวชนประสบสุขและความสําเร็จโดยจําแนกปัญหาเป็น ๒ กลุ่ม
ได้แก่ ๑. ปัญหาจากความยากจนและด้อยโอกาสมีมาแต่กําเนิด หรือผลมาจากครอบครัว จากบุคคลหรือ
สังคม ๒. ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น เรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การดื่มเหล้า เบียร์ ของ
มึนเมาต่างๆเสพบุหรี่ ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท เล่นการพนัน เที่ยวเตร่ ติดเกม อินเตอร์เน็ต เข้าถึงสื่อ
ลามกอนาจารหรือที่แสดงความรุนแรงและขับรถเร็ว และการหนีโรงเรียน เป็นต้น
สรุปได้ว่า การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นํา มี
ความจําเป็นมาก ดั้งคํากลอนกล่าวไว้ว่า “ผู้นําดี ผู้ตามดี ต้องดีแน่ ผู้นําดี ผู้ตามแย่ พอแก้ไข ผู้ตามแย่
ผู้นําดี มีทางไป ผู้นําไม่ เอาไหน บรรลัยเลย” โดยมีสถานศึกษาในสังกัดความรับผิดชอบซึ่งแบ่งออกเป็น
โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่ ๑ ถึง ๖ จํานวน ๗ โรงเรียน รวมจํานวนครูผู้สอน
ทั้งหมด ๖๐๐ คน ผู้วิจัยมีความสนใจว่า ครูผู้ทําการสอนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอ
เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวคิดเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔อย่างไร และศึกษาเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นํา
ในระดับมัธยมศึกษา และนําเสนอแนวทางการพัฒนาตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยเฉพาะผู้นําของเยาวชนในโรงเรียน ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนหรือเยาวชนในอนาคตต่อไป ควรได้รับ
การปลูกฝังด้วยหลักธรรมฆราวาสธรรม ๔ ซึ่งเน้นความมีคุณธรรม ทั้งด้านความมีสัจจะ ความมีทมะ
ความมีขันติ และมีจาคะ ให้เกิดขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ถ้ามีเยาวชนที่ไม่ดีก็จะเกิดความเสียหายต่อ
ครอบครัว สถาบัน สังคม และประเทศชาติเป็นลําดับไป การวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางด้านจิตใจแก่ผู้นําเยาวชนให้มี การพัฒนา คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ตามหลักฆราวาส
ธรรม ๔ สําหรับไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของประเทศไทยต่อไป

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑. เพื่อศึกษาการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นํา
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒. เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มี
ภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓. เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาตามการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔
เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นําที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
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๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) กับประชากร จํานวนทั้งหมด ๖๐๐ คน กลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๒๓๔ คน ซึ่งได้จากการ
สุ่มแบบบังเอิญ(Accidental Sampling)และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูล ที่ได้รวบรวมมา สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐาน
โดยการทดสอบค่าที (t-test ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA ) เมื่อ
พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น จึ ง ทํ า การเปรี ย บเที ย บรายคู่ โ ดยใช้ วิ ธี ผ ลต่ า งนั ย สํ า คั ญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least
Significant Difference : LSD ) และสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๔.สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สําคัญ ในการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔
เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยจะสรุป
ตามลําดับ ดังนี้
๔.๑ ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง จํ า นวน ๑๖๑ คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๖๘.๘
มี ก ลุ่ ม อายุ ๔๕ ปี ขึ้ น ไป จํ า นวน ๑๓๗ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕๘.๕
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๑๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔ อายุราชการ มากกว่า ๑๕ ปี ๑๖๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗
๔.๒ ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอน
เยาวชนให้มีภาวะผู้นํา
ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็น ต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานใน
การสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ
= ๓.๖๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านซึ่งสรุปเป็นรายด้านดังนี้
๑) ด้านสัจจะ ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔
เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ด้านสัจจะ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๖๔) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน
๒) ด้านทมะ ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็น
ปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ด้านทมะ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๖๐) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ข้อ
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ที่ ๑. นักเรียนรู้จักฝึกการข่มใจ ไม่หวั่นไหว รู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ และระงับความรู้สึก เมื่อมีคนอื่นมา
กล่าวหาว่าร้าย ส่วนข้อที่เหลืออื่นๆ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก
๓) ด้านขันติ ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็น
ปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ด้านขันติ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๗๐) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
๔) ด้านจาคะ ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็น
ปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ด้านจาคะ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๘๒ ) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
๔.๓ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรต่ อ การใช้ ห ลั ก ฆราวาสธรรม ๔ เป็ น
ปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของครูผู้สอนต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถาน
ในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการทดสอบสมมติฐาน โดย
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร ได้แก่ การจําแนกตามเพศ, กลุ่มอายุ, วุฒิการศึกษา, อายุ
ราชการ, ตามสมมติฐาน ดังนี้
เพศ เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับเพศระหว่างครูผู้สอนจากการศึกษาการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔
เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกันการใช้หลักฆราวาสธรรม ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
อายุ เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับอายุของครูผู้สอน จากการศึกษาการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔
เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่าครูผู้สอนที่มีอายุต่างกันใช้หลักฆราวาสธรรม ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
วุฒิการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของครูผู้สอน จากการศึกษาการใช้หลัก
ฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้าน พบว่าครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันใช้หลักฆราวาสธรรม ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
อายุราชการ เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับอายุราชการของครูผู้สอน จากการศึกษาการใช้หลัก
ฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้าน พบว่าครูผู้สอนที่มีอายุราชการต่างกันใช้หลักฆราวาสธรรม ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
โดยภาพรวมระดับการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะ
ผู้นํา ของครูสอนจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่าไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัยเมื่อมองใน
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ภาพรวม และแบ่งเป็นกลุ่มตามปัจจัยส่วนบุคคล คือ ด้านเพศ,ด้านอายุ,ด้านระดับการศึกษา,ด้านอายุ
ราชการ, ก็พบว่าไม่แตกต่างกันตามนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
๔.๔ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ กับ
การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม ด้านสัจจะ ยังมีการพูดโกหกกันอยู่พอสมควรไม่ค่อยจริงใจ ๙ คน แต่
ด้านความชื่อสัตย์มีพอประมาณ ๗ คน ด้านสื่อนักเรียนยังไม่รู้ว่าสื่อไหนดี สื่อไหนไม่ดี ยังแยกแยะไม่ได้
บางเรื่อง ๗ คน ด้านเนื้อหาวิชานักเรียนไม่ค่อยทราบในหลักธรรมและไม่มีในหลักสูตร ๖ คน เรื่องเวลายัง
บริหารเวลาไม่เป็นในการมาโรงเรียนช้า ๕ คน ด้านทมะ ยังควบคุมอารมณ์จิตใจตนเองไม่ได้ ๑๓ คน ไม่มี
สมาธิและเอาแต่ใจตนเองใจร้อนถูกเพื่อนชวนให้ทําสิ่งที่ไม่ดี ๙ คน และปัจจุบันด้านสื่อที่ผลิตขึ้นมา เป็น
สื่อที่ไม่เหมาะสม นักเรียนชอบนํามาลอกเรียนแบบ ควรตรวจสอบในด้านสื่อ ๘ คน ด้านขันติ ไม่ค่อยมี
ความอดทนและเมื่อมีงานหรือได้รบมอบหมายงานนักเรียนจะมีความขยันอดทนขึ้นบางครั้งขาดความ
รับผิดชอบในการทํางานชอบท้อแท้ ๙ คน ไม่เข้มแข็งไม่ขยันไม่ชอบรออะไรเป็นเวลานานไม่มีกําลังใจ ๗
คน ชอบวัตถุนิยมมากกว่าการทํางาน รักความสะดวกสบาย ๗ คน ด้านจาคะ นักเรียนส่วนหนึ่งไม่ค่อยมี
การเสียสละบริจาคสิ่งของ ๑๕ คน นักเรียนไม่ชอบเสียสละเวลาและการช่วยเหลือผู้อื่น ๑๑ คน นักเรียน
ไม่เคยช่วยเหลือสังคมส่วนหนึ่งยังทํางานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้และบางส่วนไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ๙ คน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขดังนี้ ด้านสัจจะต้องพูดความจริง จริงใจ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
พูดว่าจะทําต้องปฏิบัติทําตามที่พูดไว้ ด้านทมะทําจิตใจให้สงบ นั่งสมาธิสม่ําเสมอพยายามมีสติและให้
อภัย ควบคุมตนเองทําใจให้หนักแน่น ค่อยๆแก้ปัญหาด้วยสติและมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ รู้จักปฏิเสธสิ่งไม่ดี
ภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมี ใจเย็นไม่ใช้กําลังแก้ปัญหา ใช้การพูดคุยกัน รู้จักบังคับใจตนเอง รู้จักพอใจในสิ่งที่
ตนเองมี ด้านขันติฝึกตนเองให้มีความอดทนอดกลั้น พยายามเข้มแข็งไม่ท้อถอย ต่องานที่เราทํา
ขยันหมั่นเพียร ช่วยพ่อ แม่ประหยัดต้องต่อสู้กับปัญหา ด้านจาคะรู้จักการให้แบ่งปันเสียสละบําเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่ตระหนี่เปิดใจให้กว้าง รู้จักเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่เสียสละเพียงน้อยนิดแต่คนอื่นได้
ประโยชน์ ยอมรับความเห็นของผู้อื่น มีใจเมตตาต่อผู้อื่น เปิดใจรับฟังความคิดทุกคน หมั่นทําตัวให้เป็นคน
เสียสละพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความแบ่งปันของให้คนจน รู้จักแบ่งเวลาให้เป็น ทําบุญหรือ
ช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง ไม่ทําอะไรเกินตน ผู้ปกครองผู้ใหญ่คุณครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบต้องรู้จัก
เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีและเอาจริงกับเรื่องที่ไม่ดีเหล่านี้ จะต้องชี้ถึงโทษและผลที่ตามมา สอนให้รู้จัก
คิดและทําในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างความรักในโรงเรียนชี้แนะและบอกหลักการดําเนินชีวิตให้ถูกต้อง ดูแลเอา
ใจใส่ครอบครัวดูแลเอาใจใส่บุตรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่นออกกําลังกายเล่นกีฬาฟังเพลงหา
กิจกรรมที่ตนเองชอบหาคบเพื่อนดีๆกวดขันไม่เผยแพร่สื่อไม่ดี ให้ความรู้ความเข้าใจให้มีหน้าที่ใน
ครอบครัว เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ “จริงใจ ถูกต้อง รู้จักตนเอง ประมาณตน”เพื่อที่
เยาวชนจะได้ นําไปประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ตน จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมต่อไปใน
อนาคต
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๕.อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานใน
การสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่
สําคัญและน่าสนใจและนํามาอภิปรายผลตามลําดับ ดังนี้
๕.๑ ความคิดเห็นของบุคลากรในการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอน
เยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
จากการศึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะ
ผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จากผลการวิจัยพบว่า การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถาน
ในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ( X =๓.๖๙ ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ครูผู้สอนมีการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นําเมื่อพิจารณาเป็นใน
แต่ละด้านสามารถที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
๑) ด้านสัจจะ จากการศึกษา พบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาส
ธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลัก
ฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง
สอดคล้องกับ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ให้ความหมายของคําว่า สัจจะ หมายถึง ความจริง
ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทําจริง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมหมาย รัตตัญญู ได้ทําการวิจัย
เรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในกรมชลประทานตามหลักฆราวาส
ธรรม ๔”ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการและลูกจ้างประจํากรมชลประทานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ซึ่งพบว่าการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
๒) ด้านทมะ จากการศึกษา พบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาสธรรม
๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาสธรรม
๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ให้ความหมายของคําว่า ทมะ หมายถึง การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย
ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมหมาย รัตตัญญู ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในกรมชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม ๔”ผลการวิจัยพบว่า
ข้าราชการและลูกจ้างประจํากรมชลประทานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งพบว่าการใช้หลักฆราวาส
ธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
๓) ด้านขันติ จากการศึกษา พบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาสธรรม
๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาสธรรม
๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ
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พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ให้ความหมายของคําว่า ขันติ หมายถึง ความอดทน ตั้งหน้าทําหน้าที่
การงานด้วยความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็ง ทนทาน ไม่หวั่นไหว มั่นคงในจุดหมาย ไม่ท้อถอย และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมหมาย รัตตัญญู ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการและลูกจ้างในกรมชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม ๔”ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํากรมชลประทานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งพบว่าการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็น
ปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
๔) ด้านจาคะ จากการศึกษา พบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาสธรรม
๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาสธรรม
๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ให้ความหมายของคําว่า จาคะ หมายถึง ความเสียสละ สละกิเลส
สละความสุขสบาย และผลประโยชน์ส่วนตนได้ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็นและ
ความต้องการของคนอื่น พร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมหมาย รัตตัญญู ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในกรมชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม ๔”ผลการวิจัยพบว่า
ข้าราชการและลูกจ้างประจํากรมชลประทานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งพบว่าการใช้หลักฆราวาส
ธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
๕.๒ เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถาน
ในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
จากการเปรียบเทียบการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะ
ผู้ นํ า ในเขตอํ าเภอเมื อง จั งหวั ดนครสวรรค์ จํ า แนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ๔ ด้ า น คื อ เพศ อายุ วุ ฒิ
การศึกษา และอายุราชการ มีความแตกต่างกันออกไป เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัย มีประเด็นที่จะนํามา
อภิปราย ดังนี้
๑) เพศ ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานใน
การสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย เนื่องจากระดับการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะ
ผู้นําในหน้าที่ไม่ได้จํากัดอยู่ที่เพศ จะเป็นเพศใดก็สามารถปฏิบัติงานได้เหมือนกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นภัสวรรณ ปรางค์พันธุ์ ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณธรรมผู้นําเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม
๔” นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสามพรานวิทยา อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย สรุปว่าความต้องการของเยาวชนทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความต้องการ
เป็นผู้นําในด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน
๒) อายุ ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการ
สอนเยาวชนให้ มี ภาวะผู้ นํ า ในเขตอํ าเภอเมื อง จั งหวั ดนครสวรรค์ โดยรวมไม่ แ ตกต่ างกั น จึ งปฏิ เ สธ
สมมติฐานการวิจัย เนื่องจากระดับการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะ
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ผู้นําในหน้าที่ ไม่ ได้จํากั ด อยู่ที่ อ ายุ จะมีอ ายุ เท่ าใดก็ ส ามารถปฏิบัติ งานได้ เหมื อ นกั น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ นภัสวรรณ ปรางค์พันธุ์ ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณธรรมผู้นําเยาวชนตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔” นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสามพรานวิทยา
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย สรุปว่าความต้องการของเยาวชนที่มีอายุแตกต่างกัน มี
ความต้องการเป็นผู้นําในด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน
๓) วุฒิการศึกษา ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็น
ปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากระดับการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน
ให้มีภาวะผู้นําในหน้าที่ไม่ได้จํากัดอยู่ที่วุฒิการศึกษาครูผู้สอน จะมีวุฒิการศึกษาระดับใดก็ตามสามารถ
ปฏิบัติงานได้เหมือนกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสวรรณ ปรางค์พันธุ์ ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาคุณธรรมผู้นําเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔” นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนสามพรานวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย สรุปว่าความต้องการของ
เยาวชนทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความต้องการเป็นผู้นําในด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกันตามคุณวุฒิ
การศึกษาของครูผู้สอน
๔) อายุราชการ ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็น
ปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นํา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสวรรณ ปรางค์พันธุ์ ได้ทําการวิจัยเรื่อง
“การพัฒนาคุณธรรมผู้นําเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔” นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสามพรานวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย สรุปว่า
ความต้องการของเยาวชนทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความต้องการเป็นผู้นําในด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน
แม้ว่าครูผู้สอนจะมีอายุราชการที่แตกต่างกัน
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หลักพุทธธรรมของผู้บริหารในการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์
Dhamma Principles of the Educational Administrators in the Educational Administration of General
Buddhist Scripture School Nakhonsawan Province

พระมหาอาคม อานนฺโท (คมขํา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง หลักพุทธธรรมของผู้บริหารในการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมและประวัติความเป็นมาของ
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมของผู้บริหารในการ
บริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๓) เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมของผู้บริหารในการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพื่อให้ทราบ
ถึ ง หลั ก พุ ท ธธรรมที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การบริ ห ารงานด้ า นงานวิ ช าการ ด้ า นงานบุ ค คล ด้ า นงาน
งบประมาณ และด้านงานทั่วไป และผู้วิจัยได้วิจัยภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้จัดการ และ
ผู้อํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จํานวน ๒๔ รูป/คน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางใน
การนําหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานด้านต่างๆ ดังกล่าว
ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องกับการบริหารงานด้านงานวิชาการ ด้านงานบุคคล
ด้านงานงบประมาณ และด้านงานทั่วไป ๓๓ หลักธรรม ดังนี้
ด้านงานวิชาการมีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน ๑๐ หลักธรรม ได้แก่กัลยาณมิตต
ตาโยนิโสมนสิ การ อัปปมาทะ ธรรมมี อุ ปการะ ๒โกศล ๓ปัญญา ๓อิ ทธิ บาท ๔พละ ๕ มรรคมีองค์ ๘
ทศพิธราชธรรม
ด้านงานบุคคลมีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน ๒๑ หลักธรรม ได้แก่ กัลยาณ
มิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมมีอุปการะ ๒กุศลมูล ๓กุศลวิตก ๓อธิปไตย ๓ ปัญญา ๓ ฆราวาสธรรม ๔
พรหมวิหารธรรม ๔พละ ๔ สังคหะวัตถุ ๔เบญจธรรม เบญจศีลสาราณียธรรม ๖กัลยาณมิตรธรรม ๗สัปปุ
ริสธรรม ๗อปริหานิยธรรม ๗ มรรคมีองค์ ๘สังฆคุณ ๙นาถกรณธรรม ๑๐ ทศพิธราชธรรม
ด้านงานงบประมาณมีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน ๑๕ หลักธรรม ได้แก่ โยนิโส
มนสิการ อัปปมาทะ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ธรรมมีอุปการะ ๒กุศลมูล ๓ปัญญา ๓ สุจริต ๓สันโดษ ๓ วิรัติ
๓พละ ๔ เบญจธรรม เบญจศีล อริยทรัพย์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ทศพิธราชธรรม
ด้านงานทั่วไป มีห ลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกั น ๒๗ หลักธรรม ได้แก่ โยนิโ ส
มนสิการ อัปปมาทะ ธรรมอันทําให้งาม ๒ ธรรมมีอุปการะ ๒โกศล ๓ปัญญา ๓ สุจริต ๓ สันโดษ ๓
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ฆราวาสธรรม ๔พรหมวิหารธรรม ๔พละ ๔ สังคหะวัตถุ ๔อิทธิบาท ๔พละ ๕เบญจธรรม เบญจศีลทิศ ๖
กัลยาณมิตรธรรม ๗ สาราณียธรรม ๖ สัปปุริสธรรม ๗อปริหานิยธรรม ๗ อริยทรัพย์ ๗ มรรคมีองค์ ๘สังฆ
คุณ ๙กาลามสูตรกังขานิยฐาน ๑๐ นาถกรณธรรม ๑๐ ทศพิธราชธรรม
แนวทางในการนําหลักพุทธธรรมไปใช้บริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ของผู้บริหารนั้น ควรศึกษาหลักพุทธธรรมให้เกิดองค์ความรู้กับตัวเองก่อน แล้วนําหลักพุทธธรรมนั้นมา
ตีความและนําไปเปรียบเทียบกับการบริหารงานแต่ละด้านว่าควรใช้หลักการอย่างไร และที่สําคัญผู้บริหาร
ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารงาน มีความรู้ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้หลักพุทธธรรมเป็น
อย่างดี นอกจากการมีความรู้ความเข้าใจในหลักพุทธธรรมแล้วผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลัก
ของการบริหารงานการศึกษาด้วย เพื่อการบริหารงานที่จะเป็นไปด้วยความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

ABSTRACT
The research entitled : “Dhamma Principles of the Educational Administrators in
the Educational Administration of General Buddhist Scripture School Nakhonsawan
Province”
The objectives of the study were as follows: 1) to study Dhamma principles and
history of the General Buddhist Scripture School 2) to study Dhamma Principles of the
Educational Administrators in the Educational Administrators of General Buddhist Scripture
School 3) to study the application of Dhamma Principles of the Educational Administration
of General Buddhist Scripture Schools
This research was a qualitative research, the researcher has studied the documents
in order to get to the Dhamma principles that were consistent with the academic
administration, fiscal budget, human resource management and general administration. The
researcher had interviewed experts, manager and director of General Buddhist Scripture
Schools of 24 people. To identify the ways to apply Dhamma principles in educational
administration as mentioned above. The results showed that Dhamma principles which
consistent with the academic administration, fiscal budget, human resource management and
general administration consisted of 33 Dhamma principles as bellows:
Referring to the academic administration there were 10 principles were consistent
with such as Kalyanamittata (good company), Yonisomanasikara (reasoned attention),
Appamada (non-negligence), Bahukara-dhamma 2 (virtues of great assistance), Kosalla (skill),
Panna (wisdom), Iddhipada (path of accomplishment), Bala (power), Atthangika-magga (the
Noble Eightfold Path), Rajadhamma (virtues or duties of the king).
According to human resource management there were 21 Dhamma principles
wereconsistentwithsuchasKalyanamittata(goodcompany), Yonisomanasikara (reasoned
attention), Bahukara-dhamma 2 (virtues of great assistance), Kusala-mula (wholesome roots),
Kusala-vitakka (wholesome thoughts), Adhipateyya (dominant influence), Panna (wisdom),
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Gharavasa-dhamma (virtues for a good household life), Brahmavihara (holy abiding), Bala
(strength), Sangahavattu (bases of social solidarity), Panca-dhamma (the five ennobling
virtues), Panya-sila (the five Precepts), Saraniyadhamma(States of conciliation), Kalyanamittadhamma (qualities of a good friend), Sappurisa-dhamma (qualities of a good man), Vajjiaparihaniyadhama (things leading never to decline but only to prosperity), Atthangika-magga
(the Noble Eightfold Path), Sanghaguna (virtues of the Sangha), Nathakarana-dhamma (virtues
which make for protection), Rajadhamma (virtues of duties of the king).
According to fiscal budget there were 15 Dhamma principles were consistent
withsuch as Yonisomanasikara(reasonedattention), Appamada (non-negligence),
Lokapala-dhamma (virtues that protect the world), Bahukara-dhamma (virtues of great
assistance), Kusala-mula (wholesome roots), Panna (wisdom), Sucarita (good conduct),
Santosa (contentment), Virati (abstinence), Bala (strength), Panca-dhamma (the five
ennoblingvirtues),
Panca-sila(thefivePrecepts),
Ariya-dhana(nobletreasures),
Atthangika-magga (the Noble Eightfold Path), Rajadhamma (virtues of duties of the king).
According to general administration there were 27 Dhamma principles were consistent with
such as Yonisomanasikara (reasoned attention), Appamada (earnestness), Sobhanakaranadhamma (gracing virtues), Bahukara-dhamma (virtues of great assistance), Kosalla (skill),
Panna (wisdom), Sucarita (good conduct), Santosa (contentment), Gharavasa-dhamma
(virtues for a good household life), Brahmavihara (holy abiding), Bala (strength),
Sangahavatthu (bases of social solidarity), Iddhipada (path of accomplishment), Bala
(strengths of a king), Panca-dhamma (the five ennobling virtues), Panca-sila (the five
Precepts),Disa (directions), Kalyanamitta-dhamma (qualities of a good friend),
Saraniyaadhamma(states of conciliation), Sappurisa-dhamma (qualities of a good man), Vajjiaparihaniyadhamma (things leading never to decline but only to prosperity), Ariya-dhana
(noble treasures), Atthangika-magga (the Noble Eightfold Path), Sanghaguna (virtues of
the Sangha), Kalamasuttha-kankahniyatthana (how to deal with doubtful matters), Nathakaranadhamma(virtues which make for protection), Rajadhamma (virtues or duties of the king).
The ways to conduct the Buddhadhamma Principles to Educational Administration of the
General Buddhist Scripture Schools that the administrators should study and train
themselves firstly. Later on they would take Buddhadhamma Principles which had been well
interpreted. The comparing along with each dimension of Educational Administration
Principles in order to consider which Buddhadhamma could be applied to. Nevertheless,
the administrations should be keen in both Educational Administrational Principles and
Buddhadhamma Principles as well. Therefore the Education administration of the schools
would be completed efficiently.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยถือได้ว่ากําลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงในทุก
ด้านอันได้แก่ด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นส่งผล
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กระทบต่อการดําเนินชีวิตของคนไทยโดยทั่วไปจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆดังกล่าวนั้นบุคคลจะ
สามารถเผชิญกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งและสิ่งที่จะช่วย
พั ฒ นาให้ บุ ค คลมี ศั ก ยภาพสู ง สุ ด ที่ จ ะเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาทั้ ง ปวงได้ อ ย่ า งดี คื อ การศึ ก ษาการศึ ก ษาเป็ น
กระบวนการที่ทําให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนสามารถดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีสันติ
สุขและสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ
ด้านของประเทศ
การจัดการศึกษาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตต้องมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นคนเก่งคนกล้าและคนดีเป็นผู้ที่มีความรอบรู้มีทักษะหลากหลายมีคุณธรรมและเจตคติ
ที่ดีมีความรับผิดชอบพึ่งตนเองได้รู้จักตนเองและเข้าใจตนเองมีพลังในการคิดการตัดสินใจและการปรับตัว
ทั้งด้านการเรียนการดําเนินชีวิตการเลือกอาชีพด้วยความรอบคอบชาญฉลาดสมเหตุสมผลรักการทํางาน
เอางานเป็นชีวิตและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่อย่างมีแบบแผนมีหลักเกณฑ์มีสุขภาพกายและจิตที่ดี
ตลอดจนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพิ่มพูนพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพและพัฒนาสังคมให้ทันสมัยอยู่เสมอจึงจะมี
ชีวิตที่ประสบความสําเร็จและสงบสุขท่ามกลางปัญหาอันเนื่องมาจากความเปลี
่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ฉับพลันทั้งทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองและเทคโนโลยี๔
การจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลกระทบ
ในทางที่ดีต่อคุณภาพของผู้เรียนซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาผู้บริหารในฐานะตัวแทนของ
บุคลากรในโรงเรียนจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารและการดําเนินงานเพื่อเปิดโอกาสให้สังคมและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้นการบริหารโรงเรียนโดยหลักพุทธศาสนานับเป็นอีกมิติ
หนึ่งที่มีความลุ่มลึกที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับกันในสังคมว่าได้สอนคนให้เป็นคนดีให้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขสอนให้คนดําเนินชิวิตอย่างไรให้ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวการงานการดําเนิน
ชีวติ และความสุขทางด้านจิตใจของแต่ละบุคคล
หลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือได้ว่าเป็นคําสอนที่มีค่าสูงสุดควรค่
าที่มนุษย์จะ
๕
เรียนรู้และถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการดํารงชีวิตดังที่พระครูวิจิตรธรรมโชติ ได้กล่าวถึงเรื่อง
การบริหารโดยอาศัยหลักธรรมว่าการบริหารบ้านเมืองไทยได้ยึดเอาหลักพุทธธรรมมาบริหารไม่ว่าทางตรง
และทางอ้อมได้ใช้หลักธรรมต่างๆมาบริหารแม้กระทั่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย
ปัจจุบัน พระองค์ก็ทรงใช้หลักธรรมในการบริหารบ้านเมืองให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาที่รู้จักกันดี
ว่า เป็นการปกครองโดยธรรมต่อมาอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกประกอบกับความเจริญทางด้านวัตถุมี
มากขึ้นหลักธรรมในทางพุทธศาสนามีการนํามาใช้ในทางสังคมน้อยลง
การจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้ส่งเสริมการนําหลักธรรมมาใช้ในโรงเรียนและ
เป็นโรงเรียนรูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสทางการศึกษาพระภิกษุและสามเณร ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้มี
โอกาสเล่ า เรี ย นวิ ช าสามั ญ เฉกเช่ น เดี ย วกั บ เยาวชนทั่ ว ๆไปเพื่ อ จะได้ มี โ อกาสพั ฒ นาตนเองทางด้ า น
การศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปแต่การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้นได้มุ่งหวังถึง
ความเป็นเลิศทางวิชาการความเป็นผู้นําทางด้านจริยธรรมหรือวัตรปฏิบัตินับว่าเป็นภารกิจที่หนักและ
สําคัญของผู้บริหารที่จะต้องดําเนินการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้ได้เนื่องด้วยมีลักษณะและ
รูปแบบเฉพาะเป็นสถานศึกษาที่แตกต่างจากสถานศึกษาอื่นๆเพราะมีความไม่แน่นอนหลายประการใน
๔

วิ โ รจน์ สารั ต นะ,การพั ฒ นานโยบายการศึ ก ษา, (ขอนแก่ น : ภาควิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๕),หน้า ๒-๓.
๕
พระครูวิจิตรธรรมโชติ, “พุทธธรรมกับการบริหาร” [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มาhttp://www.seed.net/sasana, (๔สิงหาคม ๒๕๕๐).
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การบริหารและการจัดการศึกษาผู้บริหารการศึกษาที่มีบทบาทในโรงเรียนดังกล่าวล้วนแต่เป็นพระภิกษุ
นักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นบรรพชิต (พระภิกษุและสามเณร) การบริหารการจัดการศึกษาจึ๖งยังต้องพัฒนา
ปรับปรุงอีกระยะหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องการบริหารตนบริหารคนและบริหารงานของโรงเรียน
สําหรับการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานั้นดังที่ระเบียบสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ๗ได้แสดงรูปแบบการบริหารโรงเรียนไว้ว่าผู้บริหารจะเป็นผู้ดําเนินการเองเกือบ
ทั้ ง หมดโดยอาศั ย ศรั ท ธาของชาวบ้ า นเป็ น ส่ ว นใหญ่ โ รงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมโดยมี สํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติและสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นพี่เลี้ยงในการ
บริหารจัดการศึกษาดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาวิชาพุทธศาสนาได้กล่าวถึงทางตันทางการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริ ยัติ ธรรมเฉพาะที่สั งกั ดสํานั กบริหารงานคณะกรรมการส่ง เสริมการศึกษาเอกชนนั้ น
โดยมากมักไม่ค่อยจะมีปัญหามากนักเพราะมีความพร้อมหลายประการในการอํานวยการจัดการศึกษาแต่
โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นมีปัญหาเรื่องการดําเนินการเพราะ
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจ้างครูต้องหางบมาเสริมเป็นรายเดือนบางแห่งต้องพึ่งความเป็นผู้นําของ
ผู้บริหารที่เป็นพระสงฆ์จึงมีงบประมาณมาดําเนินการต่อไปได้สภาพการบริหารงานในเชิงวิชาการของ
โรงเรียนยังไม่เอื้อต่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการเข้าสู่ตําแหน่งของผู้บริหารการบรรจุแต่งตั้งครู
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาการนิเทศการศึกษารวมไปถึงการวางแผนการบริหารจัดการยังไม่สามารถทํา
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการได้จํานวนนักเรียนที่ไม่มีความแน่นอนมีการย้ายเข้าย้ายออก
ตลอดเวลาจึงเป็นปัญหาทางการบริหารงานและมีผลสะท้อนถึงการที่จะมุ่งพัฒนาและกําหนดเป้าหมาย
ทางการศึกษาได้
จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาพอสรุปได้ว่าการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมนั้นประสบปัญหาในการดําเนินงานหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานวิชาการการบริหารงาน
บุคคลการบริหารงบประมาณการบริหารทั่วไป เป็นต้นซึ่งผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมและบุคลากรใน
โรงเรียนจะต้องให้ความร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อให้การดําเนินงานจัดการศึกษาประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมจะต้องเป็นผู้มีความรู้และเข้าใจ
กระบวนการบริหารงานรวมถึงต้องมีคุณธรรมจริยธรรมรู้จักการนําหลักพุทธธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะแก่การบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ว่าเป็นทางออกที่เน้นการบริหาร
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นแบบพุทธวิธีบริหารงานของพระพุทธเจ้า

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมและประวัติความเป็นมาของการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
๖

พระมหาธราบุญ คูจินดา, (๒๕๕๐),ปัญหาและแนวทางการแก้ไข การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา, หนองคาย, [ออนไลน์], Available : http : ww.gotoknow.org/blog/tharabun/138279,
๗
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๖), หน้า ๓.
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๒.๒ เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมของผู้บริหารในการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา
๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมของผู้บริหารในการบริหารงานโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรม
ของผู้บริหารในการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้วิจัย
ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยวิจัย และได้ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านหลักธรรมและการบริหารงานการศึกษา ผู้จัดการ และผู้อํานวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ มีขั้นตอนดังนี้
๑. ศึกษาเอกสาร ได้แก่ เอกสารที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ มีดังนี้
๑.๑ พระไตรปิ ฎ กฉบั บ ภาษาไทยและภาษาบาลี หนั ง สื อ พจนานุ ก รมพุ ท ธ
ศาสตร์ ทั้งฉบับประมวลธรรมและประมวลศัพท์ ของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) และงาน
เขียนด้านหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาของผู้เชี่ยวชาญ
๑.๒ เอกสารทางหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน บทความทางการ
ศึกษา และตลอดถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหารการศึกษาทั้งทางโลกและทางพระพุทธศาสนา
๒. ศึกษางานวิ จัย ได้แ ก่ รายงานการวิจั ย หนั งสื อจากการศึกษาวิจั ยของผู้วิ จัยเป็ น
รูปเล่มจากสถาบันการศึกษาหลายๆสถาบัน ตลอดถึงบทความทางการศึกษาที่ได้จากการวิจัย
๓. การสัมภาษณ์ ได้แก่ สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้จัดการ และผู้อํานวยการโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่อง
บันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์
๔. สรุปวิเคราะห์ ได้แก่ สรุปและวิเคราะห์เนื้อหาจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และ
การสัมภาษณ์

๔.สรุปผลการวิจัย
๑. หลักพุ ทธธรรมสํ าหรับผู้บริ หารในการบริหารงานจากการศึ กษาหลักพุทธธรรมของ
ผู้บริหารในการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ศึกษา
จากเอกสารต่างๆ และจากการสัมภาษณ์ ได้พบว่ามีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องกับการบริหารงาน
ด้านงานวิชาการ ด้านงานบุคคล ด้านงานงบประมาณ และด้านงานทั่วไป ๓๓ หลักธรรม ดังนี้กัลยาณมิตต
ตา โยนิโสมนสิการ อัปปมาทะ ธรรมมีอุปการะ ๒ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ธรรมอันทําให้งาม ๒กุศลมูล ๓
กุศลวิตก ๓ โกศล ๓ ปัญญา ๓ วิรัติ ๓ สุจริต ๓ สันโดษ ๓ อธิปไตย ๓ ฆราวาสธรรม๔ พรหมวิหารธรรม ๔
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พละ ๔ สังคหะวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ เบญจธรรมเบญจศีล ทิศ ๖ สาราณียธรรม ๖ กัลยาณมิตรธรรม
๗ สัปปุริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม ๗ อริยทรัพย์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ สังฆคุณ ๙ กาลามสูตรกังขานิยฐาน ๑๐
นาถกรณธรรม ๑๐ ทศพิธราชธรรม
๒. แนวทางการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห าร มี แ นวทางดั ง นี้ ๑)การบริ ห ารงานวิ ช าการ
ผู้บริหารทุกระดับชั้นควรเป็นผู้มีใจใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอมีการปฏิรูปแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและกําหนด
หลั ก เกณฑ์ ใ นการเรี ย นการสอนมี ก ารวางแผนในการบริ ห ารงานวิ ช าการ ความขยั น ในการทํ า งาน
ตรวจสอบดูแลข้อบกพร่อง สะสางหรือกําจัดข้อบกพร่องเดิม มีใจรักในการทํางานด้านงานวิชาการและ
ศึ ก ษาหลั ก พุ ท ธธรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการเพื่ อ ปรั บ ใช้ จากการสั ม ภาษณ์ ข อง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้จัดการ และผู้อํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์
พบว่า หลักพุทธธรรมที่สามารถนําไปใช้ในการบริหารด้านงานวิชาการได้อยู่ในระดับมากสุด คือ โยนิโส
มนสิการ ธรรมมีอุปการะมา ๒ ปัญญา ๓ อิทธิบาท ๔ พละ ๔ พละ ๕ และนอกจากนั้นนําไปใช้ได้อยู่ใน
ระดับปานกลางและน้อยลงมาตามลําดับการใช้ ๒) การบริหารงานบุคคลผู้บริหารควรให้มีการประชุม
โดยสม่ําเสมอ ควรมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคลากรดีขึ้นจัดบุคลากรให้อยู่ในงานที่เหมาะสมมีการพัฒนาตัว
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น โดยจัดประชุมอบรม สัมมนากลุ่ม จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่
ควรให้การสนับสนุนดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือในเรื่องความเดือดร้อนทุกข์ใจของบุคลากร อันเข้าในหลักที่ว่า
พี่ดูแลน้อง พ่อดูแลลูก จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้จัดการ และผู้อํานวยการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า หลักพุทธธรรมที่สามารถนําไปใช้ในการบริหารด้าน
งานบุคคลได้อยู่ในระดับมากสุด คือ กัลยาณมิตตตา ธรรมอันทําให้งาม ๒ธรรมมีอุปการะ ๒กุศลมูล ๓
อธิปไตย ๓ พรหมวิหารธรรม ๔ สังคหวัตถุ ๔ เบญจธรรม เบญจศีล ทิศ ๖ สาราณียธรรม ๖ กัลยาณมิตร
ธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม ๗ สังฆคุณ ๙ ทศพิธราชธรรม นาถกรณธรรม ๑๐และนอกจากนั้น
นําไปใช้ได้อยู่ในระดับปานกลางและน้อยลงมาตามลําดับการใช้ ๓) การบริหารงานงบประมาณ ผู้บริหาร
ต้องมี ๑) จัดทําแผนการจัดทํางบประมาณ ๒) จัดทําแผนปฏิบัติการในงบประมาณ สิ่งเหล่านี้จะทําให้
แผนการบริ หารจัดการงบประมาณมี ระเบี ยบมีแ บบแผน และผู้ บริ ห ารต้อ งเป็น ผู้ที่ มีคุณธรรมในการ
บริหารงานงบประมาณ จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้จัดการ และผู้อํานวยการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า หลักพุทธธรรมที่สามารถนําไปใช้ในการบริหารด้าน
งานงบประมาณได้อยู่ในระดับมากสุด คือ โยนิโสมนสิการอัปปมาทะ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ธรรมมีอุการะ ๒
กุศลมูล ๓ สุจริต ๓ เบญจธรรม เบญจศีล และนอกจากนั้นนําไปใช้ได้อยู่ในระดับปานกลางและน้อยลงมา
ตามลําดับการใช้ ๔) การบริหารงานทั่วไปกล่าวโดยรวม คือ ผู้บริหารควรเห็นคุณค่าของตนเอง ควรมี
วินั ย ในตนเองปฏิบั ติ ต นตามหลั กธรรมของพระพุ ท ธศาสนา หรื อ ศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ ควรมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ควรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเรียน
และรักการค้นคว้าควรมีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าทาง
วิชาการ ควรมีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด มีวิธีการ
ทํางานได้เหมาะสมกับสถานการณ์ จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้จัดการ และผู้อํานวยการโรงเรียน
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พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า หลักพุทธธรรมที่สามารถนําไปใช้ในการ
บริหารด้านงานทั่วไปได้อยู่ในระดับมากสุด คือ ธรรมอันทําให้งาม ๒ ธรรมมีอุปการะ ๒ กุศลมูล ๓ สุจริต ๓
ฆราวาสธรรม ๔พรหมวิหารธรรม ๔ สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ เบญจธรรม เบญจศีล สาราณียธรรม ๖ สัปปุ
ริสธรรม ๗ ทศพิธราชธรรม และนอกจากนั้นนําไปใช้ได้อยู่ในระดับปานกลางและน้อยลงมาตามลําดับการ
ใช้

๕.อภิปรายผลการวิจัย
๑. การบริหารด้านงานวิชาการ มีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน ๑๐ หลักธรรม
ได้แก่ กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ อัปปมาทะ ธรรมมีอุปการะ ๒ โกศล ๓ ปัญญา ๓ อิทธิบาท ๔ พละ
๕ มรรคมีองค์ ๘ ทศพิธราชธรรม และสําหรับหลักพุทธธรรมในการบริหารด้านงานวิชาการนี้ ที่ผู้บริหาร
ควรใช้มาก คือ โยนิโสมนสิการ ซึ่งการทํางานในด้านงานวิชาการต้องมีความละเอียดรอบคอบ และต้องใช้
ปัญญาพิจารณาถึงข้อบกพร่องข้อผิดพลาดบางประการ และหลักพุทธธรรมที่ต้องใช้มากอีกข้อคือ อิทธิ
บาท ๔ คือ ตัวผู้บริหารต้องมี ฉันทะ มีความพอใจในการทํางานด้านนี้ วิริยะ มีความเพียรพยายามในการ
ทํางานวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด จิตตะ มีใจฝักใฝ่จิตใจจดจ่อต่องานที่ทําอยู่นั้นเพื่อไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดใดๆ และ วิมังสา มีความไตร่ตรอง หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ควรตรวจตราหาเหตุผลและ
ตรวจสอบข้ อ ยิ่ ง หย่ อ นในสิ่ ง ที่ ทํ า นั้ น ๆ ต้ อ งมี ก ารวางแผนในการดํ า เนิ น งาน วั ด ผล ประเมิ น ผลการ
ดําเนินงาน และคิดค้นหาวิธีแก้ไขปรับปรุงปัญหาที่เกิดข้อบกพร่องบางประการให้มีความสมบูรณ์
๒. การบริหารด้านงานบุคคล มีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน ๒๑ หลักธรรม
ได้แก่ กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมมีอุปการะ ๒ กุศลมูล ๓ กุศลวิตก ๓ อธิปไตย ๓ ปัญญา ๓
ฆราวาสธรรม ๔ พรหมวิหารธรรม ๔ พละ ๔ สังคหะวัตถุ ๔ เบญจธรรม เบญจศีล สาราณียธรรม ๖
กัลยาณมิตรธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม ๗ มรรคมีองค์ ๘ สังฆคุณ ๙ นาถกรณธรรม ๑๐
ทศพิ ธ ราชธรรมและหลั ก พุ ท ธธรรมที่ ผู้ บ ริ ห ารควรนํ า ไปใช้ ม ากที่ สุ ด คื อ พรหมวิ ห ารธรรม ๔ ซึ่ ง ได้
สอดคล้องกับการศึกษาของ อรรณพ โยนิจ๘ เรื่อง การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า หลักพรหมวิหาร ๔ เป็นหลัก
พุทธธรรมเหมาะที่แก่การบริหารงานด้านงานบุคคล เพราะเป็นหลักธรรมที่จะทําให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชามี
ความเคารพนับถือผู้บริหาร
๓. การบริ ห ารด้ า นงานงบประมาณ มี ห ลั ก พุ ท ธธรรมที่ มี ค วามสอดคล้ อ งด้ ว ยกั น ๑๕
หลักธรรม ได้แก่ โยนิโสมนสิการ อัปปมาทะ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ธรรมมีอุปการะ ๒ กุศลมูล ๓ ปัญญา
๓ สุจริต ๓ สันโดษ ๓ วิรัติ ๓ พละ ๔ เบญจธรรม เบญจศีล อริยทรัพย์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ ทศพิธราชธรรม
และหลักพุทธธรรมที่ผู้บริหารควรนําไปใช้มากที่สุด คือ สุจริต ๓เนื่องด้วยการบริหารงบประมาณเป็ นการ
๘

อรรณพโยนิจ,การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึก ษาอํ า เภอเมือ งเชีย ง ใหม่, ก าร ค้น ค ว้า แ บบ อิส ระศึก ษ าศาส ต รม หาบัณ ฑิต , (บัณ ฑิต วิท ย า ลัย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๔๙.
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บริ ห ารเกี่ ย วกั บ การเงิ น ซึ่ ง เป็น สิ่ ง ที่ทํา ให้ เ กิด จิ ต อกุ ศ ลขึ้ น ภายในจิตใจได้
เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องใช้
หลักอกุศลมูลสามเข้ามาข่ม แล้วยึดหลักสุจริต คือมีใจซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสในการริหารงาน
งบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ภาวิณี ชินคํา๙ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ พบว่า ผู้บริหารควรมีคุณลักษณะทางด้านส่วนตัวในการบริหาร คือ
ควรมีความยุติธรรม มีความซื่อสัตย์ มีอารมณ์มั่นคง
๔. การบริหารด้านงานทั่วไป มีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน ๒๗ หลักธรรม
ได้แก่ โยนิโสมนสิการ อัปปมาทะ ธรรมอันทําให้งาม ๒ ธรรมมีอุปการะ ๒ โกศล ๓ ปัญญา ๓ สุจริต ๓
สันโดษ ๓ ฆราวาสธรรม ๔ พรหมวิหารธรรม ๔ พละ ๔ สังคหะวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕เบญจธรรมเบญจ
ศีล ทิศ ๖ กัลยาณมิตรธรรม ๗ สาราณียธรรม ๖ สัปปุริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม ๗ อริยทรัพย์ ๗ มรรคมี
องค์ ๘ สังฆคุณ ๙ กาลามสูตรกังขานิยฐาน ๑๐ นาถกรณกรรม ๑๐ ทศพิธราชธรรม และ หลักพุทธธรรม
ที่ผู้บริหารควรนําไปใช้ในการบริหารงานทั่วไปมาที่สุด คือ สังคหวัตถุ ๔ ซึ่งสอดคล้องกับ อรรณพ โยนิจ๑๐
เรื่อง การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
อําเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่าอ้างถึง ไสว มาลาทอง ว่า สังคหวัตถุ เป็นคุณธรรมที่เป็นเครื่องประพฤติต่อ
กัน เรียกว่า วัตถุเครื่องสงเคราะห์ มี ๔ ประการ คือ ทาน การแบ่งปันวัตถุสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นผู้ที่
สมควรให้ ปิยวาจา เจรจาแต่วาจาหรือถ้อยคําอันไพเราะอ่อนหวานอัตถจริยา ประพฤติตนให้มีประโยชน์
ต่อผู้อื่น เป็นการบริการรับใช้ทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นหรือสังคม และสมานัตตตา วางตัวเป็นกลาง เสมอต้น
เสมอปลาย ไม่ถือตัว ไม่ลืมตัว ไม่ยกตัวข่มท่าน มีจิตใจมั่นคง หลักธรรมข้อนี้เป็นหลักธรรมที่คอยประสาน
หรือเหนี่ยวนําหมู่ชนในองค์การให้เกิดความสามัคคี เพื่อกระทํากิจตามหน้าที่ของแต่ละคนจนประสบ
ผลสําเร็จ

๙

ภาวิ ณี ชิ น คํ า , รู ป แบบการบริ ห ารงานด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต ๑, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์), ๒๕๔๗.
๑๐
อรรณพ โยนิจ, การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึ ก ษา อํ า เภอเมื อ งเชี ย งใหม่ ,
การค้ น คว้ า แบบอิ ส ระ ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ,
(บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๔๙.
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เอกสารอ้างอิง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้จดั การ ผู้อํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์,
ข้อมูลสัมภาษณ์, (สัมภาษณ์ ณ วันที่ ๑๔ –๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖).
ภาวิณี ชินคํา, รูปแบบการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต ๑, .
วิ ท ยานิ พ นธ์ ครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต ,
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย : มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ .
นครสวรรค์, ๒๕๔๗.
อรรณพ โยนิจ, การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก.
สามัญศึกษา อําเภอเมืองเชียงใหม่, การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, .
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙.
พระครูวิจิตรธรรมโชติ, “พุทธธรรมกับการบริหาร” [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มาhttp://www.se-.
ed.net/sasana, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๐.
พระมหาธราบุญ คูจินดา, ปัญหาและแนวทางการแก้ไข การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม . แผนก
สามัญศึกษาหนองคาย, [ออนไลน์], Available : http://www.gotoknow..
org/blog/tharabun/138279,(๒๕๕๐),
วิโรจน์ สารัตนะ, การพัฒนานโยบายการศึกษา, ขอนแก่น : ภาควิชาการบริหารการศึกษา .
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๕.
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร : .
โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๖.
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ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร
Educational Management Administration Skills as Perceived Among Buddhist
Abbots in Phichit Province Temples.
พระปลัดภานุมาส นนฺทรกฺโข (นันทรักษ์)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษากระบวนการทักษะการบริหารจัดการการศึกษา
ของเจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อทักษะการ
บริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล และ ๓) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการทักษะการบริหารจัดการการศึกษา
ของเจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าอาวาสที่อยู่ใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรจํานวน ๒๑๔ รูป ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (ttest ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA ) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึง
ทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD ) และ
สรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ผลการวิจัยในการศึกษา ความคิดเห็นของเจ้าอาวาสต่อการใช้ทกั ษะการบริหารจัดการการศึกษา
ของ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุตั้งแต่ ๓๑ – ๓๕ ปี จํานวน ๗๙ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๓๖.๙๒ มีพรรษา ๑๑ – ๒๐ พรรษา จํานวน ๑๑๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๑ มีการศึกษาทาง
ธรรม จบนักธรรมชั้นเอก จํานวน ๒๑๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๓ มีการศึกษาทางเปรียญธรรม ที่ยังไม่ได้
เปรียญธรรม จํานวน ๑๖๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๗ และจบการศึกษาทางโลก ปริญญาตรี จํานวน ๑๐๓ รูป
คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๓ พบว่า เจ้าอาวาสมีความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้า
อาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๓) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า เจ้าอาวาสมีความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของ
เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ทักษะด้านความคิด ( Χ = ๔.๐๘) อยู่ในระดับมาก ทักษะ
ด้านความคิดรวบยอด ( Χ = ๔.๐๗) ทักษะด้านการสอน ( Χ = ๔.๐๗) ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ( Χ =
๔.๐๔) ทักษะด้านเทคนิค ( Χ = ๓.๙๑) อยู่ในระดับน้อยสุด
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เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของเปรียบเทียบความคิดเห็น ของเจ้าอาวาสต่อการใช้ทักษะการบริหาร
จัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแล้ว
พบว่า เจ้าอาวาสที่มีการศึกษาทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษา แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้สําหรับในด้าน อายุ พรรษา การศึกษาทาง
ธรรม และการศึกษาทางเปรียญธรรม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ คือการสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าอาวาสควรศึกษาในด้านการใช้ทักษะการ
บริหารจัดการการศึกษาเขตปกครองในเขตปกครองจังหวัด พิจิต ร โดยสรุปได้ดังนี้ ๑). ในทักษะการ
บริหารจัดการศึกษา เจ้าอาวาสควรมีการกระตุ้น บุค ลากรให้มีการพัฒ นาการการใช้ทักษะการบริหาร
การจัดการการศึกษา เมื่อเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรเกิดความรู้และเข้าใจในการ
บริหารงาน ก็จะทําให้เกิดประสิทธิภาพและทําให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด ๒). ในทักษะการบริหาร
จัดการศึกษา เจ้าอาวาสควรให้ความสําคัญในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรทุกระดับ เพื่อ
เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมไทย ๓). ในทักษะการบริหารจัดการศึกษา เจ้าอาวาสควรมีความสม่ําเสมอภาค
ในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ใต้บังคับบัญชา ๔). ควรที่จะมีการเพิ่มเครื่องมือในการทําวิจัย
ให้มากขึ้น นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เช่น การสังเกตพฤติกรรม หรือการสนทนากลุ่ม
เพื่อนําข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ให้ได้ผลตรงกับทักษะการบริหารการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป

ABSTRACT
This research had the following objectives : 1) to study the Educational
Management Administration skills as Perceived among Buddhist Abbots in Phichit
Province Temples 2) to compare the opinions towards the Educational Management
Administration. Skills as Perceived among Buddhist Abbots in Phichit Province Temples
by classifying on personal factors and 3) to study the problems, barriers and
recommendations in Educational Management Administration skills as Perceived among
Buddhist Abbots in Phichit Province Temples.
The sample of the study consisted of 224 abbots in Phichit Province Temples
which had been selected by Random sampling Method. Research tool used
questionnaire. The data were analyzed with statistical approach to find frequency,
percentage, mean and standard deviation. The test of hypotheses were applied t-test, Ftest and Least significant difference : LSD.
The study was summarized the problems and suggestions by analyzing and
synthesizing data.
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The findings showed that the extent of the abbots to Educational
Management Administration Skills as Perceived among Buddhist Abbots in Phichit
Province Temples. Most respondences were aged 31 – 33 years old. It was equivalent to
79 bodies or 36.92%. According to Vassa (the Buddhist lent), there were 116 bodies
which had 11 – 20 the rains. It was equivalent to 54.21%. The Dhamma scholar were 213
bodies that were equivalent to 99.53%. The abbots who did not have parinnu Dhamma
were 163 bodies. It was equivalent to 67.17%. Referring to general education the abbots
were graduated in bachelor’s degree about 103 bodies. It eas equivalent to 48.73% the
abbots applied the Educational Management Administration Skills as a whole in high
average mean scones ( Χ = 4.03).
When considering to the other dimensions, it was found that the descending
order of the Educational Management Administration Skills were as follows : 1) Thinking
Skills ( Χ = 4.08), Conceptual Skills ( Χ = 4.07), Teaching Skills ( Χ = 4.07), Interpersonal
Skills ( Χ = 4.04), and Technical Skills ( Χ = 3.91) which was the least.
The test of hypotheses were found that there were not significant difference
at .01 level by age, Vassa, Dhamma Tipitaka and Parinnu Dhamma. The only hypothesis
which was significant difference at .01 level was general education level.
The suggestions of this study were as follows : 1) The related officials should
encourage the abbots in Educational Management Administration Skills. 2) According to
Educational management Administration Skills ; the abbots should give priority to
strengthening ethics at all levels to set a good example in Thailand. 3) Referring to the
Educational Management Administration Skills the abbots should have to serve justice
and non-discrimination against the subordinates. 4) The researcher should increased
more research tools such as observation form and focus group data in order to improve
the data acquisition of Educational Management Administration Skills.

๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันศาสนามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ สําหรับ
ประเทศไทย ถื อ ว่ าศาสนาเป็ น สถาบั น หลั ก ของชาติ หนึ่ ง ในสามสถาบั น หลั กอั นได้ แ ก่ ช าติศ าสนาแล
พระมหากษัตริย์จึงถือได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ ฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีความ
เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและการขัดเกลาทางสังคม ถ้าพิจารณา
องค์ประกอบของพระพุทธศาสนานั้น ได้แก่พระพุทธเจ้า พระธรรมคําสั่งสอนมีพระสงฆ์ เป็นผู้เผยแผ่พระ
ธรรมให้แก่อุบาสกอุบาสิกาหรือประชาชน ดังนั้นการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาโดยมี
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วัดเป็นองค์กรทางศาสนาที่เป็นพื้นฐานทางสังคมและพระภิกษุสงฆ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม
แล้วจะเห็นได้ว่าไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้๑๑
วัดเป็นศูนย์กลางแห่งการรวมน้ําใจของบรรดาพุทธศาสนิกชน ทําหน้าที่ในการวางรากฐานความ
เจริญให้แก่สังคม ส่งเสริมความเป็นปึกแผ่น ความมั่นคงให้แก่สังคม ช่วยลดปัญหาสังคม ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การควบคุมทางสังคมหรือกล่าวได้ว่า วัดเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม ที่ผู้คนใช้เป็นบรรทัดฐานใน
การดําเนินชีวิตและเป็นเอกลักษณ์ของสังคมซึ่งจะพบได้จากการแสดงออกทาง ศิลปะ วรรณคดี คติธรรม
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีเป็นต้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดและพระสงฆ์ยังมีบทบาทเกี่ยวข้องกับความ
เป็นอยู่ของคนในสังคมตั้งแต่เกิดจนกระทั้งตาย พระสงฆ์นอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้นําทางกิจกรรม เป็นผู้นํา
ทางด้านจิตใจของคนในสังคมแล้วพระสงฆ์ยังมีบทบาทต่อสังคมส่วนรวมในด้านต่างๆ มากมาย เช่น การพัฒนา
สังคม การสังคมสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้อยาก ผู้ที่ได้รับความลําบาก หรือกระทั่งการช่วยแก่ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคม๑๒
วัดและพระสงฆ์มีอิทธิพลต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะช่วยสร้างสังคมให้
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศได้เป็นอย่างดีจากสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของวัด
ทําให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาและหันหลังให้วัดเพิ่มมากขึ้น จากการสํารวจพบว่า วัดมีลักษณะและบทบาท
เปลี่ ย นไปจากเดิ ม หลายประการคื อ ประการที่ ห นึ่ ง วั ด เดิ ม เคยเป็ น ที่ พํ า นั ก ของพระภิ ก ษุ ส ามเณร
กลายเป็นที่อยู่ของคฤหัสถ์มากขึ้น ประการที่สอง วัดเดิมเคยเป็นที่บวชเรียนของลูกหลานในท้องถิ่น ก็
กลายเป็นที่บวชของหนุ่มท้องถิ่นอื่นซึ่งแม้อุปัชฌาย์ก็ไม่รู้จักประวัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบทมาก่อน
นับเป็น จุดอั นตรายจุด หนึ่ งต่อ ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ประการที่ส าม วัด ซึ่งเคยมีความเป็ น
สถานที่บําเพ็ญกุศลของชาวบ้านตามแบบลัทธิเถรวาท ก็ได้ถูกเปลี่ยนให้มีสภาพคล้ายๆ กับวัดตามแบบ
มหายานในต่างประเทศไปเป็นจํานวนมาก ประการที่สี่ วัดซึ่งเคยเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ร่มรื่น
เป็นสิ่งดึงดูดให้ชาวบ้านให้เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ ก็กลายเป็นวัดที่ขาดระเบียบ สกปรก ขาดความร่มรื่น
ทําให้ประชาชนไม่ศรัทธาและไม่อยากเข้าวัด ประการที่ห้า วัดซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางสังคม
ที่พึงปรารถนา ก็กลายเป็นแหล่งอบายมุข ถ้าหากพระสงฆ์ในประเทศ ซึ่งมีจํานวนมากมีความรู้มีความ
เข้าใจว่า การพัฒนาที่สําคัญที่สุด คือ การพัฒนาคน ก็จะได้ช่วยกันชี้แจงให้ประชาชนและผู้นําประเทศ
เข้าใจ เพราะพระสงฆ์มีโอกาสพบปะสนทนากับคนทุกระดับ และวัดเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของสังคม ทั้ง
ที่ ดิ น สิ่ งก่ อ สร้ า งศาสนสถาน บุ ค ลากร เงิ น ศรั ท ธา จะมี ก ารบริ ห ารจั ด การอย่ า งไรจึ ง จะทํ า ให้ เ กิ ด

๑๑
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ประโยชน์สูงสุดแก่สังคมตามอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนา๑๓ สภาพปัญหาของวัด และพระสงฆ์ คือผู้
เข้ามาบวช ในปัจจุบันมิได้มีการเลือกสรร ขาดความพิถีพิถัน บางรูปมุ่งบวชตามประเพณี มิได้ศึกษาเล่า
เรียนพระธรรมวินัยอย่างแท้จริง จึงทําผิดวินัยหลายๆ อย่าง การวางตัวของพระไม่เหมาะสมขาดความ
สํารวมบางวัดมุ่งในการพัฒนาวัตถุอาคารสถานที่มากกว่าการศึกษาหรือมากกว่าการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน๑๔
จากกระแสโลกาภิวัตน์ทําให้สังคมไทยในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ทําให้สังคมไทย
เปลี่ยนเป็นสังคมเมือง ความสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชนในสังคมเปลี่ยนไปเป็นต่างคน
ต่ า งอยู่ เป็ น สั ง คมบริ โ ภคนิ ย มความเสื่ อ มถอยทางศี ล ธรรม จริ ย ธรรมมี ม ากขึ้ น และขาดศรั ท ธาใน
พระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของคนไทยเริ่มห่างไกลจากวัดมากขึ้นทุกทีเป็นปัญหาสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ ปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา ที่สังเกตได้จากปรากฏการณ์ทางสังคมไทยหลายประการ เช่น ผู้เข้าวัดส่วน
ใหญ่เป็นผู้สูงอายุส่วนวัยรุ่นหนุ่มสาวไม่นิยมเข้าวัด อันเนื่องมาจากสาเหตุคือ พระภิกษุบางส่วน กระทําผิด
หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตนมาก่อให้เกิดศรัทธาประชาชน มีการสร้างโบสถ์วิหารเกิน
ความจําเป็นวัดบางวัดอาศัยกลวิธีทางการธุรกิจดึงดูด ให้คนยินยอมบริจาคทรัพย์เพื่อตอบแทนทางวัตถุ
เป็นสําคัญ๑๕
การบริหารจัดการองค์กรใดก็ตาม จุดมุ่งหมายที่สําคัญอยู่ที่ต้องการให้บรรลุจุดประสงค์ที่
กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอยู่เสมอ ทั้งนี้ย่อมจะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ
คือ คนหรือบุคลากร (Man) เงินหรืองบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์(Material) การจัดการหรือ
เทคนิคในการบริหาร (Management) องค์ประกอบทั้ง ๔ ประการมีความสําคัญมาก แต่องค์ประกอบที่
สําคัญที่สุดในการบริหารจัดการองค์การก็คือ คน หรือ บุคลากร ในการบริหารจัดการในองค์การทาง
ศาสนาก็เช่นกัน วัดจะเจริญรุ่งเรือง เป็นที่ร่มรื่น เป็นที่ศรัทธา และอํานวยประโยชน์แก่ชุมชนมากน้อย
เพียงใดก็ขึ้นอยู่กับคน บรรดาสิ่งก่อสร้าง โบสถ์ วิหาร ลานเจดีย์ ศาลาการเปรียญ วัสดุอุปกรณ์ และ

๑๓

พระมหาอนุศักดิ์ จันทราลักษณ์, ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสใน
จังหวัดมหาสารคาม,รายงานการค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
๒๕๔๖)
๑๔
กรมการศาสนา, คู่มือการบริหารและการจัดการวัดฉบับย่อ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา)
๒๕๔๐.
๑๕
ประเวศ วะสี, พระสงฆ์กับการรู้เท่าทันสังคมหลักการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, ๒๕๔๕) หน้า ๓๕.
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๑๙๑

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

การเงิน จะมีความสมบูรณ์เพียงใดก็ไม่มีความหมาย ถ้าบุคลากรเหล่านั้นไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๖
การบริหารจัด การวัด ให้ มีประสิ ทธิ ภาพขึ้นอยู่ กับ ความสามารถในการบริ ห ารจัด การของ
พระภิกษุสามเณรภายในวัดเป็นสําคัญ เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้น ซึ่งมีหน้าที่ในการ
บริหารจัดการวัดในด้านต่างๆ เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้นําเบื้องต้นนับเป็นปัจจัยสําคัญในการนําองค์กรไปสู่เป่า
หมายแห่งความสําเร็จ ทั้งนี้เพราะเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจ กําหนดนโยบายและ
บริหารบุคลากรในองค์กร ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรจําเป็นจะต้องมี
ความสามัคคีและทํางาน ให้สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้นํากับผู้ตาม เจ้าอาวาสนั้นมีภารกิจการบริหาร
จัดการวัดตามอํานาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส ตามภารกิจของคณะสงฆ์ คือ ด้านการปกครอง ด้านการเผย
แผ่ศาสธรรม ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสา
ธารณสงเคราะห์๑๗
เจ้าอาวาสที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมีภาวะผู้นํา มีกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อมในด้านธรรมวินัย จะส่งผลโดยตรง
ต่ อ ศรั ท ธาความเชื่ อ ถื อ ของพุ ท ธศาสนิ ก ชน ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ก ารปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ทุ ก อย่ า งบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์โดยง่าย๑๘ เจ้าอาวาสจึงต้องมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการวัดในทุกๆ ด้าน
โดยให้พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดประสิทธิภาพซึ่ง
สอดคล้องกับกรมการศาสนา กล่าวว่าการบริหารวัด คือการปกครองบังคับบัญชากํากับดูแล แนะนํา สั่ง
สอนภิกษุสงฆ์ สามเณร และฆราวาสผู้อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยให้อยู่ในศีลธรรมอันดีและ
ดําเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้สําเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด เจ้าอาวาสจึงต้องมีภารกิจที่ต้อง
รับผิดชอบต่อการบริหาร จัดการ โดยให้พระภิกษุสามเณรในวัดทุกรูปได้ศึกษาและปฏิบัติอย่างเต็ม
ความสามารถ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ปัญหาที่ทําให้การบริหารจัดการวัดขาดประสิทธิภาพ ก็คือ
เจ้าอาวาสจํานวนมากที่ยังขาดทักษะในบริหารจัดการวัด ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาวัด ไม่มีความรู้ในการ
สั่งสอนประชาชน เจ้าอาวาสจํานวนมากยังปล่อยปะละเลยพระภิกษุสามเณร ในปกครองให้ประพฤติ

๑๖

บุญช่วย จันทร์เฮ้า, พฤติกรรมการบริหารของเจ้าอาวาสที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวัดในเขตการปกครอง
คณะสงค์จังหวัดกรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร)
๒๕๔๗.
๑๗
ธีรวุฒิ ทองโอษฐ์,การศึกษาการปฏิบัติศาสนกิจของเจ้าอาวาสในจังหวัดร้อยเอ็ด, วิทยานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ๒๕๔๖.
๑๘
พระมหาสุริยา หอมวัน, บุคลิกภาพของเจ้าอาวาสที่พึ่งประสงค์ : กรณีศึกษาพระภิกษุสามเณรวัดสระ
กําแพงใหญ่ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ, สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
เกริก) ๒๕๔๔.
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๑๙๒

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

ปฏิบัติไปตามยถากรรม ไม่มีการศึกษาอบรมพระธรรมวินัย จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
วัด๑๙
ดังนั้น เจ้าอาวาสต้องมีทักษะในการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อให้งานในกิจการคณะสงฆ์
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์กฎมหาเถรสมาคม และพระบัญชาของ
สมเด็จพระสังฆราช ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาที่สําคัญที่ผู้วิจัยสนใจ คือทักษะการบริหารจัดการ
ตามแนวคิดของแดรคและโรว์ (Drake, & Roe) ได้แก่ ทักษะทางด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์
ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านความคิด และทักษะด้านการสอน ซึ่งหากเจ้าอาวาสมีทักษะทั้งห้า
ด้านจะช่วยให้เจ้าอาวาสสามารถบริหารจัดการวัดและกิจการคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและจะ
เป็นประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงแห่งพระศาสนาต่อไปในอนาคตผู้วิจัยมีความสนใจที่
จะศึกษาเกี่ยวกับศึกษาทักษะบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่ อ ศึก ษากระบวนการทั ก ษะการบริ ห ารจั ด การการศึก ษาของเจ้ า อาวาสในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ จังหวัด พิ จิต ร
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขต
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของ
เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดพิจิตร เป็นการศึกษาเฉพาะเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยได้กําหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ใช้วิธีวิจัยเชิงสํารวจ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๒๑๔ คน ซึ่งใช้
วิธีการการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูล ที่ได้รวบรวมมา สถิติที่
ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปค่าเฉลี่ยเลขคณิต
(Mean) สําหรับหาค่าระดับความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขต
๑๙

ธีรวุฒิ ทองโอษฐ์,การศึกษาการปฏิบัติศาสนากิจของเจ้าอาวาสจังหวัดร้อยเอ็ด, วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๖), หน้า ๒๖.
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๑๙๓

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับวัดการกระจาย
ของข้อมูลใช้การทดสอบ ค่าที (t – test), Independent Groups, One – Way ANOVA ในการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนสําหรับเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษา
ของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference LSD)

๔.สรุปผลการวิจัย
การสรุ ปผลการวิจัยครั้ งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึง ประเด็ น ที่สํา คัญ ในการใช้ทักษะการบริหาร
จัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร โดยจะสรุปตามลําดับ ดังนี้
๔.๑ ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ ๓๑ –
๓๕ ปี
จํานวน ๗๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๒ มีพรรษา ๑๑ – ๒๐ พรรษา จํานวน ๑๑๖ รูป คิดเป็นร้อยละ
๕๔.๒๑ มีการศึกษาทางธรรม จบนักธรรมชั้นเอก จํานวน ๒๑๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๓ มีการศึกษา
ทางเปรียญธรรม ที่ยังไม่ได้เปรียญธรรม จํานวน ๑๖๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๗ และจบการศึกษาทาง
โลก ปริญญาตรี จํานวน ๑๐๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๓
๔.๒ ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาส
ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร
ผลการวิจัย พบว่า เจ้าอาวาสมีความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของ
เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๓) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า เจ้าอาวาสมีความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของ
เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับมากทุกด้าน
๑) ด้านทักษะทางด้านเทคนิคผลการวิจัย พบว่า เจ้าอาวาสมีความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะ
การบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ด้านทักษะทางด้าน
เทคนิคโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๙๑) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านทักษะ
ทางด้านเทคนิค พบว่า เจ้าอาวาสมีความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้า
อาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๒) ด้านทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ พบว่า เจ้าอาวาสมีความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะการบริหาร
จัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ด้านทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๔) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อของด้านทักษะด้านมนุษย์
สัมพันธ์ พบว่า เจ้าอาวาสมีความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขต
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับมากทุกข้อ
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๓) ด้านทักษะด้านความคิด พบว่า เจ้าอาวาสมีความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะการบริหาร
จัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ด้านทักษะด้านความคิด โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๘) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านทักษะด้านความคิด
พบว่า เจ้าอาวาสมีความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๔) ด้านทักษะด้านความคิดรวบยอด พบว่า เจ้าอาวาสมีความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะการ
บริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ด้านทักษะด้านความคิด
รวบยอดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๗) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านทักษะ
ด้านความคิดรวบยอด พบว่า เจ้าอาวาสมีความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของ
เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๕) ด้านทักษะด้านการสอน พบว่า เจ้าอาวาสมีความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะการบริหาร
จัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ด้านทักษะด้านการสอน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๗) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านทักษะด้านการสอน
พบว่า เจ้าอาวาสมีความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๔.๓ การเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ น ของเจ้ าอาวาสต่ อการใช้ ทั กษะการบริ หารจั ดการ
การศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของเจ้าอาวาสต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษา
ของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร เป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างตัวแปรย่อยของตัวแปรต้น ได้แก่ การจําแนกตามอายุ พรรษา การศึกษาทางธรรม
การศึกษาทางเปรียญธรรม และการศึกษาทางโลก ตามสมมติฐาน ดังนี้
อายุ จากการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าอาวาสต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของ
เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม พบว่า เจ้าอาวาสที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร โดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เจ้าอาวาสที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ทักษะการบริหาร
จัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ไม่แตกต่างกันทุกด้านที่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๕
พรรษา จากการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าอาวาสต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษา
ของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันที่มีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เจ้าอาวาสที่มีพรรษา
ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะ
สงฆ์จังหวัดพิจิตร ไม่แตกต่างกันทุกด้านที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๑๙๕

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

การศึกษาทางธรรม จากการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าอาวาสต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการ
การศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันที่มีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .๐๕ ซึ่ งไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ตั้ งไว้ เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ านพบว่ า เจ้ าอาวาสที่มี
การศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขต
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ไม่แตกต่างกันทุกด้านที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
การศึกษาเปรียญธรรม จากการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าอาวาสต่อการใช้ทักษะการบริหาร
จัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมไม่แตกต่างกันที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เจ้า
อาวาสที่มี วุฒิ การศึ ก ษาเปรีย ญธรรมต่ างกั น มี ความคิด เห็ นเกี่ ย วกับ การใช้ ทัก ษะการบริ ห ารจั ดการ
การศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ไม่แตกต่างกันทุกด้านที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .๐๕
การศึกษาทางโลก จากการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ
๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์
ในภาพรวม แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .๐๑ ซึ่ ง เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เจ้าอาวาสที่มีการศึกษาทางโลก ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ทักษะ
การบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรแตกต่างกันทุกด้านอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ดังนั้นจึงได้ทําการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นคู่โดยภาพรวมของ ด้านทักษะ
ทางด้านเทคนิค ด้านทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านทักษะด้านความคิด ด้านทักษะด้านความคิดรวบยอด
และด้านทักษะด้านการสอน ซึ่งจําแนกตามการศึกษาทางโลก ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least
Significant Difference : LSD) ดังนี้
ภาพรวมของการศึกษาทางโลก พบว่า เจ้าอาวาสที่จบการศึกษาทางโลก วุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
พิจิตร โดยภาพรวมน้อยกว่าเจ้าอาวาสที่จบการศึกษาทางโลก วุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๑ และเจ้าอาวาสที่จบการศึกษาทางโลก วุฒิปริญญาตรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ทักษะการ
บริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมน้อยกว่าเจ้าอาวาสที่จบ
การศึกษาทางโลก วุฒิปริญญาโท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนด้านอื่น มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ด้านทักษะทางด้านเทคนิค พบว่า เจ้าอาวาสที่จบการศึกษาทางโลก วุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดพิจิตร ด้านทักษะทางด้านเทคนิคน้อยกว่าเจ้าอาวาสที่จบการศึกษาทางโลก วุฒิปริญญาโท อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และเจ้าอาวาสที่จบการศึกษาทางโลก วุฒิปริญญาตรี มีความคิดเห็น

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๑๙๖

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

เกี่ยวกับการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรด้าน
ทักษะทางด้านเทคนิค น้อยกว่าเจ้าอาวาสที่จบการศึกษาทางโลก วุฒิปริญญาโท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .๐๑ ส่วนด้านอื่น มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ด้านทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ พบว่า เจ้าอาวาสที่จบการศึกษาทางโลก วุฒิต่ํากว่าปริญญา
ตรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะ
สงฆ์จังหวัดพิจิตร ด้านทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์น้อยกว่าเจ้าอาวาสที่จบการศึกษาทางโลก วุฒิปริญญาตรี
และวุฒิปริญญาโทอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และเจ้าอาวาสที่จบการศึกษาทางโลก วุฒิ
ปริญญาโท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครอง
คณะสงฆ์จังหวั ดพิ จิต รด้ านทัก ษะด้ านมนุ ษย์ สัมพัน ธ์ มากกว่าเจ้ าอาวาสที่ จบการศึ กษาทางโลก วุ ฒิ
ปริญญาเอก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ ส่วนด้านอื่น มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕
ด้านทักษะด้านความคิด พบว่า เจ้าอาวาสที่จบการศึกษาทางโลก วุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดพิจิตร ด้านทักษะด้านความคิดน้อยกว่าเจ้าอาวาสที่จบการศึกษาทางโลก วุฒิปริญญาตรี และวุฒิ
ปริญญาโทอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และเจ้าอาวาสที่จบการศึกษาทางโลก วุฒิปริญญาตรี มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดพิจิตรด้านทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ น้อยกว่าเจ้าอาวาสที่จบการศึกษาทางโลก วุฒิปริญญาโท
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนด้านอื่น มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .๐๕
ด้านทักษะด้านความคิดรวบยอด พบว่า เจ้าอาวาสที่จบการศึกษาทางโลก วุฒิต่ํากว่า
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ด้านทักษะด้านความคิดรวบยอดน้อยกว่าเจ้าอาวาสที่จบการศึกษาทางโลก วุฒิ
ปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโทอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ส่วนด้านอื่น มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ด้านทักษะด้านการสอน พบว่า เจ้าอาวาสที่จบการศึกษาทางโลก วุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดพิจิตร ด้านทักษะด้านการสอนน้อยกว่าเจ้าอาวาสที่จบการศึกษาทางโลก วุฒิปริญญาตรี และวุฒิ
ปริ ญ ญาโทอย่ างมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .๐๑ ส่ วนด้ านอื่ น มี ค วามคิ ด เห็ นไม่แ ตกต่ างกั น อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
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๔.๔ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้า
อาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ในด้าน เทคนิค มนุษย์สัมพันธ์ ความคิดรวบยอด
ความคิด และด้านการสอน
ผลการวิจัย พบว่า เจ้าอาวาสที่อยู่ในเขตปกคลองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไขกับการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษา ของเจ้าอาวาสในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านเทคนิค เจ้าอาวาสบางรูปที่มีอายุมากบวชมานานไม่สามารถใช้สื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการ
สอนได้ จํานวน ๔ คน เจ้าอาวาสบางรูปที่มีอายุมากบวชมานานไม่เข้าใจหน้าที่การทํางานของตัวเอง จํานวน ๓ คน
และเจ้าอาวาสบางรูปไม่มีการพัฒนาพระภิกษุ-สามเณรพายในวัดให้เกิดประโยชน์ได้ จํานวน ๕ คน
ด้านมนุษย์สัมพัน ธ์ เจ้าอาวาสบางรูป พูด จาไม่สุภาพเรียบร้อยเท่า ที่ค วร จํานวน ๔ รูป
เจ้าอาวาสบางรูปยึด ติด ในยศ ตํา แหน่งหน้าที่การงาน ทํา ให้มีร ะเบียบมากในการเข้าพบ จํานวน ๔
รูป
ด้า นความคิด เจ้า อาวาสบางรูป ไม่เ ข้า ใจการจัด รูป แบบการศึก ษา จํา นวน ๕ รูป เจ้า
อาวาสบางรูปไม่มีการจัดรูปแบบการศึกษา นึกอยากจะสอนตรงไหนก็สอน ไม่มีแผนการจัดการเรียน
การสอน จํานวน ๕ คน
ด้านความคิด รวบยอด เจ้าอาวาสบางรูปไม่มีก ารเก็บ ข้อ มูล และนํามาวิเคราะห์ทําให้ไม่
เกิด องค์ค วามรู้ใ หม่ จํา นวน ๕ คน เจ้าอาวาสบางรูปไม่มีก ารกํา หนดนโยบายที่ชัด เจน ทํา ให้ไ ม่รู้
ทิศทางการศึกษาว่าสังคมเหตุการณ์ปัจจุบันต้องการอะไร จํานวน ๕ รูป
ด้า นการสอน เจ้าอาวาสบางรูปไม่มีรูป แบบการเรีย นการสอนที่ทัน สมัย จํา นวน ๕ รูป
เจ้าอาวาสบางรูปไม่มีการประมวลผลจากการเรียนการสอนทําให้ไม่ทราบว่าที่สอนประสบความสําเร็จ
หรือไม่ จํานวน ๔ รูป เจ้าอาวาสบางรูปสอนโดยเน้นตัวเองเป็นจุดศูนย์ทําให้ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการ
เรียน จํานวน ๒ รูป
จากปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้า
อาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรควรคํานึงถึง
ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาทั้ง ๕ ด้านซึ่งได้แก่ ๑. ทักษะทางด้านเทคนิค ๒. ทักษะด้านมนุษย์
สัมพันธ์ ๓. ทักษะด้านความคิดรวบยอด ๔. ทักษะด้านความคิด และ ๕. ทักษะด้านการสอน นํา มา
ประยุก ต์ใ ช้เ พื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขต
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าอาวาสใน
เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรล้วนมีค วามแตกต่า งกัน ทั้งด้า นคุณ วุฒิ และวัย วุฒิ ประสบการณ์
การปฏิบัติง าน รวมไปถึง อุป นิสัย ใจคอที่แ ตกต่า งกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดพิจิตรคาดหวังไว้ก็คือ การได้จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเหตุการณ์ปัจจุบัน
ซึ่งสิ่งนี้มิอาจเกิดขึ้นได้หากเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรปฏิบัติทั้ง ๕ ด้านซึ่งได้แก่ ๑.
ทักษะทางด้านเทคนิค ๒. ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ๓. ทักษะด้านความคิดรวบยอด ๔. ทักษะด้าน
ความคิด และ ๕. ทักษะด้านการสอน และขาดการนําไปบูรณาการใช้จริงในการบริหารงาน
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ดัง นั้น สิ่ง ที่เ หมาะสมที่สุด ก็คือ การสนับ สนุน และส่ง เสริม ในการใช้ทัก ษะการบริห าร
จัดการการศึกษาทั้ง ๕ ด้านซึ่งได้แก่ ๑. ทักษะทางด้านเทคนิค ๒. ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ๓. ทักษะ
ด้านความคิดรวบยอด ๔. ทักษะด้านความคิด และ ๕. ทักษะด้านการสอน ที่กล่าวมานั้นควรให้เกิดขึ้น
ภายในหน่วยงานแท้จริง เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรต้องทําตนให้เป็นแบบอย่างที่
ดีต่อ ชุม ชน ที่อ ยู่ภ ายในเขตการปกครองได้ใ ห้เห็นเป็น แบบอย่า ง และคอยกระตุ้นบุค ลากรให้มีก าร
พัฒนาการการใช้ทักษะการบริหารการจัดการการศึกษา เมื่อเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
พิจิตรเกิดความรู้และเข้าใจในการบริหารงาน ก็จะทําให้เ กิดประสิทธิภาพและทําให้เกิด ประสิท ธิผ ล
อย่างสูงสุด

๕.อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงความคิดเห็นของเจ้าอาวาสต่อการใช้ทักษะการ
บริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่
สําคัญและน่าสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้
๕.๑ ความคิดเห็นของเจ้าอาวาสต่ อการใช้ทักษะการบริ หารจัดการการศึกษาของเจ้า
อาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร
จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของความคิดเห็นของเจ้าอาวาสต่อการใช้ทักษะการ
บริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน อันเนื่องมาจากหลักทักษะการบริหารจัดการการศึกษา เป็นหลักในการบริหารงานผู้ที่ศึกษาทักษะ
การบริหารจัดการดีแล้ว จะทําให้เกิดความเข้าใจในการบริหารงานได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของ ชาตรี รัตนพิพิธชัย ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทักษะการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับการประกันคุณภาพภายในของในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
เขต ๑ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการใช้ทักษะการบริหารงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน และยัง
สอดคล้องกับการวิจัยของ เนาวรัตน์ แก้วสว่าง ได้ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบความ
เป็ น ผู้ นํ า กั บ การใช้ ทั ก ษะการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชน อํ า เภอธั ญ บุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมีความเป็นผู้นําในแต่ละแบบอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายด้านมีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
๑) ด้านทักษะทางด้านเทคนิค จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของความคิดเห็นของเจ้า
อาวาสต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ด้าน
ทักษะทางด้านเทคนิค โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ
ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเจ้าในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีความเข้าใจต่อการใช้
ทักษะทางด้านเทคนิค ในด้านการให้ความรู้ศิลปะวิชาการในด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เดรค
และ โรว์ (Drake; & Roe) ได้ขยายแนวคิดเกี่ยวกับทักษะของโรเบิร์ต แอล แคทซ์ (Robert L.Katz)
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ให้ความหมายของคําว่าทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) ไว้ว่า เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการมี
ความรู้ที่เชี่ยวชาญ และมีความชํานาญในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมทั้งมีความคล่องแคล่วในการใช้
เครื่องมือ และเทคนิควิธีในการทํากิจกรรม และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปราการ บุตรโยจันโท ได้
วิ จั ย เรื่ อ ง“คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรในสั ง กั ด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย”พบว่า การปฏิบัติตนเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาทั้ง ๖ งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกศนา
พันทาเดช ได้วิจัยเรื่อง ศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกําแพงนคร
เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
กําแพงนครเวียงจันทร์มีทักษะการบริหารงานทั้งหมด ๕ ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมากเกือบ
ทุกด้าน ยกเว้นทักษะทางความรู้ความคิดอยู่ในระดับปานกลาง และมีความต้องการในการพัฒนาทักษะทั้ง
๕ ด้านโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เนาวรัตน์ แก้ว
สว่าง ได้ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบความเป็นผู้นํากับการใช้ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมีความ
เป็นผู้นําในแต่ละแบบอยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาพร รัตน์น้อย ได้
ทํ า วิ จัยเรื่ อ ง ความสั ม พัน ธ์ร ะหว่ างทั กษะการบริ ห ารงานกับ การบริ หารโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ นฐานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ผลการวิจัยพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะทางการศึกษาและการสอน ทักษะทางมนุษย์
ทักษะทางความรู้ความคิด ทักษะทางความคิดรวบยอด และทักษะทางเทคนิค ตามลําดับ
๒) ด้านทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของความคิดเห็นของ
เจ้าอาวาสต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร
ด้านทักษะทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเจ้าในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดี ในด้านการให้ความรู้ความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพกับบุคคลทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
เดรค และ โรว์ (Drake; & Roe) ได้ขยายแนวคิดเกี่ยวกับทักษะของโรเบิร์ต แอล แคทซ์ (Robert
L.Katz) ให้ความหมายของคําว่าทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) ไว้ว่า เป็นทักษะที่ช่วยให้ผู้บริหาร
ทํางานกับปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยการสร้างพลังแห่งความร่วมมือของ
ทีมงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปราการ บุตรโยจันโท ได้
วิ จั ย เรื่ อ ง“คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรในสั ง กั ด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย”พบว่า การปฏิบัติตนเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาทั้ง ๖ งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกศนา
พันทาเดช ได้วิจัยเรื่อง ศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกําแพงนคร
เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
กําแพงนครเวียงจันทร์มีทักษะการบริหารงานทั้งหมด ๕ ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมากเกือบ
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ทุกด้าน ยกเว้นทักษะทางความรู้ความคิดอยู่ในระดับปานกลาง และมีความต้องการในการพัฒนาทักษะทั้ง
๕ ด้านโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เนาวรัตน์ แก้ว
สว่าง ได้ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบความเป็นผู้นํากับการใช้ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมีความ
เป็นผู้นําในแต่ละแบบอยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาพร รัตน์น้อย ได้
ทํ าวิจั ยเรื่ อ ง ความสัม พั นธ์ ระหว่างทั กษะการบริ หารงานกั บ การบริห ารโดยใช้ โ รงเรีย นเป็ นฐานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ผลการวิจัยพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะทางการศึกษาและการสอน ทักษะทางมนุษย์
ทักษะทางความรู้ความคิด ทักษะทางความคิดรวบยอด และทักษะทางเทคนิค ตามลําดับ
๓) ด้านทักษะด้านความคิด จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของความคิดเห็นของเจ้า
อาวาสต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร
ด้านทักษะทางด้านความคิด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเจ้าในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีความรู้ความคิด
และมีวิสัยทัศน์การมองไกลในการบริหารงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เดรค และ โรว์ (Drake; &
Roe) ได้ขยายแนวคิดเกี่ยวกับทักษะของโรเบิร์ต แอล แคทซ์ (Robert L.Katz) ให้ความหมายของคําว่า
ทักษะด้านความรู้ความคิด (Cognitive Skills) ไว้ว่า ผู้บริหารจําเป็นต้องมีความรู้ความคิด มีสติปัญญา และ
มีวิสัยทัศน์ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปราการ บุตรโยจันโท ได้วิจัยเรื่อง“คุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
เลย”พบว่า การปฏิบัติตนเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง ๖ งาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกศนา พันทาเดช ได้วิจัยเรื่อง ศึกษาทักษะ
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกําแพงนครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกําแพงนครเวียงจันทร์มีทักษะการ
บริหารงานทั้งหมด ๕ ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นทักษะทางความรู้
ความคิดอยู่ในระดับปานกลาง และมีความต้องการในการพัฒนาทักษะทั้ง ๕ ด้านโดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เนาวรัตน์ แก้วสว่าง ได้ทําวิจัยเรื่อง การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบความเป็นผู้นํากับการใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อําเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมีความเป็นผู้นําในแต่ละแบบอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาพร รัตน์น้อย ได้ทําวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทักษะการบริหารงานกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ทักษะทางการศึกษาและการสอน ทักษะทางมนุษย์ ทักษะทางความรู้ความคิด ทักษะทาง
ความคิดรวบยอด และทักษะทางเทคนิค ตามลําดับ
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๔) ด้านทักษะด้านความคิดรวบยอด จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของความคิดเห็น
ของเจ้าอาวาสต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
พิจิตร ด้านทักษะทางด้านความคิดรวบยอด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเจ้าในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มี
ความสามารถที่จะประสานกระบวนการสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันในการบริหารงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
เดรค และ โรว์ (Drake; & Roe) ได้ขยายแนวคิดเกี่ยวกับทักษะของโรเบิร์ต แอล แคทซ์ (Robert
L.Katz) ให้ ความหมายของคําว่าทักษะด้ านความคิ ด รวบยอด (Conceptual
Skills) ไว้ ว่า เป็ น
ความสามารถที่จะประสานสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน และสามารถที่จะมองเห็นองค์การในภาพรวม ซึ่งผู้บริหาร
จําเป็นจะต้องรู้ถึงการพึ่งพาอาศัยกันของส่วนต่างๆ หรือหน้าที่ต่างๆ ขององค์การและเข้าใจได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งจะมีผลกระทบถึงส่วนอื่นอย่างไรบ้าง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ปราการ บุตรโยจันโท ได้วิจัยเรื่อง“คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
บุ คลากรในสั งกั ดสํ านั กงานการประถมศึ กษาจั งหวั ดเลย”พบว่ า การปฏิ บัติ ตนเกี่ ยวกั บคุ ณธรรมและ
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง ๖ งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เกศนา พันทาเดช ได้วิจัยเรื่อง ศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตกําแพงนครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจัยพบว่ า
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกําแพงนครเวียงจันทร์มีทักษะการบริหารงานทั้งหมด ๕ ด้าน โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับดีมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นทักษะทางความรู้ความคิดอยู่ในระดับปานกลาง และมี
ความต้องการในการพัฒนาทักษะทั้ง ๕ ด้านโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ เนาวรัตน์ แก้วสว่าง ได้ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบความเป็นผู้นํา
กับการใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมีความเป็นผู้นําในแต่ละแบบอยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุภาพร รัตน์น้อย ได้ทําวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ
เขต ๒ ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะทางการศึกษา
และการสอน ทักษะทางมนุษย์ ทักษะทางความรู้ความคิด ทักษะทางความคิดรวบยอด และทักษะทาง
เทคนิค ตามลําดับ
๕) ด้านทักษะด้านการสอน จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของความคิดเห็นของเจ้า
อาวาสต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร
ด้านทักษะทางด้านความคิดรวบยอด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเจ้าในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร เป็นผู้ที่มี
ทักษะสําหรับเจ้าอาวาสหรือผู้บริหารในฐานะผู้นําทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เดรค และ
โรว์ (Drake; & Roe) ได้ขยายแนวคิดเกี่ยวกับทักษะของโรเบิร์ต แอล แคทซ์ (Robert L.Katz) ให้
ความหมายของคําว่าทักษะด้านการศึกษาและการสอน (Educational and Instructional Skills) ไว้ว่า
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เป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้บริหารในฐานะผู้นําทางการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจการสอนและ
การเรียน จะต้องเป็นผู้มีภูมิรู้ และเป็นนักวิชาการที่ดี และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปราการ บุตรโย
จันโท ได้วิจัยเรื่อง“คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย”พบว่า การปฏิบัติตนเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาทั้ง ๖ งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกศนา
พันทาเดช ได้วิจัยเรื่อง ศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกําแพงนคร
เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
กําแพงนครเวียงจันทร์มีทักษะการบริหารงานทั้งหมด ๕ ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมากเกือบ
ทุกด้าน ยกเว้นทักษะทางความรู้ความคิดอยู่ในระดับปานกลาง และมีความต้องการในการพัฒนาทักษะทั้ง
๕ ด้านโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เนาวรัตน์ แก้ว
สว่าง ได้ทําวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบความเป็นผู้นํากับการใช้ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมีความ
เป็นผู้นําในแต่ละแบบอยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาพร รัตน์น้อย ได้
ทํ าวิจั ยเรื่ อ ง ความสัม พั นธ์ ระหว่างทั กษะการบริ หารงานกั บ การบริห ารโดยใช้ โ รงเรีย นเป็ นฐานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ผลการวิจัยพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะทางการศึกษาและการสอน ทักษะทางมนุษย์
ทักษะทางความรู้ความคิด ทักษะทางความคิดรวบยอด และทักษะทางเทคนิค ตามลําดับ
๕.๒ เปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าอาวาสต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษา
ของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร จําแนกตามปัจจัยส่ ว นบุคคล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าอาวาสต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้า
อาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา การศึกษาทาง
ธรรม และการศึกษาทางเปรียญธรรม และการศึกษาทางโลก พบว่าเจ้าอาวาสที่มีอายุ พรรษา การศึกษาทาง
ธรรม และการศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นของเจ้าอาวาสต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการ
การศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านการศึกษาทางโลก พบว่าเจ้าอาวาสที่มีการศึกษาทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ความคิดเห็นของเจ้าอาวาสต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดพิจิตร แตกต่างกันในทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณาแต่ละส่วนอภิปรายดังนี้
อายุ ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสใน
เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการถามความคิดของเห็นเจ้าอาวาสต่อการใช้
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ทักษะการบริหารจัดการการศึกษา ของเจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีความรู้ทาง
เปรียญธรรมไม่แตกต่างกัน จึงไม่ส่งผลต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษา ซึ่งเจ้าอาวาสมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บุศรา เข็มทอง ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะผู้บริหาร
ตามความคิดเห็นของพนักงานธนาคารที่ตั้งในเขต อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน
ธนาคารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
คุณลักษณะของผู้บริหาร ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะงาน ระยะเวลาการทํางานและประเภท
ธนาคาร ในภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระธนดล นาคพิพัฒน์ ได้วิจัย
เรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผลการวิจัยสรุปว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมย์ มี
บทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามี
บทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในด้านการปกครองอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนผลการเปรียบเทียบบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า พระสังฆาธิการที่มีอายุ
ตําแหน่งพระสังฆาธิการ จํานวนพรรษาวุฒิการศึกษาทางสามัญ การศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทาง
เปรียญธรรม และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการที่แตกต่างกัน มีบทบาทในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ไม่แตกต่างกัน
พรรษา ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาส
ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการถามความคิดของเห็นเจ้าอาวาสต่อการใช้
ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ไม่ได้เจาะจงช่วง
พรรษาของพระแต่ละรูป จึงไม่ส่งผลต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษา ซึ่งเจ้าอาวาสมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระธนดล นาคพิพัฒน์ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการ
คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผลการวิจัยสรุปว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมย์ มีบทบาทในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีบทบาทในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ ในด้ านการปกครองอยู่ ในระดั บมาก ส่ วนด้ านศาสนศึ กษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนา การสาธารณู ปการ และการสาธารณสงเคราะห์ อ ยู่ ในระดั บปานกลาง ส่ วนผลการ
เปรียบเทียบบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า พระสังฆาธิการที่มีอายุ ตําแหน่ง
พระสังฆาธิการ จํานวนพรรษาวุฒิการศึกษาทางสามัญ การศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม
และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการที่แตกต่างกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษ์พศวีร์ ธีรปญฺโญ ได้วิจัยเรื่อง
“บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๒๐๔

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

ผลการวิจัยพบว่าบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ด้านการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ พบว่ามีบทบาทอยู่
ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดนนทบุรีที่มีจํานวนพรรษา
ระดับการศึกษาสายสามัญ การศึกษาทางเปรียญธรรม ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และการสังกัดวัดแต่
ละขนาดแตกต่างกันมีบทบาทต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีไม่แตกต่างกัน
การศึกษาทางธรรม ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้า
อาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการถามความคิดของเห็นเจ้าอาวาสต่อการใช้
ทักษะการบริหารจัดการการศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ไม่ได้เจาะจงเลือกวุฒิ
การศึกษาทางธรรมและความรู้อยู่ในช่วงเดียวกัน จึงไม่ส่งผลต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษา ซึ่งเจ้า
อาวาสมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระธนดล นาคพิพัฒน์ ได้วิจัยเรื่อง“การ
บริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผลการวิจัยสรุปว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมย์ มีบทบาทในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ในด้านการปกครองอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการเปรียบเทียบบทบาทในการบริหาร
กิ จการคณะสงฆ์ จั งหวั ดบุรี รั มย์ พบว่ า พระสั งฆาธิ การที่ มี อายุ ตํ าแหน่ งพระสั งฆาธิ การ จํ านวนพรรษาวุ ฒิ
การศึกษาทางสามัญ การศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พระสังฆาธิการที่แตกต่างกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไม่แตกต่างกัน
การศึกษาทางเปรียญธรรม ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการ
การศึกษาของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการถามความคิดของ
เห็นเจ้าอาวาสต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษา ของเจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดพิจิตร มีความรู้ทางเปรียญธรรมไม่แตกต่างกัน จึงไม่ส่งผลต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการ
การศึกษา ซึ่งเจ้าอาวาสมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระธนดล นาค
พิพัฒน์ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทพระ
สังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผลการวิจัยสรุปว่า พระสังฆาธิการใน
จังหวัดบุรีรัมย์ มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่ามีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในด้านการปกครองอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านศาสน
ศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนผลการเปรียบเทียบบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า พระ
สังฆาธิการที่มีอายุ ตําแหน่งพระสังฆาธิการ จํานวนพรรษาวุฒิการศึกษาทางสามัญ การศึกษาทางธรรม วุฒิ
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การศึกษาทางเปรียญธรรม และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการที่แตกต่างกัน มีบทบาท
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษ์พศวีร์
ธีรปญฺโญ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณี พระสังฆาธิ
การในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่าบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดย
รวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม ด้านการศาสนศึกษา
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ พบว่ามีบทบาทอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัด
นนทบุรีที่มีจํานวนพรรษา ระดับการศึกษาสายสามัญ การศึกษาทางเปรียญธรรม ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ และการสังกัดวัดแต่ละขนาดแตกต่างกันมีบทบาทต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีไม่
แตกต่างกัน
การศึกษาทางโลก ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษา
ของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรแตกต่างกัน เนื่องจากการถามความคิดของเห็นเจ้า
อาวาสต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษา ของเจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร
มีความรู้ทางโลกหรือทางสามัญแตกต่างกัน จึงส่งผลต่อการใช้ทักษะการบริหารจัดการการศึกษา ซึ่งเจ้า
อาวาสมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระธนดล นาคพิพัฒน์ ได้วิจัยเรื่อง
“การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผลการวิจัยสรุปว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมย์ มีบทบาท
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีบทบาทใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในด้านการปกครองอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการ
เปรียบเทียบบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า พระสังฆาธิการที่มีอายุ ตําแหน่ง
พระสังฆาธิการ จํานวนพรรษาวุฒิการศึกษาทางสามัญ การศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม
และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการที่แตกต่างกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ไม่แตกต่างกัน และยังไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษ์พศวีร์ ธีรปญฺโญ ได้วิจัยเรื่อง
“บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”
ผลการวิจัยพบว่าบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ด้านการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ พบว่ามีบทบาทอยู่
ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดนนทบุรีที่มีจํานวนพรรษา
ระดับการศึกษาสายสามัญ การศึกษาทางเปรียญธรรม ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และการสังกัดวัดแต่
ละขนาดแตกต่างกันมีบทบาทต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีไม่แตกต่างกัน
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ศึกษาปัญหาของนักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
A study of students’ problems toward learning process of allBuddhist study
level: in Banphotphisai District NakhonSawan Province
พระพิศาล ปภสฺสโร (อนัตย์)
สาขาการบริหารการศึกษา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ๑) ศึกษาปัญหาของนักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ๒) เปรียบเทียบปัญหา
ของนักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับชั้นธรรมศึกษา ๓) ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๔๖๒ คน
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research)เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire)สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยมี
ผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) และสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขโดยการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนธรรมศึกษามีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาทุกระดับชั้นในอําเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวมมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง (
Χ = ๓.๔๑)เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีคะแนนนอยู่ในระดับมาก ได้แก่ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน ( Χ = ๓.๔๑)ส่วนด้านที่เหลือมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง
นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ทุกระดับชั้น โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (t = -๓.๖๙๗, Sig =๐.๐๐๐)
ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
นัก เรีย นที่มีอ ายุต่า งกัน มีร ะดับ ความคิด เห็น ต่อ ปัญ หาการจัด การเรีย นการสอนธรรม
ศึกษาทุกระดับชั้นโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
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นักเรียนที่มีระดับชั้น ธรรมศึกษาต่างกัน มีระดับความคิด เห็น ต่อปัญหาการจัด การเรียน
การสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้นโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรจัดหาตําราเรียนในแต่ละวิชา
ให้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน และจัดหาสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆที่มีความเหมาะสมเพื่อให้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรตระหนักถึง
ความสําคัญในการจัดสรรเวลาสําหรับการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาโดยเฉพาะ ๓. พระภิกษุผู้ส อน
ควรมีค วามรับ ผิด ชอบต่อ หน้า ที ่ใ นการเข้า สอนหลัก สูต รธรรมศึก ษาให้ม ากขึ ้น ๔. หน่ว ยงานที่
รับผิดชอบควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพพระภิกษุผู้สอนอย่างต่อเนื่อง๕. ควรจัดให้มีการอบรม
พระภิกษุผู้สอนในด้านการใช้หลักสูตร ตลอดจนการวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น๖. ควรสนับสนุนส่งเสริมให้พระภิกษุผู้สอนได้รับการอบรมวิธีการสอนและเทคนิค
ใหม่ๆ เพื่ อ นํา มาใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์ แ ละศั ก ยภาพ
ของผู้เรียน๗. ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอน ขั้นตอนการใช้สื่อการสอน และควรใช้สื่อ
การเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกับความสนใจผู้เรียน๘. ควรจัดอบรมให้พระภิกษุผู้สอนให้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวัดและประเมินผล รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครื่องมือใน
การวัดและประเมินผลเพื่อให้การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ABSTRACT
The purposes of this research were as follows :
1) To study the problem of DhammaSuksa students toward the study
ofTripitaka (Dhamma Section) in all level.
2) To compare the problem of DhammaSuksa Students toward the study of
Tripitaka (Dhamma Section) in Banphotphisai District, Nakhonsawan Province classifying
by gender,age and Dhamma level. The sample of this study was DhammaSuksa Students
in all Dhammalevel of the academic year (2555 B.E.)
The sample of this research was 462 DhammaSuksa Students. The method of
this study was Survey Research collecting data by the questionnaire.
The Data Analysis have been done by frequency,mean and standard
deviation. The test of hypotheses have been performed by t-test and One Way ANOVA
The results of the study have been found that DhammaSuksa Students'
opinions towards the study of Tripitaka (Dhamma Section) as a whole had the medium
mean ( Χ =3.14). Considering learning and teaching dimension it was found that the
mean score was high ( Χ =3.41).
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The researcher was found that theDhammaSuksa Students toward the study
of Tripitaka as awhole by gender having significant difference as .01 level.(t = -3.697).
Futhermore:the hypothesis has been accepted. The DhammaSuksa Students classified
by age toward the study ofTripitaka as a whole having no statistical difference so that
hypothesis has been rejected.
The DhammaSuksa Students’ opinions with different level were statistical
significance. Therefore the hypothesis has been rejected .
The researcher had the following suggestions and advices as bellows :
1.The school administrators shouldprepare the textbooks and manuals
covering all students.
2.The school administrators should be realized the importance of time for
Dhamma Teaching.
3. The monks who have taught the morality should be responsible for their
schedules.
4.The government should arrange the sufficient budget.
5.The monks who have taught the morality should be trained about the new
learning and teaching method.
6.The monks should have been trained about instruction media .
7.The monks should have been trained about measurement and evaluation.
8.The monks should develop themselves for curriculum and instruction
media.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทยมานานก่อนที่คนไทยจะมี การอพยพ
เข้ามาตั้งหลักแหล่ง ดินแดนที่เป็นประเทศไทยนั้นเมื่อก่อนมีชื่อว่าสุวรรณภูมิ เมื่อคนไทยได้เข้ามาตั้งหลัก
แหล่งในบริเวณสุวรรณภูมิก็ได้รับเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ ประชาชนคนไทยนับตั้งแต่
พระมหากษั ต ริ ย์ จ นถึ ง สามั ญ ชนทั่ ว ไปต่ า งก็ นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาจนมาถึ ง ปั จ จุ บั น นี้ ทั้ ง นี้ ก ารที่
พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยมาเป็นลําดับนั้น เนื่องจากพระพุทธศาสนา มีคําสอนที่
เหมาะสมแก่อุปนิสัยใจคอของคนไทย และคําสอนของพระพุทธศาสนาได้แทรกซึมเข้าไปในชีวิตและ
สังคมไทยเป็นอย่างมากจนเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรม ระเบียบประเพณี ค่านิยม บรรทัดฐานทางศีลธรรม
พิธีกรรมต่างๆ สถาปัตยกรรมกับศิลปกรรม วรรณคดี และสิ่งอื่นๆอีกมามาย นับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา
สถาบันพระพุทธศาสนาคือวัดและพระสงฆ์ได้มีส่วนช่วยให้การศึกษาของประชาชนไทยเป็นอย่างมาก
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กล่าวคือวัดเป็นที่เรียนหนังสือสําหรับกุลบุตรโดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นครูสอน ชาวบ้านนิยมส่งลูกหลานไป
เรียนหนังสือที่วัด โดยการเป็นศิษย์วัดหรือไม่ก็โ ดยการบวชเป็นพระภิกษุสามเณร แม้ในปัจจุบันทาง
รัฐบาลจะจัดการศึกษาแก่ประชาชนก็ตาม แต่วัดก็ยงั มีบทบาทสําคัญในด้านการศึกษาอยู่๒๐
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยตั้งแต่อดีตมา มุ่งเน้นการศึกษาในทางด้านภาษาบาลีเป็น
หลัก จนเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๕ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อคราวปกครองวัดบวร
นิเวศวิหาร ได้กําหนดหลักสูตรสอนพระภิกษุและสามเณรขึ้น เพื่อให้เรียนรู้หลักพระพุทธศาสนาทั้งด้าน
หลักธรรม พุทธประวัติ และพระวินัย ตลอดถึงหัดแต่งแก้กระทู้ธรรม ตกถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๕๔ ได้
ทรงปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อใช้สําหรับสอนพระนวกะ และได้โปรดให้จัดการสอบในส่วนกลางเป็นครั้ง
แรกในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน โดยใช้วัดบวรนิเวศวิหาร วัดมหาธาตุ และวัดเบญจมบพิตรเป็นสถานที่สอบ
วิชาที่สอบมีอยู่ ๓ วิชาคือ ธรรมวิภาค แต่งความแก้กระทู้ธรรม และแปลภาษามคธเฉพาะท้องนิทานใน
อรรถกถาธรรมบท จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๔๕๖ ได้ทรงปรับปรุงหลักสูตรใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยการเพิ่มคิหิ
ปฏิบัติเข้าในธรรมวิภาค และได้ขยายหลักสูตรขึ้นอีกเป็นระดับชั้นโทและชั้นเอกดังมีหลักสูตรปรากฏใน
ปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๗๒ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัด
ราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ทรงเห็นว่าควรขยายโอกาสให้ฆราวาสได้ศึกษาธรรมบ้าง จึงมอบหมายให้
คณะสงฆ์จัดการการศึกษาหลักสูตรนักธรรมสําหรับฆราวาสขึ้นเรียกว่า “ธรรมศึกษา” เปิดชั้นแรกเป็น
หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรีและต่อมาได้มีการขยายออกไปเป็นธรรมศึกษาชั้นโทและธรรมศึกษาชัน้ เอกในปี
พ.ศ.๒๔๗๓ และ พ.ศ.๒๔๗๔ ตามลําดับ จากการจัดการศึกษานั้นทําให้เกิดผลดีในด้านการศึกษาพระ
ศาสนาหลายประการ เช่น ทําให้พระสงฆ์สามเณรมีความอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนมากขึ้น เพื่อมิให้มี
ความรู้ด้อยกว่าประชาชนที่เข้ามาศึกษาธรรมวินัย และทําให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นจุดมุ่งหมายที่สําคัญของการเผยแพร่ศาสนา ปัจจุบันการศึกษาพระ
ปริ ยั ติ ธ รรมแผนกธรรมนี้ มี ส มเด็ จ พระวั น รั ต (พฺ ร หฺ ม คุ ตฺ ต เถร) วั ด บวรนิ เ วศวิ ห าร เป็ น แม่ กองธรรม
สนามหลวง เน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณภาพสามารถดํารงพระศาสนาไว้ได้เป็นอย่างดี ทั้งถือว่า
เป็นกิจการของพระสงฆ์ส่วนหนึ่งที่สําคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย๒๑
ปัจจุบันนี้มีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงบริบทแห่งการพัฒนาของ
ประเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ในขณะที่ทุกภาคส่วนยังคงมุ่งเน้นแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและ
ด้านวัตถุจนกลายเป็นวัตถุนิยม ส่วนด้านคุณธรรมจริยธรรมถูกละเลยเป็นผลทําให้คนในสังคมไทยห่างไกล
ศาสนา ปัญหาด้านการขาดคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสังคมไทยปัจจุบัน
๒๐

พระอนุวรรตน์ ฟองศรี, “ศึกษาปัญหาและแนวทางในการจัดธรรมศึกษาในจังหวัดชลบุรี”, ปริญญา
นิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๕๑, หน้า ๑.
๒๑
พระมหาไชยา ชยสิทฺธิ, “ศึกษาทัศนคติและความคาดหวังของครูและนักเรียนที่มีต่อพระภิกษุผู้สอน
ธรรมศึกษา”, ปริญญานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),
๒๕๔๖, หน้า ๑.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๒๑๑

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

ปัญหาสังคมหลายด้านรุมล้อมคุกคามเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติให้
หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากเดิมขาดระเบียบวินัย จึงส่งผลให้วิถีชีวิตและค่านิยมดั้งเดิมที่ดี
งามตามโครงสร้างของสังคมไทยจางหายไป ซึ่งทําให้ภูมิคุ้มกันของเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่จะ
ต้านทานกับสภาพปัญหาแวดล้อมจนทําให้เกิดปัญหาต่างๆของสังคมตามมา เช่น ปัญหาการก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาทของเด็กนักเรียน นักศึกษา ปัญหาการแพร่ระบาดของยา เสพติดในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
ปัญหานักเรียน นักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมในเวลาเรียน ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และ
ปัญหาอาชญากรรม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว พบว่า รากเหง้าแห่งปัญหาที่แท้จริงคือการไม่ได้รับการ
กล่อมเกลาด้านจิตใจ ถูกละเลยจากสถาบันครอบครัว สถาบันทางการศึกษาที่จะปลูกฝังในเรื่องศีลธรรม
จริยธรรม จนทําให้ขาดความสํานึกต่อหน้าที่ ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ขาดการใช้สติพิจารณายั้งคิด และ
แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกที่ไม่เหมาะสม กอปรด้วยสภาพแวดล้อมรอบตัวมีสิ่งที่ยุยงส่งเสริมชัก
จูงและโน้มนําอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบที่มีการพัฒนาอย่างหลากหลาย ทําให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเว้นแต่จะถูกจัดระเบียบทางความคิดจนมีจิตใจที่ใฝ่ดี และมีพลังใจที่เข้มแข็งสามารถเป็น
ภูมิคุ้มกันต้านทานเหตุปัจจัยในทางเสื่อมที่จะเข้ามาทําลายคุณภาพชีวิตที่ดีงามได้ด้วยหลักธรรมทาง
ศาสนา การปฏิรูประบบราชการได้แยกงานศาสนาออกจากกระทรวงศึกษาธิการทําให้สิ่งดีงามที่เคย
เกื้อกูลซึ่งกันและกันคือ บ้าน วัด โรงเรียน ไม่สามารถเชื่อมต่อในเรื่องการนําหลักธรรมเข้าไปในวิถีชีวิต
ของประชาชนได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ขาดการพั ฒ นาทางด้ า นจิ ต ใจของคนในชาติ การเรี ย นการสอนของ
สถานศึ ก ษาไม่ เ ห็ น ความสํ า คั ญ ในเรื่ อ งศาสนา ทํ า ให้ เ ด็ ก เยาวชนที่ อ ยู่ ใ นวั ย เรี ย นมี ค วามรู้ แ ต่ ไ ม่ เ ห็ น
ความสําคัญในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม (เรื่องคุณงามความดี การประพฤติดีประพฤติชอบ) จึงเป็นสัญญาณ
บอกเหตุอย่างชัดเจนว่าการพัฒนาสังคมไทยต่อจากนี้ไปจะต้องพัฒนาในเชิงรุกในทุกด้าน โดยเฉพาะการ
นํ า มิ ติ ทางศาสนาไปสู่ ก ารปฏิ บัติ ใ นวิ ถี ชี วิต ของประชาชนอย่ า งเร่ งด่ ว นและเป็ น รู ป ธรรมที่ชั ด เจน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ จึงได้ให้ความสําคัญในเรื่องยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ทุน ทางสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศชาติในการเพิ่มคุณภาพและศักยภาพคน มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้
ประเมิ นทุนทางสังคมของประเทศไทย ได้ขอสรุปในเรื่องการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อ น
ประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จะต้องอาศัยทุนทางสังคมที่มีคุณภาพได้กําหนดกรอบแนวคิด
พื้นฐานในการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทุนทางสังคมที่ยั่งยืน โดยเฉพาะสถาบันศาสนา จะต้องเร่ง
ปฏิรูปการบริหารจัดการวงการศาสนา โดยกระตุ้นให้สถาบันศาสนามีบทบาทสําคัญใน การเผยแพร่
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข๒๒
เหตุผลดังกล่าวในข้างต้นได้สอดรับกับนโยบายของกรมการศาสนาที่กําหนดให้มีการนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าสู่วิถีการดําเนินชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชน ดังนั้นกรม การ
๒๒

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, การศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด, ๒๕๔๙ ), หน้า
๓-๕.
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ศาสนาได้พิจารณาว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม โดยเฉพาะฆราวาสศึกษา (ธรรมศึกษา) ที่เป็น
การศึกษาสําหรับคฤหัสถ์ มุ่งเน้นในการเรียนรู้หลักธรรมตามหลักสูตรของสนามหลวงแผนกธรรม เพื่อให้
ผู้เรียนได้เข้าถึงแก่นแท้แห่งพุทธธรรมสามารถน้อมนําไปปฏิบัติในวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันและนําไป
สอบวัดความรู้ (ทางธรรม) ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของกรมการศาสนาในการนํา
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเข้าสู่สถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศ และเป้าหมายหลักคือให้นักเรียน
ได้เรียนธรรมศึกษาและสอบธรรมศึกษา ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน
ทั่วประเทศ
อําเภอบรรพตพิสัย เป็นอําเภอหนึ่งที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรธรรมศึกษาและมี
การสอบประจําทุกปี โดยในแต่ละปีนั้นมีผู้เข้ารับการศึกษาและสอบเป็นจํานวนมาก จากข้อมูลพบว่าในปี
พ.ศ.๒๕๕๓ ได้มีผู้เข้ารับการศึกษาและสอบเป็นจํานวน ๑,๐๖๑๒๓ คน ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้มีผู้เข้ารับ
การศึกษาและสอบเป็นจํานวน ๑,๒๑๘๒๔ คน ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้มีผู้เข้ารับการศึกษาและสอบเป็น
จํานวนถึง ๑,๐๖๙๒๕ คน แต่จํานวนพระภิกษุผู้สอนมีจํานวนเพียง ๑๔ รูป นอกจากนี้ยังมีปัญหาของ
นักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น โดยแบ่งปัญหาออกเป็น ๔
ด้านคือ ๑) ปัญหาด้านหลักสูตร ๒) ปัญหาด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ๓) ปัญหาด้านการใช้สื่อการ
สอน และ ๔) ปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผล จึงส่งผลถึงประสิทธิผลต่อการเรียนของนักเรียนธรรม
ศึกษาทุกระดับชั้นยังไม่คอยดีเท่าที่ควร
จากสภาพปัญหาดังกล่าวในข้างต้น จึงเป็นสาเหตุสําคัญทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
ปัญหาของนักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพต
พิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจะนําผลการวิจัยที่ได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตรและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดการเรียนการสอนศึกษา
ธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย

๒๓

สํานักงานเจ้าคณะอําเภอบรรพตพิสัย, “สถิตินักเรียนธรรมศึกษา ตรี โท เอก อําเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์”, (พ.ศ.๒๕๕๓), อัดสําเนา.
๒๔
เรื่องเดียวกัน. (พ.ศ.๒๕๕๔), อัดสําเนา.
๒๕
เรื่องเดียวกัน. (พ.ศ.๒๕๕๕), อัดสําเนา.
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๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาปัญหาของนักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุก
ระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบปัญหาของนักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามเพศ, อายุ, ระดับ ชั้นธรรม
ศึกษา
๒.๓ เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง ศึกษาปัญหาของนักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ในการวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการวิจัยโดยวิธีการ
เชิงสํารวจ (Survey Research) กับกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่สถานศึกษา/โรงเรียน ในอําเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน ๔๒๖ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเอง โดยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๙๕๒ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way
ANOVA) หากพบว่ามีความแตกต่างจึงทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least
Significant Difference : LSD )

๔.สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาปัญหาของนักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุก
ระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๒๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๒ ใน
ส่วนของระดับอายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับอายุ ๑๒-๑๕ ปี จํานวน ๓๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ
๖๙.๙๑ ในส่วนของระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาในระดับชั้นธรรมศึกษาชั้นตรี
จํานวน ๒๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๘
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๔.๒ ความคิดเห็นของนักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุก
ระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุก
ระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ =
๓.๔๑) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ ๒.ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน ส่วนข้อที่เหลืออื่นๆทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านหลักสูตร พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักสูตร โดยภาพรวมมีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( Χ = ๓.๒๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ ๓.
เนื้อหาในหลักสูตรธรรมศึกษามีความน่าสนใจ ส่วนข้อที่เหลืออื่นๆทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยภาพรวมมีคะแนนอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๕๗) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ข้อที่ ๗. กิจกรรมการเรียนการสอนเร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน และ
ข้อที่ ๑๒. บรรยากาศภายในห้องเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนข้อที่เหลืออื่นๆทุกข้อ
อยู่ในระดับมาก
ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียน
การสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการใช้สื่อการเรียนการ
สอน โดยภาพรวมมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = ๓.๓๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
คําถามมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้านวัดและประเมินผล โดยภาพรวม
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = ๓.๔๓) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ข้อที่ ๗. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่วนข้อที่เหลืออื่นๆทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง
๔.๓ เปรียบเทียบปัญหาของนักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามเพศ, อายุ, ระดับชั้นธรรม
ศึกษา
เปรียบเทียบปัญหาของนักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ทุก
ระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างตัวแปร ได้แก่ การจําแนกตามเพศ, อายุ, ระดับชั้นธรรมศึกษา ตามสมมติฐานสรุปผลได้
ดังนี้
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เพศ เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับเพศของนักเรียน จากการศึกษาปัญหาของนักเรียนธรรมศึกษา
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า
นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น
ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
(t = -๓.๖๙๗, Sig = ๐.๐๐๐) ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้าน
หลักสูตร มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ (t = -๔.๘๒๔, Sig = ๐.๐๐๐) ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (t = -๔.๔๑๔, Sig =
๐.๐๐๐) ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ (t = ๒.๑๒๒, Sig = ๐.๐๓๔) ด้านการวัดและประเมินผล มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .
๐๕ (t = -๒.๕๖๕, Sig = ๐.๐๑๑)นักเรียนธรรมศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ทุกด้าน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
อายุ เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับอายุของนักเรียน จากการศึกษาปัญหาของนักเรียนธรรมศึกษาที่
มีต่อการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า
นักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น
ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .๐๑ ส่วนในด้านที่เหลืออื่นๆทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ดังนั้นจึงได้ทําการเปรียบเทียบระดับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นคู่ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน จําแนกตามอายุ ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) ดังนี้
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนที่มีอายุ ต่ํากว่า ๑๒ ปี มีความคิดเห็นต่อปัญหา
การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น มากกว่านักเรียนที่มีอายุ ๑๒ – ๑๕ ปี และ นักเรียนที่มี
อายุ มากกว่า ๑๕ ปีขึ้นไป พบว่า ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของอายุนักเรียนที่มีความคิดเห็นต่อปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้นที่มีอายุ ต่ํากว่า ๑๒ ปี มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น มากกว่านักเรียนที่มีอายุ
๑๒ – ๑๕ ปี มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕ และ เปรียบเทียบรายคู่ของอายุนักเรียนที่มีอายุ ต่ํากว่า ๑๒ ปี มีความคิดเห็นต่อปัญหา
การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น มากกว่านักเรียนที่มีอายุ มากกว่า ๑๕ ปีขึ้นไป อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ระดั บ ชั้ น ธรรมศึ ก ษา เมื่ อ เปรี ย บเที ย บเกี่ ย วกั บ ระดั บ ชั้ น ธรรมศึ ก ษาของนั ก เรี ย น จาก
การศึกษาปัญหาของนักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า นักเรียนที่มีระดับชั้นธรรมศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดย
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ภาพรวม ไม่แ ตกต่ า งกั น จึงปฎิ เสธสมมติฐานการวิ จัยที่ ตั้ งไว้ เมื่ อ พิจ ารณาเป็ นรายด้ า น พบว่ า ด้ าน
หลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนในด้านที่เหลืออื่นๆทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน
ดังนั้นจึงได้ทําการเปรียบเทียบระดับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นคู่ด้านหลักสูตร จําแนกตาม
ระดับชั้นธรรมศึกษา ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) ดังนี้
ด้านหลักสูตร พบว่า นักเรียนที่มีระดับชั้นธรรมศึกษาชั้นตรี มีความคิดเห็นต่อปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา น้อยกว่าธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก แต่พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติคือ นักเรียนระดับธรรมศึกษาชั้นตรี มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนธรรมศึกษา น้อยกว่าธรรมศึกษาชั้นโท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๔.๔ ข้ อ เสนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขการจั ด การเรี ย นการสอนธรรมศึ ก ษาทุ ก
ระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
นักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการจัด การเรียนการสอน ธรรม
ศึกษาทุกระดับชั้น ในด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านการ
วัดและประเมินผล ในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข ด้านหลักสูตร พบว่า นักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อปัญหา การ
จัดการเรียนการสอนธรรมศึ กษาทุ กระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
มี
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข อันดับแรกคือ ควรปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาง่ายต่อ การทํา
ควรจัดหา
ความเข้าใจของนักเรียน รองลงมา ควรจะเพิ่มระยะเวลาการเรียนการสอนให้มากขึ้น
ตําราเรียนให้เพียงพอต่อความต้องการขอนักเรียน และสุดท้ายควรจัดตารางเวลาเรียนให้พระภิกษุเข้ามา
สอนวิชาธรรมศึกษาบ้าง ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีข้อเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข อันดับแรกคือ พระภิกษุควรนําเทคนิคการเรียนการสอนใหม่ๆมาใช้ในห้องบ้าง
รองลงมา พระภิ ก ษุ ค วรเข้ า มาสอนอย่ า งสม่ํ า เสมอ พระภิ ก ษุ ค วรหากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่
หลากหลายเพื่อกระตุ้นความสนใจนักเรียนบ้าง ควรหานิทานชาดกมาเล่าให้นักเรียนฟังบ้างเพื่อให้ไม่ง่วง
นอนในเวลาเรียน พระภิกษุควรหากิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ จริง
บ้าง เช่น ทัศนศึกษาตามวัดและสถานที่สําคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน
พบว่า นักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพต
พิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข อันดับแรกคือ ควรหาสื่อการเรียนการ
สอนมาใช้บ้าง รองลงมา สื่อการเรียนการสอนที่นํามาใช้ควรมีความหลากหลายเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสนใจไม่น่าเบื่อ พระภิกษุควรนําสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆที่ทันสมัย เช่น วีดีโอ ภาพถ่ายบัตรคํา
แผนภูมิ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาสอนบ้างเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ควรปรับปรุงและ
ซ่อมแซมสื่อการเรียนการสอนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และสุดท้ายพระภิกษุควรต่อติดประสานงานกับทาง
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โรงเรียนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายนํามาใช้เพื่อทําให้สื่อการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ
มากขึ้น ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า นักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข อันดับแรกคือ ข้อสอบไม่ควรยากเกินไป รองลงมา พระภิกษุควรหาวิธีการวัดและประเมินผลที่มี
ความหลากหลายให้ ม ากขึ้ น และสุ ด ท้ า ยพระภิ ก ษุ ค วรเลื อ กใช้ ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่ ค รอบคลุ ม
เนื้อหาวิชาที่เรียน

๕.อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงปัญหาของนักเรียนธรรมศึกษาที่มีการจัด การ
เรียนการสอนธรรมศึ กษาทุ กระดั บชั้น ในอํ าเภอบรรพตพิ สัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้วิ จัยจะอภิปรายผล
ตามลําดับ ดังนี้
๕.๑ ความคิดเห็นของนักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุก
ระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
จากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
( Χ = ๓.๔๑) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักเรียนธรรมศึกษามีปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุก
ระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านหลักสูตร จากการศึกษา พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ข้อค้นพบดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่านักเรียนธรรมศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุก
ระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ กล่าวว่า ด้านหลักสูตร มีปัญหา/อุปสรรค คือ ภาษาที่ใช้ในหนังสือเข้าใจยาก ใช้ปัญหายุค
โบราณบางคําเข้าใจยากเกินความสามารถของผู้มีวุฒิภาวะน้อยจะรับรู้ได้ เนื้อหาเก่าและสอนแบบจําตํารา
ไม่เน้นความเข้าใจ เนื้อหามากเกินไปไม่อาจจับประเด็นสาระได้ทั้งหมด ไม่มีการประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบัน
เป็นเพียงเอกสารรวมหมวดธรรมมิใช้เป็นหลักสูตรตามหลักวิชาการ ขาดการปรับปรุงภาษาไม่ร่วมสมัย
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระมหาไพโรจน์ กนโก นวลสําลี กล่าวไว้งานวิจัยเรื่อง ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านสื่อการเรียนการสอน รองลงมา คือ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ด้านการวัดผลและประเมินผล
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน จากการศึกษา พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ข้อค้นพบ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนธรรมศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ ซึ่งสอดคล้องกับ สํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีปัญหา/อุปสรรค คือ ครูไม่ชํานาญ
การสอนเน้นการท่องจํา ขาดครูที่มีประสบการณ์และมาตรฐานในการสอน ขาดความรู้จริงในวิชาที่สอน
สอนตามที่เคยเรียนมา เน้นการท่องจํามากเกินไป ขาดหลักวิชาครู ขาดการเรียนรู้วิธีการเรียนการสอน
แบบใหม่ ไม่ได้มีการอบรมที่จะเป็นครูเหมือนวิชาชีพอื่น ทําให้ขาดความรู้ที่ดีเป็นลักษณะพี่สอนน้อง จึงทํา
ให้การสอนไม่ได้เท่าที่ควร ครูมีเวลาน้อยมากมักติดภารกิจ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระธี
ระภิวัฒน์ คะรัมย์ ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ ผลการวิจัยพบว่า ครูบรรพชิตและครูฆราวาสโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญ มีปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมมีปัญหา
อยู่ในระดับมาก
ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน จากการศึกษา พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ข้อ
ค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนธรรมศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ชั้ น ในอํ า เภอบรรพตพิ สั ย จั ง หวั ด นครสวรรค์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน มีปัญหา/อุปสรรค คือ มีการใช้สื่อ
การสอนน้อย แทบจะไม่มีเลยใช้การบรรยายอย่างเดียว ไม่ค่อยมีการจัดทําสื่อประกอบการสอน มีแต่
กระดานและชอล์ค ขาดปัจจัยที่นํามาซื้ออุปกรณ์ ถ้ามีก็มีแต่ชํารุดหรือเสียหาย และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พระมหาไพโรจน์ กนโก นวลสําลี กล่าวว่า ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู
อาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสื่อการเรียนการ
สอน รองลงมา คือ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล
ด้านการวัดและประเมินผล จากการศึกษา พบว่า มี ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ข้ อ
ค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนธรรมศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึก ษาทุก ระดับ ชั ้น ในอํ า เภอบรรพตพิส ัย จัง หวัด นครสวรรค์ ซึ ่ง สอดคล้อ งกับ สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ด้านการวัดและประเมินผล มีปัญหา/อุปสรรค คือ ไม่มีเกณฑ์
มาตรฐานวัดความจํามากกว่าการคิดวิเคราะห์ ขาดความรู้ในการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ไม่มี
กฎเกณฑ์ที่แน่นอนเน้นการวัดความจําและด้านภาษาเป็นหลัก มิได้เน้นการวัดความรู้ความเข้าใจและการ
ปฏิบัติของผู้เรียน ขาดการทดสอบความยากง่ายของข้อสอบมีความยากเกินไปและไม่สามารถจะวั ด
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เ รี ย นครอบคลุ ม ได้ ทุ ก ด้ า น และยั ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ พระมหา
ไพโรจน์ กนโก นวลสําลี กล่าวว่าปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาการจัดการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน โดย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสื่อการเรียนการสอน รองลงมา คือ ด้าน
หลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล
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๕.๒ เปรียบเทียบปัญหาของนักเรียนธรรมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๑) เพศ พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงจันทร์ มโนสร้อยได้ทําการวิจัย
เรื่อง สภาพการเรียนการสอนจริยธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่๓ โรงเรียนในอําเภอเวียงหนองล่อง” พบว่า
ด้านสภาพการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนประสบปัญหาด้านการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยที่ชัดเจน
การใช้คําถามแบบปุจฉาวิสัชนาระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน การสนทนาที่ถูกต้องตามการสอนแบบพุทธวิธี
การจั ด ทํ า สื่ อ ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ พุ ท ธวิ ธี ก ารสอน ตลอดจนขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การวั ด
ประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหา เทคนิควิธีตามหลักพุทธธรรมเนื่องจากครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการ
อบรมเกี่ยวกับการสอนจริยธรรม ซึ่งพบว่า เพศที่ต่างกันของนักเรียนไม่ส่งผลต่อความแตกต่างทางสถิติ
ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางการจัดการเรียนการสอน
๒) อายุ พบว่า นักเรียนที่อายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันตาม
นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ซึ่ งไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ตั้ งไว้ ซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ พระครู ปั ญญาวั ฒนกิ จ
ปญฺ ญ าวฑฺ ฒ โน ได้ ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง สภาพและปั ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอนของครู ผู้ ส อนวิ ช า
พระพุทธศาสนา ช่วงชั้นที่๓ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต
๔ พบว่า มีปัญหาการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ๒ ด้าน และมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ๒
ด้าน โดยด้านที่มีปัญหาระดับปานกลางเป็นอันดับแรก คือ ด้านอุปกรณ์และสื่อการสอนรองลงมา คือ
ด้านหลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และยังสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ พระมหาทวน นวลสาย ได้ ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง ปั ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
พระพุ ท ธศาสนาของครู ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น สั ง กั ด กรมสามั ญ ศึ ก ษา จั ง หวั ด นครพนม พบว่ า
ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา โดยส่วนรวมและจําแนกตามประสบการณ์ในการสอนมีปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาโดยรวม และหลายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระธีรชาติ ธีรวํโส (ธรรมวงค์) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
(วิชาพระพุทธศาสนา) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต ๑
พบว่า สถานศึกษามีปัญหาการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ๙ ข้อ และในระดับน้อย ๖ ข้อ
เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับแรก ได้แก่ครูขาดความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในสาระพระพุทธศาสนาที่หลากหลาย และในการทําแผน และวางแผนการสอนสาระพระพุทธศาสนา ครู
ไม่ใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนในสาระพระพุทธศาสนา ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุด ได้แก่
เครื่องมือวัดผลที่ใช้ไม่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระครูสังฆรักษ์สมจิต
เดชคุณรัมย์ ได้ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัญหาการเรียน
การสอนมี ๕ ด้าน คือ ด้านอาจารย์ ด้านนิสิต ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล ผลการศึกษาปัญหาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทัศนะของอาจารย์และนิสิต โดย
ภาพรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียน
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การสอนรองลงมา ได้แก่ด้านนิสิต ด้านการวัดผลและประเมินผลด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและด้าน
อาจารย์ ตามลําดับ ปัญหาการเรียนการสอน ตามทัศนะของอาจารย์ที่เป็นพระภิกษุและฆราวาสโดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๓) ระดับชั้นธรรมศึกษา พบว่า นักเรียนที่อายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทุกระดับชั้น ในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันตามนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครู
ปัญญาวัฒนกิจ ปญฺญาวฑฺฒโน ได้ทําการวิจัยเรื่อ ง สภาพและปัญหาการจั ดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา ช่วงชั้นที่๓ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมาเขต ๔ พบว่า มีปัญหาการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ๒ ด้าน และมีปัญหาอยู่
ในระดับน้อย ๒ ด้าน โดยด้านที่มีปัญหาระดับปานกลางเป็นอันดับแรก คือ ด้านอุปกรณ์และสื่อการสอน
รองลงมา คือ ด้านหลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาทวน นวลสาย ได้ทําการวิจัยเรื่อง ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม พบว่า
ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา โดยส่วนรวมและจําแนกตามประสบการณ์ในการสอนมีปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาโดยรวม และหลายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูปริยัติธรรมาวุธ (วิรัช ตั้นซ้วน) ได้ทําการวิจัย
เรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ในการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กระบี่ ตรัง และพังงา พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดกระบี่ ตรัง และพังงา มีปัญหาระดับปานกลางและมากทุกด้าน
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การศึกษาปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
A study of the Problems of monks and novices’ toward Pariyattdhammalearning
process, Dhamma section in muang district, phichit province
พระสมุห์บรรจบ ปิยจาโร ( วิชัยสอน )
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๒) เพื่อเปรียบเทียบปัญหาของ
พระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรโดย
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ ๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียน
การสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๒๙๒ รูป ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงสํารวจรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (ttest)และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA ) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทํา
การเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) และสรุป
ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ผลการวิจัยพบว่าพระภิกษุสามเณรมีความคิดเห็น ต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = ๓.๑๘)เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่าปัญหาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมในด้านหลักสูตรมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( Χ =๓.๓๑) ส่วนในด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนและรักษาสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด( Χ
=๓.๐๗)
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรม แผนกธรรมพบว่า การจําแนกตามสถานภาพ,อายุ,ระดับชั้นพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ทางด้านหลักสูตร(t= ๒.๔๐๖, Sig =๐.๐๑๗*)นอกจากนั้นพบว่า
ด้า นกิ จกรรมการเรี ย นการสอนด้ านการใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอน และด้านการวั ด และประเมิ น ผลไม่
แตกต่างกัน
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การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรพบว่า
พระภิกษุผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม
ทําให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
นอกจากนี้พระภิกษุสามเณรแต่ละรูปต่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านสาเหตุปัญหาและอุปสรรค
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการมีสถานภาพอายุระดับชั้นและอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน
สําหรับแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนควรมีการกําหนดนโยบาย
และรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน
เพื่ อ ให้พ ระภิ กษุ ส ามเณรได้ รั บ ทราบ และควรมี น โยบายและรู ป แบบที่ ชั ด เจนด้ วยวิ ธีก ารเหมาะสม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมควรมีการวางแผนร่วมกันในการปลูกจิตสํานึกให้พระภิกษุสามเณรได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และโรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ABSTRACT
This research had the following objectives;
1. To study the Monks and Novices’ problems which are referring to the
learning and teaching process of Tripitaka (Dhamma Section) in Muang District, Phichit
Province.
2. To compare the Monks and Novices’ problems referring to the study of
Tripitaka (Dhamma Section) by personal factors.
3. To suggest the way of improving the study of Tripitaka (Dhamma Section) in
Muang District, Phichit Province.
The sample of the study composed of Monks and Novices who have been
studiedTripitaka (Dhamma Section) in the academic year (๒๕๕๕ B.E.). The sample has
been collected for the number of 296 respondences. The method of this study was
Survey Research using a questionnaire as a research tool. The Data Analysis has been
done by Frequency, Mean, and Standard Deviation. The Test of Hypotheses have been
performed by t-test, and One Way Anova.
The results of the study has been found that the study of Tripitaka (Dhamma
Section) as a whole having Medium Mean ( X = 3.18).
Considering to each dimensions the curriculum was the highest Mean ( X = 3.31)
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But the instruction media dimension had the lowest Mean ( X = 3.07) The comparison of
Monks and Novices’ opinions by personal factors had been statistical significance at.0.5
level.
According to measurement and evaluation dimensions, there was no
statistical difference at.0.5 level.
According to learning and teaching dimensions, instruction media, and
measurement and evaluation dimension, there was no statistical difference.
The way of applying the study of Tripitaka (Dhamma Section), it was found that Monks
and Novices had more knowledge which can be used in daily life.
The weak points of study of Tripitaka (Dhamma Section) were as follows;
1) There was no school master plan and management model.
2) They should be the good cooperation among teachers, students, and
their parents.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทย มานานก่อนที่คนไทยจะมีการอพยพ
เข้ามาตั้งหลักแหล่ง ดินแดนที่เป็นประเทศไทยนั้น เมื่อก่อนมีชื่อว่าสุวรรณภูมิ เมื่อคนไทยได้เข้ามาตั้งหลัก
แหล่งในบริเวณสุวรรณภูมิ ก็ได้รับเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ ประชาชนคนไทยนับตั้งแต่
พระมหากษั ต ริ ย์ จ นถึ ง สามั ญ ชนทั่ ว ไปต่ า งก็ นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนา จนถึ ง ปั จ จุ บั น ทั้ ง นี้ ก ารที่
พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยมาเป็นลําดับนั้น เนื่องจากพระพุทธศาสนา มีคําสอนที่
เหมาะสมแก่อุปนิสัยใจคอของคนไทย และคําสอนของพระพุทธศาสนาได้แทรกซึมเข้าไปในชีวิตและ
สังคมไทยเป็นอย่างมาก จนเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรม ระเบียบประเพณี ค่านิยม บรรทัดฐานทางศีลธรรม
พิธีกรรมต่างๆ สถาปัตยกรรมกับศิลปกรรม วรรณคดี และสิ่งอื่นๆอีกมากมาย นับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา
สถาบันพระพุทธศาสนา คือวัดและพระสงฆ์ได้มีส่วนช่วยให้การศึกษาของประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก
กล่าวคือวัดเป็นที่เรียนหนังสือสําหรับกุลบุตร โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นครูสอน ชาวบ้านนิยมส่งลูกหลานไป
เรียนหนังสือที่วัด โดยการเป็นศิษย์วัดหรือไม่ก็โดยการบวชเป็นพระภิกษุสามเณร แม้ในปัจจุบันทาง
รัฐบาลจะจัดการศึกษาแก่ประชาชนก็ตาม แต่วัดก็ยังมีบทบาทสําคัญ ในด้านการศึกษาอยู๒๖
่
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยตั้งแต่อดีตมา มุ่งเน้นการศึกษาในทางด้านภาษาบาลีเป็น
หลัก จนเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๕ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อคราวปกครองวัดบวร
๒๖

พระอนุวรรตน์ ฟองศรี, “ศึกษาปัญหาและแนวทางในการจัดธรรมศึกษาในจังหวัดชลบุรี”, ปริญญา
นิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๑), หน้า ๑.
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นิเวศวิหาร ได้กําหนดหลักสูตรสอนพระภิกษุและสามเณรขึ้น เพื่อให้เรียนรู้
หลักพระพุทธศาสนา
ทั้งด้านหลักธรรม พุทธประวัติ และพระวินัย ตลอดถึงหัดแต่งแก้กระทู้ธรรม ตกถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๔๕๔ ได้ทรงปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อใช้สําหรับสอนพระนวกะ และได้โปรดให้จัดการสอบในส่วนกลาง
เป็นครั้งแรก ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน โดยใช้วัดบวรนิเวศวิหาร วัดมหาธาตุ และวัดเบญจมบพิตร
เป็นสถานที่สอบ วิชาที่สอบมีอยู่ ๓ วิชา คือ ธรรมวิภาค แต่งความแก้กระทู้ธรรม และแปลภาษามคธ
เฉพาะท้องนิทานในอรรถกถาธรรมบท จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ได้ทรงปรับปรุงหลักสูตรใหม่อีกครั้งหนึ่ง
และเพิ่มคิหิปฏิบัติเข้าในธรรมวิภาค ยังได้ขยายหลักสูตรขึ้นอีกเป็นระดับชั้นโทและชั้นเอก ดังมีหลักสูตร
ปรากฏในปั จ จุ บั น ต่ อ มา ในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ พระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ กรมหลวงชิ น วรสิ ริ วั ฒ น์ สมเด็ จ
พระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ทรงเห็นว่า ควรขยายโอกาสให้ฆราวาสได้ศึกษาธรรมบ้าง
จึงมอบหมายให้คณะสงฆ์จัดการการศึกษาหลักสูตรนักธรรมสําหรับฆราวาสขึ้นเรียกว่า “ธรรมศึกษา”
เปิดชั้นแรกเป็นหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี และต่อมาได้มีการขยายออกไปเป็นธรรมศึกษาชั้นโท และธรรม
ศึกษาชั้นเอกในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ และ ๒๔๗๔ ตามลําดับ จากการจัดการศึกษานั้น ทําให้เกิดผลดีในด้าน
การศึกษาพระศาสนาหลายประการ เช่น ทําให้พระสงฆ์สามเณรมีความอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน
มากขึ้น เพื่อมิให้มีความรู้ด้อยกว่าประชาชนที่เข้ามาศึกษาธรรมวินัย และทําให้ประชาชนได้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นจุดมุ่งหมายที่สําคัญของการเผยแพร่พระศาสนา
ปัจจุบันการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมนี้ มีสมเด็จพระวันรัต (พฺรหฺมคุตฺตเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง เน้นการพัฒนา ศาสนทายาทให้มีคุณภาพ สามารถดํารงพระศาสนาไว้ได้เป็น
อย่างดี ทั้งถือว่าเป็นกิจการของพระสงฆ์ส่วนหนึ่งที่สําคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย๒๗
การศึกษาของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามยุคตามสมัย ปัจจัย ที่
ก่อ ให้เกิด การเปลี่ ยนแปลง คื อ ความเปลี่ย นแปลงไปของสังคมทําให้ ระบบการศึ กษาต้ องปรั บตั วให้
สอดคล้องกับสภาพในขณะนั้น ๆ หลักสูตร เนื้อหา กระบวนการจัดการศึกษาจึงเป็นไปตามความคิด
ทัศนคติ และภูมิปัญญาของผู้มีอํานาจในด้านการจัดการศึกษาของชาติ ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
หลักสูตรในแต่ละครั้งอาศัยเหตุผลว่า หลักสูตรที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไม่เหมาะสมกับยุคสมัยจึงมีการตัดเติม
เสริมแต่งของหลักสูตรกันอยู่ตลอด จากการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาทํา
ให้มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าการจัดการศึกษาของไทยเป็นไปตามแบบตะวันตกมากเกินไป เน้นเนื้อหาความรู้
ทางวิชาการมากว่าการสร้างคน ไม่พัฒนาคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์๒๘

๒๗

พระมหาไชยา ชยสิทฺธิ, “ศึกษาทัศนคติและความคาดหวังของครูและนักเรียนที่มีต่อพระภิกษุผู้สอน
ธรรมศึกษา”, ปริญญานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,๒๕๔๖), หน้า ๑-๒.
๒๘
พระมหาบุญเพียร ปุญฺญวิริโย. ปฏิรูปการศึกษาเพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์, (วารสาร วิชาการ. ๔
กันยายน ๒๕๔๔), หน้า ๓๗ – ๓๘.
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๒๒๕

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

การศึ ก ษาของสงฆ์ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจั ด การศึ ก ษาของรั ฐ มาแต่ ส มั ย โบราณเพราะ
การศึกษาของไทยในอดีต มีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก พระสงฆ์เป็นครูผู้สอนหนังสือ
และอบรมศีลธรรมจรรยาให้กับกุลบุตรชาวไทย ในขณะเดียวกันพระสงฆ์ก็ต้องทําการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาคํ า สอนในพระพุ ท ธศาสนา เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ สื บ ต่ อ อายุ พ ระพุ ท ธศาสนา
การศึกษาของพระสงฆ์และประชาชน จึงเป็นการศึกษาที่จัดขึ้นภายในระบบเดียวกัน๒๙
ครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นบทบาททางการศึกษาของวัดที่มีกับประชาชนเริ่มลดลง
เมื่ออารยธรรมตะวันตก รวมถึงระบบการศึกษาสมัยใหม่ เริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้น เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ (พ.ศ. ๒๔๑๑- ๒๔๕๓) ได้มีการปฏิรูปการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง รวมทั้งระบบการศึกษา ด้วยมีการแบ่ง
การศึกษาออกเป็นสองสายอย่างชัดเจน คือ สายสามัญและสายอาชีพระบบหนึ่ง และสายพระปริยัติธรรม
อีกระบบหนึ่ง โดยที่สายสามัญเป็นหน้าที่ของรัฐและเอกชนที่จัดบริการให้กับประชาชนทั่วไป สถานศึกษา
ที่ใช้คือ โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ส่วนสายพระปริยัติธรรมยังคงเป็นระบบเดิม คือ ใช้วัดเป็น
สถานศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณร๓๐
แม้ว่าการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมจะมีความสําคัญต่อความเจริญมั่นคงของ
พระพุทธศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามให้การสนับสนุน ดังที่กล่าวแล้วในเบื้องต้น แต่ผลการ
สอบพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรมของสํานักศาสนศึกษาวัดหลักร้อยประจําปี ๒๕๔๕ – ๒๕๕๐ พบว่า
ในจํานวนพระภิกษุสามเณร ที่ศึกษาและเข้าสอบในแต่ละปีประมาณ ๔๐-๕๐ รูป แต่สอบได้เพียงปีละ
ประมาณ ๒๐ - ๒๕ รูปเท่านั้น จากสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกนักธรรม โดยรวมยังไม่ประสบความสําเร็จ๓๑
ในอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตร เป็นอําเภอหนึ่งที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรม และมีการสอบประจําทุกปี โดยในแต่ละปีนั้นมีพระภิกษุสามเณรได้เข้ามาศึกษา
และสอบเป็นจํานวนมาก จากข้อมูลพบว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้มีผู้เข้ารับการศึกษาและสอบเป็นจํานวน
๔๓๐๓๒ รูป ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ได้มีผู้เข้ารับการศึกษาและสอบเป็นจํานวน ๔๖๐๓๓ รูป ในปี พ.ศ.
๒๙

มนัส ภาคภูมิ, การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา,
๒๕๔๑), หน้า ๒๓-๒๘
๓๐
สมชาย บัวเล็ก, การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ก่อน พ.ศ. ๒๕๓๕, (วารสาร
การศึกษาแห่งชาติ, กุมภาพันธ์ - มีนาคม, ๒๕๓๕), หน้า ๔.
๓๑
พระมหาไพศาล ศรีสมพงษ์, “การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนก
นักธรรมแบบบูรณาการ ของสํานักศาสนศึกษา วัดหลักร้อย อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา”, หลักสูตร
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๑), หน้า ๒.
๓๒
สํานักงานเจ้าคณะอําเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร, “สถิติพระภิกษุสามเณรที่ศึกษานักธรรมชั้น ตรี โท
เอก อําเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร”, (พ.ศ.๒๕๕๒), อัดสําเนา.
๓๓
เรื่องเดียวกัน, (พ.ศ.๒๕๕๓), อัดสําเนา.
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๒๒๖

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

๒๕๕๔ ได้มีผู้เข้ารับการศึกษาและสอบเป็นจํานวน ๔๘๐๓๔ รูป ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้มีผู้เข้ารับการศึกษา
และสอบเป็นจํานวน ๔๑๘๓๕ รูป โดยมีพระภิกษุที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอน นอกจากนี้ยังมีปัญหาของ
พระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน
คือ ๑) ด้านหลักสูตร ๒) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ๓) ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ๔) การวัด
และประเมิ น ผล จึ ง ส่ ง ผลถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลต่ อ การจั ด การเรี ย นสอนของพระภิก ษุ ส ามเณร ยั งไม่ ค อยดี
เท่าที่ควร
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นสาเหตุสําคัญทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
ปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร เพื่อจะนําผลการวิจัยที่ได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ ทางการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรอีกด้วย

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามสถานภาพ อายุ ระดับชั้น พระปริยัติธรรม
แผนกธรรม โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อนําเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไข การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทํา การศึกษาปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของ
พระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร เพื่อเปรียบเทียบปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยจําแนกตามสถานภาพ อายุ ระดับชั้น พระปริยัติธรรม
๓๔
๓๕

เรื่องเดียวกัน, (พ.ศ.๒๕๕๔), อัดสําเนา.
เรื่องเดียวกัน, (พ.ศ.๒๕๕), อัดสําเนา .
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แผนกธรรม เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจํ า นวน ๒๙๒ รู ป ซึ่ ง ได้ จ ากการสุ่ ม แบบบั ง เอิ ญ
(Accidental
Sampling) และนํ ามาวิเ คราะห์ ข้ อ มูล โดยใช้ โ ปรแกรมสํ าเร็จรู ปเพื่อ การวิจั ยทาง
สังคมศาสตร์ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูล ที่ได้รวบรวมมา สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล โดยหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการ
ทดสอบค่าที (t-test ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA ) หากพบว่ามี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติผู้วิจัยทําการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่
(Scheffe’s test for all possible comparison) และสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๕.สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีตอ่ การจัดการเรียนการสอนพระปริยตั ิธรรม
แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
๔.๑. ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ น พระภิ ก ษุ จํ า นวน ๑๗๐ รู ป
คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒ มีกลุ่มอายุ ตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป จํานวน ๑๖๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๓ และมี
ระดับชั้นพระปริยัติธรรม แผนกธรรม นักธรรมชั้นตรี จํานวน ๑๔๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๕
๔.๒. ปัญหาของพระภิกษุสามเณรต่อการศึกษาปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = ๓.๑๘)
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า พระภิกษุสามเณรมีปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรม มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปได้
ดังนี้
๑) ด้านหลักสูตร ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอน พระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปาน
กลาง ( Χ = ๓.๓๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อคําถามส่วนใหญ่มีปัญหาในระดับปานกลางทุกข้อ
๒) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการวิจัย พบว่า พระภิกษุสามเณรมีความคิดเห็นต่อ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมมี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = ๓.๒๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อคําถามส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่
ในระดับปานกลางทุกข้อ
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๓) ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ผลการวิจัย พบว่า พระภิกษุสามเณรมีความคิดเห็นต่อ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมมี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = ๓.๐๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อคําถามส่วนใหญ่มีปัญหาใน
ระดับปานกลางทุกข้อ
๔) ด้านการวัดและประเมินผล ผลการวิจัย พบว่า พระภิกษุสามเณรมีความคิดเห็นต่อ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมมี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = ๓.๑๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อคําถามส่วนใหญ่มีปัญหาใน
ระดับปานกลางทุกข้อ
๔.๓ เปรียบเทียบปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยจําแนกตามสถานภาพ, อายุ, ระดับชั้นพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม
เปรียบเทียบปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปร ได้แก่ การจําแนกตามสถานภาพ, อายุ, ระดับชั้นพระปริยัติธรรม แผนกธรรม, ตาม
สมมติฐาน ดังนี้
สถานภาพ เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับสถานภาพระหว่างพระภิกษุสามเณร จากการศึกษา
ปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง
จังหวั ดพิจิตร พบว่า พระภิกษุสามเณรที่มี สถานภาพต่างกัน มีความคิ ดเห็น ต่อการศึกษาปัญหาของ
พระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร โดยภาพรวม ของพระภิกษุสามเณร ( t = ๐.๙๙๖, Sig = ๐.๓๒๐) ผลการเปรียบเทียบทางสถิติ
พบว่า พระภิกษุสามเณรที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการศึกษาปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า พระภิกษุสามเณรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม ในอํ า เภอเมื อ ง จั งหวั ด พิจิ ต ร แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .๐๕
ทางด้านหลักสูตร (t= ๒.๔๐๖, Sig =๐.๐๑๗*) ส่วนนอกจากนั้นพบว่าด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลไม่แ ตกต่างกัน ที่ร ะดับนัย สําคัญ ทาง
สถิติที่ .๐๕
อายุ เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับอายุของพระภิกษุสามเณร จากการศึกษาปัญหาของพระภิกษุ
สามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบว่า
พระภิกษุสามเณรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการศึกษาปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
พระภิกษุสามเณรโดยมีความคิดเห็นที่มีต่อการศึกษาปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียน
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การสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ ( t = -๑.๐๕๒, Sig = ๐.๒๙๔) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการ
เปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า พระภิกษุสามเณรที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการ
จัด การเรี ยนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอํ าเภอเมือ ง จัง หวั ด พิจิต ร แตกต่ างกั นอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ทางด้านหลักสูตร (t= -๒.๔๖๒,Sig =๐.๐๑๔*) ส่วนนอกจากนั้นพบว่า
ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลไม่
แตกต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕
ระดับชั้นพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับระดับชั้นพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม ของพระภิกษุสามเณรจากการศึกษาปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อจัดการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบว่า พระภิกษุสามเณรมีความคิดเห็น ต่อ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวม
แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ .๐๑ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
หลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกันที่
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .๐๕
ดังนั้นจึงได้ทําการเปรียบเทียบระดับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นคู่ของโดยภาพรวมและ
รายด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน จําแนกตาม
ระดับชั้นพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference :
LSD) ดังนี้
ด้านหลักสูตร พบว่า พระภิกษุสามเณรที่มีระดับชั้น นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโทนักธรรม
ชั้นเอก มีความคิดเห็น ต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แตกต่างกัน แต่ที่
พบว่า มีการแตกต่างโดยนัยสําคัญทางสถิติ.๐๕ คือ พระภิกษุสามเณรที่มีระดับชั้น นักธรรมชั้นตรี มีระดับ
ความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม น้อยกว่านักธรรมชั้นเอก ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .๐๕ และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างพระภิกษุสามเณรที่มีระดับชั้น นักธรรม
ชั้นโท กับพระภิกษุสามเณรที่มีระดับชั้น นักธรรมชั้นเอก พบว่า พระภิกษุสามเณรที่มีระดับชั้น นักธรรม
ชั้นโท มีปัญหาน้อยกว่า พระภิกษุสามเณรที่มีระดับชั้น นักธรรมชั้นเอก ที่ระดับนัยสําคัญ ทางสถิติ.๐๕
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า พระภิกษุสามเณรที่มีระดับชั้น นักธรรมชั้นตรี มีระดับ
ความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม น้อยกว่านักธรรมชั้นเอก ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .๐๕ และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างพระภิกษุสามเณรที่มีระดับชั้น นักธรรม
ชั้นโท กับพระภิกษุสามเณรที่มีระดับชั้น นักธรรมชั้นเอก พบว่า พระภิกษุสามเณรที่มีระดับชั้น นักธรรม
ชั้นโท มีปัญหาน้อยกว่า พระภิกษุสามเณรที่มีระดับชั้น นักธรรมชั้นเอก ที่ระดับนัยสําคัญ ทางสถิติ.๐๕

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๒๓๐

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน พบว่า พระภิกษุสามเณรที่มีระดับชั้น นักธรรมชั้นตรี มี
ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม น้อยกว่านักธรรมชั้น
เอก ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .๐๕ และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างพระภิกษุสามเณรที่มีระดับชั้น
นักธรรมชั้นโท กับพระภิกษุสามเณรที่มีระดับชั้น นักธรรมชั้นเอก พบว่า พระภิกษุสามเณรที่มีระดับชั้น
นักธรรมชั้นโท มีปัญหาน้อยกว่า พระภิกษุสามเณรที่มีระดับชั้น นักธรรมชั้นเอก ที่ระดับนัยสําคัญ ทาง
สถิติ.๐๕
๔.๔. ปั ญหาอุ ปสรรคและข้ อ เสนอแนะแนวทางแก้ไ ขการศึ ก ษาปัญ หาของพระภิ กษุ
สามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
โดยภาพรวมส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถามปัญหาและอุปสรรคว่า พบว่าพระภิกษุสามเณร มีปัญหา
การศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
จํานวนปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขต่อการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านการวัด
และประเมินผล ในแต่ละด้านดังนี้
ด้านหลักสูตร พบว่า พระภิกษุสามเณรที่มีต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนของพระภิกษุ
สามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มี
ปัญหา/อุปสรรค อันดับแรกคือ อาจารย์ผู้สอนไม่สอนตามเนื้อหาหลักสูตร มีจํานวน ๑๒ รูป และเนื้อหา
ด้านหลักสูตรมากเกินไป มีจํานวน ๖ รุปด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า พระภิกษุสามเณรที่มีต่อ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีปัญหา/อุปสรรค อันดับแรก ครูไม่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน มีจํานวน ๙ รูป และครูไม่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ มีจํานวน ๗ รูป ด้านการ
ใช้สื่อการเรียนการสอน พบว่า พระภิกษุสามเณรที่มีต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนของพระภิกษุ
สามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มี
ปัญหา/อุปสรรค อันดับแรก สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อผู้เรียน มีจํานวน ๑๔ รูป และอุปกรณ์
ด้านสื่อการเรียนการสอน อิเล็กทรอนิกส์ ไม่เพียงพอ จํานวน ๕ รูป ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า
พระภิกษุสามเณรที่มีต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีปัญหา/อุปสรรค อันดับแรกคือ ครูไม่มี
การวัดประเมินผลการสอนให้กับตัวนักเรียน มีจํานวน ๑๒ รูป และครูไม่ทําการประเมินผลการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน มีจํานวน ๑๐ รูป
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข พระภิกษุสามเณร มีปัญหาการศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ด้านหลักสูตร พบว่า พระภิกษุ
สามเณรที่มีต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
อันดับแรก อาจารย์ควรวิเคราะห์หลักสูตรแล้วนําออกมาสอนให้ตรงประเด็นให้มากขึ้น และควรจะ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๒๓๑

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

ปรับปรุงหลักสูตรให้เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับวัยผู้เรียน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า พระภิกษุ
สามเณรที่มีต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
อันดับแรก อาจารย์ควรจัดพานักเรียนไปดูกิจกรรมนอกสถานที่บ้างเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น อาจารย์
ควรจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายขึ้น ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน พบว่า พระภิกษุสามเณรที่มีต่อ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข อันดับแรก ครู
จะต้องจัดหาสื่อให้มากและหลากหลายพอต่อผู้เรียน และครูควรจัดหาสื่อให้ทันสมัยมิใช่มีแต่ภาพโบราณ
มันไม่เร้าใจผู้เรียนเลย ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า พระภิกษุสามเณรที่มีต่อปัญหาการจัดการเรียน
การสอนของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร มีข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข อันดับแรก
ครูหน้าจะจัดการวัดผล
ประเมินผลแก่นักเรียนเป็นรายตัวว่านักเรียนมีวัยต่างกัน และครูควรจะทําการประเมินนักเรียนทั้งก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยเพราะไม่มีประเมินเลยเป็นเหตุให้นักเรียนเกิดความกดดันมาก

๕.อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงการศึกษาปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยจะอภิปรายผล
ตามลําดับ ดังนี้
๕.๑ ความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการศึกษาปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยตั ิธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
จากการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบว่า การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = ๓.๑๘) ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า พระภิกษุสามเณรมีปัญหาในการศึกษาที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร และยังมีความคิดเห็นต่อการศึกษาปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เมื่อพิจารณาเป็นขั้น
สามารถที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
๑) ด้านหลักสูตร จากการศึกษา พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ข้อค้นพบดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าพระภิกษุสามเณรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการ
จั ด การเรี ย นการสอน พระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกธรรม ในอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
สํานัก งานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ ว่า การจัด การศึ กษาพระปริ ยัติธรรมมีส ภาพปัญหา/
อุปสรรคในการจัดการศึกษา การอธิบายความหมายเป็นแบบเก่าไม่เคยปรับปรุง เป็นเพียงเอกสารรวม
หมวดธรรมมิใช้เป็นหลักสูตรตามหลักวิชาการ ไม่มีการประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบัน นอกจากนั้น พระมหา
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ไพโรจน์ กนโก นวลสําลี กล่าวไว้งานวิจัยเรื่อง ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสื่อการเรียนการสอน รองลงมา
คือ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล
๒) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ข้อ
ค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพระภิกษุสามเณรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาของพระภิกษุ
สามเณรที่ มีต่อ การจั ดการเรี ยนการสอน พระปริ ยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวั ด พิจิ ตร
สอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งพบว่าการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมมี
สภาพปัญหา/อุปสรรคในการจัดการศึกษา ครูผู้สอนมักจะเป็นพระที่เป็นพี่สอนน้องควรจะมีครูที่มีความรู้
ความสามารถสูง ขาดการพัฒนา ขาดการส่งเสริม ขาดขวัญและกําลังใจ ครูสอนด้วย จิตวิญญาณหรือ
พลังภายในที่เหลืออยู่และถดถอยในที่สุด ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่เพียงพอในการจ้างบุคลากร และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระมหาไพโรจน์ กนโก นวลสําลี กล่าวว่า ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู
อาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสื่อการเรียนการ
สอน รองลงมา คือ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล
๓) ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ข้อ
ค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพระภิกษุสามเณรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาของพระภิกษุ
สามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน พระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่ง
สอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ว่าการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมมีสภาพ
ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการศึกษา มีการใช้สื่อการสอนน้อย มักขึ้นอยู่กับครูผู้สอนซึ่งควรมีการจัดทํา
สื่อประกอบการสอนด้วย แทบจะไม่มีเลยใช้การบรรยายอย่างเดียว มีบ้างแต่น้อยครูไม่ได้ถูกฝึกให้มีการใช้
สื่อ ไม่มีการส่งเสริมให้ใช้สื่อการสอน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาไพโรจน์ กนโก นวลสําลี
กล่าวว่า ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสื่อการเรียนการสอน รองลงมา คือ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล
๔) ด้านการวัดผลและประเมินผล จากการศึกษาพบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ข้อ
ค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพระภิกษุสามเณรมีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอน พระ
ปริ ยั ติ ธ รรม แผนกธรรม ในอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ว่าการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมมีสภาพปัญหา/อุปสรรคในการจัดการศึกษา ไม่มี
เกณฑ์มาตรฐานวัดความจํามากกว่าการคิดวิเคราะห์ ขาดความรู้ในการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ไม่มี
กฎเกณฑ์ที่แน่นอน เน้นการวัดความจํา และด้านภาษาเป็นหลัก มิได้เน้นการวัดความรู้ความเข้าใจ และ
การปฏิบัติของผู้เรียน ไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากการสอบยังไม่มีการลอกกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ พระมหาไพโรจน์ กนโก นวลสําลี กล่าวว่าปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสื่อการเรียนการสอน รองลงมา
คือ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล
๕.๒ เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการศึกษาปัญหาของพระภิกษุ
สามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
จากการเปรียบเทียบการศึกษาปัญหาของพระภิกษุ สามเณรที่มีต่อการศึกษาปั ญหาของ
พระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓ ด้าน คือ เพศ, อายุ, ระดับชั้นพระปริยัติธรรม แผนกธรรม มีความ
แตกต่างกันออกไป เมื่อพิจารณาในแต่ละส่วน มีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
๑) เพศ ที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการศึกษาปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เนื่องจากพระภิกษุ
มีปัญหามากกว่าสามเณร คือ เพศ, อายุ ,ระดับชั้นพระปริยัติธรรม จึงทําให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระครูปัญญาวัฒนกิจ ปญฺญาวฑฺฒโน วิจัยเรื่อง “สภาพและปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา ช่วงชั้นที่ ๓ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต ๔” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีสภาพอยู่ในระดับมาก ๓ ด้านโดยด้าน
ที่ มี ส ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ด้ า นหลั ก สู ต ร รองลงมาได้ แ ก่ ด้ า นการวั ด ผลและ
ประเมินผล และด้านการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามลําดับ ยกเว้นด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียน
การสอนที่มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระครูปริยัติธรรมาวุธ
(วิรัช ตั้นซ้วน) ทําการศึกษาเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ ตรัง และพังงา”พบว่า บทบาทพระสงฆ์ในการจัดการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาทั้ง ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านพัฒนาหลักสูตร ๒) ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน ๓)
ด้านการจัดการเรียนการสอน ๔) ด้านการวัดผลและประเมินผล ๕) ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และ ๖) ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาพบว่า ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ ตรัง และพังงา มีปัญหาระดับปานกลางและมากทุกด้าน
๒) อายุ ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการศึกษาปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ.๐๕ ทั้งนี้เนื่องจาก การศึกษาที่แตกต่างกันไป ความหลากหลายของอายุ และระดับ
ความคิดเห็นแตกต่างกันจึงส่งผลทําให้ปัญหาการศึกษาที่มีผลต่อให้พระภิกษุสามเณรมีการจัดการเรียน
การสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูปัญญาวัฒนกิจ ปญฺญาวฑฺฒ
โน วิจัยเรื่อง “สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา ช่วงชั้นที่๓ ใน
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต ๔” ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
การจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีสภาพอยู่
ในระดับมาก ๓ ด้านโดยด้านที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอนมากที่สุดได้แก่ด้านหลักสูตร รองลงมา
ได้แก่ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามลําดับ ยกเว้นด้าน
อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
พระครูปริยัติธรรมาวุธ (วิรัช ตั้นซ้วน) ทําการศึกษาเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการจัดการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ ตรัง และพังงา”พบว่า บทบาทพระสงฆ์ใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาทั้ง ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านพัฒนาหลักสูตร ๒) ด้านการจัด
กระบวนการเรียนการสอน ๓) ด้านการจัดการเรียนการสอน ๔) ด้านการวัดผลและประเมินผล ๕) ด้าน
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ ๖) ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาพบว่า ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ ตรัง และพังงา มีปัญหาระดับปานกลาง
และมากทุกด้าน
๓) ระดับชั้นพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการศึกษา
ปัญหาของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร โดยรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากการศึกษาปัญหาของพระภิกษุ
สามเณรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ใน
หน้าที่ไม่ได้จํากัดอยู่ที่ระดับชั้นพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จะมีระดับชั้นพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
เท่ า ใดก็ ส ามารถศึ ก ษาเล่ า เรี ย นได้ เ หมื อ นกั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ พระครู ปั ญ ญาวั ฒ นกิ จ
ปญฺญาวฑฺฒโน วิจัยเรื่อง “สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา
ช่วงชั้นที่ ๓ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต ๔” ผลการวิจัย
พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีสภาพอยู่ในระดับมาก ๓ ด้านโดยด้านที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอนมากที่สุดได้แก่ด้าน
หลักสูตร รองลงมาได้แก่ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามลําดับ ยกเว้นด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ พระครูปริยัติธรรมาวุธ (วิรัช ตั้นซ้วน) ทําการศึกษาเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ใน
การจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ ตรัง และพังงา”พบว่า
บทบาทพระสงฆ์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาทั้ง ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านพัฒนาหลักสูตร
๒) ด้ า นการจั ด กระบวนการเรี ยนการสอน ๓) ด้านการจั ดการเรี ยนการสอน ๔) ด้านการวัด ผลและ
ประเมินผล ๕) ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ ๖) ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาพบว่า ปัญหา
การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ ตรัง และพังงา มี
ปัญหาระดับปานกลางและมากทุกด้าน
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การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตาม
อัธยาศัย ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ การใช้หลักฆราวาส
ธรรม ๔ กับนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย ในเขตอําเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์
A study of the morals and ethics of Nonformal education and in formal education students
in accordance with Gharavasa Ghamma 4 Nongbua district Nakhonsawan province

เบญญาภา ลอยเจริญ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
๒) เพื่ อ เปรี ยบเที ย บความคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณธรรมจริ ยธรรมของนัก ศึ กษาศู น ย์ การศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการศึกษาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในเขต
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษา อยู่ในศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย ในเขตอํา เภอหนองบัว จํานวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง
๒๓๔ คน ใช้ระเบียบ วิธีวิจัยเชิงสํารวจรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์
ข้อ มู ล โดยหาค่ าความถี่ ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเที ย บโดยการทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)
เมื่ อ พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น จึ งทํ า การเปรี ย บเที ย บรายคู่ โดยวิ ธี ผ ลต่ า งนั ย สํ า คั ญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least
Significant Difference: LSD) สรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะโดยวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่
ได้
ผลการวิจัยพบว่า ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ กับนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ ในศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย ในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( Χ = ๔.๒๒) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า กับนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ ในศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย ในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ในด้านสัจจะ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( Χ = ๔.๒๘) ส่วนในด้านจาคะ มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ( Χ = ๔.๑๗)
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ ของนักศึกษาที่
กําลังศึกษาอยู่ ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย ในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัด
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นครสวรรค์ พบว่า การจําแนกตามเพศ, กลุ่มอายุ, วุฒิการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้
หลักฆราวาสธรรม ๔ ของนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธ ยาศัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ.๐๑ ซึ่ง
เป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้ง ๔ ข้อ และ Tay Out ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธ ยาศัย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ตัวอย่าง ๓๐ คน ใช้ระเบียบ วิธีวิจัยเชิงสํารวจรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test)
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.๙๓๗
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ ของนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ ในศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย ในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การนําหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ มาใช้ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้อย่างเหมาะสม ทําให้
นักศึกษามีความรู้ เรื่องหลักธรรมที่ดีและรู้ว่าอะไรควรทํา อะไรไม่ควรทํา และนํามาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวัน สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค สภาพครอบครัวเกิดความแตกแยก ครอบครัวไม่ใส่ใจดูแล สภาพ
ครอบครัวเปลี่ยนบทบาทจากเดิม ความไม่เข้าใจบทบาท และหน้าที่ของนักศึกษาไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง การตัดสินใจไม่ถูกยังขาดความรับผิดชอบ ขาดการเสียสละ อยากรู้ อยากลอง สื่อโฆษณามีสิ่ง
ยั่วยุให้เกิดการกระทําตามใจตนเอง ตามกระแสสังคม ความสะดวกสบาย ทําให้เกิดความมักง่าย ขาด
ความอดทน ตัวอย่างไม่ดีในสังคมมีมาก สื่อต่างๆถ่ายทอดตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม ข้อเสนอแนะแนวทาง
วิธีแก้ไข ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ คุณครู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบ ต้องรู้จักเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
นักศึกษา รู้จักคิด และทําในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างความรักความสามัคคี ชี้แนะ แนวทางในการดําเนินชีวิตให้
ถูกต้อง ดูแลเอาใจใส่ครอบครัว ดูแลเอาใจใส่บุตรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้ความรู้ความเข้าใจ กับ
เยาวชนว่าตนเองมีหน้าที่อะไร ควรปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อที่จะได้เติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ทําให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเอง ประเทศชาติ อยู่ในสังคม อย่างมีความสุข.

ABSTRACT
The purposes of this study were as follows: 1) To study morals and Ethics of the
Nonformal Education and Informal Education Students in Nongbua District, Nakhon
sawan Province classifying by personal factors according to the Four Gharavasa-dhamma
(rules of household conduct). 2) To compare the students’ opinions toward morals and
Ethics of Non formal Education and Informal Education Student referring to the Four
Ghravasa-dhamma. 3) To study problems and obstacles including suggestions of
Nonformal Education and Informal Education Students based on the Four Gharavasadhamma.
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The sample of this research composed of Nonformal Education and Informal
Education students. The method of the research was quantitative research using
stratified sampling. The data analysis has been done by frequency, percentage, mean
and standard deviation. The tests of hypotheses were performed by t-test and One Way
ANOVA. The results of this study have been found that the opinions of Nonformal
Education and Informal Education Students had high mean in every dimensions of the
Four Gharavasa-dhamma. The highest mean score was sacca (truth). The lowest mean
scone was Dana (charity).
According to Sacca (truth), Dama (Adjustment), Khanti (Patience) and Caga
(Sacrifice), The opinions of Nonformal Education and Informal Education Students
toward Four Gharavasa-dhamma have been statistical differences by Gender, Age and
Level of Education
The only hypothesis which has been rejected by Nonformal and Informal
Education Student was Khanti (patience).
Furthermore, the Nonformal Education and Informal Education Students had the
following suggestion:
1) Sacca (truth) the students should be trained to be the honest and sincere to
their words. The students should not steal the other properties. The students should
have been united in their works and duties.
2) Dama (adjustment) the students should find out the knowledge (wisdom) to
improve their own thinkings. The students should be punctual to their classes and their
working time.
3) Khanti (patience) the students should have the patience characteristic and did
their duties to the best.
4) Caga (sacrifice) the students should be generous. They should sacrifice
themselves and not to be selfish.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ของสังคมโลกที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทย อย่างรวดเร็วทํา
ให้สภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งด้านความเจริญ ทางด้า น
เทคโนโลยี และการสื่อสาร ส่งข่าวติดต่อกัน สะดวกสบายยิ่งขึ้น คนในสังคมยุคใหม่แต่งกายทันสมัย
กล้า คิด กล้า ทํา ในสิ่ง ที่ไ ม่เ หมาะสมมากขึ้น โดยไม่คํา นึง ถึง วัฒ นธรรมดั้ง เดิม ของตนเอง และยัง มี
สถานเริงรมย์ที่ทั น สมั ย หลากหลายรูปแบบซึ่งกลายเป็นสถานที่ เที่ยวเตร่และมั่วสุมของวัยรุ่น พร้อมทั้ง
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มีการแพร่ระบาด ของยาเสพติดอย่างรุนแรง ทําให้รัฐบาลในปั จ จุ บั น ประกาศทํา สงครามกั บ ยาเสพ
ติ ด และก็ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบสร้ า งความเสื่ อ มโทรมของสัง คมได้ จะต้อ งเสริม สร้า งวินัย
ให้บุค ลากรที่อ าศัย อยู่ใ นประเทศอย่า ง จริงจัง และต่ อ เนื่ อ งไม่ ค วรปล่อ ยให้ เ ป็ น ภาระ ของรัฐ บาล
แต่ฝ่ า ยเดี ย ว แต่ ค วรเป็ น หน้ า ที่ ข องทุ ก คนในประเทศชาติ ที่จะช่วยเหลือกันโดยเริ่มต้นที่เยาวชน ซึ่ง
เป็นนักเรียน ในระดับประถมศึกษาขึ้นไป ด้วยการอบรมจนเกิ ด เป็ น นิ สั ย และนํา เอาวิ นั ย ในตนเองให้
เกิ ด ขึ้ น ในตั ว เด็ ก เปรี ย บเสมื อ นการเตรี ย มให้ เ ด็ ก เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ในอตนาคพฤติกรรมที่แสดงออกจะ
เป็นที่ยอมรับของสังคม ปัจจุบันนี้โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรงเรียนประสบปัญหานักเรียนขาด
คุณธรรม จริยธรรมสูงขึ้นเป็นส่วนมาก ปัญหานักเรียน ขาดคุณธรรมจริยธรรม เป็นปัญหาเริ่มจากนักเรียน
ขาดวินัยในตนเอง ขาดการรับผิดชอบ ขาดวินัยต่อสังคม และขาดวินัยต่อประเทศชาติในสังคมส่วนรวม๓๖
พระพุทธศาสนา มีหลักจริยธรรมมากมายที่น่านํามาปรับ ใช้กับสถานศึกษา ซึ่งน่าจะมีอยู่ใน
หนังสือทั่วๆ ไป ยิ่งในปัจจุบันนี้นักเรียนเป็นวัยที่เจริญเติบโตเร็ว เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้โดยอาศัยสื่อเทคโนโลยี
ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ หนังสือพิมพ์ สื่อเหล่านี้ได้สร้างปัญหาให้กับนักเรียน และครูเป็นอย่าง
มาก บางครั้งนักเรียนเหล่านั้นได้ทําผิดวินัยของโรงเรียน ไม่เข้าเรียนตามที่ครู อาจารย์บอก ก่อเรื่องทะเลาะ
วิวาท เล่นการพนัน พอเกิดปัญหาเหล่านี้แล้ว เด็กเหล่านั้นก็ไม่ได้ปรึกษา พ่อ แม่ ครู ผู้ปกครอง แต่อย่างใด
แต่ก็ได้ไปปรึกษากับเพื่อนเป็นที่พึ่งพิง เพื่อนก็เลยแนะนําไปในทางที่ผิด เช่น แนะนําให้ไปสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
เสพยาเสพติดเพื่อที่จะทําให้ทุกข์น้อยลง หรือเบาบางลง ซึ่งสิ่งเสพติด เหล่า นั้น ไม่ไ ด้ช่ว ยอะไรเลย มีแ ต่
ทําลายระบบประสาทของร่างกายเท่า นั้นพระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี เพราะคนดี
ย่อมเป็นที่ปรารถนาที่ต้องการในทุกหน ทุกแห่ง ในทุกกิจการ และในทุกยุคทุกสมัย คนดีทําให้ครอบครัว
เจริญ โรงเรียนเจริญ ชุมชนเจริญ สังคม และประเทศชาติเ จริ ญ มีความสุข คุณธรรม คือ คุณสมบัติ และ
สัญ ลัก ษณ์ข องคนดี เป็น หลัก ถือ ปฏิบัติใ นการดํา เนิน ชีวิต ของคนดี หรือ คนในอุด มคติ นั่น เองใน
สัง คมชาวพุท ธ คนมีคุณธรรมย่อเป็นผู้ควรค่าแก่ความรัก เกียรติ ศักดิ์ศรี และการยกย่องสรรเสริญจากผู้อื่น
ดังนั้น การพัฒนาเยาวชน ให้มีหลักธรรมทาง พระพุธศาสนา จึงมีความสําคัญ และจําเป็นต่อมนุษย์ ตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ ที่ว่า
สัจจะ คือความจริงสิ่งประเสริฐเกิดชือ่ เสียงและศรัทธา
ทมะ คือเกิดการข่ม บ่มนิสยั จิตใจ ให้ปัญญา
ขันติ คือความอดทน ขยันหมั่นเพียรต่อหน้าที่ ย่อมมีทรัพย์
จาคะ คือช่วยให้บริจาคมากบุญ
การผู ก มิ ต รไมตรี ที่ ดี ไ ว้ ไ ด้ ในการอบรมให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชน เพื่ อ หล่ อ หลอมให้เป็น
เยาวชนที่ดี การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) กําหนด
ขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศ โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และอัญเชิญ “ปรั ช ญา
๓๖

เรวดี ศรีโกศล, “บทบาทในการเสริมสร้างวินัยของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา”,
สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี”. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (มหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,๒๕๔๒), หน้า ๑๓.
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ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” มาเป็ น แนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อ มุ่ ง สู่ “ สั ง คมอยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข ร่ ว มกั น ” ๓๗ จาก
ปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้นผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษา คุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ มีความ
สงสัยว่า นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม กับการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ดังนั้น การศึกษาคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ มีความจําเป็นมาก ดังคํา
กลอนกล่าวไว้ว่า “ผู้นําดี ผู้ตามดี ต้องดีแน่ ผู้นําดี ผู้ตามแย่ พอแก้ไข ผู้ตามแย่ ผู้นําดี มีทางไป ผู้นําไม่เอา
ไหนบรรลัยเลย”๓๘โดยเฉพาะนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่จะเป็น
แบบอย่างที่ ดี แก่ นั ก ศึ ก ษาหรื อ เยาวชนในอนาคตต่ อ ไป ควรได้ รั บ การปลู ก ฝั ง ด้ ว ยหลั ก ฆราวาส
ธรรม ๔ ซึ่ ง เน้ น ความมี คุณ ธรรม ทั้ง ด้า นความมีสัจ จะ ความมี ทมะ ความมีขัน ติ และมีจาคะ ให้
เกิดขึ้ น ด้ว ยเหตุผลดังกล่ าว ผู้ วิจัย จึง มีค วามสนใจที่จ ะ ทํ า การศึก ษาคุณ ธรรม จริย ธรรม ของ
นัก ศึก ษาศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในเขตอําเภอ
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ถ้ามีเยาวชน ที่ไม่ดีก็จะเกิดความเสียหาย ต่อครอบครัว สถาบัน สังคม และ
ประเทศชาติเป็นลําดับไป การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านจิตใจแก่
นักศึกษา ให้มีการพัฒนาคุณธรรม ศีลธรรม จริ ย ธรรม ตามหลั ก ฆราวาสธรรม ๔ สํา หรั บ นํา ไปใช้เ ป็น
แนวทาง ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ให้ เ กิ ด ผลเป็ นรูปธรรม เพื่อสืบทอดวั ฒนธรรมประเพณี อั นดี งาม ของ
ประเทศไทยต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่ อศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้ อเสนอแนะในการ ศึ กษาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึ กษาศู นย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรค์
๓๗

ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จํากัด, “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔”,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สกายบุ๊กส์ จํากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๒๐-๒๕.
๓๘
การศึกษานอกโรงเรียน, “กรมการพัฒนาคนโดยวิธีการศึกษานอกโรงเรียน”, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๑),
หน้า ๒.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๒๔๑

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนินการวิจัยโดย ได้สุ่มตัวอย่าง
จากนักศึกษาจํานวน ๒๓๔ คน ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Servey Method) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่จัดทําโครงร่างขึ้นเองในขั้นต้นแล้ว นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
วิเคราะห์ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม จํานวน ๕ ท่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (ttest ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA ) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกัน จึง
ทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD )
และสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย

๔. สรุปผลการวิจัย
๔.๑ จากการศึกษาข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
ที่เป็นนักศึกษาหญิง จํานวน ๑๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙ มีอายุมากกว่า ๔๐ ปี จํานวน ๗๙ คน
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒ ระดับการศึกษาของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน
๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓
๔.๒ จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรม ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ในเขตอําเภอ
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พบว่านักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในเขต
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ มีความคิดเห็นต่อความความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก Χ = ๔.๒๒ และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
นักศึกษามีความคิดเห็น ต่อคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในทั้ง ๔ ด้านคือ ด้านสัจจะ
ด้านทมะ ด้านขันติ และด้านจาคะ อยู่ในระดับมากทุกด้าน
๔.๓ จากการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านทั้ง ๔ ด้าน มีความคิดเห็นค่าเฉลี่ยทางสถิติ
มีรายละเอียดดังนี้
ด้านสัจจะ มีความคิดเห็นระดับมาก Χ = ๔.๒๘ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้ง ๗ ข้อด้าน
สัจจะ ก็อยู่ในระดับมากทุกข้อเช่นเดียวกัน
ด้านทมะ พบว่านักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อการศึกษา
คุณธรรมจริยธรรม ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นระดับมาก
( Χ = ๔.๒๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละข้อก็พบเช่นเดียวกันว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
ด้านขันติ พบว่านักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต่อการศึกษา
คุณธรรมจริยธรรม ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นระดับมาก

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

(

๒๔๒

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

Χ = ๔.๒๑ ) เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละข้อก็พบเช่นเดียวกันว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ

ด้านจาคะ พบว่านักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อการศึกษา
คุณธรรมจริยธรรม ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นระดับมาก
( Χ = ๔.๑๗ ) เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละข้อก็พบเช่นเดียวกันว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
โดยสรุปนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีความคิดเห็นต่อ
การต่อการศึกษา คุณธรรมจริยธรรม ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน และรายข้อ ก็พบว่าทั้งรายด้านทั้ง ๔ ด้าน คือด้านสัจจะ ด้านทมะ ด้านขันติ
และด้านจาคะ และรายข้อที่มีทั้งหมด ๒๘ ข้อในแบบสอบถามที่แบ่งเป็น ๔ ด้าน
ด้านละ ๗ ข้อก็อยู่ในระดับมากทุกข้อ

๕.อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลในการศึกษาครั้งนี้ ได้อภิปรายผลของสมมติฐานที่ตั้งไว้ ๓ ข้อกับผลการวิจัยที่
ทํ ามาแล้ว ว่ ามี ค วามสอดคล้อ งกั บ ผลการวิ จั ย, การเปรี ย บเที ย บความคิด เห็ น ต่ อ การศึ ก ษาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมตามหลักหลักฆราวาสธรรม ๔ โดยจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรค์ ที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน เกี่ยวกับการศึกษาคุณธรรมจริยธรรม ตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔
สมมติฐานข้อที่ ๑ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t – test ของกลุ่มข้อมูลที่เป็น
อิสระต่อกันพบว่า นักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตอําเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีเพศต่างกันมีระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาคุณธรรมจริยธรรม ตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ ด้านสัจจะ ด้านทมะ และด้านจาคะ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑ มี
เพียงด้านขันติเท่านั้นที่พบว่าไม่มีความแตกต่างกันจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีเพียงด้านขันติเท่านั้น ที่
ไม่มีความแตกต่างกันจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุพงษ์ รัฐิรมย์ เรื่อง
“การสร้างแบบวัดฆราวาสธรรมของของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” ผลการวิจัยพบว่านักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับแบบวัดฆราวาส
ธรรม ของนักเรียนนั่นคือ ถ้ากล่าวอีกในหนึ่งก็คือนักเรียนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการศึกษา คุณธรรมจริยธรรม ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ .๐๕
สมมติฐานข้อที่ ๒ นักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในเขต
อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การศึกษาคุณธรรม
จริยธรรม ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ แตกต่างกัน ผลจากการวิเคราะห์จากความแปรปรวนทางเดียว
One Way ANOVA หรือ F- test ปรากฏว่า นักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
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อัธยาศัย ในเขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ มีความคิดเห็นต่อการศึกษาคุณธรรมจริยธรรม ตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมแตกต่างกัน ( F = ๑๑.๓๓๖ ) มีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .๐๑ จึงต้องยอมรับสมมติฐาน และเมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน คือด้านสัจจะ ด้านทมะ ด้านขันติ
และด้านจาคะ ก็พบว่านักศึกษา ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการศึกษาตามหลักฆราวาสธรรม ๔
ทั้ง ๔ ด้าน แตกต่างกัน ๓ ด้านที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .o๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ที่ตั้งไว้ในข้อที่ ๒
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุพงษ์ รัฐิรมย์ เรื่อง “การสร้างแบบวัดฆราวาสธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น”และสอดคล้องกับงานวิจัยของนิธินันท์ นาคบุรี ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ทัศนะของ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อการบริหารงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔”ผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑
สมมติฐานข้อที่ ๓ นักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
เขตอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีร ะดับ การศึก ษาแตกต่า งกัน มีค วามคิด เห็น เกี่ย วกับ
การศึกษาคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ แตกต่างผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวม มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านสัจจะ ด้านทมะ ด้านขันติ และด้านจาคะ มี
ระดับนัยสําคัญที่ .๐๑ ส่วนด้านโดยระดับการศึกษามี มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ อนุพงษ์ รัฐิรมย์ และนิธินันท์ นาคบุรีเช่นเดียวกัน

เอกสารอ้างอิง
เรวดี ศรีโกศล, “บทบาทในการเสริมสร้างวินัยของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา”, สังกัด
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี”. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. มหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
,๒๕๔๒.
ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จํากัด, “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔”,
กรุงเทพมหานคร : บริษัท สกายบุ๊กส์ จํากัด, ๒๕๔๙.
การศึกษานอกโรงเรียน, “กรมการพัฒนาคนโดยวิธีการศึกษานอกโรงเรียน”, กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๑.
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การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
The Administration in According to Four Brahmavihara of
Administrators in Nakhonsawan Municipal Schools

institution

ทิพยาพัศ คลังแสง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาบริบทการบริหารงานหลักพรหมวิหาร ๔ ของ
ผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พนักงานครูเทศบาลต่อการบริหารงานหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการ
บริหารงานหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
ดําเนินการวิจัยโดยใช้กลุ่มประชากร ได้แก่ พนักงานครูเทศบาลของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๓๔๙ คน มีทั้งหมด ๘ โรงเรียน ผู้วิจัย
ได้เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๑๘๓ คน เป็นกลุ่มศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่จัดทําโครง
ร่างขึ้นเองในขั้นต้นแล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจํานวน ๕ ท่านการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Means) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เปรียบเทียบการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test ),
(F-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA ) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกัน
จึงทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD )
และสรุปข้อมูลแนวทางและข้อเสนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผลการวิจัยพบว่าสถานภาพของพนักงานครูเทศบาล ส่วนมาก เป็นเพศชาย จํานวน ๙๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๐ เมื่อพิจารณาถึง อายุ ส่วนมาก มีอายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปีจํานวน ๙๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๒.๕๐ และเมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษา พบว่า ส่วนมาก อยู่ในระดับปริญญาตรี มีจํานวน ๙๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๐ ส่วนประสบการณ์ทํางาน พบว่าส่วนมาก มีประสบการณ์ทํางานในระดับ ๑ – ๕ ปี
จํานวน ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๐ และจํานวนพนักงานครูเทศบาลที่สุ่มตัวอย่างมาจากขนาดของ
โรงเรียนเทศบาลนครสวรรค์ พบว่าอยู่ในระดับโรงเรียนขนาดใหญ่จํานวน ๑๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๐
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ระดับความคิดเห็นของการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้อํานวยการสถานศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน ( Χ = ๔.๐๕) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า พนักงานครูเทศบาลมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงาน ด้านมุทิตาและด้านอุเบกขา อยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๑๒) รองลงมาคือด้านกรุณา อยู่ในระดับ
มาก ( Χ = ๔.๐๓) และด้านเมตตา อยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๙๔)
ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของการบริ ห ารงานตามหลั ก พรหมวิ ห าร ๔ ของ
ผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลเป็น
การทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง ตัวแปรต้น ได้แก่ การจําแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา ขนาดของโรงเรียน พบว่าโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ที่มี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาการจําแนกตามประสบการณ์ทํางาน พบว่า มีความแตกต่างกัน
คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ทํางานระหว่าง ๑ - ๕ ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ น้อยกว่า กลุ่ม
ที่มีประสบการณ์ทํางานระหว่าง ๑๑ - ๑๕ ปี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ เมื่อพิจารณาต่อไปพบอีก
ว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์ทํางานระหว่าง ๑๑ - ๑๕ ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักพรหม
วิ ห าร ๔ ของผู้ อํ า นวยการสถานศึ ก ษาในโรงเรี ย นสั ง กั ด เทศบาลนครนครสวรรค์ มากกว่ า กลุ่ มที่ มี
ประสบการณ์ทํางานระหว่าง ๑๖ ปีขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕

ABSTRACT
The objectives of the study were as follows : 1) to study the context of the
Four Brahmavihara of Institution Administrators in Nakhonsawan Municipal Schools 2) to
compare the opinion of municipal teachers towards the administration in according to
Four Brahmarihara of Institution Administrators by classifying on the personal factors, and
3) to study the ways of administration and suggestions to the Four Brahmavihara of
Institution Administrators in Nakhonsawan Municipal Schools. Research using the population
which was taken from 349 municipal teachers including 8 schools.
The research method used by Survey Research. The sample was drawn for
183 people. The tool used questionnaires with have been created initially by the
researcher. The five experts were selected as the content validity checking. The data
were analyzed with statistical approach to find frequency, percentage, mean and
standard deviation. the test of hypotheses were applied t-test, F-test (One Way ANOVA)
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and least Significant Difference : LSD. And summarize the ideas and suggestions were as
follows.
The findings of the study found that most of municipal schools teachers were
males for the number of 92 with equivalent to 50.30%. When considering to age, most
of the respondences had 31 – 40 years old for the number of 96 with equivalent to
52.50%. Moreover the respondences graduated in bachelor’s degree for 92 people with
equivalent to 50.30%. Referring to working experiences ; most of them had working
experiences during 1 – 5 years for 102 people with equivalent to 55.70%. The sample
was drawn from the large school size which consisted of 126 people with equivalent to
68.90%. The opinion of administration according to the Four Brahmavihara of Institution
Administrators in Nakhonsawan Municipal Schools were in high level ( Χ = 4.05) as a
whole. Furthermore in every aspects of Brahmavihara : Metta (loving - kindness), Karuna
(compassion), Mudita (sympathetic) and Upekkha (equanimity) were in high level in all
aspects. The municipal teachers had the opinions towards Education Administration
according .On the descending order of means it were found that Mudita and Upekkha
were in high level ( Χ = 4.12). The lower mean scores were Karuna in high level
(Χ
= 4.03) and Metta in high level ( Χ = 3.94). the comparison of the opinions of the
administration in according to the Four Brahmavihara of Institution Administrators in
Nakhonsawan Municipal Schools by classifying on personal factors ; the test of
hypotheses were found that no significant differences. The hypotheses of the study
have been rejected by gender, age, educational level and school size for significant
differences at .05 level. The only hypothesis which has been accepted was working
experiences with significant difference at .05 level. The respondences who have been
working experiences between 1 – 5 years indicated lower mean scores than the group of
11 – 15 working experiences years with significant difference at .05 level. The respondences
who have been working experience for 11 – 15 years expressed higher mean scores than the
group of 16 years and above with significant difference at .05 level.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๓ มาตรา ๓๗ ได้บัญญัติให้
การบริหารและการจั ดการศึ ก ษาขั้ น พื้นฐานโดยการให้ ยึด เขตพื้ นที่ก ารศึกษาโดยคํ านึงถึงระดั บของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมทางด้านอื่นด้วย
ร่วมถึงการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
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สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือผู้ที่มีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ โดยมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยและสําหรับคนที่มีความสามารถพิเศษ
รวมทั้งการจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา๓๙
การจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดทางสายกลางอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณ
อย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย
เกิดการบูรณาการแบบองค์รวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพทั้ง ด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เป็นแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุก
ระดับรวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้นโดยคํานึงถึงการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยมีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข และพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและ มีดุลยภาพใน ๓ ด้าน คือเป็น
สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทร๔๐
ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศชาติต้องการนักบริหารผู้ที่มีความรู้ ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในระดับต่างๆย่อมต้องการผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสํานึกมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณงามความ
ดี มีความรับผิดชอบ ที่จะนําพาองค์การไปสู่ความสําเร็จตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ
อีกทั้งร่วมไปถึงการทําให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะผู้ปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารงานของ
ผู้บริหารนั้นสามารถอ้างอิงการนําหลักการในทางทฤษฎีของการบริหารงานของท่านผู้รู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
เป็นสากลทั่วไป แต่ในบางครั้งการบริหารงานในแนวต่างๆตามหลักการบริหารนั้นอาจจะมีความกระด้าง
อยู่ บ้ า งก็ เ ป็ น ได้ ซึ่ ง อาจเป็ น เหตุ ใ ห้ ก ารบริ ห ารงานไม่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ตามที่ ค าดหวั งแต่ ถ้ า มี การ
ผสมผสานหลักการทางทฤษฎีต่าง ๆ ของการบริหารเข้ากับหลักการทางคําสอนทางพระพุทธศาสนาแล้ว
เชื่อว่าจะทําให้เสริมสร้างทักษะการบริหารงานได้ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะในทางพระพุทธสาสนานั้น
สอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งหากนํามาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานจะเกิดความอ่อน

๓๙

ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓, ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒/๗/๒๕๕๓
เป็นปีที่ ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบัน, เล่มที่ ๑๒๗, ตอนที่ ๔๕ ก, หน้า ๑.
๔๐
กระทรวงศึกษาธิการ, แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๙), [ออนไลน์], แหล่งทีม่ า :
http://www.moe.go.th/websm/2010/jan/003.htm, [๘ มกราคม ๒๕๕๓].
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๒๔๘

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

นุ่มในการบริหารงานมากขึ้นและเกิดความยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสมได้๔๑ อนึ่งการบริหารงาน
ยังต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไป ซึ่งคําว่า “ศาสตร์” นั้นอาจแปลความว่า การบริหารงานย่อมต้อง
ยึดกฎระเบียบแบบแผนตามกฎหมาย ในขณะเดี่ยวกันคําว่า“ศิลป์” เป็นการใช้ทักษะเทคนิคในด้านมนุษย์
สัมพันธ์ในการช่วยบริหารงานประคับประคองให้เกิดความยืดหยุ่นแต่ต้องไม่ผิดกติกา ระเบียบกฎหมาย
กําหนด หากไม่เช่นนั้นแล้วอาจทําให้การบริหารงานผิดไปจากกฎระเบียบแบบแผนที่กําหนดไว้ อันจะทํา
ให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลังได้ดังนั้นผู้บริหารต้องตระหนักในเรื่องดังกล่าวไว้ให้มาก
สําหรับคุณธรรมของนักบริหารนั้น พระราชวรมุนี ได้ให้แนวทางของคุณธรรมของนักบริหาร
ไว้ ๔ ประการ คือ กําลังความรู้ กําลังความขยัน ความสุจริต กําลังการสงเคราะห์หรือมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ นักบริหารทั้งข้าราชการและนักการเมืองสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์
บ้านเมืองปัจจุบัน สืบเนื่องจากปัญหาเรื่องคอร์รัปชั่น การขัดแย้งกันในองค์กรคงไม่เกิดขึ้นแน่ถ้านักบริหาร
ที่ดีสามารถจูงใจคนเก่งให้ปรองดองกันและพร้อมใจกันทํางาน เพื่อพาองค์กรไปสู่จุดหมายให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายและคนไทยก็จะทํางานเป็นทีมได้ดีขึ้นถ้ามีนักบริหารที่ดีคอยกํากับดูแล๔๒
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติหรือเป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายามหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้าจึงเน้นมุ่งที่การปฏิบัติเป็นสําคัญ หลักคุณธรรมและศีลธรรมของพระพุทธศาสนา
ที่มีผลต่อสังคมไทย คือ การศึกษาในระบบพุทธ เป็น “วิทยาศาสตร์ประชาชน” นิยามของวิทยาศาสตร์คือ
เป็นความรู้สาธารณะ (Public Knowledge) สามารถเข้ามาพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าอะไรจริง อะไรไม่จริง
พุทธศาสนาท้าทายตลอดเวลาว่าให้ทุกคนมาพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติด้วยตนเองว่าได้ผลจริงหรือไม่ จึงกล่าวว่า
พุทธเป็นวิทยาศาสตร์ประชาชน การเลือกหลักธรรมมาปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายว่าการจะเป็นนักบริหารที่
เก่งและดีเราควรปฏิบัติธรรมอะไรบ้าง เพื่อตอบคําถามนี้เราต้องทราบก่อนว่านักบริหารทําหน้าที่อะไร ซึ่งการ
บริหาร หมายถึง ศิลปะแห่งการทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยคนอื่น ดังนั้นนักบริหารต้องมีหลักธรรมหรือนํา
ธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาเป็นแนวทางปฏิบัติ จึงจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นบุคลากรใน
องค์กรจะทํางานเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้นจะต้องมีนักบริหารที่ดีคอยกํากับดูแล นักบริหารที่ดีในทางธรรม คือ ต้องมี
พรหมวิหารธรรม ๔ ประการ๔๓ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา๔๔

๔๑

นายนพดล สุ ว รรณสุ น ทร, การบริ ห ารงานตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนา, [ออนไลน์ ], แหล่ ง ที่ ม า :
http://www.siace.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=129 : 2011-11-27-03-3734&catid=40 : 2011-11-25-06-03-52, [๒๐ ก.ย. ๒๕๕๕].
๔๒
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), ๒๕๓๖.
๔๓
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จํากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๒๔-๑๒๗.
๔๔
องฺ.ปญฺจก, (บาลี) ๒๒/๑๙๒/๒๕๒.
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๒๔๙

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

ปัจจุบันสํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีโรงเรียนเทศบาลที่อยู่ในการ
ดูแลทั้งหมด ๘ โรงเรียน คือโรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ (ท.๑) โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําโพใต้
(ท.๒)
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.๓) โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาทบรรพต (ท.๔) โรงเรียนเทศบาลวัด
ช่ องคี รีฯ (ท.๕ ) โรงเรี ยนเทศบาลวั ดจอมคี รีนาคพรต (ท.๖) โรงเรี ยนเทศบาลวั ดสุ คตวราราม (ท.๗)
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ (ท.๘) มีการจัดการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา (ระดับ
ปฐมวัย-ระดับชั้นอนุบาล ๑-๓) และ (ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ) และ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปี
ที่ ๑-๓) ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ ๔-๖ คือโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต(ท.๖) ในปี
การศึกษา ๒๕๕๕ มีผู้บริหารสถานศึกษาจํ านวน ๘ คน (อาจารย์ใหญ่, ผู้อํานวยการ) มีพนักงานครู
เทศบาลจํานวน ๓๔๙ คน มีนกั เรียนจํานวน ๖,๙๖๙ คน๔๕
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวว่า การบริหารงานในสถานศึกษานับว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้บริ หารต้ องเป็ นผู้ ที่ มี ทักษะในการบริ หารงานและเป็ น ผู้ ที่นํ า วิ สั ยทัศน์ ความเข้ มแข็ ง และความคิด
สร้างสรรค์มาสู่งานที่ต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะการนําความคิดใหม่ๆและความเชื่อในการเปลี่ยนแปลง
อย่างสร้างสรรค์มาสู่สถานศึกษาให้มีคุณภาพ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในปัจจุบัน โดยการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหาร คือ หลักพรหม
วิหาร ๔ ในการบริหารโดยเฉพาะการนํามาใช้เพื่อดูแลและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานศึกษาให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความพึงพอใจจากการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษานั้น ผู้วิจัยเห็นว่า
การนําหลักการบริหารเชิงพุทธโดยเฉพาะหลักพรหมวิหาร ๔ มาใช้เป็นหลักในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์จะเป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาบริบทการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้อํานวยการสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลต่อการบริหารงานตามหลักพรหม
วิหาร ๔ ของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยจําแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดของโรงเรียน
๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของ
ผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

๔๕

สํานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์, รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพการศึกษา,
(นครสวรรค์ : สํานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์), ๒๕๕๕.
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๒๕๐

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยโดยใช้กลุ่มประชากรได้แก่ พนักงานครูเทศบาลของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๓๔๙ คน มี
ทั้งหมด ๘ โรงเรียน ผู้วิจัยได้เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๑๘๓ คน เป็นกลุ่มศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้
ผู้ วิ จั ย ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Research) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่จัดทําโครงร่างขึ้นเองในขั้นต้นแล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามจํ า นวน ๕ ท่ า นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยหาค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย
(Arithmetic Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปรียบเทียบการทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA
) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least
Significant Difference : LSD ) และสรุปข้อมูลแนวทางและข้อเสนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนี้

๔.สรุปผลการวิจัย
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการสํารวจผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
๑๘๓ คน พบว่า เพศของพนักงานครูเทศบาล ส่วนมาก เป็นเพศชาย จํานวน ๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ
๕๐.๓๐ เมื่อพิจารณาถึง อายุ ส่วนมาก มีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปีจํานวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๐
และเมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษา พบว่า ส่วนมาก อยู่ในระดับปริญญาตรี มีจํานวน ๙๒ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๕๐.๓๐ ส่วนประสบการณ์ทํางาน พบว่าส่วนมาก มีประสบการณ์ทํางานในระดับ ๑ – ๕ ปี จํานวน
๑๐๒ คน คิ ดเป็ นร้ อยละ ๕๕.๗๐ จํานวนพนักงานครู เทศบาลที่สุ่ มตั วอย่างมาจากขนาดของโรงเรียน
เทศบาลนครสวรรค์ พบว่ าอยู่ ในระดั บโรงเรี ยนขนาดใหญ่ จํ านวน ๑๒๖ คน คิ ดเป็ นร้ อยละ ๖๘.๙๐
รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๐
๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลต่อการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔
ของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ พบว่า พนักงานครูเทศบาลมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า
ด้านเมตตา ด้านกรุณา ด้านมุทิตา และด้านอุเบกขา อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้
ด้านเมตตา พบว่า พนักงานครูเทศบาลมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร
๔ ของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (
Χ = ๓.๙๔) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่ระดับมากที่สุดคือ การใช้คําพูดที่เหมาะสมในการตักเตือนในที่
สาธารณชน และมีสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานประสบความสําเร็จก้าวหน้า ( Χ = ๔.๐๒) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
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และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ ที่ ร ะดั บ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ไม่ เ อาเปรี ย บผู้ ร่ ว มงานและมอบหมายงานตาม
ความสามารถ ( Χ =๓.๘๐) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ด้านกรุณา พบว่า พนักงานครูเทศบาลมีความคิดเห็นต่อต่อการบริหารงานตามหลักพรหม
วิหาร ๔ ของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( Χ = ๔.๐๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่ระดับมากที่สุด พบว่า การช่วยเหลือเกื้อกูลศาสนาในทาง
สร้างสรรค์อย่างเหมาะสม ( Χ = ๔.๑๐) ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือช่วยเหลือครูที่ทําความผิดให้ถูก
ลงโทษเบาลง ( Χ = ๔.๐๙) ซึ่งอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่ระดับน้อยที่สุด พบว่า
ช่วยเหลือครูที่ป่วยเป็นโรคประจําตัวอย่างสม่ําเสมอ ( Χ =๓.๙๘) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ด้านมุทิตา พบว่า พนักงานครูเทศบาลมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร
๔ ของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( Χ
= ๔.๑๒) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่ระดับมากที่สุด พบว่า เป็นมิตรกับผู้ร่วมงานทุกคน ( Χ = ๔.๑๔)
ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมา พบว่า รู้จักยกย่องชมเชยผู้ทําความดีตามความเหมาะสม ( Χ = ๔.๑๓) ซึ่ง
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่ระดับน้อยที่สุด พบว่า มีส่วนช่วยในการเผยแพร่ผลงานที่ดี
ของผู้ร่วมงาน ( Χ = ๔.๑๑) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ด้านอุเบกขา พบว่า พนักงานครูเทศบาลมีความคิดเห็นต่อด้านอุเบกขา ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( Χ =๔.๑๒) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่ระดับมากที่สุด พบว่า มีความอดทนต่ออุปสรรค
ปัญหาต่างๆ ในที่ทํางาน ( Χ =๔.๒๕) ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมา พบว่า มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการ
ปฏิ บัติห น้ าที่ ( Χ =๔.๑๕) ซึ่ ง อยู่ ใ นระดั บมาก และเมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายข้อ ที่ ระดับ น้ อ ยที่สุด พบว่ า
ตัดสินใจในการทํางานด้วยความเป็นกลางและเที่ยงธรรม ( Χ =๓.๙๙) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
๔.๓ ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลต่อการบริหารงานตามหลัก
พรหมวิ ห าร ๔ ของผู้ อํ านวยการสถานศึกษาในโรงเรี ยนสังกั ด เทศบาลนครนครสวรรค์ จํ า แนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลเป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง ตัวแปรต้น ได้แก่
การจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน ขนาดของโรงเรียน ดังนี้
เพศ พนักงานครูเทศบาลที่มีเพศ ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
พรหมวิหาร ๔ ของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยภาพรวม (t=
๑.๖๕๒, sig=๐.๑๐๐) ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
มุทิตา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ (t=๒.๒๑๔*, sig=๐.๐๒๘) ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่าง
กัน
อายุ พนักงานครูเทศบาลที่มี อายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
พรหมวิหาร ๔ ของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยภาพรวม (F=
๑.๐๙๙, sig =.๓๕๑) ไม่แตกต่าง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของหลักพรหมวิหาร ๔ พบว่า ด้านเมตตา
(F=.๗๙๐, sig =.๕๐๑) ด้านกรุณา (F=.๗๓๙, sig =.๕๓๐), ด้านมุทิตา (F=๑.๑๙๕, sig .๓๑๓), และด้าน
อุเบกขา (F=๑.๒๕๒, sig =.๒๙๒) ไม่แตกต่างกันทุกด้าน จึงต้องปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
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ระดับ การศึก ษา พนักงานครู เทศบาลที่ มีร ะดับการศึ กษา ต่างกัน มี ความคิ ดเห็น ต่อ การ
บริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
โดยภาพรวม (F=.๑๗๔, sig =.๕๔๕) ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของหลักพรหมวิหาร ๔
พบว่า ด้านเมตตา (F=.๖๐๙, sig =.๘๔๑) ด้านกรุณา (F=.๔๕๐, sig =.๖๓๙) ด้านมุทิตา (F=.๓๗๓, sig
=.๖๘๙) ด้านอุเบกขา (F=.๔๒๘, sig =.๖๕๒) ไม่แตกต่างกันทุกด้าน จึงต้องปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
ประสบการณ์ทํางาน พนักงานครูเทศบาลที่มีระดับประสบการณ์ทํางานต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์ โดยภาพรวม (F๒.๗๙๖*, sig=.๐๔๒) แตกต่างกัน ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .
๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเมตตา (F๒.๕๔๒, sig=.
๐๕๘) และด้านมุทิตา (F.๑๖๘๓, sig=.๑๗๒) ไม่แตกต่างกัน จึงต้องปฏิเสธสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ ส่วน
ทางด้านกรุณา (F๒.๙๔๑*, sig =.๐๓๕) และด้านอุเบกขา (F๒.๙๒๓*, sig =.๐๓๕) พบว่า แตกต่างกัน
อย่ างมีร ะดับนั ยสํ าคั ญทางสถิติ ที่ระดั บ .๐๕ ดังนั้ นจึ งต้ องทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย
จํ า แนกตามประสบการณ์ ทํ า งานด้ ว ยวิ ธี ทํ า การเปรี ย บเที ย บรายคู่ ด้ ว ยวิ ธี ผ ลต่ า งนั ย น้ อ ยที่ สุ ด (Lest
Significant Difference : LSD)
แสดงการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (LSD) ของตัวแปรตามในภาพรวมของการบริหารงานตามหลัก
พรหมวิหาร ๔ จําแนกโดย ประสบการณ์การทํางาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ทํางาน
ระหว่าง ๑-๕ ปี มีความเห็นต่อการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้อํานวยการสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ น้อยกว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์ทํางานระหว่าง ๑๑-๑๕ ปี ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ เช่นเดี่ยวกันเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่มีประสบการณ์ทํางานระหว่าง ๑๑-๑๕ ปี
พบว่า มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ มากกว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์ทํางาน ๑๖ ปีขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .๐๕
แสดงการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (LSD) ทางด้านกรุณา จําแนกโดยประสบการณ์ทํางาน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ทํางานระหว่าง ๖-๑๐ปี มีความเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักพรหมวิหาร ๔ ด้านกรุณาของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ น้อย
กว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์ทํางานระหว่าง ๑๖ ปีขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่.๐๕ และพบว่าต่อไป
อีกว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ทํางานระหว่าง ๑๖ ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักพรหม
วิหาร ๔ ด้านกรุณาของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ มากกว่า กลุ่มที่มี
ประสบการณ์ทํางานระหว่าง ๑๑-๑๕ ปี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕
แสดงการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (LSD) ทาง ด้านอุเบกขา จําแนกโดยประสบการณ์ทํางาน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ทํางานระหว่าง ๑-๕ ปี มีความเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักพรหมวิหาร ๔ ด้านอุเบกขาของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
น้อยกว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์ทํางานระหว่าง ๑๑-๑๕ ปี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ และพบต่อไป
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อีกว่า กลุ่มที่มีประสบการณ์ทํางานระหว่าง ๑๑-๑๕ ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักพรหม
วิหาร ๔ ด้านอุเบกขาของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ มากกว่า
กลุ่มที่มีประสบการณ์ทํางานระหว่าง ๑๖ ปีขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕
ขนาดของโรงเรียน พบว่า พนักงานครูเทศบาลที่มีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ โดยภาพรวม (t=.๙๐๓, sig =.๓๖๗) ไม่แตกต่างกัน ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเมตตา (t=๑.๑๕๖, sig =.๒๔๙), ด้านกรุณา (t=-.๐๐๔, sig =.
๙๙๖), ด้านมุทิตา (t=.๖๖๕, sig =.๕๐๗) และด้านอุเบกขา (t=๑.๑๘๔, sig =.๒๓๘) ไม่แตกต่างกันทุก
ด้าน จึงต้องปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

๕.อภิปรายผลการวิจัย
เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลต่อการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔
ของผู้อํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
สมมุต ิฐ านข้อ ที ่ ๑ พนั ก งานครู เ ทศบาลที่ มี เ พศ ต่ า งกั น มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกัน จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่าพนักงานครูเทศบาลที่มีเพศต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงต้องปฏิเสธ
สมมติฐานข้อที่ ๑ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุปผา พิกุลแก้ว ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้
หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร”
ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารด้านหลักสูตร
และการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการส่งเสริมวิชาการและด้านการวางแผน
วิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เพศชายกับเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิเรก เพิ่มดี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
“คุณลักษณะผู้นําที่พึงประสงค์โดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร ๔ ตามทัศนะของเจ้าหน้าที่สํานักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
คุณลักษณะผู้นําที่พึงประสงค์โดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร ๔ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่าเพศที่
แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคุณลักษณะผู้นําที่พึงประสงค์โดยการ
ประยุกต์ใช้พรหมวิหาร ๔ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕
สมมุติฐานข้อที่ ๒ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
จังหวัด
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นครสวรรค์ แตกต่างกัน จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่าพนักงานครูเทศบาลที่มี อายุแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ดิเรก เพิ่มดี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะผู้นําที่พึงประสงค์โดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร
๔ ตามทั ศ นะของเจ้ า หน้ าที่ สํ านั กป้อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย กรุ งเทพมหานคร” ผลการวิ จัยพบว่ า
เจ้าหน้าที่สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคุณลักษณะผู้นําที่พึงประสงค์โดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร ๔
โดยรวมอยู่ในระดั บมาก และพบว่ าอายุ ที่แตกต่ างกั นของเจ้าหน้ าที่ สํ านั กป้องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยมี
คุ ณลั กษณะผู้นํ า ที่ พึ งประสงค์ โ ดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ พ รหมวิ ห าร ๔ โดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน ที่ ร ะดั บ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพล เครือมะโนรมย์ ได้ทําการวิจัยเรื่อง
“การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่” ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็น
ของพนักงานครูเทศบาลที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันนอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ
งานวิ จั ยของ วิ มุ ติ หยกพรายพั นธ์ ที่ ทํ าการวิ จั ยเรื่ อง “พฤติ กรรมคุ ณธรรมของผู ้บ ริห ารโรงเรีย น
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ ศึกษาการศึกษาเขต ๕” พบว่า อายุไม่มีผ ลต่อ พฤติกรรมคุณธรรมของ
ผู้บริหารโรงเรียน
สมมุต ิฐ านที ่ ๓ ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกัน จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นพนักงานครูเทศบาลที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .๐๕ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเมธีธรรมาลังการ ได้ทําการวิจัยเรื่อง " การใช้หลักธรรม
พรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา แพร่ เขต ๑" ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ จําแนกตามระดับการศึกษา
พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สุชาติ น้ําประสานไทย ที่ได้ทําการศึกษาวิจัย
เรื่อง “วิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงาน
การศึกษาประถมแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี” พบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพส่วนตัวทางวุฒิการศึกษา
ต่างกั นมี วิสัยทัศน์ ด้า นคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมของผู้บ ริหารโรงเรี ยนประถมศึ กษาในสังกัด สํ านั กงาน
การศึกษาประถมแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี ไม่แตกต่างกันในภาพรวม
สมมติฐานข้อที่ ๔ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานครูเทศบาลที่มีประสบการณ์
ทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของ
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โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึง
ต้องทําเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด LSD และต้องยอมรับสมมติฐานข้อที่ ๔ ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ พระมหาวุฒิกร บัวทอง ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม ๗” พบว่า ผู้มี
ประสบการณ์ทํางานที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่แตกต่างกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ น้ําอ้อย อนุสนธิ์ ได้ศึกษาการ
วิจัยเรื่อง “การศึกษาการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร” ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวม การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ของผู้บริหารใน
การบริหารสถานศึกษา ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูที่มีต่อ
การใช้หลั กธรรมพรหมวิหาร ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกั ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น จังหวัด
กําแพงเพชร จําแนกตามเพศและประสบการณ์ทํางานพบว่า พบว่าพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกําแพงเพชรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
สมมติฐานข้อที่ ๕ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานครูเทศบาลที่มีขนาดโรงเรียน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕
ซึ่งสอดคล้องกับ จตุรงค์ พุฒเกิดพันธ์ ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธที่มีต่อ
พฤติกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓” ซึ่งพบว่า
ขนาดของโรงเรียน ไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ แต่ไม่สอดคล้องกับ พระเมธีธรร
มาลังการ ได้ทําการวิจัยเรื่อง " การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้า
ร่ ว มโครงการโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา แพร่ เขต ๑" ผลการวิ จั ย พบว่ า
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร
๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแพร่ เขต ๑ จําแนกตามประเภทของโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
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ศึ ก ษาการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามหลั ก อิท ธิ บ าท ๔ ของ วิ ท ยาลั ย สงฆ์
นครสวรรค์
Educational Quality Assurance According to Four States of success of
Nakhonsawan Buddhist College
ณฐยา ราชสมบัติ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการศึกษาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ๒) เพื่อศึกษาการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ และ ๓) เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ๒๑๑ รูป/คน ใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบสุ่มแบบง่าย (Simple
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที
(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึง
ทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) และ
สรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ต่อการศึกษาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายจํานวน ๑๒๙ รูป/คน คิดเป็น ร้อยละ ๖๑.๑๔ มีกลุ่มอายุ ๒๐ – ๒๕ ปี จํานวน ๑๐๖
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๔ สถานภาพ เป็นคฤหัสถ์ จํานวน ๑๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๒ ระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี จํานวน ๑๙๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๙ ตําแหน่ง เป็นนิสิต จํานวน ๑๙๕
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความคิดเห็นต่อการศึกษาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( Χ = ๔.๐๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมี
ความคิดเห็นต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น จํ า แนกเป็ น รายด้ า นที่ มี ร ะดั บ มากที่ สุ ด คื อ ด้ า นวิ ริ ย ะ และด้ า นวิ มั ง สา
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มีค่าเฉลี่ย ( Χ = ๔.๐๙) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ด้านจิตตะ มีค่าเฉลี่ย ( Χ = ๔.๐๗) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ส่วนรายด้านที่มีระดับน้อยที่สุดคือ ด้านฉันทะ มีค่าเฉลี่ย ( Χ = ๓.๙๕) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น ของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่อการศึกษาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
แล้วพบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่มีตําแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการศึกษาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ สําหรับ
ในด้าน เพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษา มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ คือการนําหลักการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้เพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ให้มีคุณภาพ ควรคํานึงถึงหลัก อิทธิบาท ๔
ได้แ ก่ ฉัน ทะ วิร ิย ะ จิต ตะ และวิม ัง สา เพื ่อ นํ า มาประยุก ต์ใ ช้ใ นการเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพในการ
บริหารงานของหน่วยงานองค์กรของตนเอง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทุกคนที่ศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ล้วนมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านคุณวุฒิ และวัยวุฒิ รวมไปถึงอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทุกท่านต่างคาดหวังไว้ก็คือ การประกันคุณภาพการศึกษาที่
ดีแ ละมีม าตรฐาน ซึ่งสิ่ง นี้มิอ าจเกิด ขึ้น ได้หากผู้บริห าร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ไม่นํา ไปหลัก
อิท ธิบ าท ๔ ไปบูร ณาการใช้จ ริง ในการบริห ารงานและเรีย นรู้ป ฏิบัติใ ห้มีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อ นํา พา
องค์กรไปสู่ความสําเร็จ

ABSTRACT
The objectives of the study were as follows : 1) to study the problems,
barriers and suggestions in the study of Educational Quality Assurance According to Four
States of success of Nakhonsawan Buddhist college 2) to study Educational Quality
Assurance According to Four States of success of Nakhonsawan Buddhist college 3) to
compare the opinions of administrators, faculty and students with Educational Quality
Assurance According to Four States of success of Nakhonsawan Buddhist college by
classifying on personal factors. The study has focused on 211 respondents. Research
methodology employed the Simple Random sampling. The questionnaire constructed
and used for the study have been well established. The data analysis techniques used
frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses of the study have
been tested by t-test and F –test (One Way ANOVA). If there were significant difference
the Least Significant Difference : (LSD) would be further computed. And summarized
the problems, obstacles and suggestions by the analysis and synthesis of data.
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The findings of the study were as follows : Opinions of administrators, faculty,
staff and students towards Educational Quality Assurance According to Four States of
success of Nakhonsawan Buddhist College, Most of the respondents were males for the
number of 129 bodies (61.14%). The respondents aged 20 – 25 years were found 106
bodies (50.24%). The respondents had a status of laymen 122 bodies (57.82%).
Educational level of respondents comprised of Bachelor’s Degree 196 bodies (92.89%).
Respondents were 195 students (92.42%). The administrators, faculty, staff and students
had the opinions towards Educational Quality Assurance According to Four States of
success of Nakhonsawan Buddhist College as a whole was in high mean scores
(
Χ = 4.05). When considering to each aspect there were found that the administrators,
faculty, staff and students had the opinions towards Educational Quality Assurance
According to Four States of success of Nakhonsawan Buddhist College in high mean
scores in all aspects. The descending order of each aspect for four States of success
were Viriya (exertion) and Vimamsa (reasoning). This two aspects had equally high mean
scores ( Χ = 4.09). the later two aspects viz Citta (thoughtfulness) and Chanda (will) had
mean scores ( Χ = 4.07) and ( Χ = 3.95) respectively. When compare the opinions of
administrators, faculty, staff and students of Educational Quality Assurance According to
Four States of success of Nakhonsawan Buddhist College by classifying on personal
factors there were found that the difference positions of respondents had been
significant difference there were significant difference at .05 level. However, gender, age,
status and education level were no significant difference at .05 level.
The suggestions of the study, in order to apply Educational Quality Assurance
According to Four States of success of Nakhonsawan Buddhist College. The related
persons should consider the important of Four States of success including Chanda (will).
Viriya (exertion), Citta (thoughtfulness) and Vimansa (reasoning) to optimized of their own
organization. These were because all related persons in Nakhonswan Buddhist College
have had difference qualifications, seniority and temperament. But one thing the related
persons should be expected a quality of education in accordance with Four States of
success and there were impossibility if not all stakeholders to integrate and learnt and
practiced effectively to lead their organization towards accomplishment.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
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ในปัจจุบันกระแสเรื่องคุณภาพได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงการต่างๆ เป็นอย่างมาก การตอบ
กระแสรับกระแสดังกล่าวนี้ในวงการศึกษามีให้เห็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากแทบทุกประเทศได้หันมา
ให้ความสนใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากันอย่างจริงจัง เหตุผลสําคัญประการหนึ่งน่าจะอยู่ตรงที่ว่า
สถาบันการศึกษาได้ทําหน้าที่ในการผลิตผู้จบการศึกษาออกไปมีคุณภาพพียงพอต่อการตอบสนองให้กับ
สั ง คมได้ ห รื อ ไม่ ด้ ว ยข้ อ สงสั ย ดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น ที่ ม าของการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ สั ง คมว่ า
สถาบั น การศึก ษาจะต้ อ งมี ภ าระหน้ า ที่ ที่ สํ าคั ญ ในการสร้ างคนที มี คุ ณภาพ เพราะในที่ สุด คนจะ
กลายเป็นกําลังสําคัญในการชี้นําการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและคุณภาพ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาที่กําลังเป็นประเด็นสําคัญที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ ซึ่งเป็นหมวดที่ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา๔๖
สถานศึกษาจึงเป็นสถาบันที่สามารถสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีศักยภาพใน
การให้ความร่วมมือ เพื่อการสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีคุณภาพ และมีการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายได้จะต้องอาศัย กระบวนการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างปัจจัยเกื้อหนุนให้มี
ตามพระราชบัญญัติ
ความเหมาะสม สอดคล้องและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้กําหนดจุดมุ่งหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษา ที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา ๔๗ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบ๔๗
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงเน้นที่การปฏิบัติเป็นสําคัญ การอ้อนวอนหรือการหวัง
ผลบันดาลจากสิ่งเหนือธรรมชาติเพื่อให้ตนประสบความสุขหรือความสําเร็จในชีวิตนั้นไม่ใช่แนวทางของ
พระพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้ หลักธรรมของพระพุทธศาสนาจึงมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์
ได้ และเป็นเรื่องใกล้ตัวมนุษย์ซึ่งสามารถสัมผัสรับรู้ได้ตลอดเวลา เพราะใจความสําคัญของหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนานั้นไม่มีสิ่งใดเกินเลยไปจากเรื่องปัญหาชีวิตและวิธีการแก้ปัญหาชีวิต๔๘
ในสังคมไทยปัจจุ บันจะเห็น ว่า ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นั บถื อ ศาสนาพุทธเป็ นศาสนา
ประจําชาติ การดําเนินชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรมต่างๆ ได้รับอิทธิพลหล่อหลอมด้วยหลักธรรมคํา
สอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งได้ฝั่งอยู่ในความคิดหรือชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นเวลานาน สามารถสังเกตได้
๔๖

วีระยุทธ ชาตะการญจน์, เทคนิคการบริหาร สําหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ, พิมพ์ครั้งที่ ๓,
(ฉบับปรับปรุง), (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่งมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๒๖.
๔๗
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๓), หน้า ๘.
๔๘
พระใบฎี ก าสุ พ จน์ ตปสิ โ ล (เกษนคร), พระพุ ท ธศาสนากั บ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง,
(อุบลราชธานี : ห้างหุ้นส่วนจํากัดศิริธรรมออฟเซ็ท, ๒๕๕๔), หน้า ๓๕.
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๒๖๑

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

จากผลกระท้อนที่ปรากฏออกมาในด้านต่างๆ เช่น วิถีชีวิต ทัศนคติ พฤติกรรม นิสัยใจคอของชาวไทย
ตลอดจนถึ ง วั ฒ นธรรมประเพณี ต่ า งๆ ลั ก ษณะดั ง กล่ า วซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลมาจากหลั ก ธรรมใน
พระพุทธศาสนา โดยการนํามาปฏิบัติดัดแปลงให้สอดคล้องกับการดําเนินชีวิต๔๙
จากอดีตจนถึงปัจจุบันโดยทั่วไปมนุษย์มักจะมีการรวมตัวกันเป็นหมู่คณะนับแต่โบราณกาล
เป็นต้นมา ก็มีการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ซึ่งมีการพัฒนามาจากกลุ่มเล็กๆ จากครอบครัว มาเป็นหมู่บ้าน
เป็นตําบล และขยายวงกว้างออกมาเป็นสังคมที่ใหญ่ จนถึงปัจจุบัน จากวิวัฒนาการของสังคมดังกล่าว
ย่อมก่อให้เกิดการขยายตัวในด้านต่างๆ อาทิเช่น การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ
มนุษย์มีการดํารงชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างกัน การดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคมหรือชุมชนที่แตกต่างกัน
นั้น ก็เพื่อความอยู่รอด ความปลอดภัยและความสุข เพราะเป็นความต้องการของมนุษย์๕๐
การนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เพื่อนําไปใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันนั้น สําหรับ
คุณธรรมที่จะทําให้การทํางานประสบความสําเร็จคงหนีไม่พ้นอิทธิบาท ๔ เพราะความหมายของอิทธิ
บาท ๔ แปลว่า บาทฐานแห่งความสําเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรมเครื่องให้ลุถึงความสําเร็จตามที่ตน
ประสงค์ ผู้หวังความสําเร็จในสิ่งใด ต้องทําตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจําแนกไว้เป็น
๔ อย่าง คือ ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น จิตตะ ความเอาใจใส่
ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น บุคคลเมื่อประกอบด้วย คุณธรรม ๔
อย่างนี้แล้ว ย่อมประสบความสําเร็จ ในสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ ซึ่งโดยตรงทางหมายถึงความดับ
ทุกข์โดยสิ้นเชิง ที่เรียกว่า นิพพาน ส่วนเรื่องอื่น นอกนั้นไป ถือว่าเป็น เรื่องพิเศษ และ ไม่มี ขอบ
ขีดจํากัด เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องนอกเหนือ วิสัยธรรมดา อยู่มาก๕๑ โดยหลักอิทธิบาท ๔ นั้น
เป็นหลักธรรมที่ทําให้เกิดสมาธิในการทํางานไม่ฟุ้งซ่านไปกับสังคมและกระแสต่างๆ พร้อมทั้งตีกรอบให้
เราทํางานอย่างคงเส้นคงวาอีกด้วย
โลกปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและมี ก ารแข่ ง ขั น ในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพโดยเฉพาะความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย์ สิ่งที่จะทําให้มนุษย์
เราอยู่รอดได้ในสังคมปัจจุบัน มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ในทุกระดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนตลอดจน
ประชาชน ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน
๔๙

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, หลักพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สําหนักพิมพ์วัฒนา
พานิช, ๒๕๓๙), หน้า ๑๔.
๕๐
พระมหาสามารถ อานนฺ โ ท (เนตรแสง), ภาวะผู้ นํา ตามหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม พ.ศ.๒๕๔๘,
วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑.
๕๑
พุทธทาสภิกขุ, ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี หรือ ธรรมวิภาค นวกภูมิ คําบรรยายธรรมะ, (ออนไลน์),
แหล่งที่มา : http://www.buddhadasa.com/rightstudydham/itibath4.html, (๒๓ กันยายน ๒๕๕๕).
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๒๖๒

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
อย่างดี โดยถือเป็นหัวใจสําคัญและเป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยในอันที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้
มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา มีคุณภาพในทุกพันธกิจ เริ่มตั้งแต่
การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย สงฆ์ น ครสวรรค์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
จําเป็นต้องใช้หลักพุทธศาสนามาใช้ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้การทํางาน
ประสบผลสําเร็จตามความประสงค์ คือ หลักอิทธิบาท ๔ ธรรมซึ่งน้ําไปสู่ความสําเร็จ ผู้วิจัยเห็นว่าการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์จะเป็นแนวทางที่
ดีในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จตามความประสงค์
มีประสิทธิผลมากขึ้น เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา นักเรียน และประชาชนทั่วไป
ดั งนั้ น ผู้ วิจั ยมี ค วามสนใจที่ จ ะศึ กษาการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาตามหลั กอิ ทธิ บาท ๔ ของวิ ทยาลั ยสงฆ์
นครสวรรค์ โดยศึกษาทัศนะของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
๒.๒ เพื่ อ ศึ ก ษาการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามหลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔ ของวิ ท ยาลั ย สงฆ์
นครสวรรค์
๒.๓ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์จําแนกตามสถานะภาพส่วนบุคคล

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยดําเนินการวิจัย โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ใช้วิธีวิจัยเชิงสํารวจรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๒๑๑ คน ซึ่งใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง
แบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูล ที่ได้รวบรวมมา สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)
สําหรับหาค่าระดับความคิดเห็นต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของ
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับวัดการกระจายของข้อมูล
ใช้การทดสอบ ค่าที (t – test), Independent Groups, One – Way ANOVA ในการวิเคราะห์ความ
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แปรปรวนสําหรับเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท
๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี
ผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference LSD) จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๔.สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สําคัญ ในการศึกษาการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ โดยจะสรุปตามลําดับ ดังนี้
๔.๑ ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิ จั ย
พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชายจํ านวน ๑๒๙ คน
คิดเป็นร้ อยละ ๖๑.๑๔
มี กลุ่ มอายุ ๒๐ –
๒๕ ปี จํ านวน ๑๐๖ คน คิดเป็นร้ อยละ ๕๐.๒๔
สถานภาพ เป็นคฤหัสถ์ จํานวน ๑๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๒ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน ๑๙๖
คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๙ ตําแหน่ง เป็นนิสิต จํานวน ๑๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๒
๔.๒ ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความคิดเห็นต่อการศึกษาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( Χ = ๔.๐๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมี
ความคิดเห็นต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
อยู่ในระดับมากทุกด้าน จําแนกเป็นรายด้านที่มีระดับมากที่สุดคือ ด้านวิริยะ และด้านวิมังสา มี
ค่าเฉลี่ย ( Χ = ๔.๐๙) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านที่มีระดับน้อยที่สุดคือ ด้านฉันทะ มีค่าเฉลี่ย
( Χ = ๓.๙๕) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
๑) ด้านฉันทะ พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความคิดเห็นต่อการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ด้านฉันทะโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๙๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านฉันทะพบว่า คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความคิดเห็นต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของ
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทุกข้อ จําแนกเป็นรายข้อที่มีระดับมากที่สุด คือ วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์มีการจัดทํารายงานประเมินตนเองเพื่อขอรับรองการประเมินคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย ( Χ =
๔.๐๔) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อที่มีระดับน้อยที่สุด คือ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์มีความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ย ( Χ = ๓.๗๔) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
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๒) ด้านวิริยะ พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความคิดเห็นต่อการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ด้านวิริยะ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อของด้านวิริยะ พบว่า ผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความคิดเห็นต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทุกข้อ จําแนกเป็นรายข้อที่ระดับมากที่สุด คือ
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์มีการจัดการประชุม ฝึกอบรม ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรทุก
ระดับเข้าใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย
( Χ = ๔.๒๐) ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก ส่วนรายข้อที่มีระดับน้อยที่สุด คือ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ตรงกับสภาพความเป็นจริง มีค่าเฉลี่ย ( Χ = ๔.๐๔) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
๓) ด้านจิตตะ พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความคิดเห็นต่อการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ด้านจิตตะ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๗) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านจิตตะ พบว่า ผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความคิดเห็นต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทุกข้อ จําแนกเป็นรายข้อที่ระดับมากที่สุด คือ
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์มีการประชุมชี้แจงกําหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน และวิทยาลัยนครสวรรค์มีการรวบรวมเอกสาร คู่มือ จากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์
ความรู้ให้แก่บุคลากร มีค่าเฉลี่ย ( Χ = ๔.๐๘) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อที่มีระดับน้อยที่สุด คือ
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เอื้ออํานวยต่อการตรวจสอบ และ
การประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก มีค่าเฉลี่ย ( Χ = ๔.๐๔) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
๔) ด้านวิมังสา พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความคิดเห็นต่อการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ด้านวิมังสา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านวิมังสา พบว่า ผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความคิดเห็นต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทุกข้อ จําแนกเป็นรายข้อที่ระดับมากที่สุด คือ
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ย ( Χ = ๔.๑๗) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อที่ระดับน้อยที่สุดคือ
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์นําข้อมูลสารสนเทศรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มาปรับปรุงและพัฒนางาน
ที่ได้รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย ( Χ = ๓.๙๘) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
๔.๓ การเปรีย บเทียบความคิดเห็ น ของผู้บ ริห าร คณาจารย์ เจ้ าหน้าที่ และนิสิ ตต่ อ
การศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล
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ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่อการศึกษา
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามหลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔ ของวิ ท ยาลั ย สงฆ์ น ครสวรรค์ เ ป็ น การทดสอบ
สมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปรย่อยของตัวแปรต้น ได้แก่ การจําแนกตามเพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และตําแหน่ง ตามสมมติฐาน ดังนี้
เพศ จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่อการศึกษาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ในภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการศึกษาการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน (t = ๐.๗๕๐ ,
Sig = ๐.๔๕๔) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .
๐๕
อายุ จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่อการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ในภาพรวม พบว่า
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการศึกษาการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่มีระดับ
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .๐๕ ซึ่ ง ไม่ เ ป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ง ไว้ เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการศึกษาการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
สถานภาพ จากการศึ กษาความคิ ด เห็ นของผู้ บ ริหาร คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และนิ สิ ตต่อ
การศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ในภาพรวม
พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่มีสถานภาพต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน (t = ๐.๓๗๖ , Sig = ๐.๗๐๗) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่มีสถานภาพต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการศึกษาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ที่มี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ระดับการศึกษา จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่อ
การศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ในภาพรวม
พบว่ า ผู้ บริ หาร คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และนิ สิ ต ที่มี ร ะดั บการศึ กษาต่ า งกั น มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ
การศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์โดยภาพรวม
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ไม่แตกต่างกัน ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้าน พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ไม่แตกต่าง
กันทุกด้าน ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ตํ าแหน่ ง จากการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ และนิ สิ ต ต่ อ
การศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ในภาพรวม
พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่มีตําแหน่งต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการศึกษาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์โดยภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการศึกษาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ แตกต่างด้านฉันทะ ด้านจิต
ตะ และด้านวิมังสาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านวิริยะ
ไม่แตกต่างกัน ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ดังนั้นจึงได้ทําการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นคู่โดยภาพรวมของ ด้านฉันทะ
ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา จําแนกตามตําแหน่งด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant
Difference : LSD) ดังนี้
โดยภาพรวมของตําแหน่ง พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ที่มีตําแหน่ง เป็น
นิสิต มีความคิดเห็นต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ โดยภาพรวม น้อยกว่าผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ที่เป็นอาจารย์อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนด้านอื่นๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ด้านฉันทะ พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่มีตําแหน่ง เป็นนิสิต มีความ
คิดเห็นต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ด้าน
ฉันทะ น้อยกว่าผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เป็นอาจารย์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .
๐๑ ส่วนด้านอื่นๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ด้านจิตตะ พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่มีตําแหน่ง เป็นนิสิต มีความ
คิดเห็นต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ด้าน
จิตตะ น้อยกว่าผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เป็นเจ้าหน้าที่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.๐๕ ส่วนด้านอื่นๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ด้านวิมังสา พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่มีตําแหน่ง เป็นนิสิต มีความ
คิดเห็นต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ด้าน
วิมังสาน้อยกว่าผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เป็นอาจารย์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .
๐๕ ส่วนด้านอื่นๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
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๔.๔ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการศึกษาการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ในด้าน ฉันทะ วิริยะ จิตตะและวิมังสา
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่อยู่ในวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มีปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขกับการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔
ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ในแต่ละด้านดังนี้
ด้านฉันทะ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต้องการให้ปรับทัศนคติของบุคลากร
ในวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ให้เข้าใจและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาจํานวน ๕ คน
ผู ้บ ริห าร คณาจารย์ เจ้า หน้า ที ่ และนิส ิต ต้อ งการให้มี ก ารจั ด อบรมเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําจํานวน ๓ คน
ด้านวิริยะ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีความต้องการให้มีการจัดระบบการ
จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบจํานวน ๔ คน ผู้บ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ต้อ งการให้มีการ
วางแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจํานวน ๗ คน
ด้า นจิต ตะ ผู ้บ ริห าร คณาจารย์ เจ้า หน้า ที ่ และนิส ิต มีค วามต้อ งการให้ม ีก ารจั ด ตั้ ง
หน่วยงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างชัดเจนจํา นวน ๕ คน และผู้บ ริห าร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีต้องการให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายใน ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจํานวน ๔ คน
ด้านวิมัง สา ผู้บริห าร คณาจารย์ เจ้า หน้า ที่ และนิสิต มีค วามต้อ งการให้มีการนําข้อมูล
จากคณะกรรมการผู้ ต รวจประเมิ น มาใช้ ป รั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานอย่ า งจริ ง จั ง จํ า นวน ๕ คน และ
คณาจารย์ เจ้า หน้า ที่ และนิสิต มีค วามต้อ งการให้มีก ารส่ง เสริม ให้บุค ลากรทุก คนมีส่ว นร่ว มในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่องจํานวน ๒ คน
จากปัญ หา อุป สรรคและแนวทางแก้ไ ขกับ การประกัน คุณ ภาพการศึก ษาตามหลัก อิท ธิ
บาท ๔ ของวิท ยาลัย สงฆ์น ครสวรรค์ การศึ ก ษาการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของวิ ท ยาลั ย สงฆ์
นครสวรรค์ ควรคํานึงถึงหลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เพื่อนํามาประยุกต์ใช้
ในการเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพในการบริห ารงานของหน่ว ยงานองค์ก รของตนเอง ซึ ่ง ถือ เป็น สิ ่ง ที ่มี
ความสํา คัญ เป็น อย่า งมาก ทั้ง นี้เ นื่อ งจากผู้บ ริห าร คณาจารย์ เจ้า หน้า ที่ และนิสิต ทุก คนที่ทีศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ล้วนมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านคุณวุฒิ และวัยวุฒิ รวม
ไปถึง อุป นิสัย ใจคอที่แ ตกต่า งกัน แต่สิ่ง หนึ่ง ที่ผู้บ ริห าร คณาจารย์ เจ้า หน้า ที่ และนิสิต ทุก ท่า นต่า ง
คาดหวังไว้ก็คือ การประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ที่ดีและมีมาตรฐาน ซึ่งสิ่งนี้มิอาจ
เกิด ขึ้นได้หากผู้บ ริห าร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต นําไปบูรณาการใช้จริงในการบริห ารงานและ
เรียนรู้ปฏิบัติ
ดังนั้น สิ่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือ การสนับสนุนและส่งเสริมในการใช้หลักธรรมคืออิทธิบาท
๔ ที่กล่าวมานั้นควรให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานสถานศึกษาอย่าง ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นิสิต ต้อ งทํา ตนให้เ ป็น ผู้ใ ฝ่รู้อ ยู่ต ลอดเวลาเพื่อ ให้เ กิด ประสิท ธิภ าพในสถานศึก ษาของตนเอง เมื่อ
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ผู้บ ริห าร คณาจารย์ เจ้า หน้า ที่ และนิสิต ในสถานศึก ษามีค วามรู้แ ละเข้า ใจในการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาตามหลัก อิท ธิบ าท ๔ ก็จ ะมีความเข้า ใจที่ดีอัน ก่อ ให้เ กิด ความรู้ค วามเข้า ใจในการทํางาน
ของตนให้ดียิ่งขึ้นไป

๕.อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนิสิตต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สําคัญและน่าสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้
๕.๑ ความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่อการศึกษาการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่อการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน อันเนื่องมาจากหลักอิทธิบาท ๔ เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติดีแล้วเกิดความพอใจ ความรักใคร่ในสิ่งที่
ทําไม่ย่อท้อไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคและความยากลําบากจดจ่อเฝ้าคิดเรื่องนั้นใจอยู่กับงานนั้นด้วยการใช้
ปัญญาพิจารณาหาเหตุและผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ พระมหาวุฒิกร บัวทอง “การใช้
หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม ๗” ผลการศึกษาพบว่า ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๗
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้อิทธิบาท ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และยังสอดคล้องกับการวิจัยของ ชาตรี แนวจําปา ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิ
บาท ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” ผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้าน
วิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การ
ประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ และด้านจิตตะ ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับการวิจัยของ วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักอิทธิบาท ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากร
มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา
ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน อยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับการวิจัยของ ไพบูลย์ ตั้งใจ ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนั ก งาน ตามหลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔กรณี ศึ ก ษา บริ ษั ท แอมพาสอิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด อํ า เภอเมื อ งจั ง หวั ด
สมุทรปราการ” ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จํากัด อําเภอเมือง จังหวั ด
สมุทรปราการ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามหลักอิทธิบาท ๔ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = ๔.๒๗) ใน
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ด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (X = ๔.๐๙) อยู่ในระดับมากทุกด้าน
และยังสอดคล้องกับการวิจัยของ กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔” ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ตามทัศนะของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X = ๔.๑๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านฉันทะ อยู่ในระดับมากที่สุด (X = ๔.๒๖)
ส่วนด้านวิริยะ จิตตะ และวิมังสา อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านมีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย
ดังนี้
๑) ด้านฉันทะ จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นิสิตต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ด้าน
ฉันทะ โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มีความพอใจ
ความรักใคร่ในสิ่งที่ทํา และพอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ทํานั้น อยากทําสิ่งนั้นให้สําเร็จ ซึ่งสอคลองกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ใน
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญาปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการพัฒนา และยังสอดคล้องกับหลักธรรมของ
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ ให้ความหมายของคําว่า
“ฉันทะ” คือ ความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักใคร่สิ่งที่ทํา และพอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ทํานั้น อยาก
ทําสิ่งนั้นๆ ให้สําเร็จ อยากให้งานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุ พูดง่ายๆ ว่ารักงานและรักจุดหมายของงาน พูดให้
ลึกลงไปในทางธรรมว่า ความรักความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆ ของงาน
นั้น อยากทําให้สําเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามนั้น เมื่อเห็นสิ่งนั้นหรืองานนั้นกําลังเดินหน้าไปสู่จุดหมาย ก็
เกิดปีติเป็นความเอิบอิ่มใจ ครั้นสิ่งหรืองานที่ทํานั้นบรรลุจุดหมายก็รับโสมนัสเป็นความฉ่ําชื่นใจที่พร้อม
ด้วยความรู้สึกโปร่งโล่งผ่องใสเบิกบานแผ่ออกไปเป็นอิสระไร้ขอบเขต ถ้าสามารถปลุกเร้าฉันทะให้เกิด
อย่างแรงกล้า เกิดความรักในคุณค่าความดีงามความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นหรือจุดหมายนั้นอย่างเต็มที่แล้ว
คนก็จะทุ่มเทชีวิตและจิตใจอุทิศให้แก่สิ่งนั้นเมื่อรักแท้ก็มอบใจให้อาจถึงขนาดยอมสละชีวิตเพื่อสิ่งนั้นได้
เมื่อมีฉันทะนําแล้วก็ต้องการทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดให้สําเร็จผลอย่างดีที่สุดของสิ่งนั้นของงานนั้น ไม่ห่วงพะวง
กับสิ่งล่อเร้าหรือผลตอบแทนทั้งหลาย จิตใจก็มุ่งแน่วแน่มั่นคงในการดําเนินสู่จุดหมาย เดินเรียบสม่ําเสมอ
ไม่ซ่าน ไม่ส่าย ฉันทสมาธิจึงเกิดขึ้นโดยนัยนี้ และพร้อมกับปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์ก็ย่อม
เกิดควบคู่มาด้วย และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระมหาวุฒิกร บัวทอง “การใช้หลักอิทธิบาท ๔
ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาในกลุ่ม ๗” ผลการศึกษาพบว่า ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๗ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้อิทธิบาท ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชาตรี แนวจําปา ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิ
บาท ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” ผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้าน
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วิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การ
ประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ และด้านจิตตะ ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับการวิจัยของ วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักอิทธิบาท ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากร
มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา
ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน อยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับการวิจัยของ ไพบูลย์ ตั้งใจ ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนั ก งาน ตามหลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔กรณี ศึ ก ษา บริ ษั ท แอมพาสอิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด อํ า เภอเมื อ งจั ง หวั ด
สมุทรปราการ” ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จํากัด อําเภอเมือง จังหวั ด
สมุทรปราการ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามหลักอิทธิบาท ๔ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = ๔.๒๗) ใน
ด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (X = ๔.๐๙) อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน และยังสอดคล้องกับการวิจัยของ กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล
ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔” ผลการศึกษาพบว่า
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ตามทัศนะของบุคลากร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = ๔.๑๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านฉันทะ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X = ๔.๒๖) ส่วนด้านวิริยะ จิตตะ และวิมังสา อยู่ในระดับมาก
๒) ด้านวิริยะ จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
ต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ด้านวิริยะ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มีความอาจหาญ
แกล้วกล้า บากบั่น ก้าวไปใจสู้ ไม่ย่อท้อไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคและความยากลําบาก ซึ่งสอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ในองค์
ประกับที่ ๒ การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมพัฒนานิสิต องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย และยัง
สอดคล้องกับหลักธรรมของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ ให้
ความหมายของคําว่า “วิริยะ” คือ ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบั่น ก้าวไป ใจสู้ ไม่ย่อท้อไม่หวั่นกลัวต่อ
อุปสรรคและความยากลําบาก เมื่อคนรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึง ถ้าวิริยะเกิดขึ้นแก่เขาแล้ว แม้
ได้ยินว่าจุดหมายนั้นจะลุถึงได้ยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใช้เวลาเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเขาก็ไม่ท้อถอย
กลับเห็นเป็นสิ่งท้าทายที่เขาจะเอาชนะให้ได้ทําให้สําเร็จ คนที่มีความเพียร เท่ากับมีแรงหนุน เวลาทํางาน
หรือปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแน่วแน่มั่นคง พุ่งตรงต่อจุดหมาย สมาธิก็เกิดขึ้นได้ เรียกว่าเป็นวิริยสมาธิ
พร้อมทั้งมีปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์เข้าประกอบคู่ไปด้วยกัน และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พระมหาวุฒิกร บัวทอง “การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม ๗” ผลการศึกษาพบว่า ครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๗ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้อิทธิบาท ๔ ในการ
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บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชาตรี
แนวจําปา ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสํานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีการประยุกต์ใช้อิทธิ
บาท ๔ ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ และด้าน
จิตตะ ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการวิจัยของ วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได้
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์
วิทยา จังหวัดนครสวรรค์” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔
ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะด้ า น อยู่ ใ นระดั บ มาก และยั ง สอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของ ไพบู ล ย์ ตั้ ง ใจ ได้
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามหลักอิทธิบาท ๔กรณีศึกษา
บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จํากัด อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ” ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน บริษัท
แอมพาสอินดัสตรี จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = ๔.๒๗) ในด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน) ส่วนที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุด (X = ๔.๐๙) อยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับการวิจัยของ กัญก์วฬาภรณ์
กลิ่นนิ่มนวล ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตาม
หลักอิทธิบาท ๔” ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ตามทัศนะของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = ๔.๑๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านฉันทะ อยู่ในระดับมากที่สุด (X = ๔.๒๖) ส่วนด้านวิริยะ จิตตะ และวิมังสา อยู่ในระดับมาก
๓) ด้านจิตตะ จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
ต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ด้านจิตตะ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มีความคิดจอจ่อ หรือ
เอาใจฝักใฝ่ มีจิตผูกพัน จดจ่อเฝ้าคิดเรื่องนั้นใจอยู่กับงานนั้น ไม่ปล่อย ไม่ห่างไปไหน ซึ่งสอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาการประกันศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ในองค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและกร
จัดการ องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ และยังสอดคล้องกับหลักธรรมของ พระธรรมปิฎก
(ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ ให้ความหมายของคําว่า “จิตตะ” คือ ความคิด
จดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิตผูกพัน จดจ่อเฝ้าคิดเรื่องนั้นใจอยู่กับงานนั้น ไม่ปล่อย ไม่ห่างไป
ไหน ถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรืองานอย่างใดอย่างหนึ่ง คนผู้นั้นจะไม่สนใจไม่
รับรู้เรื่องอื่นๆ ใครพูดอะไรเรื่องอื่นๆ ไม่สนใจ แต่ถ้าพูดเรื่องงานนั้นจะสนใจเป็นพิเศษทันที บางทีจัดทํา
เรื่องนั้น งานนั้น ขลุกง่วนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เอาใจใส่ร่างกายการแต่งเนื้อแต่งตัว อะไรเกิดขึ้นก็ไม่สนใจ
เรื่องอื่นเกิดขึ้นใกล้ๆ บางที่ก็ไม่รู้ ทําจนลืมวันลืมคืน ลืมกินลืมนอน ความมีใจฝักใฝ่เช่นนี้ ย่อมนําให้สมาธิ
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เกิดขึ้น จิตจะแน่วแน่ แนบสนิทในกิจที่ทํา มีกําลังมากเฉพาะสําหรับกิจนั้น เรียกว่าเป็นจิตตสมาธิ พร้อม
กันนั้นก็เกิดปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์ร่วมสนับสนุนไปด้วย และยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ พระมหาวุฒิกร บัวทอง “การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม ๗” ผลการศึกษาพบว่า ครูโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๗ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้อิทธิบาท ๔ ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชาตรี แนวจําปา ได้
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสํานักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ได้แก่
ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ และด้านจิตตะ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการวิจัยของ วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได้ทําการศึกษา
วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัด
นครสวรรค์” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ด้าน
ฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการวิจัยของ ไพบูลย์ ตั้งใจ ได้ทําการศึกษา
วิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามหลักอิทธิบาท ๔กรณีศึกษา บริษัท แอมพาส
อินดัสตรี จํากัด อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ” ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน บริษัท แอมพาสอินดัส
ตรี จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามหลักอิทธิบาท ๔ ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = ๔.๒๗) ในด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (X =
๔.๐๙) อยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับการวิจัยของ กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล ได้
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔”
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ตาม
ทัศนะของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = ๔.๑๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านฉันทะ
อยู่ในระดับมากที่สุด (X = ๔.๒๖) ส่วนด้านวิริยะ จิตตะ และวิมังสา อยู่ในระดับมาก
๔) ด้านวิมังสา จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นิสิตต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ด้าน
วิมังสา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า ที่ และนิ สิตในวิ ทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มีความ
สอบสวนไตร่ตรอง การใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อน
ข้อบกพร้องหรือขัดข้อง ซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ในองค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และยัง
สอดคล้องกับหลักธรรมของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ ให้
ความหมายของคําว่า “วิมังสา” คือ ความสอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่ การใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญ
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ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อน เกินเลย บกพร่องหรือขัดข้อง เป็นต้นในกิจที่ทํา รู้จัก
ทดลองและคิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุง ข้อนี้เป็นการใช้ปัญญาชักนําสมาธิ ซึ่งจะเห็นได้ไม่ยากคนมีวิมังสา
เป็นพวกชอบคิด ค้นหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เมื่อทําอะไร ก็คิดพิจารณาทดสอบไป เช่นคิดว่าผลนี้
เกิดจากสาเหตุอะไร ทําไมจึงเป็นอย่างนี้ ผลคราวนี้เกิดจากปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบเหล่านี้เท่านั้น ลอง
เปลี่ยนองค์ประกอบนั้นแล้ว ไม่เกิดผลอย่างที่คาดหมาย เป็นเพราะอะไร จะแก้ไขที่จุดไหน ฯลฯ เป็นเหตุ
ให้จิตแน่วแน่แล่นดิ่งไปกับเรื่องที่พิจารณา ไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวก และมีกําลังเรียกว่าวิมังสาสมาธิ ซึ่งจะมี
ปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์เกิดมาด้วย เช่นเดียวกับสมาธิข้ออื่นๆ และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พระมหาวุฒิกร บัวทอง “การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม ๗” ผลการศึกษาพบว่า ครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๗ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้อิทธิบาท ๔ ในการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชาตรี
แนวจําปา ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสํานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีการประยุกต์ใช้อิทธิ
บาท ๔ ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ และด้าน
จิตตะ ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการวิจัยของ วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได้
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์
วิทยา จังหวัดนครสวรรค์” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔
ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะด้ า น อยู่ ใ นระดั บ มาก และยั ง สอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของ ไพบู ล ย์ ตั้ ง ใจ ได้
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามหลักอิทธิบาท ๔กรณีศึกษา
บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จํากัด อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ” ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน บริษัท
แอมพาสอินดัสตรี จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = ๔.๒๗) ในด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน) ส่วนที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุด (X = ๔.๐๙) อยู่ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับการวิจัยของ กัญก์วฬาภรณ์
กลิ่นนิ่มนวล ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตาม
หลักอิทธิบาท ๔” ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ตามทัศนะของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = ๔.๑๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านฉันทะ อยู่ในระดับมากที่สุด (X = ๔.๒๖) ส่วนด้านวิริยะ จิตตะ และวิมังสา อยู่ในระดับมาก
๕.๒ เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่อการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล
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การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่อการศึกษาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา และตําแหน่ง พบว่าผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่มีเพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่อการศึกษาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านตําแหน่ง พบว่าครูผู้สอนที่มีขนาดโรงเรียนต่างกันมีความ
คิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ แตกต่างด้านฉันทะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านวิริยะ ไม่แตกต่างกัน ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ เมื่อ
พิจารณาแต่ละส่วนอภิปรายดังนี้
เพศ ที่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่อการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน ของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔
ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ไม่ได้แบ่งแยกชาย-หญิง จึงทําให้มีความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชาตรี แนวจําปา ได้
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสํานักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีเพศ ระดับการศึกษา และ
ตําแหน่ง ที่ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์” ผลการศึกษาพบว่า
ความคิดเห็นของบุคลากรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่ง ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ไพบูลย์ ตั้งใจ ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตามหลักอิทธิบาท ๔กรณีศึกษา บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จํากัด อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ” ผล
การศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ฝ่ายที่สังกัด และประสบการณ์ทางาน พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลไม่มีผลทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จํากัด
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตามหลักอิทธิบาท ๔ ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
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ตําแหน่ง และรายได้ ต่างกันมีทัศนะต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตาม
หลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อายุ ที่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่อการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน ของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔
ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ไม่ได้เจาะจงช่วงอายุของแต่ละคน จึงทําให้มีความคิดเห็นของผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชาตรี แนว
จําปา ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสํานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีเพศ ระดับการศึกษา
และตําแหน่ง ที่ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์” ผลการศึกษาพบว่า
ความคิดเห็นของบุคลากรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่ง ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ไพบูลย์ ตั้งใจ ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตามหลักอิทธิบาท ๔กรณีศึกษา บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จํากัด อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ” ผล
การศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ฝ่ายที่สังกัด และประสบการณ์ทางาน พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลไม่มีผลทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จํากัด
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตามหลักอิทธิบาท ๔ ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหน่ง และรายได้ ต่างกันมีทัศนะต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตาม
หลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
สถานภาพ ที่ แ ตกต่ างกั น ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริหาร คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และนิ สิ ต ต่ อ
การศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน
ของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท
๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ไม่ได้เจาะจงถามบุคคลที่อยู่ในสถานภาพเดียวกัน จึงทําให้มีความคิดเห็น
ของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ พระมหาสมคิด โครธา ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ การใช้อิทธิบาท ๔ ในการเรียนของพระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผลการศึกษาพบว่าพระนิสิตสถานภาพแตกต่างกันมีการใช้
อิทธิบาท ๔ แตกต่างกัน และยังไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พระมหาวุฒิกร บัวทอง ได้
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็น
ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม ๗” ผลการศึกษาพบว่า ครูโรงเรียนพระปริยัติ
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ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๗ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้อิทธิบาท ๔ ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนครูที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิบาท
๔ แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่อ
การศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน
ของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตต่อการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท
๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ไม่ได้เจาะจงช่วงระดับการศึกษาของแต่ละคน จึงทําให้มีความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ชาตรี แนวจําปา ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีเพศ ระดับ
การศึกษา และตําแหน่ง ที่ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์” ผล
การศึ กษาพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ตามหลั กอิทธิบาท ๔ ของ
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่ง ไม่แตกต่าง
กัน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไพบูลย์ ตั้งใจ ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ตามหลักอิทธิบาท ๔กรณีศึกษา บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จํากัด อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการศึกษาพบว่า
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ฝ่ายที่สังกัด และ
ประสบการณ์ทางาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตามหลักอิทธิบาท ๔ ไม่แตกต่างกัน
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล
ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔” ผลการศึกษาพบว่า
บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และรายได้ ต่างกันมีทัศนะต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ตํ า แหน่ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ และนิ สิ ต ต่ อ
การศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ ทั้งนี้เนื่องจากตําแหน่งที่แตกต่างกันไป ทําให้ความคิดเห็น
ของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ชาตรี แนวจําปา ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีเพศ ระดับ
การศึกษา และตําแหน่ง ที่ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์” ผล
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การศึกษาพบว่า บุคลากรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน่ง ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่ง และรายได้ ต่างกันมีทัศนะต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัด
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ภาค ๕
บทความวิทยานิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของที่ว่าการ
อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
Quality of public service according four sangahavatthu of takfa
districtoffice, nakhonsawan province
พระมหาวัชชัย วิภชฺชเมธี (เถื่อนมูลแสน)
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ องคุ ณภาพการให้ บ ริ ก ารประชาชนตามหลั ก สั ง คหวั ต ถุ ๔ ของที่ ว่ า การ
อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์นี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ (๑) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ (๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพ
การให้บริการประชาชน โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔
การดําเนินการวิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๓๗๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ โดยใช้ สถิ ติค่าความถี่ (Frequency) ค่า ร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way anova) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามี
ความแตกต่างจะทําการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ (Least Significant Difference :
LSD) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕
ผลการวิจัยพบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
ที่ว่าการอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( Χ =๓.๖๓)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทานอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นๆอยู่ในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของ
ที่ ว่ า การอํ า เภอตากฟ้ า จั ง หวั ด นครสวรรค์ โดยจํ า แนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
คุณภาพการให้บริการประชาชนของที่ว่าการอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้านเพศ และด้าน
อาชีพ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ด้าน
อายุและด้านรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
ปัญ หา อุ ปสรรค ในการให้ บริ การประชาชนตามหลักสังคหวัต ถุ ๔ ของที่ว่ าการ
อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ในการให้บริการของเจ้าหน้าที ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน บาง
ท่านมีความอนุเคราะห์ดี บางท่านเข้มงวดในกฎเกณฑ์มากไป ประชาชนไม่ได้รับการบริการอย่าง
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เพียงพอ ไม่มีการจัดน้ําดื่มและช่องทางสําหรับผู้สูงอายุเจ้าหน้าที่บางคนยังขาดความเป็นกันเองกับ
ประชาชนที่มาข้อรับบริการ ขาดการชี้แจง
ข้อเสนอแนะที่ว่าการอําเภอควรจัดน้ําดื่มให้กับประชาชนที่มาข้อรับบริการและช่องทาง
สําหรับผู้สูงอายุและควรให้คําอธิบายต่างๆกับประชาชนที่มาขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติตนให้
เป็นกันเองกับประชาชนที่มาขอรับบริการและควรมีการชี้แจงสิ่งต่างๆให้กับประชาชนในทุกด้านพร้อม
การให้บริการเท่าเทียมกันโดยยึดกฎระเบียบข้อบังคับเดียวกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป
Abstract
The objectives of this study were: 1) to study level of quality of public
service according to four Sangahavatthu of Takfa District Office, Nakhonsawan
Province, 2) to compare the opinion of the people toward the public service of Takfa
District Office, Nakhonsawan Province by classifying on the personal factors and 3) to
study problems, barriers and suggestions for the public service of Takfa District Office,
Nakhonsawan Province.
This research applied Survey Research. The sample of the study was 370
people. The instrument of the study was the questionnaires. The analysis of data
used Statistical Package for Social Science. The statistics used Frequency, Percentage,
Mean, Standard deviation, and F-test by One Way ANOVA and Least Significant
Difference: LSD at 0.05 of statistical significance.
The results of the study found that
Overall, the people had the opinion toward public service according to
the four Sangahavatthu of Takfa District Office, Nakhonsawan Province in high level.
When considering each aspect, it was found that the people having the opinion
toward the public service according to the four Sangahavatthu of Takfa District Office,
Nakhonsawan Province in Dana were in middle level. However, the people having
the opinion toward the public service according to the four Sangahavatthu of Takfa
District Office, Nakhonsawan Province were in high level for the other aspects.
For the comparison of the people’s opinion toward the public service
according to the four Sangahavatthu of Takfa District Office, Nakhonsawan Province
by classifying on the personal factors: sex, age, educational degrees, occupations,
and income per month, it was found that the people had no different opinion
toward the public service according to the four Sangahavatthu of Takfa District Office,
Nakhonsawan Province in the sex and the occupations. However, the people had the
different opinion toward the public service according to the four Sangahavatthu of
Takfa District Office, Nakhonsawan Province in the educational degrees at 0.01 of
statistical significance, and the people had the different opinion toward the public
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service according to the four Sangahavatthu of Takfa District Office, Nakhonsawan
Province in the age and the income per month at 0.05 of statistical significance.
The problems and the barriers in the public service according to the four
Sangahavatthu of Takfa District Office, Nakhonsawan Province was that each staff
served unequally. Someone was generous. Someone was strict to the regulations. It
made the people not served from the staffs sufficient. The staffs did not provide the
drinking water and the way for the elders. The staffs had a lack of intimacy with the
people. The people did not get the explanation from the staffs. The suggestions
were that the staffs should provide the drinking water and the way for the elders,
give the explanation for the people. The staffs should perform the intimacy with the
people, and serve equally to develop permanently.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ตั้งแต่มีการปฏิรูประบบราชการในปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมานั้น รัฐบาลได้ดําเนินการเร่งรัด
ให้หน่วยงานของรัฐทุกองค์กรมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้รับบริการให้
ได้รั บบริ การที่ดี เรีย กว่า การบริ หารภาครัฐที่ ดีดังจะเห็นได้จากหน่ วยงานภาครั ฐ เริ่มดํ าเนิ นการ
ปรับปรุงระบบการให้บริการแก่ประชาชนหรือ ผู้รับบริการในด้านต่างๆ เช่น ด้านความสะดวก ความ
รวดเร็ว ความยุติธรรม เป็นต้น โดยมีการลดขั้นตอนในการทํางาน การอํานวยสะดวกต่างๆเพื่อให้
ประชาชนหรือผู้รับบริการพึงพอใจหน่วยงาน ภาครัฐอย่างสูงสุด จากข้าราชการ เช้าชามเย็นชาม ดุ
ข่มคู่ ประชาชน กลับกลายมาเป็นการบริการด้วยจิตใจ โดยความเติมใจ ฝักใฝ่ ใส่ใจ ห่วงใยและเอื้อ
อาทร เพราะต้ องตระหนั กอยู่เ สมอว่ า ประชาชนหรื อผู้ รับ บริ การคือนายจ้ า ง เพราะเงิ นเดือนของ
ข้าราชการก็คือเงินภาษีของประชาชนนั้นเอง และสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานก็
คือ ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการนั้นเอง ฉะนั้นการทําให้ประชาชนหรือผู้รับบริการมี
ความเติมใจ จึงเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่ให้บริการทุกแห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและหัวใจ
สําคัญในการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการก็คือ
การบริการที่ดี ของผู้ให้บริการซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรขององค์กร นั้นเอง การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการจะประสบความสําเร็จได้นั้น บุคลากรขององค์กรต้องมีจิตสํานึกต่อการบริการสาธารณะ
และปรารถนาที่จะปรับปรุงพัฒนา คุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ
การบริการเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้แก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆอีก
ต่อไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้บริการที่รัฐกําหนดให้ประชาชนต้องมารับจากหน่วยงานรัฐ มีแนวโน้มที่จะ
ลดลงก็ตาม สิ่งที่หน้าจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์ ก็คือประชาชนจะได้รับการศึกษา
สูงขึ้น เวลาของผู้คนที่ต้องดิ้นรนเพื่อการดํารงชีวิตมีความหมายมากขึ้น ภาคเอกชนเน้นการแข่งขัน
ด้านบริการ ปรากฏการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ ได้สร้างความคาดหวังโดยประชาชนว่าจะต้องได้รับบริการที่
ดี จ ากรั ฐ มากขึ้ น ความคาดหวั ง เช่ น นี้ กํ า หลั ง กลายเป็ น สิ่ ง ที่ ป ระชาชน สื่ อ มวลชน และตั ว แทน
ประชาชนผลักดันเพื่อให้เกิดผล และย่อมเป็นแรงกดดันซึ่งหน่วยบริการของรัฐและเจ้าหน้าที่บริการ
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ต้องตอบสนองมากขึ้น หางความต้องการแรงกดดันมิได้รับการตอบสนองที่ดีจากหน่วยบริการของรัฐ
และความขั ด แย้ ง ระหว่ า งประชาชนและเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ก ารย่ อ มเกิ ด ขึ้ น ติ ด ตามมา เท่ า ที่ เ ป็ น อยู่
หน่วยงานของรัฐได้พยายามเร่งรัดพัฒนาบริการที่จัดให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ทําให้การ
บริการของรัฐมีความรวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นและถูกต้องขึ้นทําให้ได้รับความชื่นชมยกย่องจากประชาชน
โดยทั่วไปกระนั้นก็ตามปัญหาของการบริการจากภาครัฐก็จังคงอยู่ในหลายอีกหน่วยบริการ ปัญหาที่
ได้บริการกล่าวขานส่วนใหญ่ได้แก่เรื่องความยุ่งยากซับซ้อนโดยเพราะในแง่ของกฎระเบียบ ขั้นตอน
และเงื่ อนไขต่ างๆ ที่ ประชาชนต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนในการของรับบริการจากภาครัฐ นอกจากนี้
ปัญหาใหญ่ที่คงค้างอยู่ ได้แก่ ความโปร่งใสในการบริการ และความสุภาพเป็นกันเองรวมทั้งความเติม
ใจช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่บริการของรัฐ๑
ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะต้องศึกษาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของที่ว่าการอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ที่ว่าการอําเภอนี้ถือว่า
เป็นองค์กรหนึ่งและเป็นที่เป็นศูนย์กลางของประชาชนและบัญชาการข้าราชการในอําเภอนั้นตลอดจน
แก้ไข้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เข้ามาขอรับการให้บริการในหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของการเกิดจนถึงการตาย เป็นต้น ข้าราชการนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถได้ผ่านการ
ฝึกอบรมองค์ความรู้ ได้ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อบรรณเท่าทุกข์บํารุงสุข
ของประชาชนที่มาติดต่อราชการ ฉะนั้นความพึงพอใจในการมาขอรับบริการจึงมีความสําคัญเพราะ
จะทําให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ใกล้ชิดกับประชาชนและเข้าถึงประชาชนได้ง่าย การปกครองนั้นก็
จะทําไรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐและ
ประชาชนผู้มาใช้บริการ

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของที่ว่าการ
อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของ
ที่ว่าการอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หา อุ ป สรรคและข้ อ เสนอแนะต่ อ การให้ บ ริ ก ารประชาชนตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของที่ว่าการอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๓๗๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
๑

ปรัชญา เวสารัชช์, การบริการประชาชนทําได้ไม่ยาก (ถ้าอยากทํา), (กรุงเทพมหานคร : กราฟิค
ฟอร์แมน (ไทยแลนด์) จํากัด, ๒๕๔๐), หน้า ๘๙.
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สังคมศาสตร์ โดยใช้ สถิ ติค่าความถี่ (Frequency) ค่า ร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way anova) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามี
ความแตกต่างจะทําการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ (Least Significant Difference :
LSD) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕

๔.สรุปผลการวิจัย
๔.๑ ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าประชาชนที่ใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่ พบว่า เป็น
เพศหญิง จํานวน ๒๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑ มีอายุ ๒๑ – ๓๕ ปี จํานวน ๑๖๑ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๔๓.๓ มี ก ารศึ ก ษาต่ํ า กว่ า ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน ๒๐๙ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕๖.๒ มี รั บ จ้ า ง/
เกษตรกรรม จํานวน ๑๗๖ คน คิด เป็ นร้อยละ ๔๗.๓ มีร ายได้ ต่อเดือน ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐บาท
จํานวน ๒๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑
๔.๒ ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่างต่อสังคหวัตถุ๔ พบว่า
๑.ด้านทาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๙ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังหควัตถุ ๔
ของที่ว่าการอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก ๓ ข้อ คือ ๑.เจ้าหน้าที่จัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกสบายแก่ประชาชนที่มาติดราชการเป็นอย่างดี ๒. มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําช่วยเหลือและ
ให้คําปรึกษาแก่ประชาชนที่มาติดราชการอย่างทั่วถึง ๓. เจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกทุกๆด้าน
๒.ด้านปิยวาจา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๕ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังหควัตถุ ๔ ของ
ที่ว่าการอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง ๓ ข้อ คือ ๑. เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้ม
แจ่มใสและพูดจาด้วยความจริงใจ ๒. เจ้าหน้าที่แสดงอาการพึงพอใจที่ได้ให้บริการต่อประชาชน ๓.
เจ้าหน้าที่มีจิตสาธารณะ(จิตใจที่จะช่วยเหลือ)กับประชาชนผู้มาติดต่อ
๓.ด้านอัตถจริยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๑ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังหควัตถุ ๔
ของที่ว่าการอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก ๓ ข้อ คือ ๑. เจ้าหน้าที่ที่มาติดต่อ
ราชการแสดงความเติมใจที่ให้บริการแก่ประชาชน ๒. เจ้าหน้าที่มีความเสียสละในการให้บริการแก่
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ๓. เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
๔.ด้านสมานัตตตา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๕ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังหควัตถุ ๔
ของที่ว่าการอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง ๓ ข้อ คือ ๑. เจ้าหน้าที่ให้บริการ
แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ๒. เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน
ด้วยความโปร่งใส ๓. เจ้าหน้าที่ช่วยแก่ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างตรงไปตรงมาแก่ประชาชนที่มารับ
บริการ
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๔.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ ของที่ว่าการอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เมื่อพิจารณา
ผลการวิจัยในแต่ละด้านสามารถนํามาอภิปรายผลตามสมมติฐานได้ดังนี้
เพศ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของที่ว่าการอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดต่อ
คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของที่ว่าการอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
อายุ ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการประชาชนตามหลักสังคห
วั ต ถุ ๔ ของที่ ว่ า การอํ า เภอตากฟ้ า จั งหวั ด นครสวรรค์ โดยภาพรวมแตกต่ า งกั น ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านอัตถจริยา ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของที่ว่าการอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
แตกต่างกัน ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการประชาชนตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของที่ว่าการอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านอัตถจริยา ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของที่ว่าการอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
แตกต่างกัน ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน
อาชี พ ประชาชนที่ มี อ ายุ ต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การให้ บ ริ ก ารประชาชนตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของที่ว่าการอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทานและด้านอัตถจริยา ประชาชนที่
มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของที่ว่าการอําเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์แตกต่างกัน ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน
รายได้ต่อเดือน ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการประชาชนตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของที่ว่าการอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทาน ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของที่ว่าการอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
แตกต่างกัน ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลตากฟ้า
อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
Participation of people in public service of Takfa municipality in Takfa district,
Nakhonsawan province
พระมหาปรีชา วรทสฺสี (บุญทอง)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บทคัดย่อ
การวิ จั ย วิ จั ย เรื่ อง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ทํ าบริ การสาธารณะของ
เทศบาลตําบลตากฟ้าอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์นี้ มีวัตถุประสงค์คือ (๑) เพื่อศึกษาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์ (๒) เพื่อเปรีย บเทียบการมี ส่ว นร่ วมของประชาชนในการจั ดทํ าบริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ(๓) เพื่อ
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาล
ตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
ดําเนินการศึกษาวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามกับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตําบลตากฟ้า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้น
ไป สุ่มกลุ่มตัวอย่างได้ จํานวน ๓๓๘ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถาม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามโดยใช้ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ การวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์ โดยใช้ สถิ ติค่าความถี่ (Frequency) ค่า ร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามี
ความแตกต่างจะทําการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ (Least Significant Difference :
LSD) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕
ผลการศึกษา พบว่า
๑. ประชาชนมี ความคิ ด เห็ น ต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ทํ า ให้ บ ริ การ
สาธารณะของเทศบาลตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
อยู่ในระดับ ปานกลาง ทุกด้าน
๒. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
ของเทศบาลตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์เทศบาลตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า
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จังหวัดนครสวรรค์ ด้านเพศ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอายุ ด้านการศึกษา แตกต่างกัน มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และด้านอาชีพ และด้านรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕
๓. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําบริการ
สาธารณะของเทศบาลตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลตากฟ้า คือ ๑) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทําบริการสาธารณะทั้งเรื่องจํานวนและคุณภาพ ๒)
มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการดําเนินการบริการสาธารณะสู่สาธารณะชน ๓) นําศักยภาพที่
มีในทุกภาคส่วนมาใช้ในการจัดทําบริการสาธารณะ ๔) กระบวนการและกลไกที่สําคัญทางด้าน
การเมืองการบริหาร จะเป็นตัวช่วยเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเข้ามามี
ส่วนร่วม และ๕) ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะเช่น การบริหาร
จัดการงบประมาณท้องถิ่น การทุจริตคอรัปชั่นในการบริหารงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดทําบริการ
สาธารณะเป็นต้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างสูงสุด และเสมอภาคเท่าเทียมกัน
สืบไป
Abstract
The objectives of this study were: 1) to study participation of people in
the public service of Takfa Municipality in Takfa District, Nakhonsawan Province, 2) to
compare the participation of the people in the public service of Takfa Municipality in
Takfa District, Nakhonsawan Province by classifying on the personal factors and 3) to
study problems and barriers in the participation of the people in the public service
of Takfa Municipality in Takfa District, Nakhonsawan Province.
This research applied Survey Research. The sample of the study was 338
people aging more than eighteen years old. The instrument of the study was the
questionnaires. The analysis of data used Statistical Package for Social Science. The
statistics used Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation, t-test, and F-test by
One Way ANOVA and Least Significant Difference: LSD at 0.05 of statistical
significance.
The results of the study found that
1. Overall, the people had the opinion toward the participation of the
people in the public service of Takfa Municipality in Takfa District, Nakhonsawan
Province in middle level. When considering each aspect, it was found that the
people had the opinion toward the participation of the people in the public service
of Takfa Municipality in Takfa District, Nakhonsawan Province in middle level for all
aspects.
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2. For the comparison of the people had the opinion toward the
participation of the people in the public service of Takfa Municipality in Takfa District,
Nakhonsawan Province by classifying on the personal factors: sex, age, educational
degrees, occupations, and income per month, it was found that the people had no
different opinion toward the participation of the people in the public service of Takfa
Municipality in Takfa District, Nakhonsawan Province in the sex. However, the people
had the different opinion toward the participation of the people in the public service
of Takfa Municipality in Takfa District, Nakhonsawan Province in the age and the
educational degrees at 0.01 of statistical significance, and the people had the
different opinion toward the participation of the people in the public service of Takfa
Municipality in Takfa District, Nakhonsawan Province in the occupations and the
income per month at 0.05 of statistical significance.
3. The problems and the suggestions for the participation of the people
in the public service of Takfa Municipality in Takfa District, Nakhonsawan Province
where 1) increasing the effectiveness of the personnel to respond to the public
service in the quantity and the quality, 2) focusing on spreading the information and
the news in the service for the people, 3) applying the potential of the personnel for
the public service, 4) the political and administrative process and machinery helped
to be connected to the cooperation of all section within the organization in the
participation, and 5) having the research relating the public service such as the
administration of the local budget, the corruption in the administration, the
evaluation of the working according to the strategic plan for the local development,
and the evaluation of the effectiveness and the efficiency in the public service for
the benefit of the local people.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ในปัจจุบันสภาพการณ์ของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งผลกระทบโดยตรงต่อการดํารงวิถีชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็น
สังคม ชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ทําให้สังคมไทยและคนไทยพัฒนาไปสู่สังคมแห่งประชาธิปไตยยุคใหม่
ซึ่งได้ รั บอิ ทธิพลส่ว นหนึ่ งเป็ นผลสืบ เนื่องมาจากรัฐ ธรรมนูญ ฉบับ ปี ๒๕๔๐ สื บ เนื่ องมาจนถึ งการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ว่าด้วยหลักการสนับสนุนการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นในหมวดต่าง ๆ อาทิเช่น สิทธิและเสรีภาพของชนชาว
ไทย แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนการตรวจสอบการ
ใช้อํานาจรัฐ และการปกครองท้องถิ่น ซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นและเห็นได้ชัดจากรัฐธรรมนูญฉบับ
ก่อน ๆ คือ บทบัญญัติว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะรัฐต้องจัดสวัสดิการขั้น
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พื้นฐานแก่ประชาชนทุกชนชั้น ซึ่งมีสภาพบังคับให้รัฐต้องทํา สอดคล้องกับเรื่องของแนวนโยบายแห่ง
รัฐ ที่ได้กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสจัดทําบริการสาธารณะ ให้ประชาชน
ได้ อ ย่ า งพอเพี ย งและตรงกั บ ความต้ อ งการของประชาชนการกระจายอํ า นาจการจั ด ทํ า บริ ก าร
สาธารณะไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการใน
การโอนถ่า ยภารกิ จ งบประมาณ และอั ตรากํา ลังของราชการส่ วนกลางและส่ วนภู มิภ าคไปให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ชัดเจน เพื่อให้บังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ หลักการสําคัญส่วนหนึ่งที่ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความเป็นอิสระขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นในการกําหนดนโยบาย การจัดการบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ภายใต้กรอบของกฎหมายและการจัดแบ่งภารกิจในการบริการสาธารณะระหว่างรัฐบาลและองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ได้แก่ หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความอิสระภายใต้
กรอบของกฎหมาย หลักการจัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่ง
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะระดับชุมชนท้องถิ่น และ
สุดท้ายหลักประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริมให้มีทิศทางและ
การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณภาพมาตรฐาน บริหารงานอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๒
เทศบาลตําบลตากฟ้า" เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดิมมีฐานะเป็น "สุขาภิบาลตาก
ฟ้ า " ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ต่ อ มาได้ รั บ การ
เปลี่ ย นแปลงฐานะเป็ น เทศบาลตํ า บลตากฟ้ า ” เป็ น องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เดิ ม มี ฐ านะเป็ น
“สุขาภิบาลตากฟ้า” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๕ ต่อมา
ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เทศบาลตําบลตากฟ้า เป็นเทศบาลขนาด
เล็กจากผลการดําเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลตากฟ้า จากตารางเปรียบเทียบ
ได้ดําเนินงานจัดทําแผนรองรับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพที่ดี มีคุณธรรมนําความรู้ ให้เกิด
ความผาสุก จํานวน ๒๗๖ โครงการ ดําเนินการได้เพียง ๙๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๘ ของ
โครงการทั้งหมด จากผลการดํา เนินงานตามเป้ าหมายยุทธศาสตร์ของเทศบาลตํ าบลตากฟ้า จาก
ตารางเปรียบเทียบได้ดําเนินงานจัดทําแผนรองรับ ยุทธศาสตร์การการสร้างเสริมธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จํานวน ๘๐ โครงการ ดําเนินการได้เพียง ๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ
๖.๖๐ ของโครงการทั้งหมด๓

๒

วุ ฒิ ส าร ตั น ไชย, การกระจายอํ า นาจสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น , (กรุ ง เทพมหานคร :
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๖), หน้า ๕.
๓
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๓– ๒๕๕๕). เทศบาลตําบลตากฟ้า, อําเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์.
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จึงทําให้ประชาชนในท้องถิ่น เริ่มออกมาเคลื่อนไหว และตั้งคําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ในการทําโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาลว่ามีหลักเกณฑ์การ
ตัดสินใจอย่างไร ให้การจัดทําการบริการสาธารณะมีความโปร่งใสมากขึ้น โดยมีการรวมตัวกันของคน
ในท้องถิ่น เพื่อเรียกร้อง เสนอแนะต่อผู้บริหารมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในกิจการที่เกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะต่าง ๆ ของเทศบาลตําบลตากฟ้า
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะของเทศบาลได้อย่างเสมอ
ภาค และเป็นธรรมมากขึ้น
จากปัญหาและความสําคัญดังกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสํารับการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาล
ตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกปัจจัยตามส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ทํ า บริ การ
สาธารณะของเทศบาลตําบลตากฟ้าอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ดําเนินการศึกษาวิจัยโดยวิธี
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับประชาชนที่อยู่ในเขต
เทศบาลตําบลตากฟ้า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไปมีจํานวน ๒,๘๒๖ คน๔ สุ่มกลุ่มตัวอย่างได้
จํานวน ๓๓๘ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติค่าความถี่
(Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
Way ANOVA) ในกรณี ตั ว แปรต้ น ตั้ งแต่ ส ามกลุ่ มขึ้ น ไป เมื่ อ พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งจะทํ า การ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ (Least Significant Difference : LSD)

๔

สํานักการทะเบียน กรมการปกครอง, อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์, ๒๕๕๔.
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๔.สรุปผลการวิจัย
๔.๑ ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล สรุปผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วน
ใหญ่เป็นประชาชนเพศหญิง ๑๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๗ มีอายุ ๔๐-๕๐ ปี จํานวน ๑๒๘ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๗.๘๗ มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน ๒๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๒ มี
อาชี พการเกษตรกรจํ า นวน ๑๗๕ คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ ๕๑.๗๘ และมี ร ายได้ ต่ อ เดื อ น ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๕
๔.๒ จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจและการตรวจสอบการจัดทําบริการสาธารณะ เบื้องต้นเป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์
ตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๖)จากผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับที่ปานกลาง ( Χ = ๒.๗๒) จึง
แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
ของเทศบาลตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในชุมชน ๒) ด้านเศรษฐกิจภาคชุมชนและภาคธุรกิจ ๓) ด้านการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเทศบาลตําบลตากฟ้า ๔) ด้านการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ๕) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ๖) ด้านการเมืองการบริหาร ๗) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ ๘) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ และ๙) ด้านกระบวนการและกลไกการมีส่วน
ร่วม
๔.๓ จากการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจและตรวจสอบการ
จัดทําบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลตากฟ้า พบว่า อยู่ระดับปานกลาง แสดงให้เห็นถึงยังอยู่ใน
ระดับที่ปานกลางอยู่ และการะบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจและการตรวจสอบ
การจัดทําบริการสาธารณะ เบื้องต้นเป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ตาม พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๖)
๔.๔ จากการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
ของเทศบาลตํ าบลตากฟ้า อํ าเภอตากฟ้า จั งหวัด นครสวรรค์ จํา แนกตามสถานภาพส่ วนบุค คล
พบว่า
๑. ด้านเพศ ประชาชนที่ มีเพศต่ างกัน มี ส่ว นร่ วมในการจัด ทํา บริ การสาธารณะของ
เทศบาลตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่ย่อมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ๑๗๗ ราย ร้อยละ ๕๒.๒๗
แสดงให้เห็นถึงเพศหญิงนั้นมีส่วนร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลตากฟ้า อําเภอ
ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ มากกว่าเพศชาย
๒. ด้านอายุ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะของ
เทศบาลตํ า บลตากฟ้ า อํ า เภอตากฟ้ า จั ง หวั ด นครสวรรค์ โดยภาพรวมแตกต่ างกั น จึ งย่ อมรั บ
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สมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ทุกด้านนั้นแตกต่างกัน มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ ๐.๐.๑
๓. ด้านระดับการศึกษา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทํา
บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน
จึงย่อมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนใหญ่ต่ํากว่าปริญญาตรี ๒๖๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๒ แสดงให้เห็น
ถึงประชาชนมีระดับการศึกษาต่ํา เมื่อพิจารณารายละเอียดโดยรวมทั้งหมด พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลาง
๔. ด้านอาชีพ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทําบริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมแตกต่างกัน ย่อมรับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ เมื่อพิจารณารายละเอียดโดยรวม พบว่า ด้านการจัดการแหล่ง
ท้องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของของเทศบาลตําบลตากฟ้า ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ และด้านกระบวนการและกลไกลการมีส่วนร่วม แตกต่างกัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
๐.๐๑ เมื่อพิจารณารายละเอียดโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
๕. ด้านรายได้ต่อเดือน ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทํา
บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน
จึงย่อมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
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ภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาส ในอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
Leadership according to seven Sappurisadhamma of the abbots in
Takfa district, Nakhonsawan province
พระมหาศุภโชค มณิโชติ (มณีโชติ)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสในอําเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์ นี้ มี วั ตถุ ประสงค์ คื อ (๑) เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ นํ าตามหลั กสั ปปุ ริ สธรรม ๗ ของเจ้ าอาวาสใน
อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (๒) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาส
ในอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (๓) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสในอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระภิกษุ ในอําเภอตากฟ้า จํานวน ๕๙๕ รูป ตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบงาย (simple random sandom) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๑๙๔ รูป
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
โดยใช้ โปรแกรมสํ าเร็ จรู ปเพื่ อการวิ จั ยทางสั งคมศาสตร์ โดยใช้ สถิ ติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และ
การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัว
แปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะทําการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ
ของ (Least Significant Difference : LSD) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕
ผลการศึกษา พบว่า
๑. พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสในอําเภอ
ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน
พบว่ า พระภิกษุ มีความคิดเห็น ต่อภาวะผู้นํ าตามหลักสั ปปุ ริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสในอําเภอตากฟ้ า
จังหวัดนครสวรรค์ ด้านกาลัญญุตาอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆอยู่ในระดับมากที่สุด
๒. เปรียบเทียบความคิดเห็นพระภิกษุต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสใน
อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา ตําแหน่งพระสังฆา
ธิการ วุฒิการศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษาแผนกธรรม วุฒิการศึกษาแผนกบาลี และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติหน้าที่พระสังฆาธิการ ที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นํา
ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสในอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้านอายุ พรรษา ตําแหน่ง
พระสั งฆาธิ การ วุ ฒิ การศึ กษาสายสามั ญ วุ ฒิ การศึ กษาแผนกธรรม วุ ฒิ การศึ กษาแผนกบาลี และ
ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ พ ระสั ง ฆาธิ ก าร ไม่ แ ตกต่ า งกั น โดยมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ ๐.๐๕
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๓. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาส
ในอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (๑) พระสังฆาธิการบางรูปไม่มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน
(๒) พระสังฆาธิการบางครั้งเชื่อมั่นในการทํางานของตนเองสูงเมื่อเกิดข้อผิดพลาดแล้วทําให้งานเกิด
ความเสียหายและเสียเวลาแก้ไข เพราะไม่ยึดหลักการ (๓) พระสังฆาธิการยังขาดเหตุผลในการ
ปฏิบัติงาน ยึดติดอยู่กับรูปแบบเดิมในการบริหารงาน ถือสิ่งที่เคยปฏิบัติมาแล้ว และไม่ค่อยแก้ไขหรือ
พัฒนาตนเอง ทําให้งานของพุทธศาสนาไม่เดินหน้า
Abstract
The objectives of this study were: 1) to study leadership a according to
seven Sappurisadhamma of the abbots in Takfa District, Nakhonsawan Province, 2) to
compare the leadership a according to the seven Sappurisadhamma of the abbots in
Takfa District, Nakhonsawan Province, and 3) to study problems and barriers of the
leadership a according to the seven Sappurisadhamma of the abbots in Takfa District,
Nakhonsawan Province
This research applied Survey Research. The population of the study was
595 monks.The sample of the study was 194 monks by Simple Random Sampling.
The instrument of the study was the questionnaires. The analysis of data used
Statistical Package for Social Science. The statistics used Frequency, Percentage,
Mean, Standard deviation, t-test, and F-test by One Way ANOVA and Least Significant
Difference: LSD at 0.05 of statistical significance.
The results of the study found that
1. Overall, the monks had the opinion toward the leadership according to
the seven Sappurisadhamma of the abbots in Takfa District, Nakhonsawan Province in
the highest level. When considering each aspect, it was found that the monks having
the opinion toward the leadership according to the seven Sappurisadhamma of the
abbots in Takfa District, Nakhonsawan Province in Kalannuta(knowing the proper
time)were in high level. However, the monks having the opinion toward the
leadership according to the seven Sappurisadhamma of the abbots in Takfa District,
Nakhonsawan Province aspects were in the highest level for the other aspects.
2.For the comparison of the monks’ opinion toward the leadership
according to the seven Sappurisadhamma of the abbots in Takfa District,
Nakhonsawan Province by classifying on the personal factors: age, year, positions of
the ecclesiastical monks, degree of General Education, degree of Dhamma Education,
degree of Pali Education , and working experience of the ecclesiastical monks, it was
found that the monks had no different opinion toward the leadership according to
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the seven Sappurisadhamma of the abbots in Takfa District, Nakhonsawan Province in
all aspects at 0.05 of statistical significance.
3.The problems, the barriers, and the suggestions for the leadership
according to the seven Sappurisadhamma of the abbots in Takfa District,
Nakhonsawan Provincewere 1) some ecclesiastical monks did not understand their
roles and duties, 2) the ecclesiastical monks sometimes had the high confidence in
working. If the mistakes happened, it made the working destroyed, and it used the
time for the improvement, and 3) the ecclesiastical monks had no sufficient reasons
in the working. The ecclesiastical monks administrated originally and did not improve
and develop the administration to suitable to the present. Therefore, the working of
the Buddhism was not developed.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ในการบริ หารองค์กรคณะสงฆ์นั้น ผู้นํา องค์ กรคณะสงฆ์ถือว่ามี ความสําคั ญจะต้องมี
คุณสมบัติ หลายอย่า ง ตามทั ศนะของพระพุ ทธศาสนา โดยเฉพาะคุณสมบั ติต ามหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา จึงจะทําให้ผู้ตามเกิดความเชื่อมั่น และเป็นผู้ตามที่ให้ความร่วมมือ เพื่อที่จะได้นํา
สังคมไปสู้เป้าหมายร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ผู้นําที่จะนําบุคคลอื่นนั้นพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่มี
ความสํ า คั ญ มาก ยิ่ ง องค์ ก รมี ข นาดใหญ่ เ ท่ า ใดความสํ า คั ญ ของผู้ นํ า ที่ มีต่ อสมาชิ กในกลุ่ มก็ ยิ่ ง ทวี
ความสําคัญเป็นเงาตามตัว กลุ่มใดได้ผู้นําดีสมาชิกในกลุ่มก็พลอยดีไปด้วย ในทางตรงกันข้ามกลุ่มใด
ได้ผู้นําที่ไม่ดี สมาชิกในกลุ่มก็ต้องประสบกับความลําบาก แม้ในทางพระพุทธศาสนาก็ไห้ความสําคัญ
ของผู้นํา ดังพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับผู้นําว่า๕
“เมื่อฝูงโคข้ามน้ําไป ถ้าโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยว โคทั้งฝูงก็ไปคดเคี้ยวตามกัน ในเมื่อโคจ่าฝูง
ไปคดเคี้ยว” ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม
ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไม่เป็นธรรมตามไปด้วย หากพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรม ชาวเมือง
นั้นก็อยู่เป็นทุกข์ เมื่อฝูงโคข้ามแม่น้ําไป ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคทั้งฝูงก็ไปตรงตามกัน ในเมื่อโคจ่าฝูงไป
ตรง ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติชอบธรรม ประชาชน
ชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติชอบธรรมตามไปด้วย หากพระราชาตั้งอยู่ในธรรม ชาวเมืองนั้นก็จะอยู่
เป็นสุข๖
วัดเป็นองค์กรทางศาสนาและเป็นศูนย์รวมของประชาชน วัดซึ่งมีผู้บริหารคือ เจ้าอาวาส
เป็นผู้คอยดูแลบริหารจัดการกิจต่างๆ ภายในวัดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ภายในวัดจะประกอบ
ด้วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่ วยเจ้ าอาวาส เป็น ผู้ปกครองสอดส่องดูแลพระภิ กษุสามเณร
๕

พระยุ ท ธนา รมณี ย ธมฺ โ ม (แก้ ว กั น หา), “การศึ ก ษาเชิ ง วิ เ คราะห์ ก ารจั ด องค์ ก รคณะสงฆ์ ใ นสมั ย
พุทธกาล”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), (๒๕๔๗), หน้า
๕๐-๕๑
๖
องฺ. จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕-๑๑๖
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ภายใต้บังคับบัญชา รวมถึงลูกศิษย์วัดซึ่งอาศัยอยู่ในวัน โดยเจ้าอาวาสจะต้องเอาใจใส่เป็นภาระในการ
อบรม ดู แล สั่ ง สอนให้ บ รรพชิ ต และคฤหั ส ถ์ ที่ พํา นั กอาศั ย อยู่ ในวั ดให้ ป ฏิ บั ติ ต ามพระธรรมวิ นั ย
กฎระเบียบคําสั่งของมหาเถรสมาคม บํารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอน พระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ให้
ความสะดวกตามสมควรในการบํ า เพ็ ญ กุ ศ ล บริ ห ารกิ จ การภายในวั ด ให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมาย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บทบาทของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน นอกเหนือจากการให้การศึกษา
อบรม สั่งสอน พระธรรมวินัยอันเป็ นบทบาทหลั กแล้ว ยังมี บทบาทอื่น ๆ อีกหลายประการ เช่ น
การประกอบพิธี กรรม ทางศาสนา การพัฒนาคน การพัฒนาสังคม ฉะนั้น จึงเห็ นได้ว่า สถาบั น
ศาสนามีบทบาทสูงในการหล่อหลอมกล่อมเกลาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในสังคมไทย การที่วัดจะ
ประสบความสํ าเร็ จในการปฏิบั ติหน้ าที่เ ป็นที่ ยอมรั บนับ ถือของประชาชนนั้น ย่อมขึ้น อยู่กับการ
บริหารจัดการของ เจ้าอาวาส ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ คือ ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งมิได้รับอนุญาตจาก
เจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัย ในวัด สั่งให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ ที่อาศั ยอยู่ หรือพํานักอาศัย อยู่ใน วั ด
ทํางานภายในวัด ทําทัณฑ์บน หรือขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัดนั้น ประพฤติผิด
คําสั่งของเจ้าอาวาส ซึ่งสั่งโดยชอบด้วย พระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
คําสั่ง ของมหาเถรสมาคม หน้าที่และอํานาจดังกล่าวนี้ มีปรากฏในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.
๒๕๐๕ แก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติ คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยรวมแต่ ถ้า จะให้ กล่ า วโดย
ละเอียดย่อยออกไป คงเป็นการยากเพราะมีหน้าที่มากมายเหลือที่จะบรรยายให้สิ้นสุดได้
อําเภอตากฟ้า นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคมดีในระดับหนึ่ง วัด
ในอําเภอตากฟ้ามีจํานวน ๕๓ แห่งใน ๗ เขตตําบลการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งถือว่ามีจํานวนที่มาก
พอสมควร การบริหารวัดในเขตอําเภอตากฟ้า ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าใดนัก เนื่องจากพระ
สังฆาธิการระดั บเจ้า อาวาส ยั งขาดองค์ความรู้ที่จะสนับ สนุนการทํา งาน เช่ น ด้ านการปกครอง
พบว่ายังมีปัญหาอยู่หลายวัด เนื่องจากเจ้าอาวาสวัดบางวัด ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน ทําให้
พระภิกษุสามเณรซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขาดความเคารพเอื้อเฟื้อต่อเจ้าอาวาสผู้ปกครอง และ
ประชาชนเข้ามามีบทบาทครอบงํากิจการของวัดจนทําให้เกิดปัญหาขึ้นในบางวัด ด้านการศึกษา
ยังไม่ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร เนื่องจากพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสยังขาด
องค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ทําให้ไม่สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว้ ในด้านการสาธารณูปการก็เช่นกันยังขาดการบูรณปฏิสังขรณ์ ปรับปรุงพัฒนาเสนาสนะ
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้
เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนผู้ที่เข้ามาบําเพ็ญกุศลในวัด
ฉะนั้น ผู้ วิจั ย เห็ น ว่า มี ความประสงค์ จะทํ าวิ จัย เรื่ อง บทบาทเจ้ า อาวาสที่มีต่ อการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ในเขตอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ จะทําให้ทราบ
ถึงพฤติกรรมการบริหารที่ส่งผลหรือเอื้อต่อการปฏิบัติงานวัดให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อนําไปใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขนโยบายในการบริหารงานคณะสงฆ์สืบต่อไป
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๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึ กษาระดับความคิ ดเห็ นต่อภาวะผู้ นําตามหลักสัปปุ ริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาส
ในอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นพระภิกษุต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้า
อาวาสในอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะสําหรับพัฒนาภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสในอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ เ ป็ น การวิ จั ย ในเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ซึ่ ง จะ
ทําการศึกษาการนํา หลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกต์ใช้ในด้านการมีภาวะผู้นําของเจ้าอาวาส โดย
มีขอบเขตวิจัยดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสในอําเภอ
ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยศึกษาจากเอกสาร ตํารา หนังสือ เกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ตามหลักภาวะผู้นํา และทฤษฎีทางตะวันตก ใน ๒ ด้าน
ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ พระภิกษุในเขตปกครองคณะสงฆ์อําเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์ จํานวน ๓๙๕ รูป๗โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นพระภิกษุจํานวน ๑๙๔ รูป โดยใช้ตารางหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan๘ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Stratified Sampling)
ขอบเขตด้านพื้นที่ ในเขตคณะสงฆ์อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วย ๗
ตําบล คือ ตําบลตากฟ้า ตําบลสุขสําราญ ตําบลลําพยนต์ ตําบลอุดมธัญญา เขต ๑ ตําบลอุดม
ธัญญา เขต ๒ ตําบลพุนกยูง และตําบลหนองพิกุล-เขาชายธง

๔.สรุปผลการวิจัย
๔.๑ ผลการศึกษาข้อมูลระดับความคิดเห็นของพระภิกษุมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาส
ในอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสัป
ปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสในอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้านกาลัญญุตาอยู่ในระดับมาก ส่วน
ด้านอื่นๆอยู่ในระดับมากที่สุด

๗

สํานักงานเจ้าคณะอําเภอตากฟ้า, บัญชีสํารวจพระภิกษุ-สามเณร และศิษย์วัด ประจําปี พ.ศ.
๒๕๕๔, (จังหวัดนครสวรรค์ : สํานักงานเลขานุการเจ้าคณะอําเภอตากฟ้า วัดถ้ําพรสวรรค์, ๒๕๕๔).
๘
ธานิ น ทร์ ศิ ล ป์ จ ารุ , การวิ จั ย และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ด้ ว ย SPSS, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๑๐,
(กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๒), หน้า ๔๘ – ๔๙.
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๔.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นพระภิกษุต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้า
อาวาสในอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา ตําแหน่ง
พระสั งฆาธิ การ วุ ฒิ การศึ กษาสายสามั ญ วุ ฒิ การศึ กษาแผนกธรรม วุ ฒิ การศึ กษาแผนกบาลี และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่พระ สังฆาธิการ ที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า พระภิกษุมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสในอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้านอายุ
พรรษา ตําแหน่งพระ สังฆาธิการ วุฒิการศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษาแผนกธรรม วุฒิการศึกษาแผนก
บาลี และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่พระสังฆาธิการ ไม่แตกต่างกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๕
๔.๓ ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗
ของเจ้าอาวาสในอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
(๑) พระสังฆาธิการบางรูปยังหาสาเหตุของ
การทํ า งานยั งไม่ พบ (๒) พระสั ง ฆาธิ การบางครั้ งเชื่ อมั่ น ในการทํ า งานของตนเองสู ง เมื่ อ เกิ ด
ข้อผิดพลาดแล้วทําให้งานเกิดความเสียหาย และเสียเวลาแก้ไข เพราะไม่ยึดหลักการ
(๓) พระ
สังฆาธิการยังขาดเหตุผลในการปฏิบัติงานยึดติดอยู่กับรูปแบบเดิมในการบริหารงาน ถือว่าสิ่งที่เคย
ปฏิบัติมาแล้วแต่ไม่ค่อยแก้ไขหรือพัฒนาตนเอง ทําให้งานของพุทธศาสนาไม่เดินหน้า

๕.อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗
ของเจ้าอาวาสในอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า เจ้าอาวาส ในอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ มีภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ อยู่ในระดับที่
มาก มีคุณสมบัติของผู้บริหารตามหลักธรรมของสัตบุรุษ ได้แก่ ๑) ธัมมัญญุตา รู้หลักหรือรู้จักเหตุ ๒)
อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายหรือรู้เหตุผล ๓) อัตตัญญุตา รู้จักตน ๔) มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ ๕)
กาลัญญุตา รู้จักกาลเวลา ๖) ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน สังคม ๗) ปุคคสัญญุญา รู้จักบุคคล ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักธรรมที่ได้กล่าวไว้ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (อุฏฐายี) อธิบาย
ว่า สัปปุริสธรรม๗ หมายถึง คุณธรรม ๗ ประการที่บริบูรณ์ในผู้ใดย่อมส่งเสริมบุคคลนั้นให้เป็นสัปปุ
ริ ส ชนที่ เ จริ ญ ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ค วรแก่ ค วามเคารพนั บ ถื อ ของชนทั้ ง หลายทํ า ให้ บุ ค คลนั้ น สามารถ
ปฏิบัติการงานให้บรรลุผลสําเร็จด้วยดี และเป็นหลักปฏิบัติเพื่อทําตนให้เป็นผู้สงบและเป็นผู้นําในทาง
สงบ และสามารถบริหารหมู่คณะประเทศชาติให้ถึงความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้
เมื่อพิจารณารายด้านมีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
๑) ด้านธัมมัญญุตา พระภิกษุต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสใน
อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่าเจ้าอาวาส เป็นผู้ที่
เข้าใจปัญหาพื้นฐานทั่วไปขององค์กรสงฆ์ เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ขององค์กรสงฆ์เป็นอย่างดี บทบาท
หน้าที่ที่ตนเองจะต้องรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมที่ได้กล่าวไว้ของ พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของคําว่า ธัมมัญญุตา ว่า รู้จักเหตุ รู้หลักการ รู้งาน รู้หน้าที่ รู้กติกาที่
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มีความเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน กล่าวคือผู้นํานั้นจะต้องรู้จักเหตุ รู้หลักการ รู้กฎ กติกาเหล่านี้ให้
ชัดเจนเพื่อที่จะเป็นแนนทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
๒) ด้านอัตถัญญุตา พระภิกษุต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสใน
อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่าเจ้าอาวาสเป็นผู้
ที่ มี จุ ด มุ่ ง หมาย หรื อ มี เ ป้ า หมายในการทํ า งาน วางแผนแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ อย่ า งเป็ น ระบบ ให้
ความสําคัญกับทุกๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรม
ที่ได้กล่าวไว้ของ จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ พบว่า ผู้นําที่ดีต้องมีการมองเห็นผลของงานที่จะตามมา รู้จัก
ติดต่อกับบุคลลในหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และต่อส่วนรวม และมี
ความทุ่มเทกําลังกายและใจเพื่องาน
๓) ด้านอัตตัญญุตา พระภิกษุต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสใน
อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่าเจ้าอาวาส มี
วิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถในทางการบริหาร มีความรับผิดชอบสูง
ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมที่ได้กล่าวไว้ของ พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของคําว่า อัตตัญญุตา ว่ารู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ
มีความสามารถอย่างไร และต้องรู้จักพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ ผู้นําที่ดีนั้นจะต้องสํารวจตนเองอยู่
เสมอว่าตนเองมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรแล้วดําเนินการปรับปรุงจุดอ่อนของตน
ใน
ขณะเดียวกันก็พัฒนาจุดแข็งของตนให้ดีขึ้นเรื่อย กล่าวคือ ผู้นํา ที่ดีควรมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงแห่งโลกอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถนําพา มวลชน
และองค์กรไปสู่จุดหมายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
๔) ด้านมัตตัญญุตา พระภิกษุต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสใน
อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าเจ้าอาวาส กําหนด
แผน หรือ นโยบายสอดคล้องกับทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่ ใช้จ่ายงบประมาณคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรสงฆ์ สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการภายใต้ศักยภาพที่เป็นอย่างจํากัด ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักธรรมที่ได้กล่าวไว้ของ ซึ่งสอดคล้องกับ ถวิน พรมมีเดช ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่อําเภอตาลชุม จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ปัญหาด้านการบริหารงานคลังและงบประมาณ มีปัญหาระดับน้อย ได้แก่ระบบ
ป้ องกั น ความผิ ด พลาดไม่ ให้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต ไม่ รั ด กุ ม รองลงมาคื อการจั ด เก็ บ ภาษี และรายได้ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมี ความยุ่งยาก การตรวจสอบ การควบคุมภายในไม่ครอบคลุมทุกขั้นตอน
การปฏิบัติ ทั้งนี้อาจ เป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตําบลมีการวางแผนระบบการเงินที่เป็นระบบ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า หลักมัตตัญญุตา
จักประมาณ คือ รู้จักพอดี เช่น รู้จักประมาณในการบริโภค รู้จักประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์รู้จัก
ความพอเหมาะพอดี ในการพูด การปฏิบัติและทําการต่างๆตลอดจนการพักผ่อนหลับนอน และการ
สนุกสนานรื่นเริงต่าง ๆ
๕) ด้านกาลัญญุตา พระภิกษุต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสใน
อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่าเจ้าอาวาส จัดทํา
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นโยบายหรือโครงการเหมาะสมกับโอกาสและเวลา สามารถจัดลําดับความสําคัญของปัญหาตาม
สภาพการณ์ได้ดี เป็นผู้ที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมที่ได้
กล่าวไว้ของ พระราชวรมุนี(ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า กาลัญญุตา รู้กาลเวลาอันสมควร คือ รู้
กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะที่พึงใช้ในการประกอบกิจ กระทําหน้าที่การงาน ปฏิบัติการต่าง ๆ
และเกี่ยวข้องกับผู้อื่น เช่น รู้ว่า เวลาไหน ควรทําอะไร และทําให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้
พอเวลา ให้เหมาะเวลา ให้ถูกเวลา
๖) ด้านปริสัญญุตา พระภิกษุต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสใน
อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่าเจ้าอาวาส เข้าใจ
ในวิ ถี ชี วิ ต ของพุ ท ธศาสนิ ก ชนคนอํ า เภออิ น ทร์ บุ รี เข้ า ใจในขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมเป็ นอย่ างดี ของชุมชน ให้ความสํ าคัญในการร่ วมอนุรักษ์และฟื้น ฟูขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีที่ดีงาม ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมที่ได้กล่าวไว้ของ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ พบว่า คุณสมบัติ
ของผู้นําโดยการเรียนรู้และประสบการณ์ ที่ต้องประกอบด้วยคุณธรรมและยึดมั่นในหลักการ และ
เน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๗) ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา พระภิกษุต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้า
อาวาสในอําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า เจ้า
อาวาสการสามารถจั ด วางบุ ค คลได้ เ หมาะสมกั บ งานให้ โ อกาสและสนั บ สนุ น คนที่ มี ค วามรู้
ความสามารถให้ดํารงตําแหน่งที่เหมาะสมเอาใจใส่และสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้พัฒนา
ความรู้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั กธรรมที่ ได้ กล่ า วไว้ ข อง พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ.ปยุ ตฺ โ ต) ได้ ใ ห้
ความหมายของคําว่า ปุคคปโรปรัญญุตา ว่าการรู้บุคคล รู้ประเภทของบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วย รู้
ว่าควรจะปฏิบัติต่อเขาได้ถูกต้องเหมาะสมและได้ผลอย่างไร ดังนั้นผู้นําที่ดีย่อมต้องรู้บุคคล รู้ประเภท
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ในการบริหารงาน
ทุกๆด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตลอดจนสามารถสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้กับหมู่คณะและองค์กรได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
Human resource development in accordance with the threefoldtraining (tri-sikkha) of non
– formal and informal education center of muang district, Nakhonsawan province
พระธารา ชยากโร (เจริญรัตน์)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บทคัดย่อ
การวิ จั ยเรื่อง การพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ต ามหลักไตรสิกขาของศู นย์ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการวิจัยแบบผสม
หรือประสานวิธี (Mixed Research) โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
การพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์ ต ามหลั กไตรสิ กขาของศู น ย์ การศึ ก ษานอกระบบและการศึ กษาตาม
อัธยาศัยในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยศึกษากับ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักศึกษาจํานวน ๒๖๐ คน โดยใช้แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่า (ttest) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่และการวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นการวิเคราะห์เอกสารจากเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจํานวน ๕ ท่าน
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชากรต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
ไตรสิ ก ขาของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในอํ า เภอเมื อ งนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วยด้านศีลด้านสมาธิและด้านปัญญาในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประชากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา
ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในอํ า เภอเมื อ งนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากรโดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแล้ว พบว่า
ประชากรที่มี อายุ และสถานภาพต่ า งกั นมี ความคิ ดเห็ น ต่ อการพั ฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ต ามหลั ก
ไตรสิ ก ขาของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในอํ า เภอเมื อ งนครสวรรค์
จั ง หวั ด นครสวรรค์ แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ๐.๐๑ ส่ ว นประชากรที่ มี
เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน
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มี ข้ อ เสนอแนะคื อ การบริ ห ารจั ด การด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เป็นการบริหารจัดการที่ดีทุกประการ แต่ขอเสริมอีกประการหนึ่ง คือควรจัดทําห้องสมุดประชาชนให้
ได้มาตรฐานเพื่อรองรับความเจริญทางเทคโนโลยี เช่นสื่อการเรียนการสอนต้องทันสมัยเพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีแนวคิดสร้างสรรค์ ประชาชนคือศูนย์กลาง
ของการพัฒนาเปิดห้องสมุดให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงโดยมีกฎ กติกา มารยาท
และความถู ก ต้ อ ง เคร่ งครั ด ชั ด เจนเป็ น หลั ก ในการบริ ห ารจั ด การและ /หรื อ มี แ นวคิ ด อื่ น ใดที่
สอดคล้องกับความเจริญทางสติปัญญาของประชาชนก็ควรจะมีโครงการให้เป็นรูปธรรมสืบต่อไป
ABSTRACT
The research of Human Resource Development in Accordance with the
Threefold Training (Tri-sikkha) of Non-Formal Education and Informal Education Center of
Muang District, Nakhonsawan Province is the mixed research. The objectives of this
research were (1) To study personnels’ opinions on human resource development in
accordance with the Threefold Training (Tri-sikkha) of Non-Formal Education and
Informal Education in Muang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan Province. (2) To compare
personnels’ opinions on human resource development in accordance with the
Threefold Training (Tri-sikkha) of Non-Formal Education and Informal Education in Muang
Nakhon Sawan, Nakhon Sawan Province by classifying on personal factors. (3) To find out
the problems, the obstacle and suggestion concerning in human resource development
in accordance with the Threefold Training (Tri-sikkha) of Non-Formal Education and
Informal Education in Muang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan Province. The samples of
this research were 260 administrators, teachers officers and students by using stratified
sampling approach. Questionnaire and interview form were selected to be the research
tool. The statistics for analyzing data were frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test, f-test, One-Way ANOVA and Least Significant Difference Method. : LSD.
The qualitative research has been done by the contents analysis method along with the
interview of five experts in the field.
The results of this research found personnels’ opinions on human resource
development in accordance with the Threefold Training (Tri-sikkha) of Non-Formal
Education and Informal Education in Muang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan Province, it
appeared that the morality, concentration and wisdom aspects revealing in high average
level as a whole figure. When considering into each item, it was found that personnels’
opinions on human resource development in accordance with the Threefold Training
(Tri-sikkha) of Non-Formal Education and Informal Education in Muang Nakhon Sawan,
Nakhon Sawan Province were at high level for all aspects.
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Comparing the personnels’ opinions classified by personal factors. It was
found that the samples with difference of ages and status had different opinions towards
the human resource development in accordance with the Threefold Training (Tri-sikkha)
of Non-Formal Education and Informal Education in Muang Nakhon Sawan, Nakhon
Sawan Province at 0.01 of statistical significance. The personnels’ opinions were not
different regarding to gender.
The suggestion of this research entitled Human Resource Development in
Accordance of the Threefold Training (Tri-sikkha) of Non-Formal Education and Informal
Education in Muang Nakhon Sawan, in Nakhon Sawan Province are as follows: the
management administrations on human resource development in accordance with the
Threefold Training (Tri-sikkha) of Non-Formal Education and Informal Education in Muang
Nakhon Sawan, Nakhon Sawan Province were excellent. Nevertheless the public library
should be developed into general standard by using high technology. The public library
should be recognized as people center and open for people 24 hours. The public library
should set up regulation and rules for everyone to follow strictly. Finally the public
library should have operational planning for every fiscal year.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ปัจจุบันโลกได้ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากสําหรับเศรษฐกิจยุค
เก่านั้นเน้นการผลิตจะให้ความสําคัญอย่างมากต่อกระบวนการแปรรูปผลผลิตในเชิงกายภาพการ
พัฒนาประเทศจะมุ่งไปสู่เศรษฐกิจบนพื้นฐานของการผลิต โดยมีปัจจัยการผลิตที่สําคัญคือแรงงาน
และทุน ขณะเดียวกันแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพลังสมองของพนักงานจํานวนมากมายในการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ สําหรับเศรษฐกิจใหม่นั้นทรัพยากรที่สําคัญที่สุด คือพลังสมองส่งผลทําให้
ทรัพยากรมนุษย์กลายเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดของประเทศ ส่งผลให้กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจต้อง
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่ปัจจุบันกลยุทธ์การพัฒนาประเทศได้มุ่งไปสู่เศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่ง
ความรู้สําคัญที่กําหนดการเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่เป็นต้นว่า ประเทศไทยเดิมมีแนวคิดพื้นฐานว่าคนเป็นเพียงปัจจัยการผลิต
อย่างหนึ่งเท่านั้น นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๘ (ปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔)
เป็นต้นมาได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ โดยเปลี่ยนมาเป็นทิศทางการพัฒนาประเทศโดยมีคนเป็น
ศูนย์กลางสําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ ซึ่งใช้ในช่วงปัจจุบัน คือระหว่าง
ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ได้สานต่อแนวคิดให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเช่นเดียวกัน โดยยุทธศาสตร์
การพัฒนาให้ความสําคัญลําดับสูงกับการพัฒนาคนในทุกมิติอย่างสมดุลทั้งทางจิตใจ ร่างกายความรู้
และทักษะความสามารถโดยในส่วนของการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งด้านจิตใจทักษะชีวิตและความรู้
พื้นฐานในการดํารงชีวิตการพัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานและเร่งผลิตกําลังคนเพื่อตอบสนอง
การพั ฒ นาประเทศ การพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์ นั้ น ถื อ เป็ น การลงทุ น ที่ คุ้ มค่ า และยั่ ง ยื น ที่ สุ ด เมื่ อ
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เปรียบเทียบกับการลงทุนอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะความสําเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร
องค์กรใดหากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูงมีคุณธรรมมีจริยธรรมย่อมสามารถสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืนทุกองค์กร
จึงปรารถนาและให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรต่ อการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต ามหลั ก
ไตรสิ ก ขาของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในอํ า เภอเมื อ งนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
ไตรสิ ก ขาของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในอํ า เภอเมื อ งนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
ไตรสิ ก ขาของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในอํ า เภอเมื อ งนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักไตรสิกขาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอําเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์”
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
ร่วมกับวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและผสมผสานทั้ง
สองวิ ธี เ ข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อให้ การวิ จั ย เรื่ อง “การพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ต ามหลั กไตรสิ กขาของศู น ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์" มีสาระ
ครอบคลุมครบถ้วน
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร ครู อ าจารย์ และนั ก ศึ ก ษาของศู น ย์
การศึ กษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในอํ า เภอเมื อ งนครสวรรค์ จั ง หวั ด นครสวรรค์
จํานวนทั้งสิ้น ๘๐๐ คน๙ จําแนกตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๙

ศูนย์ การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ยในอํ าเภอเมื องนครสวรรค์ จั งหวั ดนครสวรรค์ ,
แผนปฏิบัติการประจําปี, ๒๕๕๕.
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๔.สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สําคัญในเรื่อง การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักไตรสิ กขาของศูนย์การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอํา เภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจะสรุปตามลําดับดังต่อไปนี้
๔. ๑ พบว่ า ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบส อบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง
จํานวน ๑๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๔ มีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี จํานวน ๑๒๒ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๔๖.๙๒ มีสถานภาพเป็นนักศึกษาจํานวน ๒๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐
๔ . ๒ พ บ ว่ า ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์
ตามหลักไตรสิกขาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอําเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xത = ๔.๐๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ด้านพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีความคิดเห็นมากทุกด้าน
๔.๓ บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของศูนย์
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในอํ า เภอเมื อ งนครสวรรค์ จั ง หวั ด นครสวรรค์
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยทั้ ง สามด้ า นคื อ ด้ า นศี ล ด้ า นสมาธิ แ ละด้ า นปั ญ ญาในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
(xത = ๔.๐๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลั กไตรสิ กขาของศู นย์ การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ยในอํ าเภอเมื องนครสวรรค์
จั ง หวั ด นครสวรรค์ อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า นเมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดในแตะละด้ า นสามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้
๑) พบว่า บุ คลากรมีความคิ ดเห็น ต่อการพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ ตามหลักไตรสิ กขา
ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในอํ า เภอเมื อ งนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ ด้านศีลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xത = ๔.๐๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นมากทุกข้อ
๒) พบว่า บุ คลากรมีความคิ ดเห็น ต่อการพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ ตามหลักไตรสิ กขา
ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในอํ า เภอเมื อ งนครสวรรค์ จั ง หวั ด
นครสวรรค์ ด้านสมาธิ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (xത = ๓.๗๖) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ ส่งเสริมให้ ประชากร ทําสมาธิก่อน
ปฏิบัติงาน (xത = ๓.๓๐) ส่วนข้อที่เหลืออื่น ๆ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก
๓) พบว่า บุ คลากรมีความคิ ดเห็น ต่อการพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ ตามหลักไตรสิ กขา
ด้านปัญญาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xത = ๔.๒๘) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่าอยู่
ในระดั บ มากที่ สุ ดได้ แก่ ศูน ย์ การศึ ก ษานอกระบบฯ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ประชากรในด้ า นการศึ กษา
(xത = ๔.๖๗) และศูนย์การศึกษานอกระบบฯ สนับสนุนให้ประชากร มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
และการศึกษา (xത = ๔.๕๕) ส่วนข้อที่เหลืออื่น ๆ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก
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๔.๔ เปรียบเทีย บความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามหลั ก
ไตรสิ ก ขาของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในอํ า เภอเมื อ งนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมยอมรับสมมติฐานการวิจัย และสรุปผลตามสมมติฐานดังนี้
๑) เพศ บุคลากรที่มีเพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักไตรสิกขาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอําเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน (t=- .๘๓๗, sig= ๐.๔๐๓) จึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัยเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่าบุคลากรที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้านศีลด้านสมาธิและด้านปัญญาไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย
๒) กลุ่มอายุ พบว่าบุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักไตรสิ กขาของศูนย์การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอํา เภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน (F = ๗.๐๑๒, Sig = ๐.๐๐๐) จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ด้าน พบว่าบุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา
ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในอํ า เภอเมื อ งนครสวรรค์ จั ง หวั ด
นครสวรรค์ แตกต่างกันทุกด้าน
๓) สถานภาพ พบว่าบุคลากรที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอําเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน (t = ๑๒.๗๑๑, Sig = ๐.๐๐๐)
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
บุ ค ลากรที่ มี ส ถานภาพต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต ามหลั ก ไตรสิ ก ขา
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
แตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑
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บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
Roles of monks in promoting of sufficiency economy in daily
life of people in muang district kampangphet province
พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ (วงษ์เขียด)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร ๒) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรโดยจําแนก
ตามทัศนะของประชาชน ๓) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อบทบาทของพระสงฆ์ใน
การส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร
ผลการวิจัยพบว่า
๑) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ด้านการ
ส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย ๓.๒๕
๒)
ผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรโดยจําแนก
ตามทัศนะของประชาชน พบว่าประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันจึงปฎิเสธสมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕
๓) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
พบว่า การออมเป็นสาเหตุสําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชน และพระสงฆ์มีพื้นฐานจากครอบครัว
ที่ยากจน พระสงฆ์ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทางสื่อ โดยที่พระสงฆ์ควรปรับบทบาทให้ทันสังคม
และพัฒนาตนให้มีความรู้ด้านวิชาการทางโลก เช่น เทคโนโลยีเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอดและเผยแผ่หลักธรรมสู่ประชาชน
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Abstract
The objectives of this study were: 1) to study roles of monks on
promoting an application of Sufficiency Economy in living of people in Muang district,
Kamphaeng Phet province, 2) to compare the roles of the monks on promoting the
application of sufficiency economy in daily life of people in Muang district,
Kamphaeng Phet province by classifying the viewpoint of people, and 3) to study
problems, barriers, and suggestions for the roles of the monks on promoting the
application of Sufficiency Economy in living of people in Muang district, Kamphaeng
Phet province.
This research applied the Survey Research. The variables of the study
were sex, ages, educational degree, social status, occupation and income per month.
The sample was 385 people in Muang district, Kamphaeng Phet province. The tool of
the research was questionnaire. The statistics for analysis data used Frequency,
Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test, and One way ANOVA.
Results of the Research
The result of data analysis, the people had the opinion toward the roles
of the monks on promoting the application of Sufficiency Economy in living of
people in Muang district, Kamphaeng Phet province at the middle level, it was found
that overall, the mean was at 0.04.
The result of comparison toward the roles of the monks on promoting the
application of sufficiency economy in living of people in Muang district, Kamphaeng Phet
province by classifying the viewpoint of people, it was found that the different sex, age,
educational degree, social status, and income per month of the people in Muang district,
Kamphaeng Phet province had not statistically different when considered each item, it was
found that the differences were at ๐.๐๕ of the statistical significance.
Problems, barriers, and suggestions for the roles of the monks on
promoting the application of Sufficiency Economy in living of people in Muang
district, Kamphaeng Phet province, it was found that the saving caused
significantly on living of people and the monks are from a poor family
background. The monks should be promoting on the media by changing their
roles get along with the condition of society and develop their knowledges of
worldly academic such as technology to keep pace with the changing global
society. Thus, it would be beneficial to the transfer and dissemination of the
Dhama principles to the people.
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๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี และได้ทรงเน้นย้ําแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผล การ
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตการป้องกันให้รอด
พ้นจากวิกฤต และให้สามารถดํารงได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์๑๐
พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีบทบาทการเผยแพร่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเป็น
หลักยึดในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ดังนั้นบทบาทหนึ่งของพระสงฆ์ที่จะต้องเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนยึดถือ
นําไปประพฤติปฏิบัติคือการรู้จักคําว่าพอเพียง หรือหลักสันโดษ ที่กลายมาเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระเมตตาให้นํามาเผยแผ่ให้แก่พสกนิกรชาว
ไทยทุกหมู่เหล่าของพระองค์ ได้น้ อมนํ ามาประพฤติปฏิ บัติ จนทํ าให้ มีชีวิ ตที่ พอเพียง กินดีและอยู่ ดีได้
โดยทั่วไป
จากองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาและเกี่ยวโยงกับ
หลักธรรมตลอดจนบทบาทของพระสงฆ์จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริม
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชรและเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรโดยจําแนกตามทัศนะของ
ประชาชนและ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อ บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนํา
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาประยุ กต์ ใช้ ในการดํ าเนิ นชี วิ ตของประชาชนในอํ า เภอเมื อง จั งหวั ด
กําแพงเพชร

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
๒.๒ เพื ่อ เปรี ยบเทีย บบทบาทของพระสงฆ์ใ นการส่ง เสริม การนํ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรโดยจําแนก
ตามทัศนะของประชาชน
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริม
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอเมืองจังหวัด
กําแพงเพชร
๑๐

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,
๒๕๕๐,หน้า ๖ - ๙.
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๓.วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร นี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง
คือ ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรจํานวน ๓๘๕คน ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๙๖๔
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ ตอนที่ ๑ เป็นสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า ๕ ระดับ เกี่ยวกับ ๓ห่วง ๒
เงื่อนไข ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ ๓ เป็นคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าทีสําหรับตัวแปรที่แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว one way ANOVA ในกรณีตัวแปรต้นมากกว่าสามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามี
ความแตกต่างจะทําการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟ่โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕

๔.สรุปผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗ มีอายุตั้งแต่ ๓๐-๓๙ ปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘ มีสถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘ มีอาชีพเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖ มีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า ๕๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑
ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = ๓.๒๕)

๕.อภิปรายผลการวิจัย
๕.๑ ผลการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า ประชาชนมี
ความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ =๓.๒๕) เมือ่ พิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า
อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน สามารถนํามาอภิปรายได้ ดังนี้
ด้านความพอประมาณ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
พระสงฆ์ในการส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการดําเนินชีวิต
ของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร แสดงว่าประชาชนคาดหวังว่า พระสงฆ์ควรเป็น
ต้นแบบการให้คําแนะนําทางด้านหลักธรรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่สุจริต ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรพต วีรสัย และคณะได้ทําวิจัยเรื่องพระสงฆ์
กั บสั งคมไทย โดยพิ จ ารณาในเชิ งสั งคมเศรษฐกิ จ การเมื อง และการปกครอง;กรณี ศึก ษาวั ดใน
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กรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทรา เพื่อต้องการทราบบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยในมิ ติทาง
เศรษฐกิจ สังคมการศึกษา และการเมืองการปกครอง
ด้านความมีเหตุผล จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาท
ของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาพรวมอยู่ในปานกลาง แสดงว่าพระสงฆ์
ควรมีบทบาทในการเป็นผู้นําด้านจิตใจซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาณี ไชยธีรานุวัฒนศิริ และ
คณะได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์เกี่ยวกับทัศนะของพระสงฆ์ที่ชาว
พุ ท ธให้ ค วามเคารพศรั ทธาและความนิ ยมของพุ ทธศาสนิ ก ชนต่ อ บทบาทของพระสงฆ์ ผล
การศึกษาพบว่า
๑) บทบาทด้านการอบรมตน พระสงฆ์มีบทบาทเป็นผู้นําทางด้านปัญญา ๒) บทบาท
ด้ า นการเผยแผ่ พระพุ ทธศาสนา หรื อการพั ฒ นาคน เป้ า หมายประการหนึ่ งของการกํ า หนดให้
พระสงฆ์ ต้ อ งมี การอบรมตนและเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา ๓) บทบาทด้ า นการพั ฒ นาสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม โดยการร่วมโครงการพัฒนาชุมชนกับองค์การต่างๆ ๔) บทบาทด้านการพัฒนาวัด การ
พัฒนาสิ่งก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นต้น
ด้ านความมี ภู มิคุ้ มกั น จากการศึ กษาพบว่ า ประชาชนมี ความคิ ดเห็ นต่ อบทบาทของ
พระสงฆ์ในการส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนในอํ าเภอเมื อง จั งหวั ดกํ าแพงเพชร อยู่ ในระดั บปานกลาง แสดงว่ า พระสงฆ์ ได้ รั บการ
คาดหวังว่าควรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและการปกครอง โดยการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรพร สิริ
กาญจน์ได้ทําการศึกษาเรื่อง การทําหน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ;แนวคิดและบทบาทของพระ
คําเขียน ในการพัฒนาชนบท เพื่อศึกษาและวิเคราะห์บทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ
โดยพิจารณาจากงานพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับพุทธบัญญัติหรือไม่ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาเอกสารและการวิจัยภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา
ชุมชนของพระคําเขียน สุวณฺโณ ผลการศึกษาพบว่า ตามพุทธบัญญัติหรือพระวินัย พระสงฆ์มีบทบาท
และหน้ าที่ ในการปฏิ บั ติ ธรรม เผยแผ่ พุทธธรรม และช่ วยเหลื อฆราวาสทั่ วไปให้ พ้นทุ กข์ ตามความ
เหมาะสมตามความสามารถ
ด้านความรู้ จากการศึกษาพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด
กํ า แพงเพชร อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง แสดงว่ า พระสงฆ์ ค วรมี ส่ ว นร่ ว มในการนํ า ความรู้ ท าง
พระพุทธศาสนามาดําเนินการพัฒนาชุมชนเพื่อประโยชน์ของคนในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิ สมั ญ ญา ทุ ยไธสงค์ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ คือ การศึ กษาบทบาทที่ เ ป็ น จริ ง โดยเฉพาะบทบาท
พระสงฆ์ ที่ มีต่ อสั งคม บทบาทพระสงฆ์ เ ข้ าไปส่ งเสริ มกลุ่ ม องค์ กรชุ ม ชน ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น บทบาทที่
พระสงฆ์ปฏิบัติจริงต่อการส่งเสริมกลุ่ม ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น
ด้านคุณธรรม จากการศึกษาพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร อยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่า พระสงฆ์จําเป็นต้องศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
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ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพราะพระสงฆ์ไม่ได้ประกอบอาชีพมีเวลาว่างมาก พระสงฆ์ควรจะจัดกิจกรรม
หรือให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการสอนศาสนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กิ จ จา เตชะศิ ริ ธ นะกุ ล และธั น ยมั ย เจี ยรกุ ลเรื่ อ งรู ป แบบการปรั บตั ว ตามแนวทางปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ชุมชนเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่าประชากรใน
เขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี ได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด
ซึ่งผู้มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายคือตนเอง โดยเป็นการใช้จ่ายเพื่อซื้ออาหาร และเพื่อการศึกษา ซึ่งสิ่งที่
จําเป็น ทําให้เห็นว่าประชากรไม่ฟุ่มเฟือย และมีรายได้ต่ํากว่า ๕,๐๐๐ บาท ต่อเดือน
๕.๒ จากการเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆ์การส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรจําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล
๑.เพศ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท
ของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตในอําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างทุกด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของพระสงฆ์ ไม่ได้จํากัดเพศชาย หรือหญิง เพราะว่าการแสดงความคิดเห็นนั้นไม่ได้เลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ว่าเพศชายหรือหญิง ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของนงเยาว์ ปิ ฎ กรั ช ต์ ได้ ศึ กษาวิ จั ย บทบาทของพระสงฆ์ ใ นการส่ ง เสริ มวั ฒนธรรม
พื้นบ้านในจังหวัดสงขลา จากพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาสและพระลูกวัด ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๑๑๙
รู ป พบว่ า พระสงฆ์ ในจั งหวั ดสงขลามี บทบาทต่ อการส่ งเสริ มวั ฒนธรรมพื้ นบ้ านแตกต่ างกั นอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๒.อายุ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาทของ
พระสงฆ์ ในด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ประชาชนมีอายุแตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของพระสงฆ์ ไม่ แตกต่ างกั น ทุ กด้าน ผลการวิจั ยไม่เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ตั้งไว้ แสดงว่ า
ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภิรม สุทาได้ศึกษาวิจัย บทบาทผู้นําต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น;ศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่า ประชาชน
ต้องการให้ประธานสุขาภิบาลต้องมาจากการเลือกตั้งซึ่งสรุปว่าประธานที่มาจากการเลือกตั้งมีความรู้
ความสามารถไม่ ด้ อยไปกว่ าประธานที่ มาจากการแต่ งตั้ งและประธานที่ มาจากการเลื อกตั้ ง เห็ นว่ า
ความสําคัญของปัญหาของประชาชนมากกว่าประธานที่มาจากการแต่งตั้ง
๓.การศึกษา จากการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
พระสงฆ์ ไม่แตกต่างกันทุกด้าน แสดงว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน อาจมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีทัศนะความเห็นไม่แตกต่างกันเพราะพระสงฆ์ตั้งอยู่ในสถานะทางผู้นําทางจิตวิญญาณ ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของพระครู สังฆรั ก ษ์ พศวี ร์ ธี ร ปญฺ โ ญได้ ทํ า การศึ กษาเรื่ อ ง ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง
“บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในจังหวัด
นนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับ
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มากได้แก่ ด้านการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม ด้านการศาสนศึกษาด้านการศึกษา
สงเคราะห์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการสาธารณูปการและด้านการสาธารณสงเคราะห์พบว่ามี
บทบาทอยู่ในระดับมากทุกด้านและเมื่อเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดนนทบุรีที่มีจํานวน
พรรษาระดับการศึกษาสายสามัญการศึกษาทางเปรียญธรรม ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และการ
สังกัดวัดแต่ละขนาดแตกต่างกันมีบทบาทต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีไม่แตกต่างกัน
๔.สถานภาพ จากการศึ กษาพบว่า ประชาชนมีสถานภาพต่ างกั นมี ความเห็นเกี่ ยวกั บ
บทบาทของพระสงฆ์ ผลการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของพระสงฆ์ ไม่แตกต่างกันทุกด้าน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กิจจา เตชะศิริธนะกุล และธันยมัย เจียรกุ ลได้ทําการศึ กษาเรื่ องรูปแบบการปรับตั วตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ชุมชนเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่าประชากร
ในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี ได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด
และมีความเข้าใจเห็นประโยชน์ของการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน มีการปรับตัวโดย
การใช้จ่ายอย่างประหยัดมากที่สุด ซึ่งผู้มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายคือตนเอง โดยเป็นการใช้จ่ายเพื่อซื้ออาหาร
และเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็น ทําให้เห็นว่าประชากรไม่ฟุ่มเฟือยเนื่องจากรายได้ของประชาชนส่วน
ใหญ่มาจากการทํางาน และมีรายได้ต่ํากว่า ๕,๐๐๐ บาท ต่อเดือน
๕.อาชีพ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของพระสงฆ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความเห็น
เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ ด้านความมีภูมิคุ้มกัน และด้านความมีคุณธรรม มีความแตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ๐.๐๕ แสดงว่ า ประชาชนที่ มี อ าชี พ แตกต่ า งกั น มี ผ ลและมี
ความสัมพันธ์ ต่อการแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของพิมพิกา จันทไทย ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า คุณภาพชีวิตของครูในแต่ละภูมิภาคมีความ
แตกต่างกัน พบว่า ครูในภาคใต้และภาคเหนือมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าภาคตะวันตกอย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ ๐.๕
๖.รายได้ต่ อเดื อน จากการศึ กษาพบว่ า ประชาชนที่ มีรายได้ แตกต่ างกัน มี ความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าทุกๆด้านไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า การแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนไม่ได้จํากัดเฉพาะผู้มีรายได้ต่ํา หรือรายได้สูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาสินีย์ บุญเรือง
ศึกษาถึงเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคาร
ไทยพานิชย์ จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า โครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดําริมีจุดมุ่งหมายที่จะ
ปลูกฝังวิถีชีวิตอย่างมีสติ รอบคอบ และเพิ่มคุณค่าด้านคุณธรรมจริยธรรม
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การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของสถานีตํารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
An administration in Accordance with Aprihaniyadhamma in Ladyao
Police Station, Nakhon Sawan Province
ดาบตํารวจ กมล เรือนทอง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานของผู้บริหารงาน
ตามหลักอปริหานิยธรรมในสถานีตํารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (๒) เพื่อศึกษาแนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึก ษาครั้ ง นี้ คื อ ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการอยู่ ในสถานี
ตํารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใช้การ
วิจัยการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) จํานวน ๑๓๕ นาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ แสดงค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
ผลการวิจัยพบว่า
การบริ ห ารงานตามหลั ก อปริ ห านิ ย ธรรมของสถานี ตํ า รวจภู ธ รลาดยาว จั ง หวั ด
นครสวรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = ๔.๓๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการมีความ
คิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม อยู่ในระดับมากทุกด้าน
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของสถานีตํารวจภูธรลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า บางครั้งในการเข้าร่วมประชุมไม่พร้อมเพรียงกัน บุคลากรยังปฏิบัติตาม
คําสั่งแต่ไม่เคร่งครัด จึงควรมีการสั่งการชัดเจนตามลําดับสายงานการบังคับบัญชา โดยคํานึงถึงการให้
เกียรติ ศักดิ์ศรี การให้ความสําคัญซึ่งกันและกัน โดยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ มีปริมาณ
การการว่างงานแอบแฝงควรให้มีการลดขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน การแบ่งงานตาม
กลุ่มงานไม่ชัดเจน จึงควรแบ่งกลุ่มงานให้ชัดเจนและแจ้งหรือประสานงานให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
แนวทางการประยุกต์ ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริห ารงานของสถานีตํารวจภูธ ร
ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์ มี ๗ หลัก ได้แก่ ๑) หมั่นประชุ มกั นเป็ นประจํา ๒) พร้ อมเพรีย งกั น
ประชุม เลิกประชุม และทํากิจที่พึงกระทํา ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิม ๔) เคารพผู้ใหญ่และ
ฟังความเห็นผู้อาวุโสกว่า ๕) ให้สตรีเด็กและผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ด้วยดีโดยไม่ถูกข่มเหง ๖) คํานึงถึง
เกียรติ ศักดิ์ศรีและเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ ๗) ให้การอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม
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Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the level of
administration of executives in accordance with Aparihaniyadhamma in Ladyao Police
Station, Nakhon Sawan Province, 2) to study the applying Aparihaniyadhamma in
administration of Ladyao Police Station, Nakhon Sawan Province. There were 125
people sample groups, including executives, officers and police performing in Ladyao
Police Station, Nakhon Sawan Province. Questionnaire was used as the research tool,
SPSS Program was used for data analysis. The statistics used in this study percentage,
mean, standard deviation.
The results of the research found that:
An Administration in Accordance with Aparihaniyadhamma in Ladyao
Police Station, Nakhon Sawan Province, it was found as a whole figure at high level.
When considered into each item, it appeared officers’ opinion that An Administration
in Accordance with Aparihaniyadhamma as a whole aspect was at high level.
The problems of An administration in Accordance with Aprihaniyadhamma
in Ladyao Police Station, Nakhon Sawan Province, it was found that there sometime
was no unity in meeting together, personnel seldom perform toward the command
strictly, should be clearing in level of the command by pondering to honor, prestige
and to respect to each other in order to reach the objectives of planned work,
should be decreasing amount of unnecessary work to suit with amount of
organization.
The applying Aparihaniyadhamma to use for An Administration in Ladyao
Police Station, Nakhon Sawan Province. There are 7 principles as follow: 1) to hold
regular and frequent meeting, including (1) to meet frequently in planning to follow
up the effects of performance, (2) to meet frequently to evaluate the efficiency of
organization or working groups, (3) to meet frequently to follow up the effect of
commanded performance, (4) to meet frequently to follow up the effect of
performance in department of coordination and (5) to meet frequently to follow up
the effect of improving of department of control. (6) to honor and respect in what
needs to respect (7) to provide the rightful protection.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
วิวัฒนาการของโลกยุคโลกาภิวัตน์ ทําให้สถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึง
การบริหารงานภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ทํา
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ให้การถ่ายทอดข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่การบริหารงานทั้งภาครัฐ ยังไม่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อองค์การมากมายตํารวจเป็นองค์กรหนึ่ง แต่เดิมทําหน้าที่เป็น
องครักษ์ติดตามดูแลรับใช้พระมหากษัตริย์ และได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงมาโดยตลอด ใน
สมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้เปลี่ยนชื่อจากกรมตํารวจภูธรและกรมพลตระเวนเป็น “กรมตํารวจ” และในปี พ.ศ.๒๕๔๑ รัชกาล
ปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์ตํารวจไทย คือ การปรับโอน กรมตํารวจจาก
กระทรวงมหาดไทยมาจัดตั้งเป็น “สํานักงานตํารวจแห่งชาติ” ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
สํานักงานตํารวจแห่งชาติมีภารกิจหลัก๑๑ในการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติ และ
ราชบังลังก์ ความสงบเรียบร้อยของสังคมและบ้านเมือง การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน การอํานวยความยุติธรรมและการจัดการจราจร ดังนั้นสํานักงานตํารวจแห่งชาติจึงได้
กําหนดนโยบายในการที่จะมุ่งมั่นรักษาความมั่นคงของประเทศชาติ โดยการเร่งพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติทุกระดับ โดยเฉพาะการให้ความสําคัญต่อการผลิตและการฝึกอบรมเพื่อให้
ข้าราชการตํารวจมีความพร้อมทั้งความรู้ความสามารถ ความประพฤติระเบียบวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความสามัคคีและมีจิตสํานึกที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม๑๒
สถานีตํารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชน
ให้ความไว้วางใจเชื่อมั่นและศรัทธา เปรียบเสมือน ประตูของกระบวนการยุติธรรม พร้อมให้บริการ
และรับใช้ประชาชนตามอํานาจหน้าที่อย่างรวดเร็ว โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม โดยยึดหลักการ
พัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นแล้วยังได้ปลูกฝังจิตใต้สํานึกที่ดีให้แก่ข้าราชการ
ตํารวจในการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการตํารวจและรอบรู้ในแขนงวิชาต่างๆ
ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชีวิตและเอื้อต่อการนําไปประกอบอาชีพตํารวจรวมทั้งการหล่อหลอม
คุณลักษณะทางกาย และคุณธรรมประจําใจ สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของตํารวจด้วย
ความสํานึกในหน้าที เกียรติและศักดิ์ศรี ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที ความชื่อสัตย์
ความอดทน
หลักคุณธรรม และศีลธรรมของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย หรือต่อมวลมนุษย์โลก
คือ พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์ทุกคนรู้ว่าอะไรเป็นอะไร อะไรควร อะไรไม่ควร และสอนให้รู้ว่า สิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นทุกข์ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น๑๓ หลักคุณธรรม และศีลธรรมของ
พระพุทธศาสนาที่มีผลต่อสังคมไทย คือ การศึกษาในระบบพุทธ เป็น “วิทยาศาสตร์ประชาชน”
นิยามของวิทยาศาสตร์คือ เป็นความรู้สาธารณะ (public knowledge) สามารถเข้ามาพิสูจน์ได้ด้วย
ตนเองว่าอะไรจริง อะไรไม่จริง สําหรับความรู้ที่ไม่เป็นสาธารณะไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่เป็นอาถรรพเวท
๑๑

กองบรรณาธิการ, “๑๓ ตุลาฯ วันตํารวจไทย”, ตํารวจเพื่อมวลชน, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (ตุลาคม

๒๕๕๐) : ๙-๑๓.

๑๒

หน้า ๓.

๑๓

ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๑๘ ก

พุทธทาสภิกขุ, “พระพุทธศาสนาและการนับถือพระพุทธศาสนา”, นิตยสารช่อฟ้า, ปีที่ ๓๒ ฉบับ
ที่ ๗ (กรกฎาคม ๒๕๓๙) : ๓๕-๔๓.
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พุทธศาสนาท้าทายตลอดเวลาว่าให้ทุกคนมาพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติด้วยตนเอง ว่าได้ผลจริงหรือไม่
จึงกล่าวว่าพุทธเป็นวิทยาศาสตร์ประชาชน๑๔
การเลือกหลักธรรมมาปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายว่าการจะเป็นนักบริหารที่เก่งและดี
เราควรปฏิบัติธรรมอะไรบ้าง เพื่อตอบคําถามนี้เราต้องทราบก่อนว่านักบริหารทําหน้าที่อะไร ซึ่งการ
บริหาร จะหมายถึง ศิลปะแห่งการทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยคนอื่น ดังนั้นนักบริหารจึงมีหน้าที่ ๕
ประการ คือ ๑) การวางแผน ๒) การจัดองค์การ ๓) การแต่งตั้งบุคลากร ๔) การอํานวยการ และ ๕)
การควบคุม ซึ่งในความเป็นจริงการบริหารองค์กรโดยไม่เกิดปัญหาเลยนั้นยังไม่เคยมีปรากกฎ ดังนั้น
เมื่อเกิดปัญหาขึ้น นักบริหารต้องมีหลักธรรมหรือนําธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาเป็นแนวทางปฏิบัติ จึงจะ
สามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นการทํางานร่วมกับคนหมู่มากย่อมมีความขัดแย้ง
ในองค์การ กล่าวคือคนเก่งทั้งหลายต่างตั้งหน้าขัดขากันเอง นักบริหารจะต้องสามารถจูงใจคนเก่งให้
ปรองดองกันและพร้อมใจกันทํางานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ดังคําที่ว่า “ผลัดกันดี ดีทุกคน ชิงกันดี
ไม่ดีสักคน” ดังนั้นบุคลากรในองค์กรจะทํางานเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้นจะต้องมีนักบริหารที่ดีคอยกํากับดูแล
๑๕
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดตามกระบวนการบริหารจัดการหรือปัจจัยที่มีส่วนสําคัญในการบริหาร
จัดการ คือพอคค์ (POCCC) ของ เฮนรี ฟาโยล์ (Henri Fayol) ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ได้แก่ ๑)
การวางแผน (Planning) ๒) การจัดองค์การ (Organizing) ๓) การบังคับบัญชาหรือสั่งการ
(Commanding) ๔) การประสานงาน (Coordinating) และ ๕) การควบคุม (Controlling)๑๖
หลักการบริหารงานของผู้บริหารจึงเป็นแนวทางหรือวิธีการหนึ่งของ การบริหารจัดการ
ในหน่ ว ยงานเพื่ อปรั บ ปรุ งระบบการบริ ห ารภายในของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตลอดจนเจ้ า หน้ า ที่ ของ
รัฐ เช่น โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ กระบวนการ และบุคคล โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ด้ว ย ทั้ งนี้ จุด หมายปลายทางเพื่อช่ว ยเพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการให้บ ริ การประชาชนและเพื่ อความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ ดังนั้นในการบริหารงานจึงจําเป็นจะต้องใช้หลักธรรมคืออปริหานิยธรรม
๗ มาบูรณาการกับหลักการบริหารเพื่อจะทําให้การบริหารงานตามนโยบายขององค์กรเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งหลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ นั้น เป็นหลักพุทธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความ
เสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวสําหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง ซึ่งประกอบด้วยหลัก ๗
ประการ คือ ๑) หมั่นประชุมอยู่เนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม
พร้ อ มเพรี ย งกั น ทํ า กิ จ ที่ พึ ง กระทํ า ๓) ไม่ บั ญ ญั ติ สิ่ ง ที่ มิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ (อั น ขั ด ต่ อ กลั ก การเดิ ม )
๔) เคารพนับถือผู้ใหญ่ ๕) ให้สตรีและเด็กอยู่ด้วยดีโดยไม่ถูกข่มเหง ๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์และสิ่ง
๑๔

ประเวศ วะสี, การพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :
กองทุนส่งเสริมงานทางวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๔๖), หน้า
๑๑.
๑๕
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมสําหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๔), หน้า ๒-๖.
๑๖
ชาญชัย อาจินสมาจาร, ทฤษฎีการบริหารตามแนวคิดของปราชญ์ตะวันตก Theories of
Administration, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๕๑), หน้า ๑๕.
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ที่ควรเคารพ ๗) ให้การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันอันชอบธรรม๑๗ ทั้งนี้หลักธรรมคือ อปริหานิยธรรม
ดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความเจริญมิให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี
การบริหารงานภายในสถานีตํารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ในปัจจุบันมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาลและ
เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ โดยเฉพาะการบริหารงาน
แนวใหม่ที่มีการกระจายอํานาจการบริหารลงไปในแต่ละระดับเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
บริหารงาน ทั้งให้มีการกระจายอํานาจความรับผิดชอบครอบคลุมไปอย่างทั่วถึง เพื่อลดปัญหาความ
ล่าช้าในการปฏิบัติงาน ทั้งเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามนโยบายที่กําหนด สําหรับการบริหารงานภายใน
สํานักนโยบายและแผนสถานีตํารวจภูธรลาดยาวอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ที่อยู่ระหว่างการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานในปัจจุบันนั้น ยังคงเกิดปัญหาบางประการ อาทิ ระบบการสั่ง
การและการติดต่อสื่อสารที่บางครั้งขาดความชัดเจนอย่างพอเพียง โดยเฉพาะงานหรือภาระหน้าที่ที่
เป็นนโยบายเร่งด่วน จึงทําให้การปฏิบัติงานของหน่วยหรือฝ่ายปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องประสบผลสําเร็จ
แต่ประสิทธิผลของงานในบางครั้งไม่บรรลุตามเป้าหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงต้องปรับเปลี่ยน
รู ป แบบการปฏิ บั ติ ง านให้ เ หมาะสมกั บ สภาวะแวดล้ อ มเสมอๆ โดยเฉพาะในด้ า นการสนั บ สนุ น
งบประมาณเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การที่ บ างครั้ งการสั่ งจ่ า ยค่ อนข้ า งล่ า ช้ า ทํ าให้ ก ารปฏิ บั ติ งานไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร อาทิเช่นการสนับสนุนงบประมาณและกําลังพล เพื่อการดํารงสภาพด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นต้น สําหรับวิธีการ
ที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ผู้วิจัยเห็นว่าการนําหลักการบริหารเชิงพุทธตามหลักอปริหานิยธรรมมา
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาน่าจะเป็นแนวทางที่ดี
ดังนั้น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมในสถานี
ตํารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานตามหลัก
อปริหานิยธรรม เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของสถานี
ตํารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์และผลจากการวิจัยดังกล่าวจะนําไปใช้ประโยชน์ในการกําหนด
แนวทางการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ สามารถนําไปสู่การบริหาร
จั ด การแก้ ไ ขปั ญ หา และนํ า ไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงาน ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การบริ ห ารงานตามหลั ก อปริ ห านิ ย ธรรมในสถานี ตํ า รวจภู ธ ร
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของสถานี
ตํารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
๑๗

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่
๑๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๔๖-๒๔๗.
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๓.วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของสถานีตํารวจภูธรลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของ
สถานีตํารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์และเพื่อเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิย
ธรรมในการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการอยู่ใน
สถานีตํารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์จํานวน ๑๓๕ คน แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยมีการหา
คุณภาพ โดยการหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน ๕ ท่าน
และมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ .๐๙๖๘ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ซึ่งสามารถสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

๔.สรุปผลการวิจัย
๔.๑ จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จํานวน ๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๘ รองลงมาคือ เพศหญิง จํานวน ๓ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒.๒๒
อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๕๑ คน คิดเป็น ร้อยละ
๓๗.๗๘ รองลงมาคืออายุ ๓๑-๔๐ ปี จํานวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๓ อายุ ๕๑–๖๐ ปี จํานวน
๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๙ และน้อยที่สุดคือผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ๒๑-๓๐ ปี จํานวน ๑๕
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน
๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๕ รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับปริญญาตรี จํานวน ๖๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗ และน้อยที่สุดคือผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป
จํานวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๙
ชั้นข้าราชการตํารวจของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชั้นประทวน จํานวน ๙๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๖๙.๖๓ รองลงมาปฏิบัติงานในตําแหน่งสัญญาบัตร จํานวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ
๓๐.๓๗
อายุราชการของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุราชการ ๒๑ ปีขึ้นไป จํานวน ๗๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๕ รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุราชการ ๑๖ – ๒๐ ปี จํานวน ๓๕ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๓ มีอายุราชการ ๑๐ -๑๕ ปี จํานวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๑ และน้อย
ที่สุดคือผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุราชการน้อยกว่า ๑๐ ปี จํานวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๑
๔.๒ จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชากร พบว่า ๑) ข้าราชการที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง มีความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของสถานีตํารวจภูธรลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ด้านหมั่นประชุมกันเป็นประจํา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = ๔.๓๘) เมื่อพิจารณา
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รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ข้าราชการมีความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม
ด้านหมั่นประชุมกันเป็นประจํา อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๒) ข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิย
ธรรม ของสถานีตํารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และทํา
กิจที่พึงกระทํา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = ๔.๓๓) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
ข้าราชการมีความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม เลิก
ประชุม และทํากิจที่พึงกระทํา อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๓) ข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิย
ธรรม ของสถานีตํารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ด้านไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิม โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (µ = ๔.๒๐) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ข้าราชการมีความคิดเห็นว่า
การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิม อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๔) ข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิย
ธรรม ของสถานีตํารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ด้านเคารพผู้ใหญ่และฟังความเห็นผู้อาวุโสกว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = ๔.๓๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ข้าราชการมีความ
คิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านเคารพผู้ใหญ่และฟังความเห็นผู้อาวุโสกว่า อยู่
ในระดับมากทุกข้อ
๕) ข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิย
ธรรม ของสถานีตํารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ด้านให้สตรีเด็กและผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ด้วยดี
โดยไม่ถูกข่มเหง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = ๔.๓๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
ข้าราชการมีความคิดเห็นว่า
การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม
ด้านให้สตรีเด็กและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ด้วยดีโดยไม่ถูกข่มเหง อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๖) ข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิย
ธรรม ของสถานีตํารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ด้านคํานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและเคารพในสิ่งที่
ควรเคารพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = ๔.๓๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
ข้าราชการมีความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านคํานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและ
เคารพในสิ่งที่ควรเคารพ อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๗) ข้าราชการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิย
ธรรม ของสถานีตํารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ด้านให้การอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบ
ธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = ๔.๓๐) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ข้าราชการมี
ความคิดเห็นว่า การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านให้การอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบ
ธรรม อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๔.๓ จากการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด
เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม ของสถานีตํารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
สรุปผลการวิจัยดังนี้
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๑) ด้านหมั่นประชุมกันเป็นประจํา คือ การประชุมวางแผนติดตามผลการปฏิบัติงานไม่
ต่อเนื่อวการประชุมติดตามประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานองค์กรหรือคณะทํางานอยังไม่ต่อเนื่อง
และการติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ได้สั่งการไม่ต่อเนื่อง ควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง ควรมีการติดตามประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานองค์กรหรือคณะทํางานอย่างต่อเนื่อง
และควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ได้สั่งการอย่างต่อเนื่อง
๒) ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และทํากิจที่พึงกระทํา คือ ๑) การประชุม
บางครั้ง มีการเข้าร่วมประชุมไม่พร้อมเพรียงกัน การประชุมจัดตั้งกลุ่มหน่วยงานหรือคณะทํางาน
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ยังไม่พร้อมเพรียงกันโดยสม่ําเสมอ และการประชุมเพื่อสั่งการและกํากับดูแล
การบริหารยังไม่พร้อมเพรียงกันโดยสม่ําเสมอ ควรเข้าร่วมประชุมให้พร้อมเพรียงกัน ควรการประชุม
จัดตั้งกลุ่มหน่วยงานหรือคณะทํางานดําเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงกันโดยสม่ําเสมอ และ
ควรประชุมเพื่อสั่งการและกํากับดูแลการบริหารอย่างพร้อมเพรียงกันโดยสม่ําเสมอ
๓) ด้านไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิม คือ มีปริมาณในการว่างงานแอบแฝง
ข้าราชการบางคนไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไว้ได้
และงานบางอย่างมีความ
สลับซับซ้อนมากเกินไป ยากต่อการเข้าใจ ควรให้มีการลดขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน
ควรมีหลักการปฏิบัติที่ไม่ผิดระเบียบแบบแผนให้ข้าราชการปฏิบัติได้ และควรลดความสลับซับซ้อนลง
๔) ด้านเคารพผู้ใหญ่และฟังความเห็นผู้อาวุโสกว่า คือ บุคลากรยังปฏิบัติตามคําสั่งแต่ไม่
เคร่งครัด ยังมีการติฉินนินทาผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน และข้าราชการบางคนมีการก้าวก่ายการ
ทํางานของคนอื่น ควรมีการสั่งการชัดเจนตามลําดับสายงานการบังคับบัญชา ควรเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปรึกษา และแสดงความคิดเห็น และควรควบคุมการปฏิบัติให้อยู้ภายใต้ขอบเขต และ
ภาระหน้าที่ของตน
๕) ด้านให้สตรีเด็กและผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ด้วยดีโดยไม่ถูกข่มเหง คือ การทํางาน
บางครั้งไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าจึงการสับสนในขั้นตอนการทํางาน ไม่คํานึงถึง สวัสดิภาพของลูกจ้าง
และพนักงานราชการ การจัดองค์กรทําให้ผู้ที่เริ่มเข้าทํางาน ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานค่อนข้างยาก
และการสั่งการบางครั้งไม่ได้ให้ความคุ้มครอวสวัสดิภาพของ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ควรมีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้า และคํานึงถึงสวัสดิภาพของลูกจ้าง และพนักงานราชการควรจัดองค์กรที่ทําให้ผู้ที่
เริ่มเข้าทํางาน ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ และควรสั่งการให้ความคุ้มครอวสวัสดิภาพของลูกจ้าง
และพนักงานราชการ
๖) ด้านคํานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ คือ การมอบหมายงาน
บางครั้งยังไม่ตรงกับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา การบริหารหน่วยงานหรือองค์กรบางครั้งไม่
เป็นระบบ และบางครั้งบรรยากาศในการทํางานดูตึงเครียดเกินไป ควรมีการมอบหมายงานให้ตรงกับ
ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา ควรบริหารหน่วยงานหรือองค์กรให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น และควร
สร้างบรรยากาศในการทํางานที่ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียดเกินไป
๗) ด้านให้การอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม คือ การแบ่งงานตามกลุ่มงานไม่
ชัดเจน และการควบคุมการปฏิบัติงานตามระเบียบ/คําสั่ง บางคนไม่เข้าใจ และมีความลําเอียงบางครั้ง
จึงควรแบ่งกลุ่มงานให้ชัดเจน และควรแจ้งหรือประสานงานให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
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๔.๔ ผลการสัมภาษณ์ตํารวจระดับผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการประยุกต์หลักอปริหานิย
ธรรมใช้ในการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยสรุปรายละเอียดได้
ดังนี้
๑) หมั่นประชุมกันเป็นประจํา
พ.ต.อ. ถาวร รวมกิ่ง ได้ให้ความคิดเห็นว่า การประยุกต์หลักอปริหานิยธรรมใช้กับการ
บริหารงานควรให้ความรู้กับข้าราชการ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับการประชุมวางแผนติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของหน่วยงานองค์กรหรือคณะทํางาน การปฏิบัติงาน
ตามที่ได้สั่ง การติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการประสานงาน และการติดตามผลการปรับปรุงงาน
ด้านการควบคุมอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมและหลักการบริหารงาด้วย๑๘
๒) พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และทํากิจที่พึงกระทํา
พ.ต.ท.อุทาร กันเชียง ได้ให้ความคิดเห็นว่า การประยุกต์หลักอปริหานิยธรรมใช้กับการ
บริหารงาน อาจจะไม่สามารถทําได้เนื่องจากนโยบายระดับสูงไม่เอื่ออํานวย และนโยบายเปลี่ยนแปลง
ไปตามผู้บังคับบัญชา อย่างไรก็ดี ส.ภ. ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการ
ปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์ จัดตั้งกลุ่มหน่วยงานหรือคณะทํางานดําเนินกิจกรรมต่างๆ อย่าง
พร้อมเพรียงกัน มีการสั่งการและกํากับดูแลการบริหาร มีการบริหารด้านการประสานงาน มีการ
บริหารงานด้านการควบคุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยสม่ําเสมอ ก็จะทําให้ส.ภ. ลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์ มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น๑๙
๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิม
พ.ต.ท.อนุชา เทียมกลิ่น ได้ให้ความคิดเห็นว่า แนวทางการประยุกต์หลักอปริหานิย
ธรรมใช้กับการบริหารงาน คือ การวางแผนปรับปรุงการบริหารงาน การปรับการจัดหน่วยงานหรือ
องค์กร การปรับปรุงระบบการสั่งการ การปรับปรุงระบบการประสานงาน และการปรับปรุงระบบการ
บริหารด้านการควบคุม โดยไม่ขัดต่อระเบียบและหลักการเดิม๒๐
๔) เคารพผู้ใหญ่และฟังความเห็นผู้อาวุโสกว่า
พ.ต.ท. ศราวุธ ภมรกูล ได้ให้ความคิดเห็นว่า แนวทางการประยุกต์หลักอปริหานิยธรรม
ใช้กับการบริหารงาน เช่น การปรับการจัดหน่วยงานหรือองค์กร การวางแผนปฏิบัติงาน การสั่งการ
การประสานงาน การบริหารด้านการควบคุม ต้องเป็นไปตามระเบียบคําสั่งและรับฟังความเห็นผู้อาวุโส
กว่า๒๑
๕) ให้สตรีเด็กและผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ด้วยดีโดยไม่ถูกข่มเหง
พ.ต.ท. ธีรวุฒิ สมสุข ได้ให้ความคิดเห็นว่า แนวทางการประยุกต์หลักอปริหานิยธรรมใช้
กับการบริหารงาน คือ การวางแผนการปฏิบัติงาน การปรับการจัดองค์กร การสั่งการ การ
๑๘
๑๙

๒๕๕๕.

๒๐
๒๑

สัมภาษณ์ พ.ต.อ. ถาวร รวมกิ่ง ผกก.สภ. ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์, ๒๙. กรกฎาคม๒๕๕๕.
สัมภาษณ์ พ.ต.ท.อุทาร กันเชียง, รอง ผกก.สส.สภ.ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์, ๒๖ กรกฎาคม,
สัมภาษณ์ พ.ต.ท.อนุชา เทียมกลิ่น, สวป.สภ.ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์, ๒๗ กรกฎาคม, ๒๕๕๕.
สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ศราวุธ ภมรกูล, สวป.สภ.ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์, ๒๘ กรกฎาคม, ๒๕๕๕.
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ประสานงาน และการบริหารด้านการควบคุม โดยจะต้องให้ความสําคัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
คํานึงถึง สวัสดิภาพของลูกจ้างและพนักงานราชการ๒๒
๖) คํานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ
พ.ต.ท.อนุชา เทียมกลิ่น ได้ให้ความคิดเห็นว่า แนวทางการประยุกต์หลักอปริหานิย
ธรรมใช้กับการบริหารงาน คือ การวางแผนการบริหารงาน การบริหารหน่วยงานหรือองค์กร การสั่ง
การ การประสานงาน และการบริหารด้านการควบคุม ต้องคํานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและการเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม๒๓
๗) ให้การอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม
พ.ต.ท. ศราวุธ ภมรกูล ได้ให้ความคิดเห็นว่า การประยุกต์หลักอปริหานิยธรรมใช้กับ
การบริหารงาน คือ การวางแผนบริหารงาน การจัดหน่วยงานหรือองค์กร การสั่งการปฏิบัติงานการ
ประสานงาน และการควบคุม ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและส่งเสริมระบบคุณธรรม๒๔
สรุปได้ว่า การประยุกต์หลักอปริหานิยธรรมใช้กับการบริหารงาน อาจจะไม่สามารถทํา
ได้เนื่องจากนโยบายระดับสูงไม่เอื่ออํานวย และนโยบายเปลี่ยนแปลงไปตามผู้บังคับบัญชา อย่างไรก็ดี
ส.ภ. ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์
จัดตั้งกลุ่มหน่วยงานหรือคณะทํางานดําเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน มีการสั่งการและ
กํากับดูแลการบริหาร มีการบริหารด้านการประสานงาน มีการบริหารงานด้านการควบคุมอย่างพร้อม
เพรียงกันโดยสม่ําเสมอ ก็จะทําให้ส.ภ. ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และ
ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานตามหลั ก อปริ ห านิ ย ธรรมของสถานี ตํ า รวจภู ธ รลาดยาวจั ง หวั ด
นครสวรรค์ พบว่า บางครั้งในการเข้าร่วมประชุมไม่พร้อมเพรียงกัน บุคลากรยังปฏิบัติตามคําสั่งแต่ไม่
เคร่งครัด จึงควรมีการสั่งการชัดเจนตามลําดับสายงานการบังคับบัญชา โดยคํานึงถึงการให้เกียรติ
ศักดิ์ศรี การให้ความสําคัญซึ่งกันและกัน โดยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ มีปริมาณการการ
ว่างงานแอบแฝงควรให้มีการลดขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน การแบ่งงานตามกลุ่มงานไม่
ชัดเจน จึงควรแบ่งกลุ่มงานให้ชัดเจนและแจ้งหรือประสานงานให้เกิดความเข้าใจตรงกัน การควบคุม
การปฏิบัติงานตามระเบียบ/คําสั่ง บางคนไม่เข้าใจ และมีความลําเอียงบางครั้ง ข้าราชการบางคนไม่
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไว้ได้ งานบางอย่างมีความสลับซับซ้อนมากเกินไป ยากต่อ
การเข้าใจ ยังมีการติฉินนินทาผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ข้าราชการบางคนมีการก้าวก่ายการทํางาน
ของคนอื่ น ผู้ ที่ เ ริ่ ม เข้ า ทํ า งาน จะมี ก ารปรั บ ตั ว เข้ า กั บ เพื่ อ นร่ ว มงานค่ อ นข้ า งยาก การจั ด สรร
งบประมาณเกินความจําเป็นต่อการบริหาร การทํางานบางครั้งไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าจึงการสับสน
ในขั้นตอนการทํางาน การมอบหมายงานบางครั้งยังไม่ตรงกับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา และ
บางครั้งบรรยากาศในการทํางานดูตึงเครียดเกินไป
ส่วนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของสถานีตํารวจภูธร
ลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์พบว่า ควรมีการจัดประชุมอย่างสม่ําเสมอซึ่งจะเป็นการระดมสมองในการ
๒๒

สัมภาษณ์ พ.ต.ท. ธีรวุฒิ สมสุข, สว.สส.สภ.ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์, ๒๕ กรกฎาคม, ๒๕๕๕.
สัมภาษณ์ พ.ต.ท.อนุชา เทียมกลิ่น,
๒๔
สัมภาษณ์ พ.ต.ท. ศราวุธ ภมรกูล,
๒๓
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แก้ไขข้อบกพร่องได้ดี ตลอดจนทําให้เกิดการติดตามและประเมินผล และเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่
เกิดความกระตือรือร้นในการทํางาน ควรมีการบริหารการจัดองค์กรโดยให้มีการจัดหน่วยงานหรือ
องค์กรโดยสนับสนุนคนดี คนเก่งที่มีความสามารถเข้ามาเป็นบุคลากรที่พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า
ขึ้น ควรมีการสั่งการเป็นไปตามระเบียบคําสั่งที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และเข้าใจง่าย ควรมีการติดต่อ
ประสานงาน แนะนํา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ควรมีการกําหนดมาตรฐานการควบคุม ปฏิบัติงาน
ด้วยความไม่ประมาทโดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ควรส่งเสริม
ให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไว้ได้ งานใดที่มีความสลับซับซ้อนมากเกินไป
ควรมีคู่มือ และอธิบายให้ชัดเจน ควรปฏิบัติภายใต้ขอบเขต และภาระหน้าที่ของตน พยายามดูแลผู้
เริ่มเข้าทํางานอย่างใกล้ชิด เพื่อการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย ควรจัดสรรงบประมาณให้พอดี
กับความจําเป็นในการบริหาร ควรวางแผนการทํางานอยู่เสมอ เพื่อมิให้เกิดการสับสนในขั้นตอนการ
ทํางาน ควรมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา และควรสร้างบรรยากาศใน
การทํางานที่ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียดเกินไป
การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของสถานีตํารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์
๓ ขั้นตอน คือ
๑) แผนงานการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของสถานีตํารวจภูธรลาดยาวจังหวัด
นครสวรรค์
๒) การประยุกต์หลักอปริหานิยธรรมกับการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์
๓) การบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ แผนงานการบริหาร ของสถานีตํารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี
นโยบายการบริหารงานของผู้นําสถานีตํารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม และกําหนด
เป็นแผนงานเพื่อการการปฏิบัติของข้าราชการตํารวจลาดยาว อําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์
ขั้นตอนที่ ๒ การประยุกต์หลักอปริหานิยธรรม กับการบริหารงาน ของสถานีตํารวจภูธร
ลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ทั้ง ๗ หลัก คือ ๑) หมั่นประชุมกันเป็นประจํา ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม
เลิกประชุม และทํากิจที่พึงกระทํา ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิม ๔) เคารพผู้ใหญ่และฟัง
ความเห็นผู้อาวุโสกว่า ๕) ให้สตรีเด็กและผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ด้วยดีโดยไม่ถูกข่มเหง ๖) คํานึงถึงเกียรติ
ศักดิ์ศรีและเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ และ ๗) ให้การอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมมากําหนด
เป็นรูปแบบการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์
โดยเป็นการประยุกต์
ร่วมกัน จะออกมาเป็นแนวทางและวิธีการสําหรับผู้บริหารนําไปปฏิบัติกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ขั้นตอนที่ ๓ การบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นขั้นตอน
สูงสุดของรูปแบบแนวทางการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม
ของสถานีตํารวจภูธรลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์คือ เมื่อผ่านขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ แล้ว จะสามารถบริหารงานของของสถานี
ตํารวจภูธรลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์และจะนํามาซึ่งการบริหารงานตามหลัก อปริหานิยธรรมของ
สถานีตํารวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ในท้ายที่สุด
๔.๕ แนวทางการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธร
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มี ๗ หลัก ได้แก่
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๑) หมั่นประชุมกันเป็นประจํา คือ (๑) มีการประชุมวางแผนติดตามผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง (๒) มีการประชุมติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของหน่วยงานองค์กรหรือคณะทํางาน
อย่างต่อเนื่อง (๓) มีการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ได้สั่งการอย่างต่อเนื่อง (๔) มีการ
ประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการประสานงานอย่างต่อเนื่อง (๕) มีการประชุมเพื่อติดตาม
ผลการปรับปรุงงานด้านการควบคุมอย่างต่อเนื่อง
๒) พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และทํากิจที่พึงกระทํา คือ (๑) มีการประชุมเพื่อ
วางแผนการปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์โดยสม่ําเสมอ (๒) มีการประชุมจัดตั้งกลุ่มหน่วยงาน
หรือคณะทํางานดําเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงกันโดยสม่ําเสมอ (๓) มีการประชุมเพื่อสั่งการ
และกํากับดูแลการบริหารอย่างพร้อมเพรียงกันโดยสม่ําเสมอ (๔) มีการประชุมเพื่อการบริหารด้าน
การประสานงานอย่างพร้อมเพรียงกันโดยสม่ําเสมอ (๕) มีการประชุมบริหารงานด้านการควบคุม
อย่างพร้อมเพรียงกันโดยสม่ําเสมอ เป็นต้น
๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิม คือ (๑) มีการวางแผนปรับปรุงการบริหารงานโดย
ไม่ขัดต่อหลักการเดิม (๒) มีการปรับการจัดหน่วยงานหรือองค์กรโดยไม่ขัดต่อหลักการเดิม (๓) มีการ
ปรับปรุงระบบการสั่งการโดยไม่ขัดต่อหลักการเดิม (๔) มีการปรับปรุงระบบการประสานงานโดยไม่
ขัดต่อระเบียบและหลักการเดิม (๕) มีการปรับปรุงระบบการบริหารด้านการควบคุมโดยไม่ขัดต่อ
หลักการเดิม
๔) เคารพผู้ใหญ่และฟังความเห็นผู้อาวุโสกว่า คือ (๑) มีการปรับการจัดหน่วยงานหรือ
องค์กรเป็นตามระเบียบคําสั่งและรับฟังความเห็นผู้อาวุโสกว่า (๒) มีการวางแผนปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบคําสั่งและรับฟังความเห็นผู้อาวุโสกว่า (๓) มีการสั่งการเป็นไปตามระเบียบคําสั่งและรับฟัง
ความเห็นผู้อาวุโสกว่า (๔) มีการประสานงานเป็นไปตามระเบียบคําสั่งและรับฟังความเห็นผู้อาวุโสกว่า
(๕) มีการบริหารด้านการควบคุมเป็นไปตามระเบียบคําสั่งและรับฟังความเห็นผู้อาวุโสกว่า
๕) ให้สตรีเด็กและผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ด้วยดีโดยไม่ถูกข่มเหง คือ (๑) มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานโดยให้ความสําคัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและคํานึงถึง สวัสดิภาพของลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ (๒) มีการปรับการจัดองค์กรโดยให้ความสําคัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและคํานึงถึง สวัสดิภาพ
ของลูกจ้าง และพนักงานราชการ (๓) มีการสั่งการโดยให้ความสําคัญแก่ผู้ใต้บังคับ บัญชาและ
คํานึงถึงสวัสดิภาพของ ลูกจ้างและพนักงานราชการ (๔) มีการประสานงานโดยให้ความสําคัญแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและคํานึงถึงสวัสดิภาพของลูกจ้างและพนักงานราชการ (๕) มีการบริหารด้านการ
ควบคุมโดยให้ความสําคัญแก่ผู้ใต้บังคับ บัญชาและคํานึงถึง สวัสดิภาพของ ลูกจ้างและพนักงาน
ราชการ เป็นต้น
๖) คํานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ คือ (๑) มีการวางแผนการ
บริหารงานโดยคํานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม (๒) มีการบริหารหน่วยงานหรือ
องค์กรโดยคํานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม (๓) มีการสั่งการโดยคํานึงถึง
เกียรติ ศักดิ์ศรีและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม (๔) มีการประสานงานโดยคํานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี
และการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม (๕) มีการบริหารด้านการควบคุมโดยคํานึงถึงเกียรติ ศักดิ์ศรีและ
การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
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๗) ให้การอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม คือ (๑) มีการวางแผนบริหารงานโดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและส่งเสริมระบบคุณธรรม (๒) มีการจัดหน่วยงานหรือองค์กรโดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและส่งเสริมระบบคุณธรรม (๓) มีการสั่งการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและส่งเสริมระบบคุณธรรม (๔) มีการประสานงานโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมและส่งเสริมระบบคุณธรรม (๕) มีการควบคุมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและส่งเสริม
ระบบคุณธรรม เป็นต้น
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าพุทรา
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร
Administration applying the Good Governance of Paputsa Subdistrict AdministrativeOrganization,
Khanuwoluksaburi District, Kumphangphet Province
ดาบตํารวจกฤษณ พลอาจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าพุทรา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ๒) เพื่อเปรียบเทียบ
ทัศนะของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าพุทรา
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ๓) เพื่อนําผลการวิจัยเป็นข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพ
ประชากรกลุ่มศึกษาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ จํานวน ๓๖๒ คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Samping) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่(Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการ
ทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (LSD)
ผลการวิจัยพบว่า
๑. ประชาชนมีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าพุทรา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๖)
๒. ผลเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนต่อการบริหารงานของตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าพุทรา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า ประชาชนที่มี
เพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน และอาชีพต่างกัน มีทัศนะ โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แต่ในส่วนของประชาชนที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน มีทัศนะต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๔๐ จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย (Sig = ๐.๐๑๒)และประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน มีทัศนะต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย (Sig = ๐.๐๔๐)
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๓. แนวทางการนําหลักธรรมาภิบาลประยุกต์ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่ ว นตํ า บลป่ า พุ ท รา อํ า เภอขาณุ ว รลั ก ษบุ รี จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร เพื่ อ พั ฒ นาการบริ ห ารงานให้
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า คือ บุคลากรในองค์การโดยเฉพาะผู้บริหารต้องมีความ
รอบรู้ ข้ อ กฎหมาย ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ของทางราชการ รวมทั้ ง การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนและการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักความถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและมีความเสมอภาค
เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบกิจการภายในองค์การและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างตรงไปตรงมา เปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้เพื่อเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหา
สําคัญและการมีส่วนร่วมทุกมิติ มีการกําหนดเป้าหมายและมาตรฐานโดยวางกรอบความรับผิดชอบ
ขององค์การให้มีขอบเขตที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งระบบงาน บริหารงานในองค์การให้เกิดความคุ้มค่า

ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) study the administration applying
good
governance of PAPUTSA Subdistrict Administrative Organization,
Khanuworalaksaburi District, Kamphaengphet Province, 2) compare people’s opinions
towards the administration applying good governance of PAPUTSA Subdistrict
Administrative Organization, Khanuworalaksaburi District, Kamphaengphet Province,
and 3) apply the research data to administer the organization effectively.
The population used in this study consisted of 362 people, derived from
simple random sampling. The research instrument was a questionnaire. The data was
analyzed by means of frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, Oneway ANOVA, and LSD.
The results were as follows:
1. Overall opinions of the people toward the administration applying good
governance of PAPUTSA Sub-district Administrative Organization, Khanuworalaksaburi
District, Kamphaengphet Province were at the high level. Considering each aspect, it
was found that all aspects ranked the high leve ( X = 3.66).
2. In term of hypothesis testing, it was found that opinions of overall
aspect and separated ones of the residents with different sex, age, education and
revenue toward the administration applying good governance of PAPUTSA Subdistrict Administrative Organization, Khanuworalaksaburi District, Kamphaengphet
Province were not different. Thus, this rejected the research hypothesis. However,
opinions of the people with different working revenue toward the administration
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applying good governance were significantly different at the level of 0.01 This
accepted the research hypothesis (Sig = 0.040)
3. The administration applying good governance of PAPUTSA Sub-district
Administrative Organization, Khanuworalaksaburi District, Kamphaengphet Province
could be applied as guidelines to develop the administration following to the six
principles, covering the rule of law, the principles of Ethics, the principle of
transparency, the principles of participation, the main sense of responsibility, and the
principles of efficiency. All officers in the organization, especially the administrator,
had to be Intellectual in official laws, regulations, and principles. The officers had to
receive people opinions and respect different views. The administrator, government
officials, and authorities had to function their duties honestly, based on accuracy,
impartiality, and equality. The organization should allow people to examine its
internal affairs. The information useful for residents should be disclosed openly. The
organization should allow people to acknowledge some occurred problems to share
their opinions and participate in voting. Goals and standards of the organization
should be clearly planed covering all working systems. Finally, the organization had
to manage worthily.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
การบริหารปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยประกอบไปด้วย
ประชากรจํานวนมาก และพื้นที่อันกว้างไกลรัฐบาลที่เป็นศูนย์กลางแต่เพียงสถาบันเดียวย่อมเป็นสิ่งที่
เป็นไปได้ยากหรือเกิดสภาพของความไม่ประหยัดงบประมาณในเชิงขนาดและขาดประสิทธิภาพใน
ด้านการบริหารงานจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการถ่ายเทอํานาจในทางการเมืองการปกครองให้อยู่ใน
มือขององค์กรส่วนท้องถิ่นหรือสถาบันที่อยู่นอกศูนย์กลางออกไป ด้วยเหตุนี้คุณค่า และความสําคัญ
ของการปกครองท้องถิ่นเป็นการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนภายในท้องถิ่นนั้น ๆ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยทางการปกครองจํานวนเล็กๆ
ที่มีมากมายกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ โดยพื้นที่เหล่านั้นย่อมมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ ทําให้การบริหารและการปกครองที่มีลักษณะของการรวมศูนย์อํานาจ
อยู่ที่รัฐบาลกลางเพียงแห่งเดียว
ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชนนั้นๆ จึงจําเป็นต้องกระจายระบบงานให้มีลักษณะคล่องตัว และปรับตัวให้ยืดหยุ่น นั่นก็
คือการสร้างหน่วยการปกครองที่เรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มาจัดทําบริการและ
แก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
และยังจะเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับหลักความ
รับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย
จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคมดัง
ทราบกันทั่วไปแล้วว่า สาเหตุสําคัญ ประการหนึ่งเกิดขึ้นจากความบกพร่อง ความอ่อนแอ และหย่อน
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ประสิทธิภาพของกลไกด้านการบริหารจัดการในระดับชาติและระดับองค์กรของภาครัฐรวมไปถึงการ
ทุจริตและการกระทําผิดจริยธรรมในวิชาชีพซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้๒๕
๑.การขาดกลไกและกฎเกณฑ์ที่ดีพอในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม ขณะที่
กลไกที่มีอยู่บกพร่องไม่สามารถเตือนภัยที่เคลื่อนตัวเข้ามากระทบระบบเศรษฐกิจและการเงินอย่าง
รวดเร็วได้ รวมทั้งเมื่อถูกกระทบแล้วยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนกลไก และฟันเฟืองการบริหารงานของ
ภาครัฐให้ทันต่อสถานการณ์ได้
๒.ความอ่อนด้อยและถดถอยของกลุ่มข้าราชการ นักวิชาการ คนกลุ่มนี้ต้องมีบทบาท
สําคัญในการศึกษา ค้นคว้า เสนอแนะนโยบายและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่จําเป็นในการบริหาร
ประเทศ
๓.ระบบการตัดสินใจ และการบริหารจัดการของภาครัฐมีลักษณะที่ขาดความโปร่งใส
บริสุทธิ์และยุติธรรม ส่งผลให้ตัวระบบเองไม่มีประสิทธิภาพขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสหรือช่องทางให้
เกิดความฉ้อฉลผิดจริยธรรมในวิชาชีพขึ้นได้
๔.ประชาชนขาดข้อมูลข่าวสาร ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง
อย่างชัดเจน จึงทําให้ไม่มีโอกาสในการร่วมตัดสินใจและร่วมแก้ไขปัญหา
๕.ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และมีการร่วมกัน
การกระทําทุจริตอย่างเป็นกระบวนการ
จากสาเหตุดังกล่าว หากไม่ได้รับการจัดการแก้ไขและป้องกันโดยเร่งด่วนแล้ว โอกาสการ
ฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจของไทย อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่ควรจะเป็นดังนั้นการแก้ไขปัญหาอย่าง
ยั่งยืนก็คือ การขจัดสาเหตุของปัญหาดังกล่าวข้างต้น แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
(Good
Governance) ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะองค์การภาครัฐได้ให้ความสําคัญ และ นํา
แนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์การ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสู่ประชาชน
โดยมุ่งให้เกิดความเป็นอิสระในการ
บริหารงาน การลดการควบคุม ให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายสถาบัน ที่ทํา
หน้าที่บริหารงานภาครัฐ นอกจากจะต้องกําหนดบทบาทของตนอย่างชัดเจนแล้วมีความพร้อม ที่จะ
ถูกตรวจสอบต่อแนวทางการใช้อํานาจในการดําเนินงาน
นอกจากนี้การบริหารงานภาครัฐได้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การ
ทํางานเกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า เปิดเผย โปร่งใส และเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งทําให้ส่วนราชการต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดให้มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
และวิธีการทํางาน เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่ ทํางานเชิงรุกแบบบูรณาการ คล่องตัว รวดเร็ว
มีขีดสมรรถนะสูง
และสามารถรองรับต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ตัวอย่างหนึ่งของการ
๒๕

สํ า นั ก ค วาม ต่ า งประ เทศ สป .,
“แ นวคิ ดเกี่ ยวกั บหลั กธรรมา ภิ บ า ล” ,
ttp://gotoknow.org/blog /dhama/104786, (เข้าถึงเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔).
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เปลี่ยนแปลง ประกอบกับการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันยังได้นําแนวคิดในเรื่องของ การบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ หรือ New Public Management : NPM มาปรับใช้ โดยให้ความสําคัญ
ต่อการรับผิดชอบต่อผลงาน การควบคุมผลสัมฤทธิ์ การเชื่อมโยงให้เข้ากับการจัดสรรทรัพยากรและ
การให้รางวัล การปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เกินจําเป็น
ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งอยู่ในกํากับดูแลของรัฐ ถือ
เป็นกระจายอํานาจจากส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนได้มีการปกครองตามความต้องการของท้องถิ่น
และเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน และมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ดังนี้
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การ
๒๖
บริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควร
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
บริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้๒๗

องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองค์การ

(๑) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๒๖

สํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง(สพร.), รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น,(ม.ป.ท., ๒๕๕๐), หน้า ๘๒.
๒๗

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๒.
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(๓) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(๔) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(๑๒) การท่องเที่ยว
(๑๓) การผังเมือง
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าพุทรา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งเป็น
องค์กรปกครองท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการท้องถิ่นตามกฎหมาย มีงบประมาณ
ใช้ในการบริหารจัดการตามอํานาจหน้าที่ การบริหารงานขององค์การจําเป็นต้องมีประสิทธิ์ผลการ
บริหารที่ดี เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเพื่อประโยช์นสุขของประชาชน และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา การจั ด ทํ า งบประมาณ การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า ง การตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
จากที่กล่าวมา
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทาง ปัญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลป่าพุทรา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร และนําผลการวิจัยเป็นข้อมูลไป
ประยุกต์ใช้ในการภายในองค์การให้มีประสิทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่ อศึกษาระดั บการบริห ารงานตามหลั กธรรมาภิบ าลขององค์ การบริ หารส่ ว น
ตําบลป่าพุทรา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ตามทัศนะของประชาชน
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่วนตํ าบลป่าพุทรา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวั ดกําแพงเพชร โดยจํ าแนกปัจจั ย
บุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารสวนตําบลป่าพุทรา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร
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๓.วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลป่าพุทรา๒๘
มีประชากรทั้งสิ้นจํานวน ๖,๑๓๘ คน
กลุ่มตัวอย่าง กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่
ยามาเน่ (Taro Yamane)ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน ๓๖๒ คน
ผู้วิจัยทําการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Samping) ได้สุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
จํานวน ๓๖๒ คน
นําแบบสอบถามแจกกับประชากร ในแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตําบลป่าพุทรา อําเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน ๓๖๒ ชุดผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการ
วิจัยเชิงปริมาณใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติ

๔. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าพุทรา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึง
ประเด็นที่สําคัญและน่าสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๖ หลัก พบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลป่าพุทรา
ใช้หลักธรรมาภิบาลในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X ๓.๖๖) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งผู้บริหาร
พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างให้ความสําคัญในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานได้
ดีมีประสิทธิภาพ ทําให้การบริหารงานขององค์การประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย เมื่อพิจารณาราย
ด้านมีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
๑. ด้านหลักนิติธรรม จากการศึกษา ค้นพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าพุทรา ด้านนิติธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X ๓.๖๔) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดับการบริหารตามหลักนิติธรรมมาก แสดงให้เห็นว่า การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าพุทรา ให้ความสําคัญกับการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย
ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะทําให้สังคม
ยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับตามไปด้วย
๒. ด้านหลักคุณธรรม จากการศึกษา ค้นพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริห ารส่ วนตํา บลป่า พุทรา ในด้านคุ ณธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก( X =๓.๗๙)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดับการบริหารตามหลักคุณธรรมกลุ่มตัวอย่างที่มีรายใด้ ๕,๐๐๐
บาทมีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านคุณธรรมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท แสดงให้เห็นว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าพุทรา
๒๘

ข้อมูลท้องถิ่นตําบลป่าพุทรา . ๑ กันยายน ๒๕๕๓
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ให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต้องปรับปรุงเรื่องความเที่ยงธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความยึดมั่นในศีลธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม กําหนดกรอบ
การบริหารงานตามอํานาจหน้าที่ให้ถูกต้องทุกขั้นตอนการบริหารงานตามหลักคุณธรรมนับว่าเป็นสิ่งที่
มีความสําคัญมากในองค์การ ถ้าผู้บริหารยึดหลักคุณธรรมในการทํางานจะสร้างความรักความสามัคคี
ขึ้นในองค์การ ดังนั้นในการบริหารงานในองค์การในด้านต่างๆ จะต้องมีหลักคุณธรรมและปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
๓. ด้า นหลั ก ความโปร่งใส จากการศึ กษา ค้น พบว่ า การบริ ห ารงานตามหลั ก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าพุทรา ในด้านความโปร่งใสโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( X = ๓.๖๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า อยูในระดับปานกลางได้แก่ ข้อ.เปิดโอกาสให้
ประชาชนติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. ส่วนข้อที่เหลืออื่นๆอยู่ในระดับมาก แสดงให้
เห็นว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าพุทรา ให้ความสําคัญกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยมีการจัดระบบงานและข้อมูลข่าวสารเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน
พร้อมที่จะได้การตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความโปร่งใส และสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่
ประชาชน
๔. ด้านหลักการมีส่วนร่วม จากการศึกษา ค้นพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมา
ภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าพุทรา
ในด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( X = ๓.๖๑) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า อยูในระดับปานกลางได้แก่ .อบต. เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดสินใจเรื่องสําคัญที่มีผลกระทบต่อชุมชน/หมู่บ้าน และ อบต.
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลงานส่วนข้อที่เหลืออื่นๆอยู่ในระดับมาก
แสดงให้เห็นว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าพุทรา ให้ความสําคัญกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. เช่น การแข่งขันกีฬา การรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ งานประเพณีต่างๆ เป็นต้น
๕. ด้านหลักความรับผิดชอบจากการศึกษา ค้นพบว่าการบริหารงานตามหลัก ธรรมา
ภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าพุทรา ในด้านความรับผิดชอบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( X = ๓.๖๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้าน
หลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าพุทรา ให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรของ อบต.มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยการวางกรอบความรับผิดชอบให้มีขอบเขตที่
ชัดเจนครอบคลุมทั้งระบบงาน มีความตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการบริหารงานคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและประชาชนโดยรวม
๖. ด้านหลักความคุ้มค่า จากการศึกษา ค้นพบว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าพุทรา ในด้านความคุ้มค่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X
= ๓.๖๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลัก
ความคุ้มค่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน ตําบลป่า
พุทราให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการความสามารถในการบริหารงาน
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ประสิทธิภาพในการดําเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
สถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
Effectiveness in narcotic suppression of policeman at muang
Nakhonsawan police station.
พันตํารวจตรี มานพ เนียรภาค
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการดําเนินการปราบปรามยา
เสพติ ดของเจ้ าหน้ าที่ ตํ ารวจสถานี ตํ ารวจภู ธรเมื องนครสวรรค์ จั งหวั ดนครสวรรค์ ๒) เพื่ อศึ กษา
เปรียบเทียบทั ศนะของเจ้ าหน้ าที่ ตํารวจต่ อประสิทธิ ภาพในการดําเนิ นการปราบปราม ยาเสพติ ดของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการดําเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการศึกษาวิจัยออออเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) โดยใช้การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และมีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติมกับผู้ให้
ข้อมูลสําคัญ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
จํ านวน ๑๖๙ นาย เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ยได้ แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยหาค่ าความ
เที่ ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) จากผู้ เชี่ ยวชาญ จํ านวน ๕ ท่ านและหาค่ าความเชื่ อมั่ น
(Reliability) เท่ากับ ๐.๙๓๐ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( Χ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
ทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way
ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยสําคัญที่น้อยที่สุด (Least
Significant Different : LSD.)
ผลการวิจัยพบว่า
๑. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตํารวจต่อประสิทธิภาพในการดําเนินการปราบปรามยาเสพติด
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (
Χ = ๔.๐๙) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
๒. การเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของเจ้ าหน้ าที่ ตํ ารวจต่ อประสิ ทธิ ภาพในการดํ าเนิ นการ
ปราบปรามยาเสพติ ดของเจ้ าหน้ าที่ตํ ารวจสถานีตํ ารวจภู ธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดย
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดั บการศึ กษา ระดั บชั้ นยศ และอายุ ราชการ พบว่ าเจ้ าหน้ าที่ ตํ ารวจมี ความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการดําเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
๓. ปั ญหา อุ ปสรรคในการดํ าเนิ นการปราบปรามยาเสพติ ดของเจ้ าหน้ าที่ ตํ ารวจสถานี
ตํ ารวจภู ธรเมื องนครสวรรค์ จั งหวั ดนครสวรรค์ คื อ ขาดแคลนงบประมาณ สวั สดิ การ อุ ปกรณ์ และ
เครื่องมือที่ทันสมัย และกําลังพลมีค่อนข้างจํากัดและควรได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ ความชํานาญ และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ปัญหาด้านภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วน
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ร่วมในกิ จกรรมป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดอยู่ ในระดับน้อย-ปานกลาง และนอกจากนั้ นยั งพบ
ปัญหาการใช้พื้นที่อําเภอเมืองนครสวรรค์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสังคมเมือง มีแหล่งชุมชน แหล่งบันเทิง สถาน
บริการ หอพัก บ้านเช่า ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต และสวนสาธารณะจํานวนมากที่เอื้อต่อการใช้เป็นแหล่ง
พักยาเสพติด กระจายยาเสพติด และลําเลียงยาเสพติดไปสู่ภาคกลางและภาคอื่นๆ ของประเทศโดยใช้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนเอเชีย) ซึ่งผ่านพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์
๔.แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาและพั ฒนา คื อ รั ฐบาลและผู้ บั งคั บบั ญชาระดั บสู งต้ องให้
ความสําคัญในการบริหารจัดการกับปัญหาด้าน กําลังพล งบประมาณ สวัสดิการ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่
ทันสมัยให้เพียงพอต่อความจําเป็น ส่วนปัญหาเรื่องการให้ความร่วมมือของภาคเอกชนและประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสําคัญกับการ
ออกตรวจและพบปะเยี่ ยมเยี ยนประชาชนในพื้ นที่ เพื่ อรั บทราบปั ญหา ข้ อมู ลข่ าวสาร และเพื่ อสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนให้เกิดความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ขณะเดียวกันควรใช้สื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบและตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติดและสร้างจิตสํานึกของการมีส่วนร่วมและ
กระแสต่อต้านยาเสพติดควบคู่กันไป ปัญหาการใช้พื้นที่เป็นแหล่งพัก กระจาย และลําเลียงยาเสพติดไปสู่
ภาคกลางและภาคอื่นๆ ของประเทศนั้นต้องอาศัยการบูรณาการด้านการข่าวกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อย่ างจริ งจั ง และใช้ งานการข่ าวชี้ นํ างานการปราบปราม และนํ าเทคโนโลยี เกี่ ยวกั บการสํ ารวจ การ
ติดต่อสื่อสาร การสืบสวน และการสกัดกั้นมาสนับสนุนงานการข่าวให้มากขึ้น เพื่อยกระดับงานด้านการ
ปราบปรามให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Abstract
The objectives of this study were: 1)to study effectiveness in
narcotics suppression of police officers at Muang Nakhonsawan Police Station,
Nakhonsawan Province 2)to compare opinion of police officers toward the
effectiveness in narcotics suppression of police officers at Muang Nakhonsawan
Police Station, Nakhonsawan Province by classifying on the personal factors,
and 3)to study problems, barriers, and ways for the narcotics suppression of
police officers at Muang Nakhonsawan Police Station, Nakhonsawan Province.
This research applied Survey Research. The sample of the study
was 169 police officers at Muang Nakhonsawan Police Station, Nakhonsawan
Province The instrument of the study was the questionnaires with 0.930 of
reliability. The analysis of data used Statistical Package for Social Science.
The statistics used Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation, t-test,
and F-test by One Way ANOVA and Least Significant Difference: LSD.
The results of the study found that
1. Overall, the police officers had the opinion toward the effectiveness in
narcotics suppression of police officers at Muang Nakhonsawan Police Station,
Nakhonsawan Province was in high level. When considering each aspect:
prevention and suppression, it was found that these were in high level.
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2. For the comparison of the police officers’ opinion toward the
effectiveness in narcotics suppression of police officers at Muang Nakhonsawan
Police Station, Nakhonsawan Province by classifying on the personal factors:
sex, age, educational degrees, ranking and working years, it was found that the
police officers had no different opinion toward the the effectiveness in
narcotics suppression of police officers at Muang Nakhonsawan Police Station,
Nakhonsawan Province. The hypothesis is denied.
3. The problems and barriers were the organization had the insufficient
budget, welfare, modern equipment and tools, and reserves and should be
developed to increase the effectiveness in knowledge, skills, proficiency, and
new technology. The private and people problems participated in the activities
about preventing and improving the narcotics problem in low to middle level.
Moreover, the problem in using the area in Muang Nakhonsawan District facilitated to the
narcotics store, expansion, and transportation into the other areas in Thailand. The
ways for the narcotics suppression of police officers at Muang Nakhonsawan
Police Station, Nakhonsawan Province were that the government and the
upper supervisors should provide the budget, welfare, modern equipment and
tools, and reserves sufficiently. For the private and people problems participated in the
activities about preventing and improving the narcotics problem, the chief
should meet and visit the people in the area to know the problems, the
information and the news and make the good relationship with the people.
4.Moreover, the organization should promote the danger of the
narcotics to the people in order to know and realize the danger of the
narcotics and have the consciousness of the participation and resisting the
narcotics. For the problem in using the area to be the narcotics store,
expansion, and transportation into the other areas in Thailand must depend on
the integration of the news and the technology in exploration, communication,
investigation, and interception to upgrade the suppression effectively.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ประเทศไทยประสบกับปัญหายาเสพติ ดทั้งในด้ านการเป็นพื้นที่ผลิ ต การเป็นพื้ นที่การค้ า
การเป็นพื้นที่แพร่ระบาด และการเป็นทางผ่านยาเสพติด ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยมีส่วนที่ติดกับพื้นที่
สามเหลี่ยมทองคําซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจึงทําให้ประเทศไทยเป็น
ส่วนหนึ่งในการผลิตและการค้ายาเสพติดประเภท ฝิ่น และ เฮโรอีน ซึ่งผลิตมากในบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยม
ทองคํา และนอกจากนั้นยังมีการผลิตยาบ้าในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําด้วย ส่วนยาเสพติดที่มีการค้าและ
การแพร่ระบาดที่สําคัญๆ มี ๓ ชนิด คือเฮโรอีน กัญชา และยาบ้า การค้าเฮโรอีนส่วนใหญ่จะกระจายอยู่
บริ เวณพื้ นที่ ภาคเหนื อของประเทศไทยบริ เวณที่ ติ ดกั บสามเหลี่ ยมทองคํ า และมี เครื อข่ ายงานใน
ต่ างประเทศเชื่ อมโยงกั บเครื อข่ ายงานภายในประเทศรวมทั้ งชนกลุ่ มน้ อยในพื้ นที่ สามเหลี่ ยมทองคํ า
เฮโรอีนส่วนใหญ่ถูกลําเลียงไปยังต่างประเทศแต่บางส่วนจําหน่ายในตลาดภายในประเทศไทย ส่วนการค้า
กัญชานั้นส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กัญชาที่รวบรวมได้จะส่งออกไปต่างประเทศเป็น
หลัก ปัจจุบันการค้ากัญชาจะทําการค้าเพื่อใช้เสพภายในประเทศเท่านั้น ส่วนการค้ายาบ้าในประเทศไทย
ที่ผ่านมาพบว่ามีการแพร่กระจายอยู่ ทุกภูมิภาคโดยมีผู้ค้ากระจายอยู่ในพื้ นที่ต่างๆ มีทั้งรายใหญ่ ราย
ระดับกลาง และรายย่อย เครือข่ายการค้ายาบ้าไม่มีการจัดเป็นองค์กรที่ชัดเจนเหมือนกับเฮโรอีนและ
กัญชา แม้แต่นักค้ารายย่อยบางครั้งก็สามารถจัดหายาบ้าจากพื้นที่ผลิตบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําครั้ง
ละปริมาณมากได้29
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยก่อให้เกิดเป็นปัญหาสังคมอย่างมากประชาชน
ต่างก็ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมกล่าวคือ
ผลกระทบต่ อตั วบุ คคลเนื่ องจากประชาชนเป็ นทรั พยากรที่ มี ความสํ าคั ญต่ อการพั ฒนา
ประเทศชาติ ยาเสพติ ดทุ กชนิดจะมีผลกระทบโดยตรงต่ อร่ างกายและจิ ตใจโดยเฉพาะด้ านบุ คลิกภาพ
สุขภาพอนามัย ชีวิตและทรัพย์สิน
ผลกระทบต่อครอบครัวชุมชนและสังคม เนื่องจากครอบครัวที่มีผู้ติดยาเสพติดมักได้รับความ
เดือดร้อนจากผู้ติดยาเสพติดในทุกด้านจนนําไปสู่ความยุ่งยากขัดแย้งแตกแยกและความสิ้นเปลืองเงินทอง
เมื่อเกิดปัญหาผู้ติดยามักจะหาทางแก้ปัญหาโดยการเข้าไปเกี่ยวข้องกับแหล่ง อบายมุข การลักเล็กขโมย
น้อย การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การพนันและอาชญากรรม ต่างๆ สําหรับผู้ค้าหรือผู้เสพซึ่ง
เป็ นหั วหน้ าครอบครั ว เมื่ อถู กจั บกุ มและดํ าเนิ นการทางกฎหมายจะส่ งผลกระทบให้ สมาชิ กภายใน
ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนในการดํารงชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ
เยาวชนที่อยู่ภายใต้การปกครองจะต้องออกจากโรงเรียน ซึ่งเป็นการทําลายอนาคตของประเทศชาติ
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เนื่องจากคดียาเสพติดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะ
เป็นภาระต่องานด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของรัฐที่เพิ่มสูงขึ้น
และทํ าให้ การดํ าเนิ นคดี ด้ านอื่ นๆ เกิ ดความล่ าช้ า นอกจากนี้ ปั ญหายาเสพติ ดได้ ก่อให้ เกิ ดการทุ จริ ต
29

เสกสรร แสนมโน, “ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรในเขต
อําเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๔๙-ธันวาคม ๒๕๕๑”, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒)
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คอรั ปชั่ นโดยเฉพาะการทุ จริ ตต่ อหน้ าที่ การรั บสิ นบน การกลั่ นแกล้ งรี ดไถแสวงหาผลประโยชน์ จาก
ผู้กระทําความผิดซึ่งทําให้ประชาชนและสังคมเกิดความไม่ศรัทธาเชื่อมั่นในการทํางานของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ
ผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จและการคลั งของประเทศ เนื่ องจากการผลิ ตและการค้ ายาเสพติ ด
จั ดเป็ นกลุ่ มธุ รกิ จนอกกฎหมายที่ ไม่ ก่ อให้ เกิ ดการผลิ ตแม้ ว่ าการค้ ายาเสพติ ดบางส่ วนจะก่ อให้ เกิ ด
มูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เมื่อมีการค้าขายแต่ก็เป็นรายได้สําหรับคนบางกลุ่มที่กระทําผิดกฎหมายและเอา
รัดเอาเปรียบสังคม รัฐบาลต้องทุ่มเทงบประมาณจํานวนมากเพื่อใช้ในการป้องกันปราบปราม บําบัดรักษา
และฟื้นฟู แทนที่จะนําไปใช้ในการด้านอื่นๆ ที่มีความจําเป็น ต้องสูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโดยไม่จําเป็น
ผลกระทบต่อความมั่นคงและชื่อเสียงของประเทศ เนื่องจากปัญหายาเสพติดได้ส่งผลต่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งผลิตยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติด จะก่อให้เกิ ด
ความเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยงและเกี ยรติ ภู มิ ของประเทศไทยไม่ เป็ นที่ ไว้ วางใจของนานาชาติ ในด้ านความ
ปลอดภั ยในชี วิ ตและทรั พย์ สิ นทํ าให้ ไม่ กล้ าเข้ ามาท่ องเที่ ยวหรื อลงทุ นทางการค้ า และธุ รกิ จต่ างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทําให้ประเทศคู่แข่งฉวยโอกาสในการโจมตีประเทศไทย30
ขณะนี้ยาเสพติดได้หวนกลับมาเป็นปัญหาสําคัญและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวรุนแรงมากขึ้น
ใกล้ เคี ยงกั บระดั บก่อนประกาศสงครามกั บยาเสพติ ด พ.ศ.๒๕๔๖ ปั จจั ยสําคัญประการหนึ่งก็ คือพลั ง
แผ่นดินทุกภาคส่วนยังไม่เข้มแข็งพอที่จะผนึกกําลังเป็นวาระของคนในชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยจากปัญหายาเสพติด และเมื่อ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีกระแสพระราชดํารัสที่
พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย โดยขอความร่วมมืออย่างจริงจังจากรัฐบาลและคนไทยทั้งชาติในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด รัฐบาลจึงได้กําหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนในสังคม
จะต้องมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยกําหนดให้มี
ยุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับ
ยาเสพติดยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล ผู้ประพฤติมิชอบ มีการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และดําเนินการอย่างจริงจังและแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศใน
การควบคุมสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี สารตั้งต้นที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการอย่าง
บูรณาการกําหนดกลยุทธ์สําคัญที่จะดําเนินการคือ ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง โดยให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย31

30

ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.ผลกระทบ
ของปัญหายาเสพติด.[ออนไลน์].แหล่งที่มา : http://www.nctc.oncb.go.th [๑๒ พ.ค. ๒๕๕๕].
31
ศูนย์อาํ นวยการพลังแผ่นดินเพือเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ(ศพส.), “แผนยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล พ.ศ.๒๕๕๕”, (สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๔) (อัดสําเนา).
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จั งหวั ดนครสวรรค์ เป็ นจั งหวั ดที่ เป็ นประตู สู่ ภาคเหนื อ มี พื้ นที่ ประมาณ ๙,๕๙๗ ตาราง
กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๕ อําเภอ ๑๒๘ ตําบล ๑,๔๓๑ หมู่บ้าน ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์
(ศตส.จ.นว.) ได้สรุปผลการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ห้วง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ว่าจังหวัดนครสวรรค์
ไม่ปรากฏว่ ามีแหล่งผลิต แต่ยั งคงมี ผู้ค้ารายย่ อยและผู้เสพ ตั วยาเสพติ ดที่พบมีการแพร่ระบาดคื อ
ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี กัญชา ยาเค, ยาบ้ามีการลําเลียงมาจากภาคเหนือ, ยาไอซ์ ยาอี ยาเค ถูกลําเลียงมาจาก
กรุงเทพมหานคร ส่วนกัญชาจะถูกลําเลียงมาจากทางภาคอีสาน การขนย้ายและการลําเลียงยาเสพติดทํา
โดยวิธี การจ้ างบุคคลลําเลี ยงมาทางรถยนต์ส่ วนตัวและรถยนต์ โดยสารประจําทางโดยใช้ เส้ นทางถนน
พหลโยธินจะมีการซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในตัวบุคคลและตามตัวรถหรือพื้นที่ว่างของรถยนต์32
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ประมาณ ๗๔๘.๒๗ ตารางกิโลเมตร มี
ประชากร จํานวน ๒๔๐,๕๕๕ คน (ข้อมูลปี ๒๕๕๒) มีความหนาแน่น ๓๒๑.๔๘ คน/ตารางกิโลเมตร แบ่ง
การปกครองออกเป็น ๑๗ ตําบล ได้แก่ ตําบลปากน้ําโพ ตําบลกลางแดด ตําบลเกรียงไกร ตําบลแควใหญ่
ตําบลตะเคียนเลื่อน ตําบลนครสวรรค์ตก ตําบลนครสวรรค์ออก ตําบลบางพระหลวง ตําบลบางม่วง ตําบล
บ้านมะเกลือ ตําบลบ้านแก่ง ตําบลพระนอน ตําบลวัดไทร ตําบลหนองกรด ตําบลหนองกระโดน ตําบล
หนองปลิง ตําบลบึงเสนาท มีปัญหาการค้ายาเสพติดทั้งผู้ค้ารายย่อย และเครือข่ายผู้ค้าส่ง โดยเฉพาะ
ชุ มชนเมื องในเขตเทศบาล หอพั กบ้ านเช่ าซึ่ งอยู่ ในเขตพื้ นที่ รั บผิ ดชอบของสถานี ตํ ารวจภู ธรเมื อง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่บางตําบลได้แก่ ตําบลหนองกระโดน ตําบลปากน้ําโพ ตําบลบ้าน
มะเกลือ ตําบลวัดไทร ตําบลนครสวรรค์ตก ตํ าบลนครสวรรค์ ออก
มีปั ญหาการแพร่ระบาดของ
ยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา สารระเหย กระท่อม ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน จากการตรวจสอบสถิติผลการจับกุมคดียา
เสพติดห้วงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๒ - มีนาคม ๒๕๕๓ พบว่ามีการจับกุมยาบ้าถึงร้อยละ ๘๓.๗๑ รองลงมา
เป็นยาไอซ์ ร้อยละ ๙.๗๗ นอกนั้นเป็นตัวยาอื่นๆ และพื้นที่อําเภอเมืองนครสวรรค์เป็นพื้นที่ที่มีผลการ
จับกุมคดียาเสพติดมากที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์33
จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์
จังหวัด
นครสวรรค์ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข เสนอแนะแนวทางในการดําเนินการปราบปราม
ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
32

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์(ศตส.จ.นว.), “เอกสารสรุปรายงานผล
การดําเนินการปราบปรามยามเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓”,(จังหวัดนครสวรรค์, ๒๕๕๓) (อัด
สําเนา).
33
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์, “เอกสารสรุป
สถานภาพของยาเสพติดในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๓”, (ตํารวจภูธรจังหวัด
นครสวรรค์, ๒๕๕๓) (อัดสําเนา).
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๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่ อศึกษาประสิ ทธิภาพในการดําเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตํารวจต่อประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ปราบปรามยาเสพติ ดของเจ้ าหน้ าที่ตํ ารวจสถานีตํ ารวจภู ธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดย
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่ อศึ กษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการดํ าเนิ นการปราบปรามยาเสพติ ดของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน
ต่อไป

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจั ยในครั้ งนี้ ผู้ วิ จัยได้ศึกษาประสิทธิ ภาพในการดํ าเนินการปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และได้มีการสัมภาษณ์เพิ่มเติม
ผู้บังคับบัญชาของสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อความสมบูรณ์ในการนําเสนอ
ผลการวิจัยครั้งนี้ด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์
(Interview) ที่ ผู้ วิ จั ยสร้ างขึ้ นจากแนวคิ ดทฤษฎี เกี่ ยวกั บศึ กษาประสิ ทธิ ภาพ นโยบายและแผนการ
ปฏิ บั ติ การป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติ ดของรั ฐบาล ของสํ านั กงานตํ ารวจแห่ งชาติ และเอกสาร
ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการปราบปรามยาเสพติดภายใต้กรอบตัวแปรตาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่ าร้อยละ ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way
ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทําการเปรียบเทียบรายคู่ โดยมีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least
Significant Difference : LSD ) และสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะวิเคราะห์โดยเทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Technique) โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ข้าราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน ๑๖๙ คน จากจํานวน
ประชากร ๓๐๐ คน คํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Robert
V. Krejcie and Earyle W. Morgan) ซึ่งกําหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ ๐.๕
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ๕% และระดับความเชื่อมั่น ๙๕% สามารถคํานวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างกับประชากรที่มีขนาดเล็กได้ตั้งแต่ ๑๐ ขึ้นไป

๔.สรุปผลการวิจัย
๔.๑ จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน
๑๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๐ เพศหญิง จํานวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๐ มีกลุ่มอายุ ๓๖-๕๐ ปี
จํานวน ๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๐ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ
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๕๕.๐๐ มีระดับชั้นยศ จ.ส.ต.-ด.ต. จํานวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๐ และมีอายุราชการ ๒๑-๓๐
ปี จํานวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๐
๔.๒ จากการศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น ของเจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจสถานี ตํ า รวจภู ธ รเมื อ ง
นครสวรรค์ ต่อประสิทธิภ าพในการดํ า เนิ นการปราบปรามยาเสพติด ของเจ้ าหน้า ที่ตํ ารวจสถานี
ตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ( Χ =๔.๐๙) แสดงว่าเจ้าหน้าที่
ตํ า รวจมี ความคิ ด เห็ น ที่ ค่ อนข้ า งดี โ ดยมองว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ส ถานี ตํ า รวจภู ธ รเมื องนครสวรรค์ มี ก าร
ปฏิบั ติงานด้า นการป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติด ตามที่ได้ รับ มอบหมายอย่ างจริงจัง มีการนํ า
นโยบายของรัฐบาลตลอดจนแผนการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเห็น
ได้จากผลการจับกุมคดียาเสพติดย้อนหลังของสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
๒๕๔๙-๒๕๕๔ (ตารางที่ ๒.๑) ซึ่งสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้มากที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์มาโดย
ตลอด และจากผลการดํ า เนิ น การตามแผนการปราบปรามยาเสพติ ด และบั งคั บใช้ กฎหมายของ
ตํารวจภู ธรจั งหวั ดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สถานี ตํารวจภู ธรเมืองนครสวรรค์ สามารถ
ดําเนินการได้เกินเป้าหมายที่กําหนด แม้ว่าสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จะประสบปัญหาขาด
แคลนด้านกําลังพล งบประมาณ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญในการ
บริหารงานและอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการบริหารงานของผู้บริหารและต่อประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานก็ตาม ย่ อมแสดงให้เห็นว่าคณะผู้บริ หารของสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ มี ระบบการ
บริหาร การจัดการ และการควบคุมภายในที่ดี จึงทําให้ผลการดําเนินงานปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านมีประเด็นที่จะนํามาสรุปดังนี้
ด้ า นการป้ อ งกั น พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของเจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดํา เนิ น การปราบปรามยาเสพติ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจสถานี ตํ า รวจภู ธ รเมื องนครสวรรค์ จั งหวั ด
นครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( Χ =๔.๐๒) แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจมีความคิดเห็นที่ค่อนข้าง
ดี โดยมองว่าเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ มีการปฏิบัติงานด้านการป้องกันยาเสพติด
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในด้าน มีการมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสอดส่องควบคุมดูแลความ
ประพฤติ ของเจ้า หน้าที่ตํา รวจอย่า งเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เข้าไปพัวพันกับยาเสพติด, มีการให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โรงเรียนและ
สถานประกอบการอื่นๆ อย่างจริงจังและมีการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งพบว่าระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
อยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด และในด้ าน มี การใช้ มาตรการทางบริ การสนเทศคื อการให้ ข้ อมู ลข่ าวสารแก่
ประชาชนผ่านสื่อชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันยาเสพติด, มีการเปิดโอกาสให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบ
การบํ าบั ดโดยความสมั ครใจ, มี เจ้ าหน้ าที่ ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพและเพี ยงพอไปบรรยายให้ ความรู้ และ
ปรับเปลี่ยนเจตคติแก่กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยง, มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเผาทําลายยาเสพติด
ให้ประชาชนทราบเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาชน, มีการพัฒนาระบบบริการสนเทศและตัวบุคลากรที่
ทําหน้าที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและทันกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา, มีการ
ใช้มาตรการป้องปรามโดยการสุ่มตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้าหมาย เช่น ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย
สถานบันเทิง โรงงาน, มีการประสานการปฏิบัติกับ ป.ป.ส. และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการ
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ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องจริงจัง, มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพิพากษาลงโทษ
ผู้ค้ายาเสพติดรายสําคัญให้ประชาชนทราบเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาชน, มีการใช้มาตรการประชาคม
เพื่อให้ เกิดกระแสของคนหมู่มากทําให้ เกิดผลต่อผู้ กระทําผิดยาเสพติดคิดละเลิกด้ วยกระบวนการทาง
สังคม, มีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารของบุคคลผู้เกี่ยวข้อง และพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อ
ควบคุมป้องกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด, มีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจออกตรวจตรา
กดดันในพื้นที่ที่ปรากฏข่าวสารว่ามีการแพร่ระบาดรุนแรงอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องปราม และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกั บอั ตราโทษของผู้ กระทํ าผิ ดเกี่ ยวกับยาเสพติ ดที่ กําหนดไว้ใน
กฎหมายให้ประชาชนทราบ พบว่าระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตํารวจ อยู่ในระดับมาก ซึ่งการ
ดําเนินการในแต่ละด้านดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรการในการดําเนินงานป้องกันยาเสพติดของสํานักงาน
คณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติ ด และแนวทางในการแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ดตามแผน
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล ๒๕๕๕, แผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
และบังคับใช้กฎหมายของกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ พ.ศ.๒๕๕๕ และแผนปฏิบัติการปราบปรามยา
เสพติดและบังคับใช้กฎหมายของตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๕ แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ มีความตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายโดยมีการนํา
มาตรการในการดําเนินงานป้องกันยาเสพติด และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนแผนการปฏิบัติงานของ
ผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจริงจัง ทําให้ประสิทธิภาพในด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดอยู่ใน
ระดับมาก
ด้านการปราบปราม พบว่าความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตํารวจต่ อประสิทธิภาพในการ
ดํา เนิ น การปราบปรามยาเสพติ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจสถานี ตํ า รวจภู ธ รเมื องนครสวรรค์ จั งหวั ด
นครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก ( Χ =๔.๑๖) แสดงว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจมี ความคิ ด เห็ น ที่
ค่ อ นข้ า งดี โดยมองว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ส ถานี ตํ า รวจภู ธ รเมื องนครสวรรค์ มี ก ารปฏิ บั ติ งานด้ านการ
ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในด้าน มีการเปิดช่องทางรับแจ้งข้อมูลจากประชาชนทางเว็ป
ไซต์ หรือทาง ตู้ ปณ. เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์และแจ้งข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว, มีการ
ดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดทั้งทางอาญาและทาง
วินัย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีพฤติการณ์ค้ายาเสพติด และยึดหลักนิติธรรมในการดําเนินการกับ
ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้อยู่เบื้องหลังกับการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เป็นธรรม ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษา ซึ่งพบว่าระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ตํารวจอยู่ในระดับมากที่สุด และในด้านมีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการปราบปรามด้านการ
ข่าวด้านตรวจสอบทรัพย์สินและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ, มี
การรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ผลิต นําเข้า ส่งออก เครือข่ายผู้ค้าผู้เกี่ยวข้อง
และพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดไว้อย่างเป็นระบบเพื่อดําเนินการปราบปราม, มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการกับผู้ค้ารายสําคัญผู้ค้ารายย่อยและหมายจับคดีเกี่ยวกับยาเสพติดไว้อย่างเป็นระบบ, มีการ
เร่ งรั ดสื บสวนจั บกุ มผู้ ค้าที่ อยู่ เบื้ องหลั งนายทุ น และผู้ เกี่ ยวข้ องแล้ วทํ าการสอบสวนขยายผลทํ าลาย
เครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายในเรือนจําอย่างจริงจัง, มีการสอดส่องดูแลควบคุมสกัดกั้นจุดเสี่ยงและจุด
ผ่านของสารตั้งต้นและสารเคมีที่อาจนําไปใช้ในการผลิตยาเสพติดอย่างเข้มงวดจริงจัง, มีการใช้ พ.ร.บ.
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มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ.๒๕๓๔ ดําเนินการตรวจสอบ ยึด อายัด
ทรัพย์สินผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่เข้าหลักเกณฑ์อย่างจริงจัง, มีการจัดทําสํานวนการสืบสวน
ก่อนการจับกุมโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มผู้ค้า นายทุนผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
ดําเนินคดีในชั้ นพนักงานสอบสวนและชั้นศาลอย่างจริงจัง, มีการสร้างเครือข่ายการทํางานการเรียนรู้
ร่ วมกั นการแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลข่ าวสารกั บเจ้ าหน้ าที่ หน่ วยงานอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการดํ าเนิ นการ
ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง, มีการนําเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสืบสวน การข่าว การปราบปราม การ
สํารวจ และการสกัดกั้นมาใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ,
มีการใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กับกลุ่มผู้ค้า ผู้อยู่เบื้องหลัง นายทุน และ
กลุ่มเครือข่ายที่มีหลักฐานเชื่อมโยงถึงอย่างเคร่งครัด และบุคลากรในหน่วยงานได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ทักษะต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการดําเนินการปราบปรามกับผู้ค้ายาเสพติด พบว่าระดับ
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ในระดับมาก ซึ่งการดําเนินการในแต่ละด้านดังกล่าวสอดคล้องกับ
มาตรการในการดําเนินงานปราบปรามยาเสพติดของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ๒๕๔๗, แนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดของรัฐบาล ๒๕๕๕, แผนปฏิบัติ การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมายของกองบัญชาการ
ตํารวจภู ธร ภาค ๖ พ.ศ.๒๕๕๕ และแผนปฏิ บั ติ การปราบปรามยาเสพติ ดและบั งคั บใช้ กฎหมายของ
ตํ ารวจภู ธรจั งหวั ดนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๕ แสดงให้ เห็ นว่ าเจ้ าหน้ าที่ ตํ ารวจสถานี ตํ ารวจภู ธรเมื อง
นครสวรรค์ มีความตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายโดยมีการนํามาตรการในการดําเนินงาน
ปราบปรามยาเสพติดและนโยบายของรัฐบาลตลอดจนแผนการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดจริงจัง ทําให้ประสิทธิภาพในด้านการปราบปรามยาเสพติดอยู่ในระดับมาก
๔.๓
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของของเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ พบว่า เจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน (Sig=๐.๑๒๐) จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เจ้าหน้าที่ตํารวจที่
มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการดําเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านเพศที่แตกต่างกันไม่มีผลให้เกิดความแตกต่างในเรื่องความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อําพน ธรรม
โชติ34 ได้ ศึกษาเรื่อง“การพั ฒนาประสิ ทธิภาพการทํางานของพนั กงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จั งหวั ด
เพชรบุรี” ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อันดับที่ หนึ่งด้านจิตสํานึกในการให้บริการ
รองลงมาด้านการทํางานเป็นทีม ด้านการตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมขององค์การ ด้านความรับผิดชอบ
34

อําพน ธรรมโชติ,“การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
เพชรบุรี”, ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๘)
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ในหน้าที่การงาน และด้านความรู้ความสามารถในงานตามลําดับ ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี ที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน และระดับ
ตําแหน่งที่แตกต่างกัน มีการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวมไม่แตกต่าง
อายุ พบว่า เจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน (Sig=๐.๓๕๔) จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เจ้าหน้าที่ตํารวจที่
มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการดําเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านอายุที่แตกต่างกันไม่มีผลให้เกิดความแตกต่างในเรื่องความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา กาญ
จนนิมมาน35 ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงบประมาณ
พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง ระดับเงินเดือนและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดั บการศึกษา พบว่ า เจ้า หน้า ที่ตํา รวจที่มีระดั บการศึกษาต่ างกัน มีความคิ ดเห็ นต่ อ
ประสิทธิภาพในการดําเนินการปราบปราม ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน (Sig=๐.๔๒๒) จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการดํ าเนิน การปราบปรามยาเสพติ ดของเจ้า หน้ าที่ ตํา รวจสถานี ตํา รวจภู ธรเมื อง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา
ที่แตกต่า งกั นไม่มีผลให้ เกิ ดความแตกต่ างในเรื่ องความคิด เห็ นต่ อประสิ ทธิ ภาพในการดํา เนิ นการ
ปราบปราม ยาเสพติด ของเจ้าหน้า ที่ตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ซึ่ งสอดคล้องกั บงานวิ จัยของ
ขวัญใจ มีทิพย์36 ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะ
กรณีกองพันปฏิบัติการพิเศษ ๑ (คอมแมนโด)กองทัพอากาศ” ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๑ (คอมแมนโด) กองทัพอากาศอยู่
ในระดับสูง ส่วนปัจจัยจูงใจที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ
ได้ แ ก่ โอการความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงานและผลประโยชน์ ต อบแทนมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ สําหรับปัจจัยด้านอื่น ได้แก่ การมีส่วนร่วม
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สุชาดา กาญจนนิมมาน, “ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการศึกษาศึกษา
เฉพาะกรณีสํานักงบประมาณ”,วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
๒๕๔๘)
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ขวัญใจ มีทิพย์, “ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีกองพัน
ปฏิบัติการพิเศษ ๑(คอมแมนโด)กองทัพ อากาศ”, วิ ทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบั ญฑิต, (สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓)
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ในการวางแผน การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ (อัตราเงินเดือนและ
เงินเพิ่มพิเศษ) ระดับชั้นยศ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ
ระดั บ ชั้ น ยศ พบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจที่ มี ร ะดั บ ชั้ น ยศต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
ประสิทธิภาพในการดําเนินการปราบปราม ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน (Sig=๐.๐๘๔) จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับการวิจัยของ ระพิน ชาติไทย37 ได้ศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของข้าราชการตํารวจกอง
สรรพาวุธต่อการปฏิบัติงานเก็บกู้วัตถุระเบิด”พบว่า สังกัดและประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานด้านเก็บกู้
วัตถุระเบิดมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของข้าราชการตํารวจกองสรรพาวุธต่อการปฏิบัติงานเก็บกู้
วัตถุระเบิดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนอายุ ภูมิลําเนา ชั้นยศ วุฒิการศึกษา ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิ บัติงานเก็บ กู้วั ตถุ ระเบิด การรั บรู้ข้อมู ลข่ าวสารการเก็ บกู้วั ตถุ ระเบิด และความรู้เ กี่ย วกั บ
วิทยาการสมัยใหม่ด้านการเก็บกู้วัตถุระเบิด ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของข้าราชการตํารวจ
กองสรรพาวุธต่อการปฏิบัติงานเก็บกู้วัตถุระเบิด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีระดับชั้นยศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ปราบปรามยาเสพติ ดของเจ้ า หน้ า ที่ตํ า รวจสถานี ตํ ารวจภู ธ รเมื องนครสวรรค์ ด้ านการป้ องกั น ไม่
แตกต่ างกั น ส่ วนด้ านการปราบปรามแตกต่างกัน (Sig=๐.๐๑๗)อย่า งมีนั ยสํา คัญทางสถิติที่ระดั บ
๐.๐๕ จึ งทํา การเปรีย บเที ยบรายคู่ด้ านการปราบปรามโดยวิ ธีผลต่างนั ยสําคัญน้อย ที่สุ ด (Least
Significant Difference : LSD) พบว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ตอบแบบสอบถามที่มีชั้นยศ ส.ต.ต.-ส.ต.อ. และ
จ.ส.ต.-ด.ต. มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการดําเนินการปราบปราม ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมน้อยกว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีชั้นยศ ร.ต.ต.-ร.ต.อ. ส่วนเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ตอบแบบสอบถามที่มีชั้นยศ พ.ต.ต.ขึ้น
ไปมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
อายุ ร าชการ พบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจที่ มี อ ายุ ร าชการต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
ประสิทธิภาพในการดําเนินการปราบปราม ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน (Sig=๐.๔๒๘) จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีอายุราชการต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุราชการที่แตกต่างกันไม่มีผลให้
เกิดความแตกต่างในเรื่องความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการดําเนินการปราบปราม ยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจับของ อรรถวุฒิ ตัญธนาวิทย์38 ศึกษา
เรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกองการสื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับตําแหน่ง ระดับการศึกษา อายุราชการ ไม่มี
37

ระพิน ชาติไทย, “ความคิดเห็นของข้าราชการตํารวจกองสรรพาวุธต่อการปฏิบัติงานเก็บกู้วัตถุ
ระเบิด”,วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘)
38
อรรถวุฒิ ตัญธนาวิทย์, “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกองการสื่อสารสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย”, ภาคนิพนธ์พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
๒๕๔๕)
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ความสั มพั น ธ์ กับ ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งาน แต่ ปั จ จั ย ที่ มีอิทธิ พลต่ อประสิ ทธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานได้แก่ ความก้าวหน้าในการทํางาน ความมั่นคงในการทํางานและการได้รับความยุติธรรมใน
หน่วยงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครสวรรค์
Roles of monks in promoting of sufficiency economy in daily life
of people in muang district kampangphet province
ดาวสวรรค์ ศรีบรรเทา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บทคัดย่อ
การวิจัยวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารประชาชนของสถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด นครสวรรค์
(๒) เพื่อเปรีย บเทียบระดับความพึงพอใจต่อคุ ณภาพการให้บริ การประชาชนของสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (๓) เพื่อศึกษา
ปั ญ หา อุ ป สรรค และแนวทางการพั ฒ นาคุ ณภาพการให้ บ ริ การประชาชนของสถานพิ นิ จ และ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ กลุ่ มตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แก่ ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ บริ ก ารจาก
สถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด นครสวรรค์ จํ า นวน ๒๗๙ คน โดยการ
สุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ด้วยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ซึ่ งเป็ น การวิจั ย เชิ งสํา รวจ (Survey Research) เป็น แบบสอบถามที่จั ด ทํา ขึ้ นเอง
วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ
โดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกัน จึงทําการเปรียบเทียบรายคู่ โดยมีผลต่าง
นัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD)
ผลการวิจัยพบว่า
คุณภาพการให้ บ ริ การประชาชนของสถานพิ นิ จและคุ้ มครองเด็ กและเยาวชนจั งหวั ด
นครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( Χ = ๔.๑๙) และเมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น คื อ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการให้บริการ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
สรุ ป ได้ ว่ า ประชาชนที่ มี อ ายุ ต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารประชาชนของ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมแตกต่างกัน (sig. = ๐.๐๑๑)
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ผลการศึกษา ปัญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชาชนที่
มีอาชีพทําการเกษตรกรรม และรับจ้าง จึงทําให้ประชาชนไม่ได้รับข่าวสารจากทางราชการ และ
ได้รู้ถึงสิทธิและประโยชน์ที่พึงได้รับและโทษที่จะได้รับตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่
ราชการควรจัด ทํา เอกสารเผยแพร่ และควรมีการประชาสัมพัน ธ์เ ชิงรุก เพื่อให้ ประชาชนได้รั บ
ข่าวสารจากทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ และการให้บริการแก่ประชาชน
ผู้มารับบริการจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนครสวรรค์ ควรนําหลักพุทธธรรมมาใช้
เป็นยุทธวิธีประกอบการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างศักยภาพในการบริการให้แก่
ประชาชน ด้วยการจัดทําหลักสูตรอบรมข้าราชการให้มีความรู้ ความเข้ า ใจ ถึ ง หลั ก พุทธธรรม
และแนวทางปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยยึ ด หลั ก พุ ท ธธรรม โดยจั ด ให้ มี ก ารหมุนเวียนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรพุ ท ธธรรม เพื่อจะได้นํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน

Abstract
The objectives of this study were : 1) to study levels of satisfaction
toward public service quality of staffs at Juvenile Observation and Protection
Centre of Nakhonsawan Province, 2) to compare the levels of the satisfaction
toward the public service quality of staffs at Juvenile Observation and
Protection Centre of Nakhonsawan Province by classifying the personal factors,
and 3) to study problems, barriers and ways for the development of the
public service quality of the staffs at Juvenile Observation and Protection
Centre of Nakhonsawan Province.
The sample of the study was 279 people served from the staffs
at Juvenile Observation and Protection Centre of Nakhonsawan Province by
Accidental Sampling. The study applied Quantitative Research. The study
applied Survey Research. The instrument of the study was the questionnaires.
The statistics for data analysis used Frequency, Percentage, Mean, Standard
Deviation, t-test, One Way ANOVA and Least Significant Difference : LSD.
Results of the Research
overall, the public service quality of the staffs at Juvenile
Observation and Protection Centre of Nakhonsawan Province was high.
When considering each aspect : process, service, accommodation, quality, and
reliability, it was found that these were in high level.
For the comparison of the people’s opinion toward the public
service quality of staffs at Juvenile Observation and Protection Centre of
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Nakhonsawan Province by classifying the personal status, it was found that
the people having different age had different opinion toward the public
service quality of staffs at Juvenile Observation and Protection Centre of
Nakhonsawan Province at 0.05 of statistical significance. The hypothesis is
accepted. However, the people having different sex, educational degree,
occupation and income per month had no different opinion. The hypothesis
is denied.
For the comparison of number of agriculturists and employees,
it was found that the people did not get information for the public and
know the rights and advantages and the disadvantages according to law.
It was important that the public should provide the information and the
proactive public relations. The service should apply the Buddha-Dhamma
principles to be the strategy for the performance to promote the potential in
the service for the people with training the staffs to know and understand
the Buddha-Dhamma principles and the ways for the practice according
to the Buddha-Dhamma principles to apply in the performance.
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๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ในโลกปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ รอบตั ว เกิ ด ขึ้ น มากมาย ทั้ ง จากกระแส
โลกาภิวัติน์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเข้มแข็งภาคธุรกิจและเอกชน รวมถึงการพัฒนาสู่
สังคมประชาธิปไตย และความตื่นตัวของประชาชนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ภาครั ฐ ซึ่ ง ระบบราชการไทยนั บ เป็ น กลไกลที่ สํ า คั ญ ยิ่ งต่ อความสํ า เร็ จ ของการบริ ห ารประเทศ
โดยเฉพาะในระยะเวลาที่ ป ระเทศต้ อ งประสบกั บ สภาวะวิ ก ฤติ ก ารณ์ ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ในขณะนี้ ภาครัฐต้องเป็นพลังขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้มีคุณภาพและสามารถสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ
อย่างไรก็ตามระบบราชการไทย มีโครงสร้างขนาดใหญ่ โดยเฉพาะราชการส่วนกลาง
มีกระทรวง ทบวง กรมจํานวนมาก บางหน่วยงานมีการทํางานที่ซ้ําซ้อน มีสายการบังคับบัญชา
หลายขั้นตอนในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นผลให้ขาดคุณภาพ ล่าช้า ไม่ทันเหตุการณ์ สิ้นเปลือง สูญ
เปล่า ไม่ประหยัด ไม่คุ้มค่า มีความบกพร่องผิดพลาด และไม่เป็นที่พอใจของผู้รับบริการ ทําให้
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ จึงมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิรูป
ระบบราชการอย่างจริงจัง ให้ระบบราชการเป็นราชการยุคใหม่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนสังคมไทย
ไปสู่การแข่งขันในสังคมโลก สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และในปี
พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาว
ไทยมาตรา ๗๔ กําหนดให้ “บุคคลที่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม อํานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริ ห ารบ้ า นเมื องที่ ดี ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และในการปฏิ บั ติ การอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ประชาชน
บุคคล ตามวรรคหนึ่ง ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง..” และมาตรา ๗๘ (๔) และ (๕) รัฐต้อง
ดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินดังต่อไปนี้๓๙
สถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด นครสวรรค์ เป็ น หน่ ว ยให้ บ ริ ก าร
ส่วนภูมิภาค สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ฉะนั้นการจัดระบบ
ให้บริการในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภารกิจที่รับผิดชอบนั้น เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ ประกอบกับขณะนี้รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อมุ่งให้มีการปรับเปลี่ยน
บทหน้ า ที่ ของภาครั ฐ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้เ อกชน ประชาชนและชุ มชน เข้ า มามีบ ทบาทมากขึ้ น
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนเป็ น สํ า คั ญ การลดขั้ น ตอนการบั ง คั บ บั ญ ชาให้ สั้ น ลง
การปฏิ บัติ ราชการเป็ นไปด้ ว ยความรวดเร็ ว มีคุณภาพและมี ประสิทธิภ าพ บุ คลากรภาครั ฐ
๓๙

หน้า ๗.

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน,นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ,(มปท : ๒๕๕๔)
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มีความเป็นมืออาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานหลัก ซึ่งการให้บริการประชาชนตามกรอบภารกิจของ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับ ความ
ต้ อ งการของประชาชน อั น เนื่ อ งมาจากมี ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การมากมายหลายขั้ น ตอน ตาม
บทบัญญัติและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่เอื้อประโยชน์ในด้านการบริการประชาชนเท่าที่ควร
ดั ง นั้ น จะมี วิ ธี ก ารพั ฒ นาระบบราชการให้ บ ริ ก ารประชาชนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ประชาชนได้อย่างไร
ผู้ วิ จั ย จึ ง เลื อกศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ องคุ ณ ภาพการให้ บ ริ การประชาชนของสถานพิ นิ จ และ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจั งหวั ดนครสวรรค์ ทั้ งนี้ เพื่อเป็น ข้อมู ลสํา หรับ นําไปพัฒ นา ปรั บปรุ ง
แก้ไขการให้บริการต่อประชาชนได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจยั
๒.๑ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจั ยในครั้งนี้ ผู้ วิจั ยได้ศึกษาคุ ณภาพการให้ บริ การประชาชนของสถานพิ นิจ และ
คุ้มครองเด็ กและเยาวชนจั งหวั ด นครสวรรค์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาระดั บ ความพึ งพอใจต่ อ
คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจั ง หวั ด นครสวรรค์ และเพื่ อศึ กษาปั ญ หา อุ ป สรรค และแนวทางการพั ฒ นาการ
ดําเนินการการให้บริการประชาชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
โดยศึกษากับประชาชาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่ม แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จํานวน
๒๗๙ คน จากการสุ่ มประชาชนด้ ว ยการ
ใช้ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro
๔๐
Yamane) จํานวน ๑,๐๑๙ คน ด้วยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่จัดทําขึ้น
เอง วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยหาค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เปรีย บเทีย บโดยการทดสอบสมมติฐ านโดยการทดสอบค่ าที (t-test ) และการวิ เคราะห์ ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกัน จึงทําการเปรียบเทียบ
๔๐

กลุ่มงานคดี, สถิติตัวชี้วัดที่ ๔, เดือนเมษายน ๒๕๕๔ ถึง มีนาคม ๒๕๕๕
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รายคู่ โดยมีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD ) และสรุปข้อมูล
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยจําแนกตามคุณภาพ
การให้บริการประชาชน

๔.สรุปผลการวิจัย
ประชาชนที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนที่มารับบริการจาก
สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด นครสวรรค์ พบว่า ข้อมูลส่วนบุ คคลของประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงจํานวน ๑๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๐ มีอายุ ๓๖-๕๐
ปีจํานวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๐ มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีจํานวน ๒๒๗ คน
คิดเป็น ร้อยละ ๘๑.๔๐ ประกอบอาชีพรับจ้างจํานวน ๑๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๐ และ
มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๐

๕.อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย ประชาชนมีระดับ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแต่ละด้าน มีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ จากผลการวิจัย พบว่า
ความคิดเห็น
ของประชาชนมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๑๙) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ ในระดับ มากทุกข้อ แสดงให้เ ห็น ว่า ประชาชนมีร ะดั บความพึงพอใจต่อ ด้า น
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรวดี ภูวนารถนุรักษ์ ซึ่งได้
ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบริการของโรงเรียนกวดวิชา: กรณีศึกษาโรงเรียนกวด
วิชาวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิเคราะห์ พบว่า ทุกปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของ
โรงเรียนกวดวิชาวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก สําหรับปัจจัยย่อยที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุ ดในแต่ละด้ านมีดังนี้ ด้ านกระบวนการให้บริการได้แก่พนักงานสามารถให้บริการได้
รวดเร็วและถูกต้องซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมาก๔๑
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนมี
ระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๒๓) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลมาศ ผือโย ได้ศึกษาถึง
การศึกษามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลป่าพุทรา อําเภอป่าพุทรา จังหวัดกําแพงเพชร ผลการวิจัย พบว่า มาตรฐาน การ
๔๑

จิรวดี ภูวนารถนุรักษ์ , “ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบริการของโรงเรียนกวดวิชา: กรณีศึกษา
โรงเรี ย นกวดวิ ช าวั ฒ นาจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ”, สารนิ พ นธ์ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต , (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖)
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ปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก กับคุณภาพ
การให้บริการประชาชนแสดงความสัมพันธ์ในระดับสูงทุกด้าน๔๒
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชน มี
ระดับความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชโรจน์ จิตร์ภิรมย์ศรี ว่าที่ร้อยตรี ได้
ศึกษาถึ ง ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บ ริ การต่ อการใช้บ ริ การตามนโยบาย จุ ดเดี ย วเบ็ ด เสร็ จ ของ
สํานักงานเขตราชเทวี โดยใช้ผู้ที่ไปขอรับบริการจํานวน ๑๘๘ คน ผลการวิจัยได้พบว่าความพึง
พอใจมากที่สุดเป็นอันดับ ๑ คือ ด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมาได้แก่ ด้านการอํานวย
ความสะดวก ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ และด้านสถานที่ให้บริการ
ตามลําดับ๔๓
ด้านคุณภาพการให้บริการ จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชน มี
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
ด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สยาม ธรรมชื่น ได้ศึกษา “ความพึง
พอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของห้างหุ้นส่วนจํากัดเจ.เอส.อิเล็คทริคอล ในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดในระดับมาก
ดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์/บริการได้แก่ การให้บริการถูกต้องตรงตามที่ลูกค้าคาดหวัง๔๔
ด้า นความเชื่ อมั่น เกี่ ยวกั บการให้ บริ การ จากผลการวิจั ย พบว่ า ความคิ ดเห็ นของ
ประชาชนมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาส ตันติพันธุ์พิพัฒน์ ได้
ศึกษา “ความพึงพอใจของผู้เ ช่าพั กต่อการบริ การที่พักอาศั ยรายเดือนในเครือโชคชัย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการที่พักอาศัยในเครือโชคชัยจังหวัด
เชีย งใหม่ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่ อองค์ป ระกอบคุ ณภาพบริการโดยรวมมี

๔๒

กมลมาศ ผือโย, “การศึกษามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลป่าพุทรา อําเภอส่วนตําบลป่าพุทรา จังหวัดกําแพงเพชร”, วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (สาขาการจั ด การภาคร้ ฐ แนวใหม่ ) , (บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย : มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
นครสวรรค์, ๒๕๕๓)
๔๓
วิชโรจน์ จิตร์ภิรมย์ศรี ว่าที่ร้อยตรี, “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการตามนโยบายจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ ของสํานักงานเขตราชเทวี” วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานโยบาย
สาธารณะ), (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘) หน้า ๔๑.
๔๔
สยาม ธรรมชื่น , “ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการของโรงแรมดิอินเตอร์เนชั่น แน
ลเชียงใหม่”, สารนิพนธ์ปริญญาหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
๒๕๔๘) (สาขานโยบายสาธารณะ), (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘) หน้า ๔๑.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๓๕๘

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๕๖

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ลําดับแรกคือด้านความน่าเชื่อถือ รองลงมาคือด้านการทําให้ลูกค้ามั่นใจ
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความเข้าใจลูกค้าและด้านการเสนอสิ่งที่เป็นรูปธรรม๔๕
เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของประชาชนมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้บริการประชาชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล
ประชาชนที่มีเพศต่างกั น พบว่า ความคิด เห็นของประชาชนที่มีเพศต่า งกัน
มี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาประชาชนที่
มีเพศต่างกันในแต่ละด้าน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศต่างกันมีระดับความพึงพอใจไม่
แตกต่างกันทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนิษฐา
กุลกนิษฐ ทําวิจัยเรื่อง “ความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม”
ผลการเปรียบเทียบ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยที่ทําให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
แตกต่างกัน ได้แก่ จํานวนครั้งในการใช้บริการต่อปี ส่วนปัจจัยที่ทําให้ประชาชนมีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกันตามระดับสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว้ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน๔๖
ประชาชนที่มีอายุต่ างกัน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน
มี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกัน (sig. = ๐.๐๑๑) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มี
อายุต่างกันมีระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแตกต่างกัน (sig. = ๐.๐๔๖)
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
การให้บริการ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีอายุต่างกันมีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหานภสินธุ์ ยโสธโร (ธีรธนานนท์) ทําวิจัยเรื่อง “ความพึง
พอใจของผู้โดยสารต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
(ขสมก.)” ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้โดยสารในการให้บริการตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ขสมก.) จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ทําให้

๔๕

ประภาส ตันติพันธุ์พิพัฒน์ , “ความพึงพอใจของผู้เช่าพักต่อการบริการที่พักอาศัยรายเดือนใน
เครือโชคชัยอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่” สารนิพนธ์ปริญญาหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙)
๔๖
กนิษฐา กุลกนิษฐ, “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณลงราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓)

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๓๕๙

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๕๖

ความพึงพอใจของผู้โดยสารในการให้บริการแตกต่าง ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน๔๗
ประชาชนที่ มีร ะดั บการศึก ษาต่ า งกั น พบว่ า ความคิ ด เห็น ของประชาชนที่ มีร ะดั บ
การศึกษาต่างกัน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน (sig. = ๐.๓๑๘) จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้า น พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกันทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสักชัย จิตฺต
สุโภ (ลุ่ยดี) ได้ทํา การวิจัย เรื่อ ง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสํานักงาน
เทศบาลนครนครสวรรค์ตามหลักสังคหวัตถุ๔” ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของสํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พและรายได้ ต่ างกั น มี ความพึ งพอใจต่อการให้บ ริ การตามหลักสั งคหวั ตถุ ๔ ของสํ า นักงาน
เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน๔๘
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีระดับความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน (sig. = ๐.๒๐๔) จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาใน แต่ละด้าน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน
มีระดับความพึงพอใจ
ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมหมาย บัว
จันทร์, พันตรี ได้วิจัยเรื่อง“การวิเคราะห์และยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของสํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่ อการให้ บ ริ การตามหลั กสั งคหวั ต ถุ ๔
ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแล้วพบว่าบุคคลที่มีระดับการศึกษาและ
รายได้ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ สําหรับเพศ
อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ มีผลไม่ต่างกัน๔๙
ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน (sig = ๐.๑๓๔)
จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาใน แต่ละด้าน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกันทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนิษฐา
กุลกนิษฐ ซึ่งทําวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของ
สํา นั กงานสรรพากรพื้น ที่ น ครปฐม” ผลการวิ จั ย พบว่ า ผลการเปรีย บเทีย บความพึ งพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม โดยจําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยที่ทําให้ประชาชนมีความพึงพอใจแตกต่างกัน ได้แก่ จํานวนครั้ง
๔๗

พระมหานภสินธุ์ ยโสธโร (ธีรธนานนท์), “ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการให้บริการตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ขสมก.)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณลงราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓)
๔๘

พระสักชัย จิตฺตสุโภ (ลุ่ยดี), “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ตาม
หลักสังคหวัตถุ๔”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์),(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓)
๔๙
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา
สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร
Improving the quality of farmer’s life under the sufficiency economy
philosophy : a case study of farmer rehabilitation and development fund
office, Phichit branch.
จารุวรรณ บัวทุม
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (๑) เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงโดยจําแนกตามปัจ จัยส่วนบุคคล (๓) เพื่อศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ กลุ่ มตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ได้ แก่ เกษตรกรที่ เ ป็ น สมาชิ กสํ า นั กงาน
กองทุ น ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกรในจั ง หวั ด พิ จิ ต ร จํ า นวน ๓๙๘ คน โดยการสุ่ ม แบบบั ง เอิ ญ
(Accidental Sampling) ด้วยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็น
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เป็นแบบสอบถามที่จัดทําขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูล โดยหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ โดยการทดสอบสมมติฐาน
ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความ
แตกต่า งกัน จึงทํา การเปรียบเทียบรายคู่ โดยมีผ ลต่างนัยสําคั ญที่น้อยที่สุด (Least Significant
Difference : LSD)
ผลจากการวิจัยพบว่า
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาสํานักงาน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๙๒) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน คือ ด้ านความพอประมาณ ด้านความมี ภูมิคุ้มกัน ด้ านความมีเ หตุผล ด้า น
ความรู้ และด้านคุณธรรม พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัด
พิจิตร
โดยจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล สรุปได้ว่า เกษตรกรที่มีเพศต่างกันและมี อายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
สํ า นั ก งานกองทุ น ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกรสาขาจั ง หวั ด พิ จิ ต รโดยรวมแตกต่ า งกั น จึ ง ปฏิ เ สธ
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สมมุติฐานการวิจัยส่วนเกษตรกรที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกันและที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงาน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว้
ผลการศึกษา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัด
พิจิตร พบว่า ปัญหา ๑.การทําการเกษตรเกษตรกรยังใช้สารเคมีเป็นส่วนใหญ่ ทําให้ค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบอาชี พ เพิ่ มสู ง พื ชผลทางการเกษตรราคาต่ํ าไม่ เ พี ยงพอกั บ ค่ าใช้ จ่า ยที่เ กิ ด ขึ้น จึ งทํ าให้
เกษตรกรเป็นหนี้สินไม่สามารถฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรได้ และปัจจุบันเกษตรกรยังยึดติดกับเครื่องมือ
สมัยใหม่ในการทําการเกษตรทําให้มีต้นทุนในการประกอบอาชีพสูง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
ช่วยรณรงค์ปลูกฝังให้เกษตรกรรู้จักการพึ่งพาตนเองให้ได้ในระดับหนึ่ง รู้จักประหยัดอดออมและรู้จัก
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน และหน่วยงานควรกํากับดูแลเกษตรกรเกี่ยวกับการฟื้นฟูอาชีพ
อย่างใกล้ชิดโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ ๒.เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกพืชทาง
เกษตรชนิดเดียวกันทําให้พืชผลทางการเกษตรล้นตลาด ราคาตกต่ํา หน่วยงานต้องจัดหาทุนให้
เกษตรกรกรณีที่สํานักงานเห็นว่าเป็นพืชผลทางเศรษฐกิจจนกว่าจะได้ขายผลผลิตและจัดหาตลาด
รองรับผลผลิตการเกษตรให้เกษตรกร ๓.เกษตรกรส่วนมากจะเน้นการผลิตเพื่อการค้ามากกว่าใช้เอง
ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตในสิ่งที่ต้องบริโภคใช้สอยในครัวเรือนหรือในชุมชน หรือการบริโภคในสิ่งที่
ชุ ม ชนผลิ ต ได้ เ อง ไม่ ต้ อ งซื้ อ หามาจากภายนอกเป็ น หลั ก ๔)เกษตรกรบางส่ ว นไม่ พ ร้ อ ม ที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นหน่วยงานต้องจัดทําโครงการ
หรือจัดตั้งคณะเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ความรู้เกษตรกร เห็นความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างสม่ําเสมอ ๕) เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกัน จึงเป็นเหตุให้ต่างคนต่างทํามาหา
กิน เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและเกื้อกูลกันในชุมชน/องค์กร ส่งเสริมให้มีโครงการที่ได้ร่วมมือ
ร่วมแรงกันทําในชุมชน/องค์กร ให้เกษตรกรตระหนักถึงความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพและให้มี
ความอดทน ความพากเพี ย รและประกอบอาชี พด้ ว ยความตั้ งใจจึ ง จะพบกั บ ความสํ า เร็ จ ในการ
ประกอบอาชีพต่อไป

ABSTRACT
The objectives of this study were: 1) to study the quality of farmer’s life
according to the Sufficiency Economy philosophy 2) to compare the opinions of
farmers of improving the quality of framer’s life according to the Sufficiency
Economy philosophy by classifying on personal factors 3) to study problems, barriers,
and suggestion of the way to improve quality of farmer’s life according to the
Sufficiency Economy Philosophy of The Office of Rehabilitation and Development
Fund, Farmers Branch in Phichit province.
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The sampling groups used in this study were 398 farmers who were
members of the Office of Farmers Rehabilitation and Development Fund, Branch of
Phichit province. The sampling groups were selected by Accidental Sampling and
using Quantitative Research Approach. Questionnaire was selected to be the research
tool which created by researcher. The statistics employed in data analysis consist of
frequency, percentage, mean and standard deviation. The Hypothesis statistical
testing by mean of t-test to group of sample group, one way-ANOVA, and pair
comparison by mean of Least-Significant Different (LSD)
Results of the Research:
The overall of improve quality of farmer’s life according to the Sufficiency
Economy Philosophy of The Office of Farmers Rehabilitation and Development Fund,
Branch of Phichit province is at high level(X=3.92). When considered at each aspect is
moderation, self-immunity, reasonableness, knowledge and ethics. It found that they
were at a high level for all.
The result of comparing the personnel’s opinion of farmers toward
improving quality of farmer’s life according to the Sufficiency Economy Philosophy of
The Office of Farmers Rehabilitation and Development Fund, Branch of Phichit
province by classifying on personal factors. It revealed that different in gender and
age effect to improve quality of life. It found that different in education and income,
no different in effect of improve quality of farmer’s life according to the Sufficiency
Economy Philosophy of The Office of Farmers Rehabilitation and Development Fund,
Branch of Phichit province.
For problems, barriers, and suggestion of the way to improve quality of
farmer’s life according to the Sufficiency Economy Philosophy of The Office of
Farmers Rehabilitation and Development Fund, Branch of Phichit province as
follows:1) it found farmers spent a lot of money for buying chemical and new
technology tools for their production to gain. It made many farmers end up in debt.
The office should support and let farmers realized for moderation and help each
other in community and the officers take a closer care by suggestion them to apply
the Sufficiency Economy Philosophy 2) Most farmers usually plant the same
agricultural, these made a price of production fall and over supply. So the office will
find a place or market to sell them all. 3) All production always trade in market but
farmers didn’t keep or consume those production in community or family. There
were a campaign encouraging people to plant and keep some production consume
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within family first before sell them all.
4) There was a seminar or training farmers
for understanding a Philosophy of Sufficiency Economy because some farmers were
not ready and did not like to change it yet. 5) There did not have any acitivites to
participate in community which made them live in separately. To unite people within
community by setting up a project for them to realize to be honest in their career,
be patient, diligent and determined for success in their careers in the future.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่พสกนิกร
ชาวไทยตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ ขณะนี้ได้หยั่งรากลึกลงในสังคมไทย พระองค์ทรงให้ความสําคัญกับ “การ
พัฒนาคน” ในการดาเนินวิถีชีวิตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน การรู้จัก
ความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และทรงเตือนสติประชาชน
คนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงความถูกต้องตามหลักวิชา ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการดา
รงชีวิต หลักการทรงงานของพระองค์จะเน้นการ “เข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนา” อย่างสอดคล้องกับ
“ภูมิสังคม” ที่ให้ความสําคัญกับความหลากหลายของระบบภูมินิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี
เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นการพัฒนาที่มุ่งสู่ “การ
พึ่งพาตนเอง” ดาเนินการด้วยความรอบคอบ วิเคราะห์ระมัดระวัง “ทําตามลาดับขั้นตอน” มีการ
ทดลองด้วยความเพียรจนมั่นใจ จึงนาไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์สู่สาธารณะ
สังคมไทยได้ตระหนักและน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานาทางใน
การพัฒนาประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ที่ประเทศไทยเผชิญกับภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจ และสถานการณ์ในขณะนั้นได้สะท้อนผลการพัฒนาประเทศที่ไม่สมดุลและยั่งยืน
เนื่องจากมุ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ขณะที่สังคมเผชิญปัญหาในหลายด้าน และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ปัจจุบันการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นไปอย่างกว้างขวาง เป็นปรัชญาที่ชี้นํายุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่
การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้นําไปเป็นแนวทางการดํารงชีวิตและการ
ปฏิบัติตนในทุกระดับตั้งแต่ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน จนถึงประเทศมีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ
บริหารจัดการความเสี่ยง ทําให้สังคมไทยสามารถฟื้นตัวและผ่านพ้นภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและภัยพิบัติ
ได้ดีกว่าในอดีต อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประเทศในอนาคต สังคมไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่เป็น
จุดอ่อนและอุปสรรคสําคัญ โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ําในสังคม และการบริหารจัดการภาครัฐที่
อ่อนแอ ประกอบกับต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็น
ทั้งโอกาสและข้อจํากัด จึงต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
มุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม บนพื้นฐานของการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เป็นของ
ตนเอง รวมทั้งการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และมีธรรมาภิบาล
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ภายใต้ ส ถานการณ์ การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะมี ผ ลต่ อทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศที่ผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่าในภาพรวมสังคมไทยมี
ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น และมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแตกต่างกันไปทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐที่
อ่อนแอ โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สามารถรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งความเสี่ยงจากความเสื่อม
ถอยของค่านิยมที่ดีงามในสังคมไทย ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และความเสี่ยงด้านความมั่นคงของประเทศ จึงจาเป็นต้องนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน
ในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้างทุนที่มีอยู่ของ
ประเทศให้เข้มแข็ง ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อเตรียมพร้อมให้ประเทศ
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีแนวคิดที่มีความต่อเนื่องจาก
แนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพื่อให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง
เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดย
มีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติ
ทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแข่งขันใน
เวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับเมืองเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้
การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความ
รอบคอบ เป็นไปตามลําดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรม
และสํานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดําเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” จะเป็น
ภูมิคุ้มกันที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ๕๑
เมื่อสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมมาเป็นเกษตรกรรมสมัยใหม่
ทําให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้องมีค่าใช้จ่ายสูงปัญหาเหล่านี้จึงเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาโดย
ตลอดในสังคมไทย ดังนั้น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นปรัชญา ที่ใช้เป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างสมดุลและยั่งยืนเป็นการเหมาะสมกับสังคมไทยทําให้
สังคมไทยรู้จักกินพอดี อยู่พอดี มีปัญญาเท่าทัน มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงรู้จักการใช้เป็น เก็บเป็น
ไม่เป็นหนี้และเลี่ยงอบายมุขซึ่งจะเป็นทางแห่งการที่จะนํามาซึ่งการประพฤติในทางทุจริตนอกรีต
๕๑

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, (สศช.),แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑, ( กรุงเทพมหานคร : ๒๕๕๔), หน้า ซ.
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นอกรอย เลี้ยงชีพในทางอันมิชอบ แต่ในปัจจุบันการบริโภคนั้นกลายเป็นค่านิยมที่ยึดติดกับวัตถุที่ทํา
ให้คนเราใช้จ่ายเกิดความจําเป็นและทําให้เกิดความต้องการที่ไม่รู้จักความพอดีและความเพียงพอมี
ความคิดที่จะเอาแต่ได้ ฝ่ายเดียว การเอารัดเอาเปรียบและทํามาหากินที่ส่อไปในทางทุจริตจนกลายไป
เป็นปัญหาและภาระของสังคมวิถีเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการผลิตที่พึ่งพา
ตนเอง มีผลผลิตและอาหารเพื่อการบริโภคมีการใช้แรงงานในครอบครัวสม่ําเสมอและมีงานทําใน
พื้นที่ตลอดปี มีรายได้จากกิจกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยมีการ
หมุนเวียนการใช้ทรัพยากรในไร่นาอย่างเต็มที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และความ
แปรปรวนของราคาผลผลิต ลดรายจ่ายในครอบครัว ลดการใช้สารเคมีทําให้คุณภาพของดินและ
ระบบนิเวศน์เกษตรของไร่นาและชุมชนดีขึ้น สมาชิกมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น ครอบครัวมี
ความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ มีความคิดที่จะแจกจ่าย
แบ่งปันไปให้ผู้อื่น ซึ่งจะทําให้ได้เพื่อน และเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี ที่จะช่วยลดความเห็นแก่ตัว และ
สร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นในจิตใจการมีจิตในที่แบ่งปันเป็นพื้นฐานให้เกิดการรวมกลุ่มในสังคม
ชุมชนมีความเข้มแข็งถือได้ว่าเป็นทุนทางสังคมที่สามารถขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและคน
ด้อยโอกาสในลักษณะที่อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร๕๒
จากพระราชดํ ารั ส “เศรษฐกิ จพอเพีย ง และทฤษฎี ใหม่” ของพระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หัวชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทย ทําให้เกิดหน่วยงานสํานักงานกองทุน
ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกรเกิ ด ขึ้ น เหตุ ผ ลคื อที่ ผ่ า นมาการพั ฒ นาการเกษตรจะเป็ น การกํ า หนด
นโยบายโดยทางราชการซึ่งมิได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
การกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และการประกอบเกษตรกรรมของตนเอง จึงทําให้
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึง
จําเป็นจะต้องจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบในการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นอิสระ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการประสานความร่วมมือระหว่างข้าราชการในระดับกําหนด
นโยบาย ผู้ปฏิบัติการ นักวิชาการ และเกษตรกรเป็นผู้กําหนดนโยบายในการบริหารกองทุนฟื้นฟู
เกษตรกร และเปิ ด โอกาสให้ เ กษตรกรที่ ข าดปั จ จั ย ในการประกอบอาชี พ รวมตั ว กั น เป็ น องค์ ก ร
เกษตรกร เพื่อทําแผนและโครงการในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ซึ่งจะมีการจัดระบบการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการเพื่อให้การฟื้นฟูและพัฒนาสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรสัมฤทธิผลตามความมุ่งหมายของการจัดให้มีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเกิดขึ้น และ
ได้พระราชบัญญัติ “กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ประกาศว่า หมวด ๑ กองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมาตรา ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร” ให้กองทุนเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ฟื้ น ฟู และพั ฒ นาอาชี พ เกษตรกรรมของเกษตรกร (๓)พั ฒ นาความรู้ ใ นด้ า นการเกษตรกรรมหรื อ
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ องกั บ เกษตรกรรม เพื่ อสร้ า งความเข้ มแข็ งให้ แก่ องค์ กรเกษตรกร (๔) พั ฒ นา
๕๒

กาญจนา แก้ ว เทพและกนกศั ก ดิ์ แก้ ว เท,การพึ่ ง ตั ว เองศั ก ยภาพในการพั ฒ นาชนบท,
(กรุงเทพมหานคร: รุ่งเรืองการพิมพ์, ๒๕๓๐), หน้า ๙.
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ศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร๕๓ ทําให้บทบาทหน้าที่และ
วัตถุประสงค์ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกร
และต้องการให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาเรื่องหนี้ ปรับแนวคิด ทัศนคติ พฤติกรรม ฟื้นฟูและพัฒนา
อาชีพหลัก สร้ างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เพื่อจะได้ ไม่ต้ องกลั บมาเป็น หนี้ซ้ําอีกรอบ สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยในการฟื้นฟูและพัฒนาสภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรสัมฤทธิผลตาม “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ได้นั่นเอง
ผู้ วิ จั ย เรื่ อ ง“การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เกษตรกรตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เนื่ องมาจากยุ ทธศาสตร์ ของสํ า นักงานกองทุน ฟื้ นฟู และพั ฒนาเกษตรกรที่ ได้ จัด ทํ าขึ้ นเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๔๙ ที่ได้กําหนดยุทธศาสตร์ของสํานักงานกองทุนไว้ ๕ ข้อด้วยกัน ๑.จัดการหนี้ของเกษตรกรให้
เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสฟื้นฟูอาชีพและดํารงชีพได้อย่างมั่นคง ๒.พัฒนาศักยภาพองค์กร
เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งสามารถนําพาสมาชิกเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพได้อย่าง
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓.ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพหลักให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน ๔.สร้างรายได้เพิ่ม เสริมอาชีพหลัก ด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญาบนฐานทรัพยากรของ
องค์กรและชุมชน๕๔ และสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ยังได้กําหนดวิสัยทัศน์และ
ภารกิจ ที่ได้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ดังนี้ พันธกิจที่ ๑.ส่งเสริมสนับสนุนให้
องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจนของ
เกษตร ๒.ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น การฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาอาชี พ เกษตรกรรมเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
เกษตรกร ๓.พัฒนาความรู้ในด้านการเกษตรหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมเพื่อสร้างความ
เข้ ม แข็ ง แก่ อ งค์ ก รเกษตรกร ๔.พั ฒ นาศั ก ยภาพในการพึ่ ง ตนเองและเกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น ของ
เกษตรกร๕๕ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าวิทยานิพนธ์หัวข้อดังกล่าวนี้ มีความจําเป็นและมีความสําคัญเป็น
อย่างยิ่ง ในท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและทิศทางการพัฒนาของประเทศที่อยู่ในขั้นหัวเลี้ยว
หัวต่อไม่น่าไว้วางใจ และต้องการแนวทางการแก้ไขปัญหาและการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องแน่ชัดโดยมี
หลักแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาทและคํานึงถึงความพอประมาณ
คือ ให้ทําอะไรด้วยความพอดี ไม่มากไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นในขณะเดียวกันก็ต้องมี
เหตุผลในการกระทําและมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ มีการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับผลกระทบ
จากความเปลี่ย นแปลงต่ า งๆที่ จะเกิด ขึ้ น และโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในแนวคิด เศรษฐกิ จ พอเพีย งอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งกําลังเป็นแนวความคิดหลักอย่างน้อยก็ในหลักการในการแก้ไขปัญหาการ
พัฒนาอาชีพของเกษตรกรของหน่วยงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และมีแนวโน้มว่าจะเป็น

๕๓

สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร, “พระราชบัญญัติ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
พ.ศ. ๒๕๔๒”, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์ บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จํากัด, ๒๕๔๒ ), หน้า ๔.
๕๔
สํา นัก งานกองทุ นฟื้ นฟู และพั ฒ นาเกษตรกร,“ยุ ทธศาสตร์ก องทุ นฟื้ นฟู และพั ฒ นาเกษตรกร,
ประจําปี ๒๕๔๙”,(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๙ ), หน้า ๑๒.
๕๕
สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร,“ระเบียบ ข้อบังคับ กฎกระทรวง กองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร”(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗), หน้า ๒๙.
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ทางเลือกของประเทศ ท่ามกลางกระแสที่เชี่ยวกรากของเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรีและบริโภคนิยม
อยู่ในขณะนี้
จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษา วิจัย
เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร ทั้งนี้เพื่อจะได้นําข้อมูลจากการวิจัยนําไปพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร
โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เกษตรกรตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพิจิตร เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตรโดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุน
ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกรสาขาจั งหวั ด พิ จิ ต ร ศึ ก ษากั บ กั บ เกษตรกรที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจํ า นวน
๓๙๘ คน จากการสุ่ ม ประชากรโดยใช้ ต ารางสํ า เร็ จ รู ป ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro yamane)
ในจํานวนประชากร ๕๖,๒๔๘ คน โดย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way
ANOVA ) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด
(Least Significant Difference : LSD ) และสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
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โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยจําแนกตาม ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล
ด้านความมีภูมิคุ้มกัน ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม

๔.สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สําคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขา
จังหวัดพิจิตร โดยจะสรุปตามลําดับ ดังนี้
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จํานวน ๒๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๐ มีอายุมากกว่า ๕๑ ปีขึ้นไป จํานวน ๑๖๙ คิดเป็นร้อยละ
๔๒.๕๐ มีระดับการศึกษาประถมศึกษาจํานวน ๒๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๐ และมีรายได้ต่อ
เดือนต่ํากว่า ๕,๐๐๐ บาทจํานวน ๑๗๙ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐
๔.๒ ความคิดเห็นของเกษตรกรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพิจิตร
สามารถสรุปผลและอธิปรายได้ดังนี้ คือ
ความคิดเห็นของเกษตรกรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร โดยรวม
พบว่า ความคิดเห็นของเกษตรกรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (
Χ = ๓.๙๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
๑. ด้านความรู้ พบว่า ความคิดเห็นของเกษตรกรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร
ด้านความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ
๒. ด้านความมีภูมิคุ้มกัน และด้านคุณธรรม พบว่า ความคิดเห็นของเกษตรกรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร ด้านความมีภูมิคุ้มกันและด้านคุณธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( Χ = ๓.๙๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๓. ด้านความมีเหตุผล พบว่า ความคิดเห็นของเกษตรกรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขา
จังหวัดพิจิตร ด้านความมีเหตุผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๘๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๔. ด้านความพอประมาณ พบว่า คิดเห็นของเกษตรกรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร
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ด้านความพอประมาณในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๘๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๔.๓ เปรียบเทียบความคิดเห็นของเกษตรกร การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ของสํา นัก งานกองทุ นฟื้ น ฟูแ ละพัฒนาเกษตรกรสาขาจั งหวั ด
พิจิตร จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
การพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต เกษตรกรตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ของสํ า นั ก งาน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วยด้าน ด้านความพอประมาณ
ด้านความมีเหตุผล ด้านความมีภูมิคุ้มกัน ด้านความรู้ และด้านคุณธรรม จําแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวกันและการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วย
วิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference:LSD) นําไปสู่การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้
เพศ พบว่าเกษตรกรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร
โดยรวมไม่แตกต่างกัน (sig. = ๐.๗๒๓) จึงปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ไม่แตกต่างกัน
อายุ พบว่าเกษตรกรที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร
โดยรวมไม่แตกต่างกัน (sig. = ๐.๑๑๐) จึงปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
เกษตรกรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร ด้านความพอประมาณ
และด้ า นความมี เ หตุ ผ ลแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ ๐.๐๕ ส่ ว น ด้ า นความมี
ภูมิคุ้มกัน ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม ไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา พบว่าเกษตรกรที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
คุณภาพชี วิต เกษตรกรตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ของสํา นักงานกองทุน ฟื้น ฟูและพัฒ นา
เกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร โดยรวมแตกต่างกัน (sig. = ๐.๐๔๘) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
๐.๐๕ จึงยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เกษตรกรที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร ด้านความพอประมาณและด้านความมี
เหตุผล ด้านความมีภูมิคุ้มกัน ด้านความรู้ และ ด้านคุณธรรม ไม่แตกต่างกัน
รายได้ต่อเดือน พบว่าเกษตรกรที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
คุณภาพชี วิต เกษตรกรตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํ านักงานกองทุ นฟื้น ฟูและพั ฒนา
เกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร โดยรวมแตกต่างกัน (sig. = ๐.๐๐๐) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
๐.๐๑ จึ งยอมรับสมมุติฐานที่ ตั้งไว้ เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เกษตรกรที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
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สํ า นั ก งานกองทุ น ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกรสาขาจั ง หวั ด พิ จิ ต ร ด้ า นความพอประมาณและ
ด้ า นความมี เ หตุ ผ ล ด้ า นความมี ภู มิคุ้ม กั น ด้ า นความรู้ และ ด้ า นคุ ณ ธรรม แตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ๐.๐๕ จึ ง ยอมรั บ สมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย ที่ ตั้ ง ไว้ แ ละด้ า นความมี เ หตุ ผ ล
เกษตรกรมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย

๕.อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สําคัญและน่าสนใจเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร โดยจะอภิปรายผลตามลําดับ ดังนี้
๕.๑ ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร
จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร
ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก ( Χ =๓.๙๒) ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เกษตรกรในจั งหวั ด พิ จิ ต ร ต่ อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับที่มาก ได้แก่ ๑) ด้านความพอประมาณ ๒)
ด้านความมีเหตุผล ๓) ด้านความมีภูมิคุ้มกัน ๔) ด้านความรู้ ๕) ด้านคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พันโท วีรพล แพทย์ประสิทธิ์๕๖ ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้บทบาทของกองทัพบกในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะ
พื้นที่ป่าดงนาทามอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุบลราชธานี จากผลการวิจัยเอกสารเชิง
คุณภาพพบว่า มีหลักพุทธธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายหลักธรรม เป็นหลักการสําคัญที่
ปรากฏในพระราชดํารัสที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
เฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทามอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการวางรากฐานแนวคิด
จากพลตรี พิเชษฐ์ วิสัยจรได้ใช้หลักพุทธธรรมเหล่านี้เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร เช่น
หลักมัชฌิมาปฏิปทา หลักพึ่งตนเอง เป็นต้นโดยเน้นให้ประชาชนอยู่ได้โดยไม่โลภ ไม่เบียดเบียน
ไม่แก่งแย่งชิงดี ประกอบสัมมาอาชีพ กินอยู่อย่างพอเพียง เอื้อเฟื้อแบ่งบัน บริโภควัตถุอย่างคํานึงถึง
อัตถประโยชน์อย่างสูงสุด ไม่ฟุ้งเฟ้อ สําหรับผลการวิจัยเชิงปริมาณภาคสนาม ณ. หมู่บ้านชาดฯจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า
๓ ด้านการรับรู้ต่อผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ รับรู้
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( X = ๓.๖๓)
๕๖

พันโท วีรพล แพทย์ประสิทธิ์, “การรับรู้บทบาทของกองทัพบกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว
พุทธปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทามอันเนื่องจากพระราชดําริ
จังหวัดอุบลราชธานี” วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา),(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๐),บทคัดย่อ
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เมื่อพิจารณารายด้านมีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
๑. ด้ านความพอประมาณ จากผลการวิ จัย พบว่ า ความคิ ด เห็ นของเกษตรกรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิ ตเกษตรกรตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ของสํา นักงานกองทุน ฟื้นฟู และ
พัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร ด้านความพอประมาณในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๘๐)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระมหามิตร
ฐิตปญฺโญ (วันยาว)๕๗ ได้ศึกษาเรื่อง “ความรู้จักพอประมาณในพระพุทธศาสนากับหลักเศรษฐกิจใน
แนวพระราชดําริ” ความรู้จักพอประมาณได้เริ่มจากสมมติฐานภายใต้จิตสํานึกใน ตัวมนุษย์ และ
เป็นหลักคําสอนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ตามหลัก ปฏิบัติที่คํานึงถึงศีลธรรม
ในการประกอบสัมมาอาชีวะ โดยใช้สติปัญญาควบคุมความอยากและกําหนดเป้าหมายของการดําเนิน
ชีวิตไปสู่การมีคุณภาพและจิตวิญญาณที่อิสระ
๒. ด้านความมีเหตุผล จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของเกษตรกรการพัฒนา
คุณภาพชี วิต เกษตรกรตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํ านักงานกองทุ นฟื้น ฟูและพั ฒนา
เกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร ด้านความมีเหตุผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๘๕) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาจุลศักดิ์
จิรวฑฺฒโน (รถน้อย)๕๘ ได้ศึกษาเรื่อง “แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแนวพุทธของปราชญ์
อีสาน” ด้านหลักพุทธธรรมที่ปราชญ์อีสานนํามาใช้ คือ อิทธิบาท ๔ ฆรวาสธรรม ๔ สังคหวัตถุ ๔
เป็นหลักในการทํางาน โดยเฉพาะในด้านการผลิตเพราะเป็นธรรมที่สอดคล้องกับการทํางาน ผลจาก
การที่ดําเนินตามหลักธรรม ทําให้ปราชญ์อีสานและสมาชิกสามารถอุ้มชูตัวเองได้ สามารถดํารงอยู่
อย่างไม่เดือดร้อน มีพอกินพอใช้ มีความสุขจากการทํางาน มีอาหารที่พอเพียง ทําให้ครอบครัวมีความ
สงบเป็นปกติสุขพ้นจากความเป็นหนี้สิน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอดี พออยู่ พอกิน พอใช้ ยึดหลัก
มัชฌิมาปฏิปทาในการดําเนินชีวิต ดําเนินชีวิตแบบพอมีพอกินเป็นสัมมาอาชีวะก่อนเป็นเบื้องต้น
จากนั้นจึงพัฒนาไปสู่การกินดีอยู่ดี วิธีการแนวคิดของปราชญ์อีสาน เป็นแนวคิดที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืน
ด้วยการรู้จักตนเอง พึ่งตนเอง พอเพียง พอประมาณ ไม่โลภมาก ไม่ประมาท มีเหตุผลในการดําเนิน
ชีวิต
๓. ด้านความมีภูมิคุ้มกัน จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของเกษตรกรการพัฒนา
คุณภาพชี วิต เกษตรกรตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํ านักงานกองทุ นฟื้น ฟูและพั ฒนา
เกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร ด้านความมีภูมิคุ้มกันในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๙๗) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระมหาสมชาย

๕๗

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ (วันยาว), “ความรู้จักพอประมาณในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดําริ”, วิทยานิพนธ์ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗),บทคัดย่อ.
๕๘
พระมหาจุลศักดิ์ จิรวฑฺฒโน (รถน้อย) “แนวคิดและวิธีการแก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจแนวพุทธของปราชญ์
อีสาน”,วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗),บทคัดย่อ.
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สิริจนฺโท (หานนท์)๕๙ ได้ศึกษาเรื่อง “พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของ
พระเทพวรคุณ(สมาน สุเมโธ)” ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ)
สงเคราะห์ลงเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ (๑) ผลในด้านกายภาพที่มีต่อสังคมและชุมชน (๒) ผลในด้านจิตใจ
และปัญญาที่มีต่อสังคมและชุมชน ซึ่งในข้อแรก มีผลต่อการพึ่งตนเอง, หน้าที่ในครอบครัว, การ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน, การสืบสานประเพณี, โครงการและการพัฒนาองค์กรสงฆ์และชุมชน
ส่วนในข้อที่สอง เป็นการส่งเสริมความรู้ด้านปรัชญา และวิชาการทางพระพุทธศาสนา และเป็นการ
ส่งเสริมความรู้เชิงอนุรักษ์
๔. ด้านความรู้ จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของเกษตรกรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดพิจิตร ด้านความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท์)๖๐
ได้ศึกษาเรื่อง “พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของ พระเทพวรคุณ(สมาน สุ
เมโธ)” การพัฒนาด้านปัญญา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนต่อสรรพสิ่งทั้งปวง
ไม่ให้เกิดความลุ่มหลงมัวเมา แต่ให้เป็นอิสระจากสิ่งต่างๆ นอกจากนั้น ก็ได้ศึกษาถึง โทษ(ผลกระทบ)
ของการไม่พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณค่าของการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งต่อตนและสังคม หลักพุทธธรรมที่
นํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ด้านคุณธรรม จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของเกษตรกรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดพิจิตร ด้านคุณธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๙๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์๖๑ ในการศึกษา
เรื่อง วิเคราะห์ ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริกับหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา การพัฒนาประเทศในช่วง ๕ ทศวรรษที่ผ่านมานั้นชี้ให้เห็นชัดถึงผลการพัฒนาที่ไม่
สมดุลทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้เกิดปัญหาความยากจนและความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมนอกไปจากนี้ความอ่อนแอของสังคมไทยภายใต้กระแสวัตถุ
นิยมและบริโภคนิยมยังก่อให้เกิดปัญหาทางศีลธรรม จริยธรรม และค่านิยม ในวิถีชีวิตที่ดีงามของคน
ไทยอย่างรุนแรงอีกด้วย ขณะเดียวกันกับที่โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริกว่า ๓,๐๐๐
๕๙

พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท์), “พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของ
พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ)” วิทยานิพนธ์ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,
(บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗).
๖๐
พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท์), “พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของ พระ
เทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ)” วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,(บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗),บทคัดย่อ.
๖๑
นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์, “วิเคราะห์ ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา” วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(พระพุทธศาสนา),
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗),บทคัดย่อ.
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โครงการที่มุ่งเน้นความ พออยู่ – พอกิน พอเพียงและคุณภาพชีวิตของประชากรที่ได้น้อมนําเอาหลัก
พระพุทธธรรมมาเป็นแนวทางการพัฒนาของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้ก่อให้เกิดคุณูปการแก่ประชาชนและประเทศชาติเป็นเอนกอนันต์
จนกระทั่ งภาครั ฐ ได้ น้ อมนํ า เอาไปเป็ น ปรั ช ญานํ าในแผนพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๙ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของประเทศไทย
๕.๒ เปรียบเทียบความคิดเห็นความคิดเห็นของเกษตรกรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดพิจิตร จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
เกษตรกรที่มีเพศ ต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร
โดยรวมไม่แตกต่างกัน (sig. = ๐.๗๒๓) จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเกษตรกรที่มีเพศ
ต่างกันในแต่ละด้านพบว่า เกษตรกรที่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของภิรม สุทา๖๒ได้ศึกษาวิจัย บทบาทผู้นําต่อการพัฒนาท้องถิ่น;ศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลแม่
ริมจังหวัดเชียงใหม่จากการศึกษาพบว่า ประชาชนต้องการให้ประธานสุขาภิบาลต้องมาจากการ
เลือกตั้งซึ่งสรุปว่าประธานที่มาจากการเลือกตั้งมีความรู้ความสามารถไม่ด้อยไปกว่าประธานที่มาจาก
การแต่งตั้งและประธานที่มาจากการเลือกตั้ง เห็นว่าความสําคัญของปัญหาของประชาชนมากกว่า
ประธานที่มาจากการแต่งตั้งจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าอายุต่างกัน แต่ระดับความเห็นไม่แตกต่างกัน
เกษตรกรที่มีอายุต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร
โดยรวมไม่แตกต่างกัน (sig. = ๐.๑๑๐) จึงปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
เกษตรกรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิจิตร ด้านความพอประมาณ
และด้ า นความมี เ หตุ ผ ลแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ ๐.๐๕ ส่ ว น ด้ า นความมี
ภูมิคุ้มกัน ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เชิดชัย ธุระแพง
และคณะ๖๓ได้ศึกษาวิ จัย เรื่องเจตคติ ของสมาชิกที่มีต่อการดํ าเนิ นงานของสหกรณ์ เครดิตยู เนี่ย น
ตําบลวังตะโก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงเจตคติของ
สมาชิกที่มีต่อการดําเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตําบลวังตะโก อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
พบว่าสมาชิกสหกรณ์ยูเนี่ยนตําบลวังตะโก ที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน

๖๒

ภิรมย์ สุทา บทบาทผู้นําต่อการพัฒนาท้องถิ่น;ศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,๒๕๕๐)
หน้าที่ ๑๒๕-๑๒๖
๖๓
เชิดชัย ธุระแพง และคณะ,”เจคติของสมาชิกที่มีต่อการดําเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตําบล
วังตะโก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี” วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเพชรบุรี, ๒๕๔๗, หน้าที่ ๑๒๔
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และจํานวนหุ้นต่างกัน มีเจตคติต่อการดําเนินงานใน ๔ ด้าน โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกันทุกด้าน
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขา
จังหวัดพิจิตร โดยรวมแตกต่างกัน (sig. = ๐.๐๔๘) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึง
ยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจั งหวัดพิจิตร ด้า นความพอประมาณและด้านความมีเหตุผล ด้า น
ความมีภู มิคุ้มกัน ด้า นความรู้ และ ด้า นคุณธรรม ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ
อธิษฐ์ เลาลลิต๖๔ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อการพัฒนา
สังคม เกษตรกรที่ยั่งยืน” ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบการปฏิเสธสมมติฐานว่า ตัวแปรอิสระ ๔ ตัวแปร
จากจํานวนตัวแปรทั้งหมด ๖ ตัวแปร พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับประเด็น
โครงสร้าง อํานาจ บทบาท หน้าที่ การจัดองค์กรของกองทุนฯ คือ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ
ส่วนตัวแปรอิสระ ๒ ตัวแปรจากจํานวนตัวแปรทั้งหมด ๖ ตัวแปร พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติกับประเด็นในการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ เพศ,อายุ
จากการเปรีย บเทีย บว่ า การศึกษาของเกษตรกรผู้ ตอบแบบสอบถามจะมี ผลต่อการรวมกลุ่ มของ
เกษตรกรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแตกต่างกันหรือไม่ จึงตั้งสมมติฐานว่า “การศึกษาต่างกันจะมีผล
ต่อความสัมพั นธ์ในการรวมกลุ่ มของเกษตรกรเพื่อการพั ฒนาอย่า งยั่งยืนแตกต่ างกั น”จากผลการ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนเปรียบเทียบ พบว่า ค่าMean ของกลุ่มเกษตรกรที่จบชั้นประถมศึกษา
หรือต่ํากว่า = ๒๖.๐๖ กลุ่มเกษตรกรที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = ๒๔.๓๔ กลุ่มเกษตรกรที่จบชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสูงกว่า = ๒๖.๕๙ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(ค่า Sig.ในที่นี้ = ๐.๐๐๑ ) ค่าMean ดังกล่าวทั้ง ๓ ค่านั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ จึงต้องยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้นี้ ผลการวิจัยแสดงว่า การศึกษาที่แตกต่างกันของเกษตรกรนั้น
ย่อมมีผลต่อความสัมพันธ์ในการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่วยืนแตกต่างกันตามไป
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ มีระดับ การศึ กษาต่ํ าจะมีการรวมกลุ่มเพื่อการพั ฒนาได้ดี กว่ า
เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาสูง
เกษตรกรที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขา
จังหวัดพิจิตร โดยรวมแตกต่างกัน (sig. = ๐.๐๐๐) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑
จึงยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เกษตรกรที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงาน
๖๔

อธิษฐ์ เลาลลิต, “บทบาทของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อการพัฒนาสังคมเกษตรกรที่
ยั่งยืน”การค้นคว้าแบบอิสระรัฐ ศาสตรมาหาบัณฑิต,(สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)(บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,๒๕๔๕),หน้า ๗๓ -๗๔.
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กองทุ นฟื้น ฟูและพัฒ นาเกษตรกรสาขาจังหวัดพิ จิตร ด้ านความพอประมาณและ ด้ านความมี
เหตุผล
ด้านความมีภูมิคุ้มกัน ด้านความรู้ และ ด้านคุณธรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้และด้านความมีเหตุผล เกษตรกรมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิจจา เตชะศิริธนะ
กุล และธันยมัย เจียรกุล๖๕ ได้ศึกษาวิจัยถึงเรื่องรูปแบบการปรับตัวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศึกษา ชุมชนเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่าประชากรในเขตอําเภอ
เมืองอุบลราชธานี ได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด และมี
ความเข้าใจเห็นประโยชน์ของการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน มีการปรับตัวโดย
การใช้จ่ายอย่างประหยัดมากที่สุด ซึ่งผู้มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายคือตนเอง โดยเป็นการใช้จ่ายเพื่อซื้อ
อาหาร และเพื่อการศึกษา ซึ่งสิ่งที่จําเป็น ทําให้เห็นว่าประชากรไม่ฟุ่มเฟือยเนื่องจากรายได้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่มาจากการทํางาน และมีรายได้ต่ํากว่า ๕,๐๐๐ บาท ต่อเดือน และประชากรยัง
ไม่เข้าใจความหมายของการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัวเท่าที่ควร จากการทดสอบสมมติฐานพบว่ารายได้
เพศ มีผลต่อการปรับตัว และอายุมีผลต่อการปรับตัวน้อยที่สุด
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