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ขออนุโมทนาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ร่วมกลั่นกรองบทความทางวิชาการให้มีมาตรฐาน
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บทบรรณาธิการ
วารสารบั ณ ฑิ ตศึก ษาปริ ท รรศน์ วิท ยาลัยสงฆ์น ครสวรรค์ฉ บั บนี้ เป็นปี ที่ ๑ ฉบั บที่ ๒
ประจําเดือนพฤษภาคม– สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหลาย
ท่านที่เป็นผู้บริหารและคณาจารย์ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์และหน่วยฯ ได้กรุณาส่งบทความวิจัย
และบทความวิชาการมาลงตีพิมพ์ ในนามบรรณาธิการขอกล่าวถึงเนื้อหาที่เป็นส่วนต่างๆ ของวารสาร
โดยสังเขป ดังนี้
ภาค ๑ เป็นบทความวิชาการของคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์และอาจารย์ของ
หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร รวมทั้งอาจารย์จาก
วิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง ได้กรุณาส่งเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ โดยบทความแรกในภาคนี้ชื่อว่า “การมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดทําแผนพัฒนาตําบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (People’s participation in the sub-district model
scheme : a case study of administrative organization in Maewong district
Nakhonsawan province) โดยพระครูนิวิฐศีลขันธ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ ผู้เขียนมีแนวคิดที่ต้องการนําเสนอการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดนําปัญหาความ
ต้ อ งการจากแผนชุ ม ชนที่ เ กิ น ศั ก ยภาพของชุ ม ชนที่ จ ะดํ า เนิ น การเองได้ ม าพิ จ ารณาบรรจุ ไ ว้ ใ น
แผนพัฒนา โดยมีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหาความต้องการประเด็น
การพั ฒ นาและประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตลอดจนความช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการและแนวทางปฏิ บั ติ ที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยให้นํา
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อได้ข้อมูลแล้วดําเนินการรวบรวมแนวทางและข้อมูลนํามาวิเคราะห์เพื่อ
จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ภาค ๒ เป็นบทความวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ที่นําเสนอ
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยทางด้านคุณภาพและปริมาณ ซึ่งจะขอยกตัวอย่างบทความวิจัย
แรกในภาคนี้ชื่อว่า “การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างการพึ่งพาตนเอง”(An
analytical study of Buddadhamma in improving self- reliance) โดยพระครูนิวิฐ
ปัญญากร (ตุลพงศารักษ์) ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์นําเสนอผลการวิจัยที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง เป็นการ
แสดงออกถึงความพยายามที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่ตนมีอยู่กระทําสิ่งใดๆ ให้สําเร็จด้วยตนเอง
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยสามารถพึ่งตนเองได้ ๕ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านจิตใจ
ภาค ๓ เป็นบทความวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่
นําเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยทางด้านเชิงปริมาณ ซึ่งจะขอยกตัวอย่างบทความวิจัย
แรกในภาคนี้ชื่อว่า “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากร
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เทศบาลตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (The development of working efficiency
according to Idddhipada four by khaosai sub-district municipal personnel thapkhlo district,
phichit province) โดยพระครูสังฆรักษ์รณภพ สุภทฺโท (จําปาเทศ) บทความวิจัยนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์
ต้องการนําเสนอผลการวิจัยที่เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของ
บุคลากรเทศบาลตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร พบว่า ทุกด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคลากรมีความพอใจและความสนใจ ความเพียรพยายาม มีการเอาใจ
ใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการพิจารณาไตร่ตรองพอสมควร ในการปฏิบัติหน้าที่แนวทางการนําหลัก
อิทธิบาท ๔ มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรเทศบาลทุกคนควรยึดหลักอิทธิ
บาท ๔ เป็นหลักสําคัญในการปฏิบัติงานนํามาพัฒนาประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงาน
และหน้าที่ที่รับผิดชอบจนเกิดเป็นนิสัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างคุณค่าความน่าเชื่อถือก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่เทศบาลในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ภาค ๔ เป็นบทความวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่
นําเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยทางด้านเชิงปริมาณ ซึ่งจะขอยกตัวอย่างบทความวิจัย
แรกในภาคนี้ชื่อว่า “ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม อําเภอเมืองฯ จังหวัด
นครสวรรค์ (The factors of the encouragement to the morals and ethics of
the youths in muang district, Nakhonsawan province) โดยพระไพศาล จิตฺตสีโล
( สง่าชาติ ) ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ต้องการสํารวจความคิดเห็นเยาวชนที่มีต่อปัจจัย
ที่ส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบที่ทางกระทรวงศึกษาธิการวางไว้ว่าความคิดเห็นของ
นักเรียนต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในภาพรวมระดับมาก ( Χ = ๓.๖๙)
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ด้าน
องค์กรทางศาสนา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( Χ = ๓.๙๙) ส่วนในด้านภาครัฐ มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ( Χ = ๓.๔๒)
อย่างไรก็ตามบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งหมดที่ปรากฏในวารสารนี้ จะไม่มี
คุณ ค่ าทางวิ ช าการเลยหากไม่ ได้ รั บ ความเมตตาจากคณาจารย์แ ละความร่ วมมื อของนิ สิ ต ระดั บ
บัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา พร้อมทั้งได้หากไม่ได้รับความเมตตานุเคราะห์ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านพระพุทธศาสนาและด้านสังคมศาสตร์หลายท่าน ซึ่งคณะบรรณาธิการต้องขอกราบขอบพระคุณ
ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ รายละเอียดที่ลุ่มลึกของบทความเหล่านี้ ผู้อ่านสามารถศึกษาได้จากงาน
เขียนเหล่านี้ ซึ่งพร้อมแล้วที่จะให้ท่านทั้งหลายได้พิสูจน์และใช้โยนิโสมนสิการต่อไป และทางกอง
บรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านทั้งหลายจะได้รับความรู้ความเข้าใจ ได้แง่คิดและมุมมอง
จากบทความเหล่านี้ตามสมควร
คณะบรรณาธิการ
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

สารจากอธิการบดี
บทบรรณาธิการ
สารบัญ

ภาค ๑

ก
ข
ง

บทความวิชาการ คณาจารย์

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดทําแผนพัฒนาตําบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตอําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
พระครูนิวิฐศีลขันธ์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ : วิกฤตการณ์ของสังคมไทย
พระครูสิริคีรีรักษ์
หลักการสื่อสารเชิงพุทธในยุคโลกาภิวัตน์
สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี
การจัดการระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สิริกร นวมนาค
ภาวะผู้นํา : การถึงพร้อมแห่งบุคคลที่ต้องผ่านการขับเคี่ยวพัฒนา
อัครเดช พรหมกัลป์
การเปรียบเทียบเครื่องมือในการกํากับดูแลภาครัฐกับเอกชน
สุทธิพร สายทอง
ภาค ๒
บทความวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างการพึ่งพาตนเอง
พระครูนิวิฐปัญญากร (ตุลพงศารักษ์)
การบําเพ็ญศีลบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท: กรณีศึกษาพระภูริทัตตชาดก
พระชินาธิ ชินวโร (เพชรพิทักษ์)
การส่งเสริมความสามัคคีในสังคมไทยตามหลักอธิษฐานธรรม ๔
พระครูกันตสีลาภิวัฒน์ (ชนิด ฉนฺทโก)
เปรียบเทียบทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายาน
พระครูนิติธรรมนาท ( บรรลือ วิสภักดิ์)
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สารบัญ (ต่อ)

การศึกษาบทบาทของมหัลลกภิกษุที่ได้รับเอตทัคคะในพระพุทธศาสนาเถรวาท
พระครูนิวิฐธรรมานุศาสน์ (อํานวย สุขแจ่ม)
หลักธรรมสําหรับอุบาสิกาคนสําคัญในคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาเถรวาท
บุญเยี่ยม ทองเพ็ชร
บทบาทในการสอนกรรมฐานของสตรีในประเทศไทย
นางสาวยุวรินทร์ โตทวี
การพยาบาลผู้ป่วยตามแนวพระพุทธศาสนา
นางประไพ เพิ่มกสิกรณ์
ภาค ๓
บทความวิทยานิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรเทศบาลตําบลเขา
ทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
พระครูสังฆรักษ์รณภพ สุภทฺโท (จําปาเทศ)
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลใน
อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
พระปลัดรัฐชัย อคฺคปญฺโญ (แสงชาวนา)
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
พระวิทวัฒน์ วฑฺฒธมฺโม (สุขมาก)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีลของเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
พระวชิรไพรวัลย์ ปญฺญาวชิโร (แพทย์ชัยโย)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดสํานักการศึกษา
เทศบาลนครพิษณุโลก
พระวัชระ ญาณวฑฺฒโน ( อ่อนชํายาง )
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
พสธร คณฑา
ภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
พัชรพร พิพัฒน์พงศกร
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของหน่วยวิทยบริการ
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร
ดาวัลย์ สุขสมวัย
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สารบัญ (ต่อ)

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
สถานีตํารวจภูธรพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
พ.ต.ท.บริสุทธิ์ อธิจิต
ภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
ธันยชนก ขํากระแสร์
ภาค ๔
บทความวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
พระไพศาล จิตฺตสีโล ( สง่าชาติ )
ศึกษาการใช้คณ
ุ ธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์
พระรณชัย อคฺคเตโช (พิลึก)
การศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐
พระวิเชียร ตนฺติปาโล (กองพา)
แรงจูงใจของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
พระอธิการฉลอง กุสโล (ผลไพร)
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี
พระอธิการไพโรจน์ เขมจิตฺโต (ขวัญเมือง)
การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
นางสาวสุวรรณนา มีเดช
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
นางสลิลทิพ ชูชาติ
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนเอกชน
ในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
นางสาววิไลวรรณ นิลนบดี
มีใจ ใช้ปัญญา เสียสละ กตัญญูกตเวที
วัฒนธรรมองค์กรทีพ่ ึงประสงค์
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บทความทางวิชาการ คณาจารย์
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การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดทําแผนพัฒนาตําบล : กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
People’s participation in the sub-district model scheme : a case study of
administrative organization in Maewong district Nakhonsawan province

พระครูนิวิฐศีลขันธ์๑

๑. บทนํา
การมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในสังคมแบบ
เปิดและสังคมแบบประชาธิปไตย เป็นองค์ประกอบหลักที่สําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพราะเป็นกระบวนการที่ประชาชนจะต้องมีความสามารถที่จะตัดสินใจที่จะกําหนดชะตาชีวิต
ของตนเองได้ด้วยตัวของประชาชนเอง แต่การที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมได้นั้น ประชาชนจะต้องมี
ความเกี่ยวข้องด้านจิตใจและอารมณ์ในสถานการณ์หนึ่งของกลุ่มโดยผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าว มี
เหตุเร้าใจให้กระทําการให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันของกลุ่มพร้อมทั้งเกิดความรู้สึกนึกคิดร่วมในการ
รับผิดชอบกลุ่มด้วยการที่ประชาชนจะมีความรู้สึกนึกคิดและรับผิดชอบร่วมกันนั้น จะต้องเกิดจากการ
มีจุดสนใจร่วมกันและห่วงกังวลซึ่งกันและกัน ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม หากเมื่อใดก็
ตามที่ตนเองมีการเปลี่ยนแปลง ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในภาพรวม นอกจากนี้ยัง
เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนมีความเดือดร้อนหรือไม่พึงพอใจในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง อันเป็น
การผลั ก ดัน ให้ เ กิ ดการรวมกลุ่ ม วางแผน และลงมื อ กระทํ า ร่ ว มกั น รวมทั้ ง ตกลงใจร่ วมกั น ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนของตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่ตนเองและชุมชนปรารถนา
การปกครองท้องถิ่น เป็นการจัดระเบียบการปกครองตามหลักการกระจายอํานาจปกครอง
โดยรัฐหรือรัฐบาลกลางมอบอํานาจให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเอง และจัดทํา
บริการสาธารณะบางอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีอิสระตาม
สมควรภายในขอบเขตของกฎหมาย การมอบอํานาจให้ท้องถิ่นนี้ ทําให้เกิดสภาพการปกครองตนเอง
หรือการปกครองตนเองในท้องถิ่น ประเทศที่มีการปกครองตามอุดมการณ์ของเสรีประชาธิปไตย จึง
ให้ความสําคัญกับการปกครองตนเองหรือการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมาก เพราะยิ่งหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากเพียงใด ก็ยิ่งเป็นฐานสนับสนุนการปกครองในระดับชาติมาก
เท่านั้นดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต่อการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย๒
๑

อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, นิสิตปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒
ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่นไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศพริ้นท์ติ้งเซ็น
เตอร์, ๒๕๓๙), หน้า ๒๖.
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หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ International Association for Public
Participation โดยได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น ๕ ระดับ ตั้งแต่ระดับ
ต่ําสุดถึงระดับสูงสุด ดังนี้
๑. การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเป็ น การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในระดับ ต่ํ า ที่สุ ด แต่ เ ป็ น ระดั บ
ที่สําคัญที่สุดเพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมี
ส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่นเอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการจดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศและ
การให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
๒. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่างๆ เช่น การรับ
ฟังความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็น
ต้น
๓. การเกี่ ย วข้ อ ง เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ร่ ว ม
เสนอแนะแนวทางที่นําไปสู่การตัดสินใจเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความเห็นและความ
ต้องการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่นการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์การจัดตั้งคณะทํางานเพื่อ
เสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น
๔. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วมโดยเป็นหุ้นส่วนกับ
ภาครั ฐ ในทุ ก ขั้ น ตอนของการตั ด สิ น ใจและมี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมร่ ว มกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น
คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น
๕. การเสริ ม อํ า นาจแก่ ป ระชาชนเป็ น ขั้น ที่ ใ ห้ บ ทบาทประชาชนในระดับ สู งที่ สุ ด โดยให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆโครงการกองทุนหมู่บ้านที่
มอบอํานาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น๓
การจัดทําแผนพัฒนาตําบลจึงถือเป็นส่วนสําคัญที่นําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนา
ในระดับล่างที่สะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับหมู่บ้านที่เรียกร้องให้หน่วยงาน
ของรั ฐ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาตํ า บลจึ ง มี
ความสําคัญอย่างยิ่งและสอดคล้องกับหลักการกระจายอํานาจปกครอง ที่มอบอํานาจให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนไม่ว่าจะเป็นความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมอาชีพและและรายได้ให้แก่
ท้องถิ่นการอนุรักษ์บูรณะแหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุและวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกัน
๓

ดาราณี ศรีจันทร์อ่อน, “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของสมาชิกสภาเทศบาลในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี”, ปัญหาพิเศษ, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๔),
หน้า ๓-๔.
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และบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา สาธารณสุข เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น

๒.แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
๒.๑ ความหมายการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม (Participation) หมายความว่า ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจการดําเนินงานตามกิจกรรมที่ตัดสินใจร่วมรับผลประโยชน์จากกิจกรรมพัฒนานั้นๆ และ/หรือ
เข้าร่วมติดตามประเมินผลกิจกรรมดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ได้เสนอกรอบแนวคิดมิติของการมีส่วนร่วม
ประกอบด้วยประเด็นคําถาม ๓ มิติ คือ มีส่วนร่วมอะไรบ้างมีส่วนร่วมกับใครบ้างและการมีส่วนร่วม
อย่างไรบ้าง๔
การมีส่วนร่วม หมายถึงการเกี่ยวข้องทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม
ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทําเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับทั้งให้เกิด
ความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกับกลุ่มดังกล่าวด้วย๕
การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจทั้งนี้
ชุมชนจะต้องตระหนักถึงความสําคัญของปัญหามีส่วนในการตัดสินใจคิดหาแนวทางวางแผนแก้ไข
ปัญหาดําเนินการและติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนต่อไป๖
๒.๒ ความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ถ้าพิจารณาในแง่ของความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแยกความสําคัญได้
ดังนี้
๑. เนื่องจากโครงการพัฒนาชุมชนในทุกโครงการจะมีวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่ง คือ
เพื่อให้ประชาชนกินดีอยู่ดีมีรายได้สูงขึ้นมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้นรวมตลอดถึงต้องการให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆเป็นไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมดังนั้นหากประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นประชากร
เป้าหมายของโครงการพัฒนาชุมชนได้ยอมรับและสนับสนุนต่อการพัฒนาชุมชนโครงการเหล่านั้นย่อม
มีโอกาสที่จะบรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ง่าย และในทางตรงกันข้ามหากประชาชนในชุมชนซึ่งเป็น
ประชากรเป้ าหมายของโครงการพั ฒนาชุมชนไม่ ใ ห้การสนับสนุนจนถึงขนาดทําการต่อต้านแล้ว
โครงการพัฒนาชุมชนนั้นย่อมประสบกับความล้มเหลวในที่สุด
๔

สุทัน ทาวงศ์มา, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทําแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้านแม่ต๋ํา
ตําบลเสริมซ้ายอําเภอเสริมงามจังหวัดลําปาง”, การค้นคว้าแบบอิสระ, สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๔), หน้า ๕.
๕
Davis Keith อ้างใน พวงทองโยธาใหญ่, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น:
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเชียงใหม่”, การค้นคว้าแบบอิสระ, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕), หน้า ๑๕.
๖
บุญเทียน แก้วมงคล, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการออกกําลังกายบ้านห้วยเกี๋ยง ตําบล
หนองหารอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่”, การค้นคว้าแบบอิสระ,พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย
: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒), หน้า ๗.
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๒. เนื่องจากการยอมรับว่าประชาชนในชุมชนเป็นผู้รู้ถึงสภาพปัญหาและความต้องการ ต่างๆ
ของชุมชนตนเองเป็นอย่างดีทั้งนี้เพราะเป็นผู้อาศัยในพื้นที่นั้นมานานอย่างต่อเนื่องจึงน่าจะรู้เรื่องราว
ของปัญหาและความต้องการดังนั้นการที่ประชาชนในชุมชนนั้นๆซึ่งเป็นผู้ที่ทราบปัญหาและความ
ต้องการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆของ การพัฒนาจึงน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพื่อที่จะ
ได้สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและการแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างตรงจุดกับความต้องการมากขึ้น
๓. เนื่องจากตระหนักว่าแนวคิดของการพัฒนาชุมชนในลักษณะที่จะใช้รูปแบบเดียวกันทั่ว
ประเทศเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ใ นทางปฏิบัติทั้ งนี้เพราะสภาพปัญหาความต้องการตลอดจนสภาพ
ภูมิศาสตร์พื้นที่ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองค่านิยมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนมี ความแตกต่าง
กันฉะนั้นการที่จะให้รูปแบบของการพัฒนาชุมชนเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศนอกจากจะเป็นการ
แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดแล้วยังอาจสร้างความล้มเหลวในการดําเนินโครงสร้างการพัฒนาชุมชนได้ง่าย
โดยเฉพาะถ้าชุมชนไม่ยอมรับไม่ให้ความร่วมมือหรือต่อต้านในสิ่งที่บังคับหรือชี้นําให้เขา
๔. ส่วนประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองเป็นแนวทางในการปูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในชุมชนซึ่งแนวคิดที่สําคัญประการหนึ่ง คือ
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาประเทศให้เกิดขึ้นทุกระดับในการพัฒนา
ชุมชนก็เช่นกันแนวคิดของการพัฒนาชุมชนจะมุ่งเน้นที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในขบวนการพัฒนาชุมชนนั้นๆช่วยเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให้
เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของประชาชนในระดับชุมชนจริงๆอาทิความเสมอภาคทางการเมืองในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชนนั้นๆการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นการรู้จักอดทนและอดกลั้นต่อความเห็นของบุคคลที่แตกต่างจากตนการใช้เหตุผลการ
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การเคารพในสิทธิและหน้าที่เป็นต้น๗
๒.๓ ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมจะแบ่งเป็นหลายขั้นตอนแตกต่างกันตามแต่วิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้
Cohen and Uphoffได้เสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมไว้ ๔ ขั้นตอนคือ๘
๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นการแสดงออกด้านความคิด
เกี่ ย วกั บ การจัด ระบบหรื อ กํ า หนดระบบของโครงการเป็ น การประเมิ นปัญ หาหรื อทางเลือ กที่จ ะ
สามารถเป็นไปได้ที่จะนําไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
๑.๑ การมีส่วนร่วมในขั้นต้น (Initial Decision) เป็นการค้นหาความต้องการที่แท้จริง
ซึ่งเป็นวิธีการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมของโครงการ
๗

สมบูรณ์ นันทวงศ์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข
ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีอนามัยกระทุ่มล้นอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒), หน้า ๑๓.
๘
สุทัน ทาวงศ์มา, อ้างแล้ว, หน้า ๗.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๕

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

๑.๒ การมีส่วนร่วมในขั้นเตรียมการ (Ongoing Decision) เป็นการหาโอกาสหรือ
ช่องทางในการแก้ปัญหารวมทั้งลําดับความสําคัญของโครงการที่จะต้องดําเนินการ
๑.๓ การมีส่วนร่วมในขั้นการตัดสินใจปฏิบัติการ (Operation Decision) เป็น
การหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติการได้แก่อาสาสมัครผู้ประสานงานหรือกลุ่มที่รวมตัวกันตามประเพณีเช่น
กลุ่มสตรีหรือกลุ่มหนุ่มสาวเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยการเป็นสมาชิกร่วมดําเนินการคัดเลือก
ผู้นําและการสร้างพลังอํานาจในแก่องค์กร
๒. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) เป็นการดําเนินงานตามโครงการ
และแผนงานและก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของกิจกรรมและผลงานที่ปรากฏ
๒.๑ การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมสละแรงกายการสละเงินการให้วัสดุอุปกรณ์และการให้คําแนะนํา
๒.๒ การมีส่วนร่วมในการบริหารและประสานงาน (Administration and Coordination)จะ
มีส่วนร่วมโดยวิธีการจ้างบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการการฝึกอบรมผู้ที่จะเข้าปฏิบัติ ในโครงการ
หรือการให้คําปรึกษาในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ และเป็นผู้ประสานงานในโครงการด้วย
๒.๓การมี ส่ ว นร่ ว มในการเข้ า เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ใ นโครงการมั ก พบว่ า มี ลั ก ษณะเป็ น
การบังคับให้เข้าปฏิบัติในโครงการมากที่สุดการมีส่วนร่วมโดยการบังคับให้ปฏิบัติจะต่างจากการให้
ความร่วมมือเพราะการบังคับให้ทํานั้นผลประโยชน์ (Benefits) จะไม่ใช่เป็นสิ่งที่สําคัญ แต่ถ้าเป็น
การมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจนั้นจะมีการคํานึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกิดการมีส่วนร่วมด้วย
๓. การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits)
๓.๑ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านวัสดุ (Material Benefits) ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน
การเพิ่มผลผลิตรายได้หรือทรัพย์สิน
๓.๒ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านสังคม (Social Benefits) ได้แก่ผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นแก่สังคมเช่นโรงเรียนสถานที่สาธารณะหรือส่วนกลางของชุมชนเช่น การเพิ่มคุณภาพชีวิตการ
เกิดระบบน้ําประปา
๓.๓ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านบุคคล (Personal Benefits) ได้แก่การนับถือ
ตนเอง (Self-Esteem) พลังอํานาจทางการเมือง (Political Power) ความคุ้มค่าของผลประโยชน์
(Sense of Efficacy)
๔.การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการวัดผลและ
วิเคราะห์ผลของการดําเนินงานรวมทั้งเป็นการค้นหาข้อดีและข้อบกพร่องเพื่อหาแนวทางแก้ไขการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

๓. การจัดทําแผนพัฒนาตําบล
แผนพัฒนาจะรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ ปีการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการประสานงานการจั ด ทํ า
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แผนพัฒนาจังหวัดนําปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดําเนินการเอง
ได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาแผนพัฒนามีขั้นตอนดําเนินการจัดทําแผนดังนี้๙
๑.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนาและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูลนํามา
วิเคราะห์เพื่อจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๓.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น
๔.ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและประกาศใช้ แ ผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓.๑ แผนพัฒนา ๓ ปี
เป็นแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่สอดคล้ องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น
สําหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปีแผนพัฒนา ๓ ปีให้จัดทําและทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจําปีผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนา
๓ ปีแล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบในกรณีของเทศบาลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให้
นายอําเภอได้เมื่อมีการขยายเวลาให้แจ้งจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบการจัดทํา
แผนพัฒนา ๓ ปีมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้๑๐
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชนโดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบ การจัดทําแผนพัฒนา ๓ ปี
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นการพัฒนา ปัญหา
ความต้องการและนําข้อมูลมาจัดทําร่างแผนพัฒนา ๓ ปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา ๓ ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา ๓ ปี และประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี
หากแผนพัฒนา ๓ ปีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมให้ดําเนินการตามระเบียบโดยมีขั้นตอน
การดําเนินการดังนี้
๙

กองวิชาการและแผน,“ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”, (กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., ๒๕๔๘), หน้า ๓.
๑๐
กองวิชาการและแผน,อ้างแล้ว, หน้า ๔.
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๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนา ๓ ปี
ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา ๓ ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๓. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา ๓ ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
๓.๒ การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
ในการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและ
นําไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอําเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา ๓ ปี เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมรวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มี การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้
ในแผนพัฒนา ๓ ปีการจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบโดยมีขั้นตอนดําเนินการ
ดังนี้๑๑
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐ วิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทําร่างแผนดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดําเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
ประกาศเพื่อให้ ประชาชนในท้ องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวั น
แผนการดําเนินงานให้จัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ตั้งงบประมาณดําเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงานหรือโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น
๓.๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบอํานาจให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี๑๒
้

๑๑

กองวิชาการและแผน,อ้างแล้ว, หน้า ๕.
กองวิชาการและแผน,อ้างแล้ว, หน้า ๕-๖.
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๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างข้อกําหนดขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการเพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
๓. หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล
๔. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดํ า เนิ น การซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลต่ อ คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหาร งานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

๔. หลักธรรมาภิบาล
คําว่าธรรมาภิบาลเกิดจากคําว่า “ธรรม” บวกกับ “อภิบาล”(การรักษายิ่งธรรม) มาจาก
คําภาษาอังกฤษว่า good governance โดยคําว่า governance (การอภิบาล) คือ วิธีการใช้อํานาจ
เพื่อการบริหารทรัพยากรขององค์กร good governance (ธรรม+อภิบาล = ธรรมภิบาล) จึงเป็น
วิธีการที่ดีในการใช้อํานาจเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร๑๓
ซึ่ ง คํ า ว่ า good
governance นี้ คณะกรรมการบั ญ ญั ติ ศั พ ท์ รั ฐ ศาสตร์ ข อง
ราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติว่า “วิธีการปกครองที่ดี” ต่อมา ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
เสนอคําว่า “ธรรมาภิบาล” และทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้
ใช้คําว่า “การบริหารจัดกิจการและสังคมที่ดี” ขณะที่ทางคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการใช้คําว่า
“การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ดังปรากฏในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖๑๔
ในส่วนของประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
ตระหนัก ถึ งความสํ า คั ญ ของการสร้า งระบบบริ ห ารจั ด การที่ ดี ใ ห้ เกิด ขึ้นในสัง คมไทย โดยในช่ ว ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ได้กําหนดแนวทางเพื่อสร้างการบริหารจัดการที่ดี
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาประชารัฐ โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการ
การสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชน เพื่อให้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ตลอดจนการเสริ ม สร้ างความเข้ า ใจอั นดีร ะหว่ างภาครั ฐ กับ ประชาชน เพื่อให้เกิ ด การ
๑๓

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ,“ธรรมาภิบาลในองค์กรอิสระ”, (นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๕),

หน้า ๑.

๑๔

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย,“พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖”,(กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., ๒๕๔๖)
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ประสานร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ ยังคงให้
ความสํ า คั ญ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งกั บ การสร้า งระบบบริ ห ารจั ด การที่ ดี ใ นภาคธุ ร กิ จ เอกชน การส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นการดําเนิ นงานของกลไกตรวจสอบ ทั้งที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช ๒๔๕๐ และกลไกตรวจสอบสาธารณะในภาคประชาชน รวมทั้งการปลุกจิตสํานึกของ
ประชาชนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความพอดี เพื่อเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างระบบบริหาร
จัดการที่ดีในสังคมไทย ผลของการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมาของหน่วยงานราชการ จัดว่ามีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาฯ ในหลายส่วน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูประบบราชการที่ได้มีการ
จัดทําแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ รวมทั้งระบบงบประมาณ และระบบกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และเป็ น เครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาประเทศอย่ า งแท้ จ ริ ง และมี ก าร
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และท้องถิ่น ตามแนวทางกากระจายอํานาจ แต่ยังไม่สามารถ
บอกได้ อ ย่ า งชั ด เจนถึ ง ประเด็ น สํ า คั ญ ในเรื่ อ งของการบริ ห ารจั ด การที่ ดี แต่ ไ ด้ มี ร ะเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ได้ระบุแนวทางในการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีไว้ ๖ ประการ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๘ และ ๙
และใช้เป็นหลักการในการดําเนินการให้มีผลในการสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังต่อไปนี้๑๕
๑. หลักนิติธรรม (Rule of Laws)
๒. หลักคุณธรรม (Ethics)
๓. หลักความโปร่งใส (Transparency)
๔. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๕. หลักสํานึกรับผิดชอบ (Accountability)
๖. หลักความคุ้มค่า (Value for Money)

๕. บทสรุป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กําหนดให้ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการ
อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไป
ตามความจําเป็ นและความต้ องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นนั้นหลักการกระจายอํานาจ
ปกครองให้แก่ท้องถิ่นเป็นวิธีที่รัฐมอบอํานาจปกครองบางส่วนให้แก่องค์การอื่น ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางไปจัดทําการบริการสาธารณะบางอย่างโดยมีอิสระตามสมควร
โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางเพียงแต่อยู่ในการกํากับ
และดุแลของหน่วยการบริหารส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนิติบุคคล มีอิสสระในการ
ปกครองตนเองได้ในระดับหนึ่ง มีงบประมาณของตนเองแยกจากส่วนกลาง สามารถจัดเก็บรายได้
ประชาชนสามารถเลื อ กผู้ บ ริ ห ารได้ ดั ง นั้ น การดํ า เนิ น งานของผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งมี ยุ ท ธศาสตร์ มี
แผนพัฒนา การจัดทําแผนพัฒนาตําบลถือเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เป็นส่วน
๑๕

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ,“โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี”,
(นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๕)
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หนึ่งของการกระจายอํานาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น๑๖แต่ทั้งนี้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดนํา
ปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดําเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนา โดยมีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหาความต้องการ
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยให้นํา
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อได้ข้อมูลแล้วดําเนินการรวบรวมแนวทางและข้อมูลนํามาวิเคราะห์เพื่อ
จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อพิจารณาร่างแผนการ
พัฒนาแล้วนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะเป็นกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมรวมทั้งกําหนดแนวทางเพื่อให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการที่กําหนดไว้๑๗
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การพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ : วิกฤตการณ์ของสังคมไทย
The improvement in the quality of life with seven major justices of
Thai social crises
พระครูสิริคีรีรกั ษ์๑๘

๑.บทนํา
คุณภาพชีวิตเป็นคําที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันการมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือการมีชีวิตที่ดี (Good
Life) และการอยู่ดีกินดี(Well – Being) โสกราตีส (Socrates) นักปราชญ์ชาวกรีกกล่าวไว้ว่าชีวิตที่ดี
สําหรับมนุษย์คือชีวิตที่มนุษย์รู้จักใช้สติปัญญาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาต่างๆที่
ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติด้วยตนเองซึ่งมีการตรวจสอบในการที่จะรู้จักตนเองและปรับปรุงตนเองให้
สูงขึ้นเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดและเป็นชีวิตที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมในระบบสังคมการ
ทํางานมีความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่งการทํางานเป็นสิ่งที่สร้างเสริมประสบการณ์ที่มีคุณค่า
ต่อชีวิตมนุษย์การทํางานเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงเชาว์ปัญญาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อันจะ
นํามาซึ่งเกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิตคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life) เป็น
ส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิต (Qualityof Life) ในปีค.ศ.๑๘๐๐มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นและหา
วิธีที่จะใช้ศักยภาพของคนงานให้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งการกระทําดังกล่าวทําให้งานให้สําเร็จตามแผนงาน
และเป้าหมายที่วางเอาไว้

๒.แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ซึ่งมีนักวิชาการจํานวนมากให้ความหมายของคําว่า คุณภาพชีวิต “Quality of Life”
ในหลายความหมายด้วยกัน ดังต่อไปนี้
แชคแมน (Shackman)ให้ความหมายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไว้ว่า คุณภาพชีวิตเป็นเรื่อง
ที่นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นความเป็นอยู่ที่ดีด้านวัตถุ แต่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตที่ดี มีความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์ มีเกียรติ มีการยอมรับจากสังคม มีความรู้สึกของการได้ถูกรักโดยคนอื่น ไมมีความกลัว
ความวิตกกังวล และอธิบายว่า “คุณภาพชีวิต” เป็นเรื่องซับซ้อน เพราะมีความเกี่ยวข้องกับความ
พอใจของแต่ละบุคคลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความต้องการทางสังคม ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค๑๙
แฮนค๊ อ ก (Hancock)เสนอแนวคิ ด เรื่ อ งคุ ณ ภาพชี วิ ต ว่ า เป็ น ความพอใจของชี วิ ต
ความรู้ สึ ก วาตนมี คุ ณ ค่ า มี สุ ข ภาพดี มี ค วามสุ ข สามารถปรั บ ตั ว ได้ มี ค วามหมายและมี ชี วิ ต ที่ มี

๑๘

อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์,นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๙
กนกวรรณ ชูชีพ, “คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้”, วิทยานิพนธ์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๑),หน้า ๑๐.
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ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

ความหมาย สามารถแยกแยะระหว่างคุณภาพที่ดีและไม่ดีของชีวิต มีหรือไม่มีความสุข พอใจหรือไม่
พอใจ การตัดสินใจว่าคุณภาพชีวิตดีหรือไม่เกี่ยวข้องกับระดับความต้องการของบุคคล๒๐
เซอร์กี้ (Sirgy)เสนอแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตว่าคุณภาพชีวิตเกี่ยวข้องกับความสบาย
ทางร่างกายและส่วนประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น กิจกรรมทางสังคม การพัฒนา
ตนเอง และการเติมเต็มด้านจิตวิญญาณ กิจกรรมนันทนาการเพื่อการผ่อนคลาย และส่วนสําคัญคือ
การให้รับความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ครบถ้วน๒๑
เลวิส(Lewis)ได้รวบรวมและแบ่งคําจํากัดความของคําว่าคุณภาพชีวิตเป็น ๕ กลุ่ม ๑)
คุณภาพของชีวิตที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ๒) คุณภาพชีวิต คือ ความสุขความพอใจ ๓) คุณภาพชีวิต
คือ ความสําเร็จและเป้าหมายส่วนบุคคล ๔) คุณภาพชีวิตคือสุขภาพและจิตที่ได้มาโดยธรรมชาติ
๕) คุณภาพชีวิต คือความสามารถทางสังคม๒๒
ฮิวส์โลว์และเชลล์เรนเบิร์ก(Hughes Low &Schellenberg)ได้เสนอแนวคิดด้าน
คุณภาพชีวิตที่ดี บุคคลต้องมีส่วนประกอบ ๔ ส่วน คือ ๑) สุขภาพที่ดี ๒) รายได้ที่ดี ๓) ไม่มีความ
เจ็บป่วยทางจิต ๔) ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และเสริมว่า ความสุขในชีวิตของบุคคลต้องประกอบด้วย
สุขภาพ สุขอนามัย สารอาหาร การศึกษา งาน เสื้อผ้า สิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรมผ่อนคลาย
ประกัน และอิสระในการดํารงชีวิต๒๓
ยูเนสโก (Unesco) ได้สรุปว่า คุณภาพชีวิตเป็นความรู้สึกของการมี การอยู่ อย่างมี
ความสุข มีความพอใจต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของชีวิตที่เป็นส่วนสําคัญมากของบุคคล๒๔
พัชราภรณ์ คนกล้า ให้ความหมายว่าคุณภาพชีวิต หมายถึง การมีชีวิตที่สมบูรณ์ในแง่ดี
ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งเกิดจากการให้ความสําคัญและความพึงพอใจต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ตาม
สภาพการณ์แ ละสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ เป็ นอยู่ หรือได้รับอยู่ ด้ วยการับรู้และตัดสินใจของมนุษ ย์ใ น
ช่วงเวลาหนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป๒๕
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ให้ความหมายใกล้เคียงกับความหมายจากรูปศัพท์ คือ หมายถึง การ
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ หรือการทําให้
ดีขึ้นกว่าสภาพเดิมที่เป็นอยู่อย่างเป็นระบบ๒๖
กล่าวโดยสรุป ความคิดเรื่องคุณภาพชีวิตที่กล่าวมามีความหมายถึง ความพอใจของ
ปัจเจกชน ซึ่งเป็นผลกระทบจากร่างกาย จิตใจ นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตรวมไปถึงผลลัพธ์จากจุด
๒๐

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑.
อ้างแล้ว.
๒๒
กนกวรรณ ชูชีพ, “คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้”, หน้า ๑๑.
๒๓
เรื่องเดียวกัน,หน้า ๑๒.
๒๔
Unesco, Quality of life, An Orientation to Population Education, (Bangkok
:Unesco, ๑๙๘๑), p. ๑๔๕-๑๔๘.
๒๕
พัชราภรณ์ คนกล้า, “คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด
กรมสามั ญ ศึ ก ษาจัง หวัด กาฬสิน ธุ์ ”, วิ ท ยานิ พนธ์ป ริ ญ ญาศึก ษามหาบัณฑิ ต, (บั ณ ฑิต วิท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม, ๒๕๔๗), หน้า ๘.
๒๖
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี,การพัฒนาชุมชน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, (กรุงเทพฯ : บากกอกบล็อก),
๒๕๒๖,หน้า ๑
๒๑
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เชื่อมต่อระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันคําว่า “คุณภาพชีวิต” ยังไม่มีคําจํากัด
ความใด ๆ ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกการพัฒนาไม่ว่าจะสื่อไปในลักษณะของการเป็นสภาวะเป้าประ
สงค์ หรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่สภาวะเป้าประสงค์ก็ตาม มีผู้ให้คํานิยามไว้มากมาย และแตกต่า
งกั นออกไปตามค่ านิยม หรือความเชื่ อพื้ นฐาน ซึ่ ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ต ามกาลเวลาสําหรั บ
การศึกษาเรื่องการพัฒนาให้ถ่องแท้เพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติได้นั้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญคือ
วิธีการทําความเข้าใจในเรื่องนั้น โดยพิจารณาดูว่าใครเป็นผู้ดําเนินการ เพื่อสนองบุคคลกลุ่มใด โดยวิธี
ใด และเป็นไปในช่ วงระยะเวลาใดในอันที่จะให้การพัฒนาดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ดีขึ้น
สถาบันครอบครัว “วิกฤติ” สถาบันครอบครัวในสังคมไทยปัจจุบันกําลังอ่อนแออย่าง
รุนแรงกําลังก้าวเข้าสู่วิกฤติ จากปัญหาการหย่าร้างของคนไทยสูงขึ้นทุกปี และมีแน้วโน้มเพิ่มสูงมาก
ขึ้น ปัจจุบันพ่อแม่สูญเสียความมั่นใจในการเลี้ยงลูกและในความมั่นคงของครอบครัว เกรงว่าตนเอง
จะเลี้ยงลูกให้มีความสุขไม่ได้บ้าง สูญเสียความภูมิใจในตนเองบ้าง ท้อแท้หมดหวังว่าชีวิตจะไม่
ประสบความสํ าเร็จตามที่ ตั้งใจบ้าง และที่สําคัญ ที่สุ ด การสูญ เสี ยเหล่านี้ส่งผลให้บุคคลมีระดับ
ความเครียดที่เกิดจากปัญหาครอบครัวมากขึ้น ส่วนปัญหาที่พ่อแม่เผชิญมากที่สุดคือ
๑. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การหารายได้ให้พอแก่ค่าใช้จ่าย ทําให้มีเวลาดูลูกน้อยลง
นอกจากนี้ยังพบวว่า พ่อแม่มากกว่า ร้อยละ ๘๐ ไม่ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิเศษใดๆ จากที่
ทํางานและภาครัฐบาล ทําให้แม่มักจะมีปัญหาซึมเศร้า หรืออาจจะเป็นคนจู้จีขี้บ่นในอัตราที่สูงมาก
ขึ้น ขณะเดียวกับที่พ่อมักจะมีปัญหาด้านพฤติกรรมติดเหล้า – บุหรี่ ขาดความใกล้ชิดกับ “ลูก”
อาจจะส่งผลถึง “สุขภาพจิตของเด็ก” และเด็กอาจเติบโตมาอย่างขาดความอบอุ่น กลายเป็นคนที่มี
พฤติกรรมก้าวร้าว ขาดคุณธรรมจริยธธรม เพราะเด็กที่กระทําผิดมากกว่าครึ่งมาจากครอบครัวที่มี
สภาพปัญหานี้ค่อนข้างเยอะมาก
๒. ปัญหาการเข้าใจรู้ทันความคิดใหม่ๆ ของลูกๆ ในเชิงคุณภาพ เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างครอบครัวพ่อเลี้ยงลูกกับครอบครัวแม่เลี้ยงลูก จะมีความแตกต่างๆ อย่างเห็นได้ชัด คือ
หากเป็นครอบครัวที่มี “แม่เลี้ยงลูก” พบว่าผู้หญิงมักจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับการหารายได้ และมี
ปัญหาทางอารมณ์ได้ง่ายกว่าเพราะเป็นเพศที่อ่อนไหวที่สําคัญ คือ พบว่าภาวะของแม่ในครอบครัว
เลี้ยงลูก จากภาวะครอบครัวแตกแยก หกย่าร้างหรือจากการเสียชีวิตของสมีจะมีปัญหาซึมเศร้าใน
อัตราที่สู.ขึ้น และเป็นปัญหาที่น่าห่วงของครอบครัวแม่เลี้ยงลูก โดยลําพังนี่มากโข แต่ก็ยังมีข้อใด
เปรียบ คือ ความเป็นผู้หญิงจะมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ที่ถูกปลูกฝังในเรื่องของการอบรม
เลี้ ยงดู ลูก จึงทําให้มี ค วามใกล้ ชิดกั บ ลูกได้ม ากกว่ าผู้ ชายอย่างเห็ นได้ ชัด สํ าหรับ ครอบครัวที่ มี
“พ่อเลี้ยงลูก” ปัญหาที่พบ คือ ลูกขาดความใกล้ชิดกับลูกได้มากกว่า ผู้ชายอย่างเห็นได้ชัด
สําหรับครอบครัวที่มี “พ่อเลี้ยงลูก” ปัญหาที่พบ คือ ลูกขาดความใกล้ชิดกับพ่อเนื่องจาก พ่ออาจ
ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับงาน เพื่อทํามาหาเลี้ยงครอบครัว จึงทําให้ขาดเวลาในการอยู่กับลูก และใน
แง่ของปัญหาทางอารมณ์บางคนก็อาจจะแสดงออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิด โมโห พฤติกรรม
เช่นนี้อาจทําให้ลูกห่างเหินได้ง่าย พ่อบางคนมีพฤติกรรมติดเหล้า ติดบุหรี่ จึงเป็นปัญหาที่น่ากังวล
เพราะเด็ กอาจจะซึ ม เศร้ าหรื อลอกเลียนแบบในจุดนี้ได้ แต่สิ่ งที่ น่าเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่ งสําหรับ
ครอบครัวที่มีพ่อเลี้ยงลูก คือ การเลี้ยงดูลูกหญิง พ่อบางคนนิ่งเฉย เพราะไม่รู้จักดูลูกผู้หญิงอย่างไร
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ดี ซึ่งอาจจะทําให้เด็กรู้สึกว่าทําไมพ่อไม่เข้าใจหรือไม่สนใจ กรณีนี้พ่อควรมีความเชื่อมั่นในตัวเอง
อย่าให้สิ่งอื่นใดมาทําลายความเชื่อมั่นในความเป็นพ่อได้ และที่สําคัญทักษะการเข้าใจกันและกันจะ
ช่วยสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวได้ ควรหนักแน่นเป็นต้น ซึ่งจะทําให้เด็กมีวุฒิภาวะและโตเร็ว
กว่าเด็กคนอื่นๆ๒๗
พระพุทธศาสนาได้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนไทยมาตั้งแต่ดึกดําบรรพ์ คืออาจจะ
กล่าวได้ว่าเริ่มตั้งแต่ได้ตั้งชาติไทยขึ้นมาเป็นปึกแผ่น และก็ได้รับการอนุรักษ์สืบทอดต่อ ๆ กันมา
กระทั่งถึงปัจจุบันโดยมิขาดสาย ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างพระพุทธศาสนากับคนไทยนั้น กล่าว
ได้ว่าวัฒนธรรมของไทยทั้งในด้านการปกครอง การศึกษา การสังคม และจารีตประเพณีนั้น ได้สร้าง
สมหรื อเจริ ญ เติบโตขึ้นมาโดยอาศัยพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ น
รากฐานมาตลอด เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่าง พระพุทธศาสนากับการปกครองของ
ไทย ก็ คือ การกล่าวถึง ความสัม พั น ธ์เกี่ ยวข้องระหว่ างพระมหากษัตริ ย์ กับพระพุท ธศาสนา แต่
ทางการศาสนาคื อธรรม ธรรมนี้ เองพึ งนํ าไปปฏิบั ติใ นการทุก ๆ อย่ างโดยเหมาะสม เพื่ อ ให้เกิ ด
ความสุข ความเจริญ และการพัฒนาที่ยั่งยืน๒๘

๓.ธรรมะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วิธีบริหารงานที่ดี คือ ธรรมาธิปไตยที่ใช้ทั้งพระเดชและพระคุณ ซึ่งทําให้ได้ทั้งน้ําใจคนและ
ของงาน นักบริหารแบบธรรมาธิปไตยยึดธรรมเป็นหลักในการบริหาร เขามีธรรมที่เรียกว่าสัปปุริส
ธรรม คุณสมบัติ ๗ ประการ อยู่ในใจ คือ๒๙
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแม้จะมีมากแต่ก็แบ่งได้ เป็ นสองส่วน คือ ธรรมที่ใ ห้ผ ล
ในทางโลก คือ ขั้นโลกิยะ หรือขั้นพื้นฐานที่เป็นมนุษยชาติ กับธรรมที่ให้ผลทางธรรมขั้นสูง คื อ
โลกุตระหรือขั้นนิพพานสมบัติ การศึกษาธรรมสําหรับคนทุกระดับทุกประเภทควรยึดหลักที่ถูกต้อง
ตามแนวคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักธรรมที่ช่วย
ส่งเสริมการบริหารไว้เป็นอันมากที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และคัมภีร์อื่น ๆ ทางพระพุทธศาสนา
ดังต่อไปนี้
สัปปุริสธรรม ๗
สําหรั บบุค คลผู้เป็นสัตบุรุษ นั้ น พระพุทธเจ้ าตรัส ว่ าต้องมี คุ ณสมบัติ ๗ ประการ
เรียกว่า สัปปุริสธรรม แปลว่าธรรมที่ทําให้คนเป็นสัตบุรุษ ดังนี้
๑. รู้จักเหตุ (ธัมฺมัญฺญุตา) คือ รู้จักหลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไป
เกี่ยวข้องในการดําเนินชีวิต รู้และเข้าใจสิ่งที่ตนต้องประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เช่น รู้ว่าตําแหน่ง
ฐานะการงานของตน มีหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบอย่างไร แค่ไหน มีอะไรเป็นหลักการ
๒๗

พรพรรณ อาทิตย์ตั้ง,ปัญหาวิกฤติที่สุดในสังคมไทยในปัจจุบัน,uck๕๐๗.blogspot.com/๒๐๑๒/
๐๗/blog-post_๑๓.html. ๑๔th July ๒๐๑๒.
๒๘
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน ), ทศพิธราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,
(กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๓ -๔.
๒๙
อง. นวก. ๒๓ / ๕ / ๓๙๒.
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๒. รู้จักผล (อัตฺถัญฺญุตา) คือ รู้ค วามหมายและความมุ่งหมายของหลักการที่ตน
ปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระทํา รู้ว่าตําแหน่ง ฐานะ ภาระหน้าที่นั้น ๆ เขากําหนดไว้
เพื่ออะไร งานที่กําลังทําอยู่นั้น เมื่อทําเสร็จแล้วจะบังเกิดผลอย่างไรบ้าง จะเป็นผลดีหรือผลเสีย
อย่างไร
๓. รู้ตน (อัตฺตัญฺญุตา) คือ รู้ตามความเป็นจริงว่า ตัวเรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ
กําลัง ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น เป็นอย่างไร มีอยู่มากน้อยเพียงใด แล้วประพฤติ
ปฏิบัติใ ห้ เหมาะสมตามนั้ น กระทําการต่ าง ๆ ให้สอดคล้องถู กจุดที่จะสั ม ฤทธิ์ ผลตลอดจนแก้ ไข
ปรับปรุงตนให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป
๔. รู้ประมาณ (มัตฺตัญฺญุตา) คือ รู้จักความพอเหมาะพอดีในการพูดการปฏิบัติภาระ
กิจการงานต่าง ๆ พร้อมทั้งรู้ประมาณในการจับจ่ายใช้สอยทรัพย์ที่หามาได้ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ทํา
อะไรตามความพอใจชอบใจของตน แต่จะทําตามความพอดีแห่งเหตุปัจจัยหรือองค์ประกอบที่จะลงตัว
ให้เกิดผลดีงามตามที่มองเห็นด้วยปัญญาจักษุ
๕. รู้กาล (กาลัญฺญุตา) คือ รู้เวลาที่เหมาะสม และระยะเวลาที่พึงใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่การงาน ตลอดจนเวลาที่ตนจะต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับผู้อื่น เช่นรู้ว่า เวลาไหน ควรทําอะไร
อย่างไร และทําให้ตรงเวลาทันเวลา เหมาะและถูกเวลา พร้อมทั้งรู้จักกะเวลาหรือวางแผนการใช้เวลา
อย่างได้ผล
๖. รู้ชุมชน (ปริสัญฺญุตา) คือ รู้จักถิ่น รู้จักชุมชน รู้การอันควรประพฤติปฏิบัติใน
ท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน เช่ น ชุ ม ชนนี้ มี ภู มิ ห ลั ง และความรู้ ค วามเชื่ อ ถื อ อย่ า งไร เมื่ อ เข้ า ไปหาควรทํ า
กิริยามารยาทตลอดจนคําพูดที่ใช้ควรเป็นอย่างไรเพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นการดูถูกหรือไม่ให้
เกียรติแก่ชุมชน ข้าราชการทุกคนต้องรู้เรื่องชุมชนเป็นอย่างดี
๗. รู้บุคคล (ปุคฺคลปโรปรัญฺญุตา) คือ รู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคลว่าโดย
อัธยาศัย ความรู้ความสามารถ คุณธรรม ตลอดจนความเชื่อถือศรัทธาของใครเป็นอย่างไร และรู้จักที่
จะปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ด้วยดี เป็นต้น

๔.หลักสัปปุริสธรรม ๗ กับการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์
สัปปุริสะ เป็นภาษาบาลี ตรงกับภาษาสันสกฤตว่า สัตปุรุษะ ภาษาไทยใช้ว่า สัตบุรุษ
แปลว่า คนดี คนสงบ หมายความว่า เป็นคนดีรอบด้าน และเป็นคนที่สงบจากความชั่ว ไม่ยอมทํา
ความชั่ว สัปปุริสธรรม ข้อปฏิบัติของคนดีมี ๗ ประการคือ
๑. ธัมมัญญุตา
๒. อัตถัญญุตา
๓. อัตตัญญุตา
๔. มัตตัญญุตา
๕. กาลัญญุตา
๖. ปริสญ
ั ญุตา
๗. ปุคคลปโรปรัญญุตา

ความเป็นผู้รู้จักเหตุ
ความเป็นผู้รู้จักผล
ความเป็นผู้รู้จักตน
ความเป็นผู้รู้จักประมาณ
ความเป็นผู้รู้จักกาล
ความเป็นผู้รู้จักชุมชน
ความเป็นผู้รู้จักบุคคล
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ถ้าเป็นชื่อของธรรม มีคําว่า ตา ต่อท้ายด้วย แปลว่าความเป็น เช่น ธัมมัญญุตา ถ้าเป็นชื่อ
ของบุคคล ใช้ว่า ธัมมัญญู ผู้รู้เหตุ เป็นต้น
๑. ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ ธัมมัญญุตา คือความเป็นผู้รู้จักเหตุ หมายถึง
-ความรู้จักธรรม -รู้จักเหตุผล
-รู้หลักความจริง -รู้หลักการ
-รู้หลักเกณฑ์ -รู้กฎแห่งธรรมดา
-รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล -รู้หลักการที่จะทําให้เกิดผล
-รู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุข สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์
เมื่ อ เห็ น ผลที่ ป รากฏก็ รู้ว่ า เกิด จากเหตุ อะไร เช่ น เมื่อ เห็ นบุ ค คลในครอบครั ว สอบได้
คะแนนสูงสุดหรือได้ที่ ๑ ก็รู้ว่านั้นบุคคลในครอบครัวผู้นั้นรู้วิธีเรียนและขยันในการเรียน เห็นคนติด
คุกก็รู้ว่าเขาทําผิดกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
๒. อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล
อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักผล หมายถึง
- ความรู้จักอรรถ
- รู้ความมุ่งหมาย
- รู้ความหมาย
- รู้ประโยชน์ที่ประสงค์
- รู้ จั ก ผ ล ที่ เ กิ ด สื บ เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ก ร ะ ทํ า รู้ ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก
- รู้ จั ก ว่ า สุ ข เ ป็ น ผ ล แ ห่ ง เ ห ตุ อั น นี้ ทุ ก ข์ เ ป็ น ผ ล แ ห่ ง เ ห ตุ อั น นี้
- เมื่อเห็นเหตุแล้วรู้ว่าจะเกิดผลอย่างไร เช่น เห็นคนขยันขันแข็งในการทํางาน ก็รู้
ว่าเขาจะตั้งตัวได้ เห็นคนติดการพนันก็รู้ว่าเขาจะยากจนเอาตัวไม่รอด เป็นต้น
สัปปุริสธรรมข้อ ๑และข้อ ๒ต้องไปด้วยกัน แยกจากกันไม่ได้ กล่าวคือ ผู้มีสัปปุริสธรรม
ต้องเป็นคนมีเหตุผล ไม่เป็นคนงมงาย คนมีเหตุผลย่อมเชื่อในสิ่งที่มีเหตุผล ก่อนปลงใจเชื่อสิ่งใด ก็ใช้
ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบ อีกประการหนึ่ง คนมีเหตุผลย่อมทําด้วยเหตุผล ไม่ใช่ทําด้วยอารมณ์
การทํางานเช่นการศึกษา การปกครองคน การสั่งงาน การตัดสินใจ การลงโทษ การให้บําเหน็ จ
ความชอบ เป็นต้น จะต้องยึดเหตุผลที่ถูกที่ควรเป็นใหญ่ ไม่ใช่ใช้อารมณ์หรืออคติเป็นใหญ่
๓. อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน
อัตตัญญุตา หมายถึง การรู้จักตนเอง ได้แก่ รู้เรื่องที่ตัวเองเป็นและรู้เรื่องที่ตัวเองมีการรู้
เรื่องที่ตัวเองเป็น หมายความว่า รู้ภาวะของตัว รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร เพราะแต่ละคนเป็นอะไร ๆ อยู่
หลายอย่าง เช่น เป็นลูก เป็นนักเรียน เป็นเพื่อน เป็นพี่เป็นน้อง เป็นประชาชนเป็นพุทธศาสนิกชน
เป็นต้น การรู้เรื่องที่ตัวเองมี หมายความว่า รู้ฐานะของตัวเอง เช่น รู้ว่าเรามีความรู้เพียงใด มีกําลัง
กายเพียงใด มีรายได้เพียงใด มีศีลธรรมเพียงใด มีอํานาจหน้าที่เพียงใด เป็นต้น คนที่ไม่รู้จักภาวะและ
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ฐานะของตน มักจะทําตัวไม่เหมาะสม ได้รับคําตําหนิติเตียน ส่วนคนที่รู้ภาวะและฐานะของตน จะ
ประพฤติตนเหมาะสมกับภาวะและฐานะนั้น ๆ
๔. มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ
มัตตะ แปลว่า ประมาณ หมายถึง ความพอดี ความเหมาะสม ความสมควร มัตตัญญุตา
จึงหมายถึง ความรู้จักพอดีในกิจที่ทําและเรื่องที่พูด ลักษณะของความพอดี คือ ไม่มากเกินไป ไม่น้อย
เกินไป แต่ความพอดีของแต่ละคนไม่เท่ากัน เช่น การบริโภคอาหาร การใช้ความพยายาม การยกของ
หนัก เป็นต้น แต่ละคนจึงต้องรู้จักประมาณ คือ ความพอดีของตนเอง ส่วนการพูดพอจะกําหนดความ
พอดีได้ด้วยเรื่องที่พูด เวลาที่พูด และความสนใจของผู้ฟัง ถ้าพูดมากจนไม่มีใครฟังแล้วถือว่าเกินพอดี
ถ้าพูดน้อยเกินไปจนไม่ก่อให้ เกิดความเข้าใจแก่ผู้ฟัง ก็ถือว่าขาดความพอดีเช่นกัน
๕. กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาล
ความเป็นผู้รู้จักกาล หมายถึง การรู้จักเวลา ได้แก่ การรู้เรื่องเวลา การรู้ค่าของเวลา และ
การรู้จักใช้เวลา การรู้เรื่องเวลา คือ รู้เวลาเช้า สาย บ่าย เย็น กลางวัน กลางคืน วัน เดือน ปี และรู้ว่า
ตนควรทําอะไรในเวลาใดจึงจะถูกต้องเหมาะสม การรู้ค่าของเวลา คือ รู้ว่าชีวิตและการงานของตนอยู่
ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของเวลา พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ระลึกถึงความสําคัญของเวลาว่า กาลเวลา
ย่อมกินชีวิตของสรรพสัตว์กับทั้งตัวมันเอง และวันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้เราทําอะไรอยู่ ซึ่งหมายความว่า
เวลาล่วงไป ชีวิตของคนเราก็สั้นลงเรื่อย ๆ เราทํางานประสบความสําเร็จอะไรบ้าง ถ้ายังไม่ประสบ
ความสําเร็จ ก็เร่งมือให้ประสบความสําเร็จเสีย การรู้จักใช้เวลา มีหลักที่ควรคํานึงอยู่ ๔ประการคือ
ทําทันเวลา ทําถูกเวลา ทําตามเวลา และทําตรงเวลา
- งานที่มีกําหนดเวลา เช่น การทํานา การสอนนักเรียน เมื่อทําตามกําหนดเรียกว่า ทํา
ทันเวลา
- งานบางอย่ างขึ้ นอยู่ กับจั งหวะและโอกาส เช่น โอกาสควรพู ดในที่ประชุม ควรพู ด
ประเด็นก่อนหลัง เมื่อทําในจังหวะที่เหมาะสม เรียกว่า ทําถูกเวลา
- งานบางอย่างต้องทําตามเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทําในเวลาอื่นไม่ได้ เช่น ทําพิธี
บูชาในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เมื่อทําตามวันที่กําหนดนั้น เรียกว่าทําตามเวลา เป็นต้น
- งานบางอย่างมีการนัดหมายกัน เช่น การประชุม การพบปะเจรจาตกลงกัน หรืองานที่
มีฤกษ์ เป็นต้น เมื่อไปตามเวลานัดหรือเวลากําหนด เรียกว่า ทําตรงเวลา รวมความแล้ว ชาวพุทธ
จะต้องรู้เรื่องเวลา รู้ค่าของเวลา รู้จักใช้เวลา โดยทําให้ทันเวลา ทําถูกเวลา ทําตามเวลา และทําตรง
เวลา
๖. ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักชุมชน
ความเป็นผู้รู้จักชุมชน หมายถึง การรู้จักสังคม กลุ่มชน หรือหมู่หนึ่งคณะหนึ่ง กลุ่มชนนั้น
ๆ มีขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีแตกต่างกัน เช่น พวกนักศึกษา พวกทหาร พวกตํารวจ พวก
ชาวบ้านแต่ละท้องถิ่น พวกพระภิกษุ เป็นต้น ผู้ฉลาดจะเข้าสู่สังคมใด ต้องศึกษาขนบธรรมเนียม ของ
สังคมนั้นก่อน แล้วปรับตัวเข้ากับเขา แต่พอดีพองาม ในทํานองเข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม พอให้
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ไม่ เ ก้ อ ไม่ เ ปิ่ น ไม่ เ ป็ น ที่ ดู ถู ก เหยี ย ดหยามของคนในสั ง คมนั้ น ๆ แต่ ไ ม่ จํ า เป็ น ต้ อ งยอมรั บ
ขนบธรรมเนียมของเขามาเป็นของตน
๗. ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักบุคคลแต่ละคน
ปุคคลปโรปรัญญุตา เรียกสั้น ๆ ว่า ปุคคลัญญุตา ก้ได้ หมายความว่า รู้จักบุคคลแต่ละคน
เพื่อเลือกปฏิบัติต่อคนนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง การเลือกคบคนนั้น ต้องดูให้รู้ว่าใครเป็นคนดี ใครเป็นคน
ชั่ ว สิ่ง ที่ ต้ อ งดู คื อ การกรรม และวจี ก รรม ของบุค คลนั้น ๆ อั น จะสะท้ อ นให้ ท ราบถึง มโนกรรม
อุปนิสัย และอัธยาศัย ถ้าเขาชอบทํากายทุจริต พูดวจีทุจริต ก็สันนิษฐานได้ว่า ความคิดของเขาก็เป็น
มโนทุจริตเช่นกัน คนเช่นนั้นไม่ควรคบ ตรงกันข้าม ถ้าเขาทําแต่กายสุจริต พูดวจีสุจริต ก็แสดงว่า
ความคิดของเขาเป็นมโนสุจริต คนเช่นนั้นคบได้ การคบนั้นมีหลายฐานะ เช่น คบเป็นมิตร คบเป็นครู
เป็นศิษย์ คบเป็นเจ้านาย ลุกน้อง คบเป็นสามี ภรรยา ซึ่งต้องดูให้เหมาะสมฐานะนั้น ๆ การรู้จักคน
เพื่ อประโยชน์ในการปกครอง นอกจากดู ว่าใครเป็นคนดี ไม่ดี แค่ไหนเพียงไรแล้ว ต้ องดูความรู้
ความสามารถในด้านต่าง ๆ สุขภาพกาย สุขภาพจิต การชอบสังคมหรือไม่ชอบสังคมของเขาด้วย เพื่อ
จะใช้คนให้ถูกกับงาน จะช่วยให้งานสําเร็จเรียบร้อย และเป็นที่พอใจด้วยกันทุกฝ่าย

๕.แนวทางในการป้องกันและแก้ไขในระดับบุคคล
สายใยสัมพันธ์รักจากพ่อ ถึง ลูก :ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม่พ่อควรจะบอกรักลูกมากขึ้น โดยกอด
ลูกเพื่อแสดงความรัก การสื่อสารด้วยคําพูดและภาษากายเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์
พ่อลูกให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เป็นวัคซีนใจที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดให้กับลูกจากปัญหาต่างๆ
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของวิกฤตการณ์และสังคมในปัจจุบัน พ่อมีเวลาให้ลูกและครอบครัว
น้อยลง พ่อควรมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นสามารถเป็นภูมิคุ้มกันและปกป้องอันตรายต่างๆ ได้

๖.แนวทางในการป้องกันและแก้ไขในระดับสังคมในปัจจุบัน
การปลูกหลักสัปปุริสธรรม ๗ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ ,ความเป็นผู้รู้จักผล,ความเป็นผู้รู้จัก
ตน ,ความเป็นผู้รู้จักประมาณ, ความเป็นผู้รู้จักกาล,ความเป็นผู้รู้จักชุมชน ,ความเป็นผู้รู้จักบุคคล ฝัง
ศีลธรรม จริยธรรมให้กับลูก พ่อจําเป็นต้องมีช่วงเวลาที่สื่อสัมพันธ์กับลูกเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก
ซึ่งความหนักแน่นของพ่อ จะทําให้ลูกเชื่อมั่นและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม โดยการปลูกฝังหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ความเป็นผู้รู้จักเหตุ ,ความเป็นผู้รู้จักผล,ความเป็นผู้รู้จักตน ,ความเป็นผู้รู้จักประมาณ, ความ
เป็นผู้รู้จักกาล,ความเป็นผู้รู้จักชุมชน ,ความเป็นผู้รู้จักบุคคล ฝังศีลธรรมจําเป็นต้องสอนตามวัยของ
ลูก เช่น ลูกที่ยังเล็กควรให้ความใกล้ชิดมากเป็นพิเศษ ส่วนลูกวัยรุ่นก็ต้องก็ต้องกระตุ้นให้ลูกฝึกคิด
รับผิดชอบ แก้ปัญ หาด้วยตนเอง โดยมีพ่อเป็นที่ปรึ กษา รับฟัง เข้าใจและยอมรับในทุกเรื่อง
ขณะที่ต้องสอนลูกให้รู้ทันสื่อสมัยใหม่ๆ พ่อต้องใช้วิธีการพูดคุยกัน ทํากิจกรรมร่วมกัน ใช้สื่อร่วมกัน
ซึ่งสื่อสมัยใหม่จะเข้ามาในรูปแบบใดก็ตามจะไม่สามารถทําร้ายลูกได้ ถ้าได้ภูมิคุ้มกันที่ดีจากพ่อแล้ว
และแนวทางในการป้องกันและแก้ไขในระดับสังคมปัจจุบัน
ฉะนั้นคุณภาพชีวิตที่กล่าวมามีความหมายถึง ความพอใจของปัจเจกชน ซึ่งเป็นผลกระทบ
จากร่างกาย จิตใจ นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตรวมไปถึงผลลัพธ์จากจุดเชื่อมต่อระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม
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และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันคําว่า “คุณภาพชีวิต” อันจะสะท้อนให้ทราบถึงมโนกรรม อุปนิสัย และ
อัธยาศัย ถ้าเขาชอบทํากายทุจริต พูดวจีทุจริต ก็สันนิษฐานได้ว่า ความคิดของเขาก็เป็นมโนทุจริต
เช่นกัน คนเช่นนั้นไม่ควรคบ ตรงกันข้าม ถ้าเขาทําแต่กายสุจริต พูดวจีสุจริต ก็แสดงว่าความคิดของ
เขาเป็นมโนสุจริต คนเช่นนั้นคบได้ การคบนั้นมีหลายฐานะ เช่น คบเป็นมิตร คบเป็นครู เป็นศิษย์ คบ
เป็นเจ้านาย ลุกน้อง คบเป็นสามี ภรรยา ซึ่งต้องดูให้เหมาะสมฐานะนั้น ๆ การรู้จักคนเพื่อประโยชน์
ในการปกครอง และมีการปลูกหลักสัปปุริสธรรม ๗ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ ,ความเป็นผู้รู้จักผล,ความ
เป็นผู้รู้จักตน ,ความเป็นผู้รู้จักประมาณ, ความเป็นผู้รู้จักกาล,ความเป็นผู้รู้จักชุมชน ,ความเป็นผู้รู้จัก
บุคคล นอกจากดูว่าใครเป็นคนดี ไม่ดี แค่ไหนเพียงไรแล้ว ต้องดูความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ
สุขภาพกาย สุขภาพจิต การชอบสังคมหรือไม่ชอบสังคมของเขาด้วย ยังไม่มีคําจํากัดความใด ๆ ที่
ได้รับการยอมรับทั่วโลก

๗.สรุป
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต กั บ หลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม ๗วิ ก ฤตการณ์ ข องสั ง คมไทย
พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับคนไทยมาตั้งแต่ดึกดําบรรพ์ คืออาจจะกล่าวได้ว่าเริ่มตั้งแต่ได้ตั้ง
ชาติไทยขึ้นมาเป็นปึกแผ่น และก็ได้รับการอนุรักษ์สืบทอดต่อ ๆ กันมากระทั่งถึงปัจจุบันโดยมิขาดสาย
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างพระพุทธศาสนากับคนไทยนั้น กล่าวได้ว่าวัฒนธรรมของไทยทั้งในด้าน
การปกครอง การศึกษา การสังคม และจารีตประเพณีนั้น ได้สร้างสมหรือเจริญเติบโตขึ้นมาโดยอาศัย
พระพุ ท ธศาสนาหรื อ หลั ก ธรรมคํ า สอนของพระพุ ท ธเจ้ า เป็ น รากฐานมาตลอด เมื่ อ กล่ า วถึ ง
ความสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ อ งระหว่ า ง พระพุ ท ธศาสนากั บ การปกครองของไทย ก็ คื อ การกล่ า วถึ ง
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนา จึงมิได้แสดงระบบหรือระบอบ
การปกครองทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ทางการศาสนาคือธรรม ธรรมนี้เองพึงนําไปปฏิบัติใน
การทุกๆ อย่างโดยเหมาะสม เช่นในทางการปกครอง การบริหาร ทางการศึกษาทางสังคมเป็นต้น
เพื่อให้เกิดความสุข ความเจริญ และการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และในทางพระพุทธศาสนานั้นเน้นการพัฒนาที่ตัวบุคคล
เป็นอันดับแรก โดยพัฒนาทางด้านจิตใจเป็นสําคัญ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาตัวบุคคลให้เป็นคนดี เป็น
ทรัพยากรที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ พระพุทธศาสนามองว่าหลักของการพัฒนามนุษย์คือการ
ทําให้มนุษย์เป็นคนดี เพราะเมื่อมนุษย์เป็นคนดีสังคมที่อยู่ก็จะดีตามไปด้วย
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หลักการสื่อสารเชิงพุทธในยุคโลกาภิวัตน์
Buddhist human communication principles in globalization
สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี๓๐

๑. บทนํา
การสื่ อ สารเป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ในการดํ า รงชี วิ ต มนุ ษ ย์ จํ า เป็ น ต้ อ งติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น อยู่
ตลอดเวลา การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานในการดํารง ชีวิตของ
มนุษย์ การสื่อสารมีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์มาก การสื่อสารมีความสําคัญอย่างยิ่ง
ในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่
บุ ค คลและสั ง คม การสื่ อ สารทํ า ให้ ค นมี ค วามรู้ แ ละโลกทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งขวางขึ้ น การสื่ อ สารเป็ น
กระบวนการที่ทําให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทําให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้
และรั บ รู้ วั ฒ นธรรมของตนเองและสั ง คมได้ การสื่ อ สารเป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ
สร้า งสรรค์ค วามเจริ ญ ก้ าวหน้ าแก่ ชุ มชน และสั งคมในทุ กด้ าน สั งคมปั จจุบัน มีการเปลี่ ย นแปลง
เนื่องจากผลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ จุดหนึ่งจุดใดจะ
ส่งผลกระทบแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความเสื่อมโทรมด้านจริยธรรมของ
สังคมที่มาจากสาเหตุของการยึดติดวัตถุมากกว่าความดี การแข่งขันเพื่อเอาชนะแทนการร่วมมือ การ
มองคนอื่นเป็นคู่แข่งมากกว่าเป็นพันธมิตร การศึกษาน่าจะให้ทางออกที่ดีต่อปัญหาดังกล่าว และ
พระพุทธศาสนา ก็ควรจะเป็นความหวังของการเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรมต่อการ
ส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมในการสื่อสาร ระหว่างบุคคลอื่นในสังคม
ศาสนาพุทธเป็นปัญญาการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อก่อน พ.ศ. ๔๕ ปี เป็น
ศาสนาที่เน้นหลักของเหตุและผล ซึ่งอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์บิดาแห่งฟิสิกส์ยุคใหม่ ได้
กล่าวว่า ศาสนาในอนาคตนั้นเป็นศาสนาของจักรวาล จะต้องมองข้ามพระเจ้าที่เป็นตัวตนหรือลัทธิ
ต่างๆ จะต้องมาจากประสบการณ์ จิตวิญญาณ ต้องมาจากความเป็นธรรมชาติ เป็นเหตุผล เป็น
วิทยาศาสตร์ และศาสนาที่ตรงกับคําจํากัดความนี้มากที่สุด ก็คือ ศาสนาพุทธและถ้าจะมีศาสนาใดซึ่ง
จะเข้ากันได้แนวคิดของวิทยาศาสตร์ ศาสนานั้นก็คือ ศาสนาพุทธ๓๑ แสดงให้เห็นคุณต่าความเป็น
เหตุผลและหลักการของพุทธศาสนานิเทศศาสตร์เป็นศาสตร์ใหม่ที่สนใจในเรื่องของการสื่อสารทุก
รูปแบบของมวลมนุษย์ หลักการที่สั่งสอนเล่าเรียนกันส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยล้วนเป็นแนวคิดทฤษฎี
๓๐

อาจารย์ประจําหน่วยวิทยบริการฯ มจร. พิจิตร วัดพฤกษะวันโชติการาม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, นิสิต
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓๑

กัลยาณมิตร. “อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กับความศรัทธาในพระพุทธศาสนา”
กัลยาณมิตร, ๒๕๔๔) หน้า ๑๘๔.
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ของนักวิชาการชาติตะวันตก แต่เรากลับไม่สนใจในหลักคําสอนของพุทธศาสนาที่มีมาก่อน ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นวิทยาศาสตร์ และเป็นศาสนาที่เป็นแก่นแท้ของวิถีชีวิตคนไทย ในบทความนี้จึงพยายาม
จะรวบรวมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการสื่อสาร แต่คงจะเน้นไปที่การสื่อสาร
ประเภทการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารด้วยการพูดเป็นหลักใหญ่ เพราะในยุคพระพุทธองค์
ยังไม่มีเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดขึ้น หลักการสื่อสารตามแนวศาสนาพุทธนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์
ต่อการนําไปประยุกต์ใช้ให้การสื่อสารเพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพและคุณธรรมกระบวนการและ
ช่องทางการสื่อสารตามหลักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสมโคดม ซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาพุทธได้ทรง
อธิบายเรื่องของบุคคลนั่นเอง
แนวคิดการสื่อสารเชิงพุทธเกิดขึ้นก่อนเบอร์โลนับกว่า ๑๕๐๓ ปี และแนวคิดสื่อสารเชิง
พุทธมีความล้ําลึกกว่าแนวคิดของเบอร์โลมาก เพราะได้เสนอลึกไปถึงส่วนที่ไม่ใช่แต่เฉพาะส่วนของ
รูปธรรมเท่านั้น แต่ทรงเสนอล้ําลึกไปถึงการรับรู้ผ่านนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ อันได้แก่การรับรู้ทางใจ
ไว้ ด้ ว ย ในขณะที่ เ บอร์ โ ลเสนอไว้ เ พี ย ง ตา หู จมู ก ลิ้ น ผิ ว สั ม ผั ส (เที ย บได้ กั บ กาย ในนั ย ของ
พระพุทธเจ้า) ซึ่งความรู้ที่รับรู้มาจากทางมโนทวารหรือใจ นี่เองที่เรียกตามแนวอภิธรรมว่า ธรรมหรือ
ธรรมารมณ์ ดังนั้น การสื่อสารต้องประกอบด้วยเวทนาบันธ์ (ความรู้ต่อเวทนา) สัญญาขันธ์ สังขาร
ขันธ์ อนิทัสสนอัปปฎิฆรูป (รูปที่เห็นไม่ได้ กระทบหรือถูกต้องไม่ได้) และอสังขตธาตุหรือนิพพาน
สําหรับในหลักการสื่อสารทั่วๆ ไป ในยุคพระพุทธองค์ยังไม่มีสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสื่อสาร
มีเพียงการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนเท่านั้น หลักการสื่อสารที่พระองค์ทรงสั่งสอนจึงเน้นไปที่
การพูด การฟังแต่หลักการต่างๆที่พระองค์ทรงสั่งสอนดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ สามารถนําไปพัฒนา
ประยุกต์ใช้ได้กับการสื่อสารในทุกรูปแบบ๓๒ การพูดที่ดีและไม่ดีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพาล
บัณฑิตสูตร ทรงชี้ให้เห็นคุณสมบัติสําคัญประการหนึ่งของบัณฑิตคือ มีการพูดถ้อยคําที่ดีที่ตนเคยพูด
มาเป็นปกติ ซึ่งวจีกรรมของบัณฑิตจะเป็นวจีกรรมที่สุภาพดีงาม ๔ ประการ คือ
๑) พูดคําจริงคือคําพูดแน่นอนและคงที่
๒) พูดคําสมานไมตรีคือพูดคําผูกไมตรี และพูดคําประสานสามัคคี พูดแนะนําคนที่ยังไม่
รู้จักให้รู้จักกันและพูดชักนําคนที่รู้จักกันให้ชอบพอกัน พูดชักจูงคนที่ชอบพอกันให้สนิทสนมกัน
๓) คําไพเราะ คือ คําพูดที่ดูดดื่มและคําพูดอ่อนหวาน ถ้อยคําออกมาจากน้ําใจใสสะอาด
ของผู้พูด พูดเร้าใจ ผู้ฟังให้เห็นควรคือเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ซึ่งจัดเป็นคําพูดดูดดื่ม พูดให้กําลังใจ ทําให้
ผู้ฟังชื่นบาน
๔) พูดคําพูดที่มีประโยชน์ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนว่าคําพูดมีประโยชน์ คือ คําพูดมี
เหตุผล มีหลักฐานยืนยันผู้อื่นคัดค้านไม่ได้ พระองค์ได้ทรงแสดงลักษณะการพูดที่ไม่ดีของคนพาลใน
จตุกนิบาตอังบุตรนิกายว่ามีลักษณะ๓๓ดังนี้คือ คนพาลชอบเผยโทษของคนอื่น คนพาลไม่ชอบเผยคุณ
งามความดีของคนอื่น คนพาลไม่ชอบเผยโทษของตน คนพาลชอบอวดคุณงามความดีของตน๓๔
๓๒

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘),

หน้า ๔๖.

๓๓

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๒-๑๖๓.
ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, หลักพุทธศาสนา, (กรุงเพทมหานคร: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
๒๕๒๓), หน้า ๑๖๓.
๓๔
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นอกจากนี้คนพาลมีลั กษณะการสื่อสารคือชอบแนะนําสิ่งที่มิควรแนะนํา ไม่ รู้จั กอุบาย
แนะนํา และแม้พูดดีๆ โกรธ๓๕ พระพุทธองค์ยังได้สอนเรื่องการพูดไว้ในหลักสัมมาวาจาหรือวาจาชอบ
หรือเจรจาชอบ (Right speech) ซึ่งเป็นศีลพื้นฐานสําหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งให้ปฏิบัติดังนี้ ละมุสา เว้น
การพูดเท็จ รวมถึงสัจจวาจา พูดคําจริง ละปิสุณาวาจา เว้นการพูดส่อเสียด รวมถึงสมัคคกรณีวาจา
พูดคําสมานสามัคคี ละผรุสวาจา เว้นการพูดคําหยาบ รวมถึง สัณหวาจา พูดคําอ่อนหวานสุภาพ ละ
สัมผัปปลาปะ เว้นการพูดเพ้อเจ้อ รวมถึง อัตถสัณหิตาวาจา พูดคํามีประโยชน์๓๖
หลักธรรมนี้กล่าวง่ายๆ ก็คือ บุคคลไม่พูดคําเท็จทําให้คนอื่นเสียหาย ไม่พูดส่อเสียดให้คน
อื่นเข้าใจผิดทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่พูดคําหยาบให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่น และไม่พูดเพ้อเจ้อไร้
สาระประโยชน์ การสื่อสารด้วยสัมมาวาจา ย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจกัน(ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ
การสื่อสารและเป็นเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพไว้วางใจ มีจิตใจสงบ๓๗ หลักการสื่อสารที่สําคัญเด่นชัด
ที่สุดตามแนวพระพุทธศาสนาก็คือ การห้ามพูดเท็จ ซึ่งทรงกําหนดไว้ในศีล ๕ ข้อที่ ๔ ว่า “มุสาวาทา
เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ” พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่า เมื่อบุคคลยังไม่ละธรรมข้อหนึ่ง คือ
การพูดปดทั้งๆที่รู้ เราย่อมไม่กล่าวว่า มีบาปกรรมอะไรบ้างที่ผู้นั้นจะทําไม่ได้๓๘ และผู้ที่มักพูดปด
ย่อมตกนรกเหมือนถูกนําตัวไปวางไว้ ขณะเดียวกันทรงกล่าวถึงคุณค่าของการเว้นจากการพูดปดว่า
บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมเว้นจากการพูดปด ย่อมขึ้นสวรรค์ เหมือนถูกนําตัวไปวางไว้กรรมอะไรบ้าง
ที่ผู้นั้นจะทําไม่ได้๓๙
เกี่ยวกับความก้าวหน้าเทคโนโลยีด้านการสื่อสารในสังคมไทยว่า ในยุคที่เทคโนโลยีการ
สื่อสารมีความก้าวหน้ามากเมื่อเทียบกับก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เรามีสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หลัง
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เรามีทั้งมือถือ ดาวเทียม Fax Pagger ซึ่งความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
ข่าวสารนี้เองที่ทําให้รัฐบาลทหารในขณะนั้นพ่ายแพ้ และเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖ เรามี Internet มีมือ
ถือที่มีความก้าวหน้าเป็นทั้งกล้องถ่ายภาพ รับข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลก เครื่องมือเหล่านี้เปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วไป สามารถส่งข่าวสารได้ และทําหน้าที่เป็นสื่อมวลชนได้ โดยภาพรวมสังคมไทยจะมี
ความหลากหลาย และมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เรื่องของหน้าที่ความเป็นพลเมือง เป็นเรื่องที่
สังคมไทยควรต้องสร้างอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาคน และ พัฒนาสังคมไทยในยุคปัจจุบัน๔๐
ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีถือว่าเป็นส่วนสําคัญในชีวิตคนเราไม่ว่าเราเดินไปทางไหนเรามักจะพบ
เห็นคนใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อความสะดวกสะบายในชีวิตเสมอไม่ว่าจะเป็น Smartphone , tablet,
ipad, iphone, และ Computer เป็นต้น เราคงปฏิเสธไม่ได้ถึงความสําคัญและประโยชน์ที่เราได้รับ
๓๕

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๓.
อ้างแล้ว, หน้า ๗๖๙.
๓๗
ฉัต รสุ ม าลย์ กบิ ล สิ ง ห์ , ศาสนา, (กรุ ง เทพมหานคร: คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร์ ,
๒๕๑๘), หน้า ๓๑.
๓๘
ดูรายละเอียดใน ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๒๔๓/๕๒.
๓๙
ดูรายละเอียดใน องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๑/๖๕.
๔๐
ดูรายละเอียดใน ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, ข้อเท็จจริงของสังคมไทย ในยุคการสื่อสารไร้รูปแบบ,
[ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา: <http://www.mis.nu.ac.th/sharing/parinya๑.php> ค้นเมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖.
๓๖
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จากเทคโนโลยีการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอิตเตอร์เน็ตเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือค้นคว้าหาข้อมูล
ในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้รับสารได้ข้อมูลอย่าง เที่ยงตรงจากแหล่งข่าว ทําให้ข้อมูลแม่นยํา เที่ยงตรง และ
มีความสะดวกสะบายมากยิ่งขึ้น ที่จะพัฒนาแอปพลิเคชั่นศูนย์รวมข่าวสารเครื่อข่ายออนไลน์สําหรับ
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ไม่จะเป็น คลิปวีดิโอจากเว็บไซด์ youtube.com ข้อความจาก Twitter.com
บทความจาก เว็บไซด์ และข้อความจาก Facebook page ส่งตรงจาก แหล่งข่าวสารที่เชื่อถือได้ เพื่อ
ประกอบกับการศึกษาหาความรู้ การเสพสื่อมัลติมีเดี่ย วีดิโอ รูปภาพ บทความ จนกระทั้งประโยค
เล็กๆ ข่าวสารที่มีมากมายนั้นก็อาจทําให้ผู้ใช้สับสนได้ เพราะกว่าผู้ใช้จะคัดกรองข่าวสารเหล่านั้นก็
ต้องใช้เวลาเป็นอันมากกว่าจะได้รับข่าวสารเท็จจริงและผู้ใช้ อาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่เที่ยงตรงเพราะ
ข่าวที่ได้รับอาจไม่ได้มาจากแหล่งข่าวจริง
สรุปความได้ว่า คําสั่งสอนของพระพุทธองค์ว่าด้วยการสื่อสารในด้านกระบวนการสื่อสาร
หลักการพูด การฟั ง การเลื อกเชื่อ การวิเคราะห์บุค คล ดังที่กล่ าวมาล้วนเป็นหลักการที่ล้ําลึกที่
สร้ า งสรรค์ ใ ห้ ก ารสื่ อ สารมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแล้ ว หลั ก คํ า สั่ ง สอนว่ า ด้ ว ยการสื่ อ สารของพระองค์ ยั ง
ครอบคลุมถึงหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมของการสื่อสารอีกด้วย เป็นหลักการสื่อสารที่ช่วยให้
บุคคลมีความสุข มีความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับบุคคลอื่นๆ และเป็นหลักการสื่อสารที่ช่วยให้สังคม
ทุกระดับทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก คงไว้ซึ่งสันติสุข๔๑

๒. ความหมายของการสื่อสาร
การสื่อสาร (communications) มีที่มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า communis หมายถึง
ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร (communication) หมายถึงกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร
ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่
อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อื่นใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังผู้รับสาร ซึ่ง
อาจจะใช้กระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม หรือความจําเป็นของตนเองและคู่
สื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน บริบททางการ
สื่อสารที่เหมาะสมเป็น ปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล
เว็บสเตอร์ ดิกชันนารีย์ (Webster Dictionary) ให้ความหมายไว้ว่า การสื่อสาร มี
ความหมายเช่นเดียวกับคําว่า การสื่อความหมาย ในภาษาอังกฤษใช้คําว่า Communication ซึ่งราก
ศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Communis หมายถึง การร่วม (Common) เมื่อมีการสื่อสารหรือการสื่อ
ความหมาย ก็ ห มายถึ ง ว่ า มี ก ารกระทํ า ร่ว มกั น ในบางสิ่ ง บางอย่ าง นั่ นคื อ การถ่ า ยทอดหรื อ การ
แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ความคิด ของคนเรานั่นเอง๔๒
ปรมะ สตะเวทิน การให้ความหมายของการสื่อสารตามรูปคําข้างต้น ยังไม่ใช่ความหมายที่
สมบูรณ์นัก เพราะการสื่อสารที่แท้จริงนั้น มีความหมายกว้าง ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคม
๔๑

สุวัฒน์ จันทรจํานง, ความเชื่อของมนุษย์เกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
สุขภาพใจ, ๒๕๔๐), หน้า ๓๑๕.
๔๒
เว็บสเตอร์ ดิกชันนารีย์ Webster Dictionary, ๑๙๗๘, p. ๙๘.
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มนุษย์ในทุกๆ เรื่อง นักวิชาการด้านการสื่อสารได้ให้ความหมายไว้ต่างๆ กัน ตามแง่มุมที่แต่ละคน
พิจารณาให้ความสําคัญ ดังตัวอย่างต่อไปนี้๔๓
วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilber Schramm) ให้ความหมายว่า การสื่อสาร คือการมีความเข้าใจ
ร่วมกัน ต่อเครื่องหมายที่แสดงข่าวสาร๔๔
ชาร์ล อี ออสกุด (Charl E.O sgood) ให้ความหมายโดยทั่วไปว่า การสื่อสาร เกิดขึ้นเมื่อ
ฝ่ายหนึ่ง คือผู้ส่งสาร มีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ่งคือผู้รับสาร โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งถูกส่งผ่านสื่อที่
เชื่อมต่อสองฝ่าย๔๕
วอร์เรน ดับเบิลยู วีเวอร์ (Worren W. Weaver) กล่าวว่า การสื่อสารมีความหมายกว้าง
ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่าง ที่จิตใจของคนๆ หนึ่ง อาจมีผลต่อจิตใจของอีกคนหนึ่งไม่ใช่เพียง
การพูดและการเขียนเท่านั้น แต่รวมถึง ดนตรี ภาพ การแสดง และพฤติกรรมอื่นๆ ของมนุษย์๔๖
ยอร์จ เอ มิลเลอร์ (Goorge A. miller) ให้ความหมายว่า การสื่อสารเป็นการถ่ายทอด
ข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง๔๗
เจอร์เกน รอย และเกกอรี เบทสัน (Jurgen Ruesch and Gregory Bateson) ให้
ความหมายโดยสรุปว่า การสื่อสารไม่ใช่การถ่ายทอดข่าวสารด้วยภาษาพูดและเขียนโดยมีเจตนา
ชัดเจนเท่านั้น แต่หมายถึงพฤติกรรมทุกอย่างที่บุคคลหนึ่งกระทํา แล้วส่งผลให้บุคคลอื่นเกิดความ
เข้าใจ๔๘
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Oxford English Dictionary) ให้ความหมายว่า การให้ การนํา
การแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้อื่นๆ๔๙
จากความหมายที่มีผู้ให้ไว้แตกต่างกัน ซึ่งบางคนให้ความหมายครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมที่
ไม่ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนด้วย บางคนถือว่าการสื่อสารคือการแสดงออกทุกอย่าง ที่ผู้อื่นเข้าใจได้
ไม่ว่าการแสดงนั้นจะมีเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจหรือไม่ก็ตาม
จึงสรุปความได้ว่า การสื่อสาร คือการที่มนุษย์ถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรือประสบการณ์
ของตนไปยังบุคคลอื่น และการรับความรู้ความคิดจากบุคคลอื่นมาปรับพฤติกรรมของตนเอง โดย
กระบวนการของการสื่อสาร ซึ่งการถ่ายทอด และการรับความรู้ ความคิด เช่น การใช้สัญญาณเสียง
ภาษาพูด สัญลักษณ์ ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ตลอดจนรหัสสัญญาณอื่นๆ ที่กระทําโดยตรง ระหว่าง
ผู้ถ่ายทอดกับผู้รับ การใช้เครื่องมือในการถ่ายทอด เป็นการสื่อสารโดยผ่านทางเครื่องมือ เช่น การใช้
โสตทัศนูปกรณ์ วิทยุกระจายเสียง คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ

๔๓

ปรมะ สตะเวทิน, หลักนิเทศศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองการพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้า ๕-๗.
วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilber Schramm, ๑๙๕๔).
๔๕
ชาร์ล อี ออสกุด (Charl E.Osgood, ๑๙๕๔).
๔๖
วอร์เรน ดับเบิลยู วีเวอร์ (Worren W. Weaver).
๔๗
ยอร์จ เอ มิลเลอร์ (Goorge A. miller).
๔๘
เจอร์เกน รอย และเกกอรี เบทสัน (Jurgen Ruesch and Gregory Bateson)
๔๙
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Oxford English Dictionary)
๔๔
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และการถ่ายทอดโดยกระบวนการทางสังคม เช่น การปฏิบัติสืบทอดทางประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม
และระบบอื่นๆ ของสังคม

๓. วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
จากการนิยามความหมายของการสื่อสารมีข้อสังเกตก็คือการสื่อสาร ต่อกันนั้นทั้งผู้ส่งสาร
และผู้รับสารต่างหวังผลการตอบสนองของการสื่อสาร หรือมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารแตกต่างกัน
ตามแต่ความต้องการของบุคคลที่มีอยู่กับช่วงเวลาในขณะนั้นวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร และผู้รับสาร
อาจมีเพียงข้อเดียวหรือหลายข้อพร้อมกัน โดยสรุปมีทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารมีวัตถุประสงค์ในการ
สื่อสาร
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการสื่ อ สาร ซึ่ ง ในการสื่ อ สารครั้ ง หนึ่ ง นั้ น ผู้ ส่ ง สารและผู้ รั บ สารอาจมี
วัตถุประสงค์ดังกล่าวเพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ โดยวัตถุประสงค์ข้อแรกผู้ส่งสารต้องการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารบางอย่างให้ผู้รับ สารได้ทราบข้อที่สองผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับสารได้มีความรู้ในข้อมูล
ข่าวสารที่ส่งออกไป ข้อที่สามผู้ส่งสารต้องการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ หรือพฤติกรรม
ของผู้ รั บ สารวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ นี้ ผู้ ส่ ง สารอาจต้ อ งใช้ วิ ธี ก าร และความพยายามในการสื่ อ สารที่
หลากหลายเพื่อให้การสื่อสารครั้งนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนข้อสุดท้าย ผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับสาร
เกิดความสนุกสนานรื่นเริง มีอารมณ์สดชื่นแจ่มใส๕๐
อย่ า งไรก็ ต าม ถ้ า ต้ อ งการพั ฒ นาบุ ค ลากรในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาให้ สํ า เร็ จ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมปัจจุบันได้ จําเป็นจะต้องส่งเสริมให้เรียนรู้ทฤษฎีการโน้ม
น้าวใจ ซึ่งหมายถึงการสื่อสารเพื่อการจูงใจ ชี้แนะ และชักชวนให้บุคคลทําตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยอาศัยกระบวนการสื่อสารเป็นเครื่องมือโน้มน้าวใจ มีผู้รับสารเป็นเป้าหมายหลักในการสื่อสารเพื่อ
โน้มน้าวใจมีองค์ประกอบ ๔ อย่าง ได้แก่ ผู้ส่งสาร สารช่องทาง และผู้รับสาร จะปรากฏอยู่ในทุก
สภาพการณ์ที่ทําการสื่อสาร โดยซมอนส์ ได้สรุปความหมายของการโน้มน้าวใจเพื่อการสื่อสารของ
มนุษย์ ที่สร้างขึ้นมา เพื่อให้มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น มีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อถือ ค่านิยม สามารถสรุป
ได้ดังนี้
๑. ผู้โน้มน้าวใจมีความตั้งใจที่จะมีอิทธิพลบางประการเหนือผู้ถูกโน้มน้าวใจ
๒. โดยปกติผู้ถูกโน้มน้าวใจ จะมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งและผู้ถูกโน้มน้าวใจจะพยายาม
ชักจูงผู้ถูกโน้มน้าวใจให้ยอมรับทางเลือกที่ตนเสนอ
๓. สิ่งที่ผู้โน้มน้าวใจต้องการคือการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น ทัศนคติ และความเชื่อให้
ถูกต้องตามความเป็นจริง ทั้งด้านอารมณ์ และพฤติกรรม เป็นต้น๕๑
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการสร้างความโน้มน้าวใจของการสื่อสาร คือ
๑. เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพมีการเน้น การย้ํา การกระตุ้น การซ้ําได้อย่างต่อเนื่อง
๒. เพื่อให้ผู้สื่อสารสามารถเลือกใช้สาร และช่องทางในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
๕๐

กิติมา สุรสนธิ, ความรู้ทางการสื่อสาร, พิมพ์ครั้งที่ ๓, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๗), หน้า ๒๓.
๕๑
อรวรรณ ปิลันธนโอวาท, การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ. พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
จุฬาลงรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๔.
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๓. สามารถติดตามผลการดําเนินงาน มีการประเมินผลเป็นระยะตามความต้องการ
รวมทั้งพิจารณาถึงปฏิกิริยาย้อนกลับ แล้วนํามาปรับปรุงการสื่อสารครั้งใหม่ต่อไป
๔. เป็นแนวทางและเป้าหมายในการดําเนินงาน ถือเป็นสิ่งจูงใจสําหรับผู้ที่ทําการสื่อสาร
๕. ทําให้ผู้รับสารสามารถรับรู้ วิเคราะห์ และประเมินผลเพื่อการโน้มน้าวใจได้อย่าง
ถูกต้อง
การโน้มน้าวใจเป็นผล หรือไม่ก็โดยดูที่ความสําเร็จพฤติกรรมที่โน้มน้าวใจนั้นมีการแสดง
ออกมาหรือไม่ หรือเป็นความล้มเหลว คือไม่มีพฤติกรรมที่ต้องการแสดงออกมาสําหรับเกณฑ์ตัดสิน
การโน้มน้าวใจประสบความสําเร็จหรือไม่ มีกฎเกณฑ์ ๓ ประการ คือ
๑. ความสอดคล้องกันระหว่างเจตนาของผู้ส่งสารและพฤติกรรมของผู้รับสาร
๒. ระดับของความสอดคล้องระหว่างเจตนาของผู้ส่งสาร และพฤติกรรมของผู้รับสารที่
ตามมา
๓. ระดับของความสมยากง่ายของผู้ส่งสาร๕๒
ถ้ า จะกล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบในการโน้ ม น้ า วใจที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ภายนอกของผู้ รั บ สาร มี ๔
ประการ คือ
๑. ความแตกต่างภายในผู้ส่งสารแต่ละคนมีปัจจัยต่างๆ กัน ซึ่งทําให้มีความน่าโน้มน้าว
ใจไม่เหมือนกัน อาทิ ความน่าเชื่อถือ อํานาจทางการเมือง บทบาทในสังคมสัมพันธภาพกับผู้รับสาร
และลักษณะทางประชากรอื่นๆ เช่น อายุเพศ อาชีพ
๒. ความแตกต่างภายในสารแต่ละชิ้นมีความน่าโน้มน้าวใจแตกต่างกัน การพูดหรือการ
เขียนมีความโน้มน้าวใจไม่เหมือนกัน ความแตกต่างในหัวข้อหรือเนื้อหาของสารการจัดเรียบเรียงสาร
ข้อโต้แย้งในภาษา ตลอดจนลักษณะของท่วงทํานองลีลา
๓. ความแตกต่างของสื่อ เป็นความน่าโน้มน้าวใจของสาระจะแตกต่างกัน เมื่อการ
สื่อสารระหว่างบุคคลเปรียบเทียบกับสื่อสารโดยผ่านสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น
๔. ความแตกต่างภายในสภาพการณ์ สภาพการณ์ที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือขาดบุคคล
หนึ่งบุคคลใด ความคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยของผู้รับสารต่อสภาพการณ์หนึ่งๆการมีตัวเร้าบวกหรือลบใน
สภาพการณ์ เช่น การโน้มน้าวใจให้บริจาคเงินโดยมีสื่อมวลชนคอยถ่ายภาพล้อมอยู่อาจจะเป็นตัวเร้า
บวกในการโน้มน้าวใจก็เป็นได้สําหรับตัวผู้รับสารเอง การที่ผู้รับสารคนหนึ่งๆ จะมีความละเอียดอ่อน
(Susceptible) ต่อการถูกโน้มน้าวใจเพียงใดโดยอาจพิจารณาได้จาก
๑. ลักษณะของประชากรได้แก่เพศอายุเชื้อชาติ การศึกษา อาชีพ
๒. ทรรศนะ และทัศนคติ
๓. ความรู้ซึ่งผู้รับสารมีความเกี่ยวข้องกับสารนั้น
๔. ลักษณะด้านอารมณ์
๕. ความสําคัญที่รับสารให้แก่หัวข้อหนึ่งๆ
๖. วิธีการที่ผู้รับสารรับรู้สภาพการณ์หนึ่งๆ๕๓
๕๒

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗.

๕๓
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ความน่าเชื่อถือของผู้รับสารต่อการโน้มน้าวใจได้ มีนักวิชาการให้ความสนใจศึกษาความ
น่าเชื่อถือของผู้รับสารนั้น อริสโตเติลกล่าวถึงเมื่อ ๒๐๐๐ ปีล่วงมาแล้วว่าบุคลิกของผู้พูดเป็นสาเหตุ
สําคัญของการโน้มน้าวใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้รับฟังไม่รู้ความจริงในเรื่องที่ฟัง หรือความเห็นถูก
แบ่งแยก เมื่อผู้พูดมีความหมายมาก การโน้มน้าวใจด้วยบุคลิกลักษณะจึงมีความสําคัญเนื่องมาจาก
เหตุ ๓ ประการ คือ
๑. ผู้พูดต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญาลึกซึ้ง มีไหวพริบเชาว์ปัญญากอปรด้วยวิจารณญาณอย่างดี
(Intelligence) คือเป็นผู้รักเสรีนิยมสุภาพ สุขุม รอบคอบ พูดจริง ทําจริง รักษาคําพูด
๒. ผู้พูดต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความปรารถนาดีต่อผู้พูด มีความตั้งใจจริงที่จะรักษา
ประโยชน์ให้(Good will) คือเป็นผู้มีเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เสรีนิยมสุภาพ สุขุม รอบคอบ พูดจริง
ทําจริง รักษาคําพูด
๓. ผู้พูดต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีวินัยดี มั่นคงในศีลธรรม (Good Character) คือเป็นผู้
รักความยุติธรรม กล้าหาญ ยับยั้งชั่งใจ มีเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เสรีนิยมสุภาพ สุขุม รอบคอบ
พูดจริง ทําจริง รักษาคําพูด๕๔
สรุปความได้ว่า วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร วัตถุประสงค์ของผู้รับ
สาร หมายถึง เพื่อแจ้งให้ทราบ (to inform or to tell) เพื่อทราบ (to know or to understand)
เพื่อให้การศึกษา (to teach or to educate) เพื่อเรียนรู้ (to learn) เพื่อชักจูง (to propose or to
persuade) เพื่อตัดสินใจ (to decide) เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (to please or to
entertain) เพื่อสนุกสนาน (to enjoy)

๔. จริยธรรมในการสื่อสารเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
การที่ผู้ส่งสารจะส่งสื่อสารได้ประสบความสําเร็จต้องมีเนื้อหาดี มีวาทศิลป์ดีบุคลิกลักษณะดี
แล้ว การพูดในแต่ละครั้งจะต้องคํานึงถึงจริยธรรม วัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ ด้วย การโน้มน้าวใจไม่
เพียงแต่เข้ากันได้กับวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ต้องมีประโยชน์ต่อสังคมด้วย ถือเป็นกฎเกณฑ์สําหรับใน
การโน้มน้าวใจ ดังนี้
๑. จริยธรรมการโน้มน้าวใจที่พึ่งประสงค์เป็นจริยธรรมที่ใช้ได้กับหลายวัฒนธรรม
๒. จริยธรรมการโน้มน้าวใจควรตระหนักถึงบทบาทร่วมกันระหว่างผู้โน้มน้าวใจและผู้ถูก
โน้มน้าวใจ
๓. จริยธรรมในการสื่อสารจะต้องแสดงความเป็นประโยชน์ควบคู่ไปกับแสดงความมี
อุดมคติ(Pragmatic and Idealistic)
๔. จริยธรรมการโน้มน้าวใจจะต้องมีข้อยกเว้นให้บ้างในสภาพการณ์บางอย่างซึ่งมีการ
พูดอย่างหนึ่งและการทําอีกอย่างหนึ่ง
๕๔

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๓๐

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

๕. จริยธรรม การโน้มน้าวใจขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมว่าจะใช้มันถึงระดับไหนมีวิธีการ
ใดบ้าง ที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารจะสามารถค้ําจุนจริยธรรมในการสื่อสารให้เป็นหัวใจ หลักของการ
สื่อสารได้ คําตอบก็คือรู้จักคิดและเป็นตัวของตัวเอง มีความมั่นใจในการตัดสินใจ ในขณะเดียวกันต้อง
เคารพการตัดสินใจของผู้อื่นด้วย คือมองโลกในทรรศนะที่กว้างขวางพยายามอย่าสรุปภาพรวมที่
ครอบคลุมทุกอย่างมาก เกินไป (Overgeneralize) ทุกอย่างมีความแตกต่าง (Diversity) มองได้หลาย
ทรรศนะ จากทฤษฎีการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว
สรุปความได้ว่า จริยธรรมในการสื่อสารและการโน้มน้าวใจ คือ (๑) ผู้สื่อสารอาจจะเพิ่ม
ประสิทธิในการโน้มน้าวใจได้ด้วยการให้รางวัล หรืออาจมาในรูปคําชมเชยผู้รับสาร (๒) การให้ผู้รับ
สารเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลวิธีที่สําคัญที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้รับสาร (๓) ทัศนคติที่
ดีที่ผู้รับสารมีต่อหัวข้อๆ หนึ่ง อาจจะสรุปนําไปโยงกับทัศนคติทางลบที่ผู้รับสารมีต่อหัวข้ออื่นๆ (๔)
การแยกหั ว ข้ อ ออกเป็ น หั ว ข้ อ ย่ อ ยอาจทํ า ให้ ผู้ รั บ สารเข้ า ใจง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น (๕) ปฏิ กิ ริ ย าย้ อ นกลั บ
(Feedback) ทําให้ผู้ส่งสารรู้จุดด้อยและจุดเด่นของตนเองและก็สามารถปรับปรุงให้เข้ากับผู้รับสาร
ตามที่ต้องการได้ในครั้งต่อไป (๖) การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจจะไม่ประสบความสําเร็จ ถ้าผู้ส่งสารใช้
วาทเพียงอย่างเดียวโดยไม่คํานึงถึงผู้รับด้านความรู้ เพศ อายุ ความยากง่ายของสื่อควบคู่กัน จะต้องมี
การสื่อสารที่ต่อเนื่องพร้อมกับการประเมินผล

๕. แบบจําลองการสื่อสาร
แบบจําลองการสื่อสารเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการและองค์ประกอบของการสื่อ
สาร แบบจําลองของการสื่อสารที่มีการอ้างถึงอย่างแพร่หลายในการศึกษาด้านการสื่อ สารมีหลาย
รูปแบบตามการศึกษาของนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงในอดีต แบบจําลองแต่ละแบบมีความคล้ายคลึงกัน
แต่อาจมีความซับซ้อนที่แตกต่างกันบ้างตามลักษณะของการสื่อสารแต่ละประเภท และมุมมองของ
นักวิชาการแต่ละท่าน แบบจําลองของการสื่อสารที่แพร่หลายในแวดวงการสื่อสารมีดังนี้
๑. แบบจําลองกระบวนการและช่องทางการสื่อสารเชิงพุทธ
พระพุ ท ธศาสนา ได้ อ ธิ บ ายเรื่ อ งของบุ ค คลไว้ ว่ า บุ ค คลประกอบด้ ว ยส่ ว นประกอบ ๕
ประเภท หรือเรียกว่าในแง่ของหลักธรรมว่า เบญจขันธ์ หรือ ขันธ์ ๕๕๕ ได้แก่
รูป (Corporeality) คือ รูปธรรมทั้งหมด หมายถึง ร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ และ
พฤติกรรม
เวทนา (Feeling) คือ ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกหรือเฉยๆ ซึ่งเกิดจากผัสสะทางประสาททั้ง
๕ และทางใจ
สัญญา (Perception) คือ ความหมายรู้ หรือการรับรู้ คือ กําหนดรู้อาการเครื่องหมาย
ลักษณะต่างๆ อันเป็นเหตุให้จําอารมณ์นั้นๆ ได้

๕๕

อ้างแล้ว, หน้า ๑๖-๑๙.
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สังขาร (Mental Formation or Volitional Activities) คือ องค์ประกอบหรือคุณสมบัติ
ต่างๆ ของจิตมีเจตนาเป็นตัวนํา ซึ่งจะปรุงแต่งและแสดงออกทางกายทางวาจา หรือเป็นเครื่องปรุง
ของจิตของความคิดซึ่งนําไปสู่ปัญญา (wisdom or Understanding)
วิญญาณ (Consciousness) คือ ความรู้แจ้งอารมณ์ ทางประสาททั้ง ๕ และทางใจ คือ การ
เห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส การรู้สัมผัสทางกาย และการรู้อารมณ์ทางใจ
โดยสรุปบุคคลประกอบด้วยรูปและนามรูป๕๖ คือ รูปธรรมหรือร่างกายมนุษย์และสัตว์ต่างๆ
ซึ่งประกอบด้วยธาตุ ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ หมายถึง รูปธรรมที่เข้าสัมผัสทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ ส่วนของตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เรียกว่า อายตนะภายใน
ส่วนรูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ และธรรมารมณ์ เรียกว่า อายตนะภายนอก (อายตนะ แปลว่า แดน
เชื่อมต่อ) กายสัมผัสกับโผฎฐัพพะ หมายถึง สิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกาย ได้แก่ ความร้อน ความเย็น ความ
แข็ง ความอ่อน ใจสัมผัสกับธรรมารมณ์ หมายถึง สิ่งที่ใจคิดเรื่องราวต่างๆ ที่ระลึกได้เกี่ยวกับสิ่งที่พบ
เห็นหรือรับรู้ทางหู ตา จมูก ลิ้น และกาย ซึ่งปรากฎขึ้นทางใจ กระบวนการดังกล่าวสามารถแสดงเป็น
แผนภาพอต่อไปนี้
อายตนะหรือแดนรับรู้

อายตนะหรือแดนรับรู้

สิ่งที่เกิดการรับรู้

ภายนอก

ภายใน

สิ่งเร้า

รูป
รส
กลิ่น
เสียง
โผฎฐัพพ
ธรรมารมณ์

พฤติกรรตอบสนอง

วิญญาณ (รับรู้)
สัญญา (จําและตีความ)
สัญญา (จําและตีความ)
สัญญา (จําและตีความ)
เวทนา (อารมณ์รู้สึก)
เวทนา (อารมณ์รู้สึก)

ตา
ลิ้น
จมูก
หู
กายรับรู้
จิตรับรู้

ภาพที่ ๑ : แสดงกระบวนการเชื่อมต่อระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอก
อายตนะ
ช่องทางการรับรู้ สิ่งที่ถูกรับรู้

อารมณ์

วิญญาณ

ค ว า ม รู้

การรับรู้

ผัสสะ เวทนา
ความรู้สึกต่ออารมณ์

ภาพที่ ๒ : กระบวนการรับรู้ ของมนุษย์ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา (พระธรรมปิฎก,
๒๕๓๘, หน้า ๓๗)
๕๖

วีรยุทธ วิเชียรโชติ และนวลเพ็ญ วิเชียรโชติ, ม.ป.ป., หน้า ๕๔๓-๕๔๘.
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๒. แบบจําลองการสื่อสารของแฮโรลด์ ลาสเวล
หลักการ (maxim) ของแฮโรลด์ ลาสเวล (Harold Lasswel)๕๗ ระบุว่า ในการศึกษา
เกี่ยวกับการสื่อสารนั้น ควรมีการพิจารณาองค์ประกอบ (elements) ที่สามารถตอบคําถามให้ได้
ครบถ้วนว่า “ใครกล่าวอะไรแก่ใครในช่องทางใดด้วยผลกระทบอะไร” (who says what to whom
in what channel with what effect) ซึ่งนับว่าเป็นหลักที่ใช้อธิบายองค์ประกอบของการสื่อสารได้
แบบชัดเจนและตรงไปตรงมา
WHO

SAYS
WHAT

COMMUNICATOR
MESSAGE

IN WHICH
CHANNEL

TO
WHOM

WITH
WHAT
EFFECT

MEDIUM

RECOVER

EFFECT

ภาพที่ ๓ : แบบจําลองการสื่อสารของลาสเวล
จากภาพที่ ๓ จะเห็นได้ว่า แบบจําลองของลาสเวลเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว ซึ่งต่อมาก็
ได้มีผู้นําไปปรับปรุงและพัฒนาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
๒. แบบจําลองการสื่อสารของ เดวิด เบอร์โล
กระบวนการสื่อสารของมนุษย์ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๔ องค์ประกอบคือ ผู้ส่งสาร
(Sender) สาร (Message) สื่อ (Channel) ผู้รับสาร (Receiver) ซึ่งเรียกย่อว่า S-M-C-R Model
โดยเฉพาะในส่วนของช่องสารในการสื่อสารของมนุษย์ ที่เหมือนกับของพระพุทธองค์มาก กล่าวคือ
เบอร์โล แนะว่าช่องสารในการสื่อสารของมนุษย์ ได้แก่ ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น
ผิวสัมผัส ที่ช่องสําหรับการรับเข้าและส่งออกการสื่อสาร๕๘
เดวิด เบอร์โล (David Berlo, ๑๙๖๐)๕๙ นําเสนอว่า กระบวนการสื่อสารมีองค์ประกอบอยู่
๔ ประการ ได้แก่ ผู้ส่งสาร (source) ข่าวสาร (message) ช่องทางการสื่อสาร(channel) และ ผู้รับ
สาร (receiver) โดยแต่ละองค์ประกอบต่างทําหน้าที่ดังนี้
๑. ผู้ส่งสาร ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถเข้ารหัสเนื้อหาข่าวสารได้มีความรู้อย่างดีใน
ข้อมูลที่จะส่ง
และสามารถปรับระดับของเนื้อหาข่าวสารให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้รับสาร
๒. ข่าวสาร คือเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่ง
๕๗

Harold Lasswel, Communication Thoery, ๑๙๕๓, p. ๘๔.
Berlo, D.K. The Process of Communication : Introduction to Theory and Practice.
(San Francisco : RINEHART PRESS. ๑๙๖๐), pp. ๔๑-๔๓.
๕๙
David Berlo, The Process of Communication; An Introduction to Theory and
Practice, New York: Henry Holt and Company, ๑๙๖๐, p. ๒๙.
๕๘
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๓. ช่องทางการสื่อสาร ในที่นี้หมายถึงช่องทางที่ผู้รับสามารถรับสารได้ด้วยประสาท
สัมผัส ทั้ง ๕ คือ
ตา หู จมูก ลิ้น และการสัมผัส
๔. ผู้รับสาร ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการถอดรหัสสารที่รับมาได้อย่างถูกต้อง

S

M

Communication
Skills
Attitude
Knowledge
Social System
Culture

C

R

Content
Elements
Treatment
Structure
Codes

Hearing
Seeing
Touching
Tasting
Feeling

Communic
ation
Skills
Attitude
Knowledge
Social
System

ภาพที่ ๔ : แบบจําลองการสื่อสารของเบอร์โล
จากภาพที่ ๔ จะเห็นว่า ในแบบจําลอง S-M-C-R นี้ เบอร์โลได้ให้ความสําคัญกับปัจจัยต่าง
ๆ ที่มีผลทําให้การสื่อสารประสบผลสําเร็จ โดยเน้นส่วนของผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยคํานึงถึง ทักษะ
ในการสื่อสาร ทัศนคติ ระดับความรู้ ระบบสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งผู้รับและผู้ส่งต้องมีตรงกันก็จะทํา
ให้ ก ารสื่ อ สารนั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในส่ ว นของเนื้ อ หาสาร ต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบของเนื้ อ หา วิ ธี ก าร
โครงสร้างและรหัสที่อยู่ในสาร ซึ่งถ้าเนื้อหาซับซ้อนเกินไป ผู้รับสารอาจไม่เข้าใจ ส่วนช่องทางในการ
สื่อสารของแบบจําลอง SMCR นี้เน้นไปที่ประสาทสัมผัสทั้งห้ามากกว่าที่จะกล่าวถึงสื่อ
๓. แบบจําลองการสื่อสารของแชนนอนและวีฟเวอร์
แชนนอน และวีฟเวอร์ (Shannon and Weaver, ๑๙๔๙)๖๐ เสนอกระบวนการสื่อสารที่
เป็นเส้นตรง โดยเริ่มจากผู้ส่งซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล (source) ทําหน้าที่ส่งเนื้อหาข่าวสาร (message)
เพื่อส่งไปยังผู้รับ โดยผ่านทางเครื่องส่งหรือตัวถ่ายทอด (transmitter) ในลักษณะของสัญญาณ
(signal) ที่ถูกส่งไปในช่องทาง(channel) ต่าง ๆ กันแล้วแต่ลักษณะของการส่งสัญญาณแต่ละประเภท
เมื่อทางฝ่ายผู้รับได้รับสัญญาณแล้ว สัญญาณที่ได้รับ (received signal) จะถูกปรับให้เหมาะสมกับ
เครื่องรับหรือการรับเพื่อทําการแปลสัญญาณให้เป็น เนื้อหาข่าวสารนั้นอีกครั้งหนึ่งให้ตรงกับที่ผู้ส่งส่ง
มา ในขั้นนี้เนื้อหาที่รับจะไปถึงจุดหมายปลายทางคือผู้รับตามที่ต้องการ แต่ในบางครั้งสัญญาณที่ส่งไป
อาจถูกรบกวนหรืออาจมีบางสิ่งบางอย่างมาขัดขวาง สัญญาณ (noise) นั้น ทําให้สัญญาณที่ส่งไปกับ
๖๐

Shannon and Weaver, Mathematical Theory of Communication. published by Asoke
K. Ghosh, PHI Learning Private Limited, M-๙๗, Connaught Circus, New Delhi-๑๑๐๐๐๑ and Printed
by Baba Barkha Nath Printers, Bahadurgarth, Haryana-๑๒๔๕๐๗, ๑๙๔๙, p. ๔๑.
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สัญญาณที่ได้รับมีความแตกต่างกัน เป็นเหตุทําให้เนื้อหาข่าวสารที่ส่งจากแหล่งข้อมูลไปยังจุดหมาย
ปลายทางอาจจะ ผิดกันไป นับเป็นความล้มเหลวของการสื่อสารเนื่องจากข้อมูลที่ส่งไปกับข้อมูลที่
ได้รับ ไม่ตรงกัน อันจะทําให้เกิดการแปลความหมายผิดหรือความเข้าใจในการสื่อสารกันเกิดความ
คลาดเคลื่อนได้ ดังรูปภาพแสดงตัวอย่างต่อไปนี้
Sender

Message

Receiver

Medium

Feedback

ภาพที่ ๕ : แบบจําลองการสื่อสารของแชนนอนและวีฟเวอร์

INFORMATION
SOURCE

TRANSMITTER

MESSAGE

SIGNAL

RECEIVER
RECEIVED
SIGNAL

DESTINATION

MESSAGE

NOISE
SOURCE

ภาพที่ ๖ : แบบจําลองการสื่อสารของแชนนอนและวีฟเวอร์
ตาม แบบจําลองของแชนนอนและวีฟเวอร์ในภาพที่ ๖ จะเห็นว่าแบบจําลองนี้ยังเป็นการ
สื่ อ สารเชิ ง เส้ น ตรง และเป็ น การสื่ อ สารทางเดี ย ว แชนนอนและวี ฟ เวอร์ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ
“สิ่งรบกวน” (noise) ด้วย เพราะในการสื่อสารหากมีสิ่งรบกวนเกิดขึ้นก็จะเป็นอุปสรรคต่อการ
สื่อสารได้ เช่น ในการส่งวิทยุระบบ AM สัญญาณจะถูกรบกวนโดยไฟฟ้าในบรรยากาศ หรือการส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เมื่อเกิดฝนตกก็มีผลไปรบกวนสัญญาณทําให้รับภาพไม่ได้ หรือรับ
ภาพได้ไม่ชัดเจน
๔. แบบจําลองการสื่อสารของออสกูดและชแรมม์
วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilber Schramm, ๑๙๕๔)๖๑ กล่าวว่า กระบวนการสื่อสารอาจไม่ได้
เริ่มต้นและสิ้นสุด ณ ที่ใดที่หนึ่งแบบเส้นตรง ในปี ค.ศ. ๑๙๕๔ วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilber Schramm)
และ ซี อี ออสกูด (C.E. Osgood) ได้ นําเสนอธรรมชาติของการสื่อสารที่เป็นรูปวงกลม
๖๑

Wilber Schramm, The communication Models. Educational Technology Publications,
Inc., Englewood Cliffs, New Jersey,. ๑๙๕๔, pp. ๙๐-๙๑.
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ภาพที่ ๗ : แบบจําลองการสื่อสารของออสกูดแอนด์ชแรมม์
จาก ภาพที่ ๗ จะเห็นว่าผู้มีส่วนร่วมในการสื่อสารสามารถสลับบทบาทระหว่างการเป็น
แหล่งสาร (source)/ผู้เข้ารหัส (encoder)
และผู้รับสาร (receiver)/ผู้ ถอดรหัส (decoder)
แบบจําลองนี้ จึงเป็นรูปแบบของการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication)
๕. แบบจําลองการสื่อสารแบบสองจังหวะ
พอล ลาซาร์สเฟลด์ (Paul Lazarsfeld, ๑๙๔๙)๖๒ และคณะ ได้ศึกษาการตัดสินใจของชาว
อเมริกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดี จึงพบว่าการกระจายข่าวสารนั้นเกิดขึ้นเป็น ๒ จังหวะ คือ จาก
สื่อมวลชนไปถึงผู้นําความคิดเห็นจังหวะหนึ่ง และจากผู้นําความคิดไปถึงประชาชนทั่วไปอีกจังหวะ
หนึ่ง ดังนั้นข่าวสารของสื่อมวลชนจึงมิได้เข้าถึงและมีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้รับเสมอ ไป องค์ประกอบที่
สําคัญ คือ อิทธิพลของบุคคล (Personal Influence) หรือความเป็นผู้นําความคิดเห็น (Opinion
Leadership) จึงได้กลายเป็นทฤษฎีการสื่อสารสอง จังหวะ (Two-Step Flow Theory)

๖๒

Paul Lazarsfeld, Communications Research, New York: Harper and Brothers, ๑๙๔๙ :

pp. ๑๗๑.
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Opinion Leaders
Followers
ภาพที่ ๘ : การสื่อสารแบบสองจังหวะ
การ สื่ อสารแบบสองจังหวะของลาซาร์ส เฟลด์ สามารถนํ ามาอธิบายบทบาทของผู้นํ า
ท้องถิ่นในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี เราจะเห็นว่าในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ลูกบ้านหรือประชาชนใน
ท้องที่ต่างๆสามารถรับข่าวสารจากสื่อมวลชนได้ตลอดเวลา ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีอยู่มากมาย
ในปัจจุบัน แต่ผลการตัดสินใจขั้นสุดท้ายมักขึ้นอยู่กับอิทธิพลของผู้นําทางความคิด ซึ่งเป็นผู้นําชุมชน
หรือผู้นําท้องถิ่น จากรูปแบบจําลองของการสื่อสารหลักๆ ทั้ง ๖ แบบข้างต้นนี้
สรุปความได้ว่า ในการสื่อสารนั้น การที่ผู้ส่งและผู้ รับจะสามารถเข้าใจกันได้ดีเพียงใด
ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะ ทัศนคติ ความรู้ และระบบสังคมและวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่าย ถ้าหากว่าทั้งผู้ส่ง
และผู้รับมีสิ่งต่าง ๆเหล่านี้สอดคล้องกัน มีประสบการณ์ร่วมกัน ก็จะทําให้การสื่อสารนั้นได้ผลดียิ่งขึ้น
ต่างฝ่ายก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และสามารถขจัดอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับ
ออกไปได้ และการสื่อสารสองทางนั้นเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการ
สื่อสารยุค ปัจจุบัน ที่ ต้องการความรวดเร็ ว ถูกต้อ ง และตรวจสอบได้ ทั้งยังเป็นประโยชน์ใ นการ
บริหารงานขององค์กรที่ต้องการการตรวจสอบและการทํา ความเข้าใจระหว่างสมาชิกในสังคมด้วย
นอกจากนั้นในส่วนของการปกครองระดับท้องถิ่น การสื่อสารแบบสองจั งหวะยั งคงมีอิทธิพลต่ อ
ความคิดและตัดสินใจของลูกบ้านใน ประเด็นการเมืองและประเด็นสาธารณะอยู่มาก
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๖.บทสรุป
พระพุทธเจ้าทรงแยกวิเคราะห์ผู้รับสารตามระดับปัญญา ซึ่งแตกต่างไปจากหลักการสื่อสาร
ของนักวิชาการตะวันตกที่วิเคราะห์ผู้รับสารตามหลักพื้นฐานง่ายๆ เช่น ลักษณะทางกายภาพ จิตใจ
เช่น หลักทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลช (Individual Defferences theory)๖๓ ของเดอร์ เฟอร์
(De Fleur, ๑๙๖๖) ที่ให้ข้อคิดว่าบุคคมีความแตกต่างกันในด้านบุคลิกภาพ สภาพจิตวิทยา ทัศนคติ
ค่านิยม ความเชื่อ แตกต่างกัน เนื่องจากมีการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน แต่สําหรับพระ
พุทธองค์ทรงแบ่งบุคคลที่จะสั่งสอนตามระดับปัญญา ซึ่งลึกซึ้งกว่านักวิชาการตะวันตก พระองค์จะท
รางแสดงธรรม(หรือสื่อสาร)ตามความเหมาะสมของบุคคล ทรงมองเห็นว่าบุคคลมีความสามารถทาง
ปัญญาแตกต่างกันเป็น ๔ ระดับ คือ
๑) อุคฆติตัญญู ได้แก่ ผู้มีภูมิปัญญาที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจพระธรรมคําสอนได้
ทันทีเมื่อได้ฟังเปรียบเสมือนดอกบัวเจริญเต็มที่ที่ผลิโผล่เหนือระดับน้ํา เตรียมที่จะบานได้ทันทีเมื่อ
ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์
๒) วิ ป จิ ตั ญ ญู ได้ แ ก่ ผู้ ส ามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ เ มื่ อ มี ก ารอธิ บ ายขยายความเพิ่ ม เติ ม
เปรียบเสมือนดอกบัวที่ชูก้านมาถึงระดับพื้นน้ํารอที่จะโผล่พ้นน้ําในวันรุ่งขึ้นและเตรียมบานเมื่อได้รับ
แสงตะวัน
๓) เนยยะ คือ ผู้อาจเรียนรู้ธรรมด้วยอาศัยความเพียรอย่างยิ่งยวดทั้งด้วยการฟัง การ
คิด การถาม การท่องบ่น เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ํา ต้องการเวลาในการโผล่ขึ้นสู่พ้นผิวน้ําเพื่อ
เบ่งบานในโอกาสต่อไป
๔) ปทปรมะ ได้แก่ผู้ซึ่งไม่อาจเรียนรู้และเข้าใจในพระธรรมวิเศษ แม้จะฟัง คิด และ
ท่องบ่นอย่างไรก็ตามเปรียบเสมือนบัวที่จมติดอยู่ใต้ตม
อย่างไรก็ตาม พระพุทธเจ้าก็ทรงให้ความสําคัญกับช่องทางการสื่อสารด้วยเช่นกัน ในฐานะ
ที่เป็นตัวกลางหรือเครื่องมือที่จะนําเนื้อหาสาระไปสู่ผู้รับสาร โดยทรงให้ความสําคัญในประเด็นของตัว
สื่อ (บุคคล) ที่จะไปทําการสื่อสาร เช่น ต้องเป็นพระอริยสาวก การกระจายความหมายแห่งธรรม
เข้าถึงผู้รับสารในแนวกว้างหรือในเชิงของพื้นที่ ดังเช่นการที่พระพุทธองค์ส่งพระสาวกไปเผยแผ่ธรรม
ในครั้งแรกนั้น ทรงกําหนดว่าอย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูป การกระจายความเข้าถึงผู้รับสารใน
แนวดิ่งหรือในเชิงชนชั้ น กล่ าวคือทรงอนุญาตให้เล่าเรียนพุท ธวจนะด้วยภาษาของตนตามความ
เหมาะสมแก่ประเทศนั้นๆ ทรงห้ามยกพุทธวจนะขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต๖๔ เป็นต้น
ด้วยสิ่งจําเป็นสําหรับการสื่อสารประกอบไปด้วย ผู้ส่งสาร (sender) ตัวสาร (message)
ช่องทางการสื่อสาร (channel) และผู้รับสาร (receiver) หรือบางที่ก็เรียกย่อๆ ว่า S-M-C-R สําหรับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ใช้หลักการสื่อสารครบทุกองค์ประกอบของสารเพื่อให้การ
๖๓

ของเดอร์ เฟอร์ (De Fleur, ๑๙๖๖ อ้างใน พัชนี เชยจรรยา. เมตตา วิ-วัฒนานุกูล และถิรนันท์ อนวัชศิ
ริวงศ์, ๒๕๓๘ หน้า ๑๘๕).
๖๔
ภาษาของตน คือ ภาษามคธซึ่งมีสํานวนโวหารตาแบบที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ ดูรายละเอียดใน วิ.
จู. (ไทย) ๗/๒๘๕/๗๑. (อ้างใน ทัศนีย์ เจนวิถีสุข, การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม, พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๔), หน้า ๒.
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สื่อสารในแต่ละครั้งประสบความสําเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ พระพุทธองค์จะเน้นหนักที่ตัวสาร
(message) หรือตัวแก่นแห่งธรรม ซึ่งพระพุทธองค์ให้ความสําคัญมาก ดังความที่พระพุทธองค์ได้ตรัส
กับพระวักกลิว่า
ผู้ ใ ดเห็ น พระสั ท ธรรม ผู้ นั้ น ชื่ อ ว่ า เห็ น เราตถาคต (ส่ ว น) ผู้ ไ ม่ เ ห็ น พระ
สัทธรรม ถึงจะเห็นเราก็ชื่อว่าไม่เห็น๖๕
จากพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่าพระพุธองค์ให้ความสําคัญกับตัวสาร (message) มาก หรือ
แก่แห่งธรรมเสมอเหมือนดังผู้สงสารเอง (sender) และดังพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสแก่พระ
อานนท์ในคราวก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานความตอนหนึ่งว่า
ธรรมและวิ นั ย ที่ เ ราตถาคตได้ แ สดงแล้ ว บั ญ ญั ติ แ ล้ ว แก่ เ ธอทั้ ง หลาย
หลังจากที่เราตถาคตล่วงลับไปก็จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย๖๖
จากพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นถึงตัวสาร คือ ตัวแก่นแห่งธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ดี
แล้วนั้นจักเป็นตัวแทนหรือเป็นศาสดาแทนพระองค์ได้เลย เพราะตัวแก่นแห่งธรรมซึ่งเป็นตัวสารที่
พระพุทธองค์ทรงค้นพบและใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น จะยังคงอยู่ตราบใดที่ยังมีการสืบทอดด้วย
การบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยการท่องจําของเหล่าพระสาวก ร่วมทั้งการบันทึกเอาไว้
ด้วยเครื่องบันทึกเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ตัวสาร คือ หลักธรรมทั้งหลายที่พระพุทธองค์ทรงประกาศหรือทําการสื่อสาร โดยช่อง
ทางการสื่อสารหรือวิธีการสื่อสาร หลากหลายลักษณะ รูปแบบและวิธีการ กับผู้รับสารประเภทต่างๆ
ซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมนี้เอง ที่มีอิทธิพลต่อสังคมอินเดียในสมัยนั้น โดยก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
อย่างมากทั้งในเชิงโครงสร้างของสังคม และในเชิงคตินิยม๖๗ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของการเวียน
ว่ายเกิดตายในวัฏฏะสงสาร เช่น บุญบาป วิกบากกรรม กฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิด นรก
สวรรค์ การขัดเกลาจิตใจด้วยวิปัสสนากรรมฐาน และนิพพาน เหล่านี้ล้วนเป็นตัวสารอันเป็นรากฐาน
สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อคําอธิบายปลีกย่อยเกี่ยวกับชีวิตและสังคม
ในส่วนของผู้รับสาร พระพุทธองค์ทรงให้ความสําคัญในประเด็นที่ว่า ผู้รับสารเป็นใคร มี
สถานะ บทบาททางสังคมอย่างไร พระพุทธองค์จะสื่อสารกับผู้รับสารเหล่านั้นเพื่อประโยชน์อะไร
ด้วยเนื้อหาและวิธีการแบบไหน และในสถานการณ์ใดบ้าง ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ที่พระพุทธองค์
จะทําการสื่อสารกับบุคคลสําคัญ (key person) เช่น กรณีคราวเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสาร๖๘
พระราชาแห่งแคว้นมคธซึ่งเป็นแคว้นซึ่งเป็นแคว้นใหญ่ที่ทรงอิทธิพลมากแคว้นหนึ่งในสมัยนั้น หรือ
การโต้วาทะกับอุบาลีคหบดี๖๙ สาวกคนสําคัญของนิครนถ์นาฎบุตร อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่มีผู้รู้จักมาก

๖๕

ดูรายละเอียดใน ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๕๔/๒๔๔.
ดูรายละเอียดใน ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔.
๖๗
ประมวล เพ็งจันทร์, อินเดีย : จากกําเนิดพุทธศาสนาถึงการปลดปล่อยอาณานิคม [ระบบออนไลน์]
แหล่ ง ที่ มา: <http://๖๑.๔๗.๒.๖๙/~midnight/midnight๒๕๔๔/๐๐๐๙๙๙๙๙๗๕.html>
ค้ น เมื่อ ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
๖๘
ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๕๕-๕๖/๖๕-๖๘.
๖๙
ดูรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๕๖-๗๗/๕๓-๗๕.
๖๖

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๓๙

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

หรือคราวเสด็จไปโปรดชฎิลสามพี่น้อง๗๐ เป็นนักบวชลัทธิบูชาไฟ พํานักอยู่ที่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม
เมืองราชคฤห์ เป็นนักบวชที่มีบริวารมาก คนพี่ชื่อ อุรุเวลกัสสปะ มีบริวาร ๕๐๐ คน คนกลางชื่อ
นทีกัสสปะมีบริวาร ๓๐๐ คน คนน้องชื่อคยากัสสปะมีบริวาร ๒๐๐ คน ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าทรง
เห็นว่า ถ้าหากเผยแพร่ธรรมะให้ชฎิลสามพี่น้อง สําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ จะทําให้การเผยแพร่
ศาสนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพระชฎิลมีบริวารมากพระพุทธเจ้าจึงเสด็จจากป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
เมืองพาราณสี มายังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม เมืองราชคฤห์ และได้แสดงธรรมชื่อ อาทิตตปริยายสูตร
โปรดชฎิลสามพี่น้อง มีใจความย่อคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กับสิ่งภายนอกที่มากระทบ คือ รูป รส
กลิ่น เสียงสัมผัส และอารมณ์ เป็นของร้อน ๆ เพราะทําให้เกิดไฟกิเลส มีความกําหนัด ความโกรธ
หรือความหลง เผาลนจิตใจ และร้อนเพราะไฟทุกข์ มีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความโศก ร่ําไร รําพัน
คับแค้นใจ มาเผาลนจิตใจ เมื่อชฎิลสามพี่น้องได้ฟัง ก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์๗๑
ในการรับสาร คือ ประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส และตัวกลางที่
มนุษย์สร้างขึ้นมา เช่น สิ่งพิมพ์ กราฟิก สื่ออิเลกทรอนิกส์ นอกจากนี้การสื่อสารเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจํ าวั น ดังนั้นการสื่ อสารจึงมีบทบาทความสัม พันธ์หรืออิท ธิพลต่อความเป็นไปต่างๆ ใน
ชีวิต ประจํ า วั น ของบุค คลและสั งคม แม้ว่ าในความเป็น จริง การสื่ อสารนั้ น เป็นของกลางๆ ก็ต าม
หากแต่ขึ้นอยู่กับว่าการสื่อสารนั้นจะถูกนําไปใช้อย่างไร ด้วยแนวคิดอะไร และเพื่ออะไร ด้วยเหตุนั้น
พระพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้น การประกาศพระศาสนาหรือการสื่อสารทั้งหลายทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงทํา
การสื่อสารเอง หรือที่ได้ส่งพระสาวกไปเผยแผ่ธรรมะเพื่อสื่อสารกับผู้รับสารคือประชาชนทั้งหลายนั้น
ก็เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนหมู่มาก ทั้งนี้ก็เพราะการสื่อสารอย่างเป็นระบบและเป็นการสื่อสารอย่าง
ถูกที่ถูกเวลาถูกบุคคล ผลที่เกิดขึ้นกับสังคมนั้น คือเกิดการพัฒนาทางจิตใจความดีงามก็เกิดขึ้นสังคมก็
เจริญก้าวหน้า เพราะมนุษย์เหล่านั้นมีธรรมในดวงใจมีความดีงามในการดํารงตนดํารงชีวิตสังคมนั้นก็
เกิดสันติภาพ
ทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางตะวันตก จะให้ความสนใจเกี่ยวกับการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนาสังคม และถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางทั้งในแง่ของการอธิบายปรากฎการณ์หรือวิพากษ์
ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อทําความเข้าใจ หรือถูกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาทางสังคม เช่น ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ซึ่งพิจารณาว่าสื่อเป็น “เครื่องยนต์แห่งการ
เปลี่ยนแปลง” (Engine of Change) หรือทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวกําหนด ที่เชื่อว่าการ
เปลี่ยนแปลงในตัวเทคโนโลยีการสื่อสารทุกครั้ง จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมเสมอ ในมุมมองทาง
พุทธศาสนาแล้ว “การสื่อสาร” เป็นเพียงเรื่องราวหรือเป็นหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับการสื่อสารที่มุ่งสื่อสาร
กันและกันเพื่อเข้าถึงความจริงของชีวิตและวิธีดําเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามในธรรมเท่านั้น ซึ่งแตกต่าง
จากการสื่อสารในปัจจุบัน ถึงอย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการสื่อสารก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมนุษย์ทุกยุค
ทุกสมัยเสมอ สําหรับพุทธศาสนาแล้ว การสื่อสารที่มีปรากฎในรูปของหลักธรรมและเนื้อหาเรื่องราว
ที่หลากหลาย เช่น อยู่ในเรื่องของวาจาสุภาษิต ปิยะวาจา สัจจะวาจา (ศีล ๕) หรือสัมมาวาจา หรือไป
ปรากฎอยู่ในกถาวัตถุ หรือในอรณวิภังคสูตร เป็นต้น ซึ่งมีความหลากหลาย ดังคําปรารภของพระ
๗๐

ดูรายละเอียดได้ที่ ขุ.อ. ๗๐/๑/๑๖๓-๖๖๒.
ไกรลาส สุ ท ธิ เ กิ ด และคณะ, พุ ท ธประวั ติ ตอน พระพุ ท ธเจ้ า แสดงธรรมโปรดชฎิ ล สามพี่ น้ อ ง,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ เสริมวิทย์บรรณาคาร, ๒๕๔๐), หน้า ๑.
๗๑
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พรหมคุณาภรณ์ที่ว่า “พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักธรรมไว้มากมาย และบางทีเราก็เรียนกันเยอะแยะไป
หมด แต่ในชีวิตที่เป็นจริงนี้ไม่รู้จะจับอันไหนมาทํามาใช้”๗๒ และ “อยากจะให้มีหลักที่กะทัดรัดชัดเจน
และหลักนั้นจะมี ๒ หมวด คื อ หลั กความเชื่อ แล้วก็หลักปฏิบัติ ให้ รู้กันว่า ถ้าเป็นชาวพุทธแล้ว
จะต้ อ งมี ก ารกระทํ า อั น นี้ ชั ด ออกมาเลย” ๗๓ ซึ่ ง การสื่ อ สารในทางพุ ท ธศาสนาระหว่ า งกั น นั้ น
จําเป็นต้องระบุประเภทให้ชัดเจน เพื่อให้ทราบอย่างชัดเจนว่านี้เป็นเพียงหลักการ นี้เป็นหลักปฏิบัติ ที่
เป็นการสื่อสารเชิงพุทธ

เอกสารอ้างอิง
ก.ข้อมูลปฐมภูมิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปิฎกภาษาบาลี ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาเตปิฎกํ ๒๕๐๐.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๓๕.
_________.พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๓๙.
_________.อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฐกถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ,
๒๕๓๒.
มหามกุฎราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล.ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ
(๑) หนังสือ :
กัลยาณมิตร. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กับความศรัทธาในพระพุทธศาสนา.กรุงเทพมหานคร :
กัลยาณมิตร, ๒๕๔๔.
กิติมา สุรสนธิ. ความรู้ทางการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ ๓. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๗.
ไกรลาส สุทธิเกิด และคณะ. พุทธประวัติ ตอน พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดชฎิลสามพี่น้อง.
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ เสริมวิทย์บรรณาคาร, ๒๕๔๐.
ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. หลักพุทธศาสนา. กรุงเพทมหานคร : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
๒๕๒๓.
ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์.ศาสนา.กรุงเทพมหานคร :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๘.
ปรมะ สตะเวทิน. หลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองการพิมพ์, ๒๕๒๙.
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
๗๒

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), สยามสามไตร, พิมพ์ครั้งที่ ๓. (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์สวย,
๒๕๕๒), หน้า ๑๔๓.
๗๓
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๔.
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. (ป.อ.ปยุตฺโต). สยามสามไตร. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์สวย, ๒๕๕๒.
ทัศนีย์ เจนวิถีสุข. การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔.
สุวัฒน์ จันทรจํานง. ความเชื่อของมนุษย์เกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
สุขภาพใจ, ๒๕๔๐.
อรวรรณ ปิลันธนโอวาท. การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. .กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
จุฬาลงรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.
(๒) เว็บไซน์ :
ประมวล เพ็งจันทร์, อินเดีย : จากกําเนิดพุทธศาสนาถึงการปลดปล่อยอาณานิคม [ระบบออนไลน์]
แ ห ล่ ง ที่ ม า : <http://๖ ๑ .๔ ๗ .๒ .๖ ๙ /~midnight/midnight๒ ๕ ๔ ๔ /
๐๐๐๙๙๙๙๙๗๕.html> ค้นเมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, ข้อเท็จจริงของสังคมไทย ในยุคการสื่อสารไร้รูปแบบ, [ระบบออนไลน์]
แหล่งที่มา: <http://www.mis.nu.ac.th/sharing/parinya๑.php> ค้นเมื่อ ๒๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
๒.ภาษาอังกฤษ :
Berlo, D.K. The Process of Communication : Introduction to Theory and Practice.
San Francisco : RINEHART PRESS. 1960.
David Berlo, The Process of Communication; An Introduction to Theory and
Practice, New York: Henry Holt and Company, 1960.
Harold Lasswel, Communication Thoery, 1953.
Jurgen Ruesch and Gregory Bateson.
Learning Private Limited, M-97, Connaught Circus, New Delhi-110001 and Printed by
Baba Barkha Nath Printers, Bahadurgarth, Haryana-124507, 1949.
Paul Lazarsfeld, Communications Research, New York: Harper and Brothers, 1949.
Shannon and Weaver, Mathematical Theory of Communication. published by
Asoke K. Ghosh, PHI
Wilber Schramm, The communication Models. Educational Technology
Publications, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey,. 1954.
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การจัดการระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย
เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
The management of Thai higher education system
In order to prepare for ASEAN community
สิริกร นวมนาค ๗๔

๑.บทนํา
ประเทศสมาขิ กของประชาคมอาเซี ยน(ASEAN
Community)ต่างตื่ นตัวและมีการ
เตรียมพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในปัจจุบันพบว่าประชาคมอาเซียนต่างเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศอีกทั้งการรวมตัวของประเทศแถบภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้นั้นถือว่า
มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มี”กฎบัตรอาเซียน”เป็นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้สมาชิกในกลุ่มประชาคม
อาเซียนถือปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกันดังคําขวัญที่ว่า “One
Vision(หนึ่งวิสัยทัศน์) One
Identity(หนึ่ง อัตลักษณ์) One Community(หนึ่งประชาคม)” และสมาชิกประชาคมอาเซียนล้วนมี
จุดประสงค์เพื่อความเจริญมั่นคงของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ
ประขาคมอาเซียน ทําให้ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการวางแผนและพร้อมที่จะก้าวตามให้ทันประเทศ
สมาชิกอื่นๆในประชาคมอาเซียน ประเทศไทยถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
จะเห็นได้ว่าไทยยังล่าช้าในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ถึงแม้ว่าทุกหน่วยงานจะ
มีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นและมีการตื่นตัวที่จะพัฒนา
ทักษะทั้งด้านแรงงาน ด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา เพื่อทําให้ประเทศไทยนั้นอยู่รอดต่อการเปลี่ยนแปลง
ในวันข้างหน้า การศึกษาถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สามารถทําให้ประเทศไทยมีการเจริญก้าวหน้าทัดเทียม
กับนานาประเทศ ผู้บริหารทุกภาคส่วนควรตระหนักถึงการให้ความสําคัญกับการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน ปัจจุบันการศึกษาไทยมุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้รอบด้านและสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทุกชาติล้วนให้ความสําคัญกับ
การศึ ก ษาของประชากรในประเทศนั้ น ๆและเน้ น ให้ เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษซึ่งเกือบทุกประเทศถือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ในกลุ่มประเทศของประชาคม
อาเซียนได้ออกกฎบัตรอาเซียนที่บัญญัติไว้ว่า “The working language of ASEAN shall be
English” ภาษาที่ใช้ในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุนี้ทําให้ทุกหน่วยงานเห็นถึง
ความสําคัญ ของภาษาและมองการณ์ ไกลที่จะพัฒนาหน่วยงานของตนเอง โดยการส่งเสริ มเรียน
ภาษาอังกฤษและเสริมภาษาที่สามอีกด้วย เพื่อให้การติดต่อสื่อสารและการสร้างสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน แต่ประเทศไทยดูเหมือนยังไม่พร้อมและประชาชนไม่มีความตระหนักพอต่อการ
เข้าร่วม ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษามีปัจจัยหลายด้านที่เป็น
๗๔

นครสวรรค์

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ),ศศ.ม(ภาษาอังกฤษ),อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ, วิทยาลัยสงฆ์
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อุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและ
ควรพัฒนาการศึกษาไทยให้เทียบเท่าการศึกษากับประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน อีกทั้งเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาไทยให้คุณภาพและสามารถไปทํางานในประเทศสมาชิกของประชาคม
อาเซียนได้

๒.การให้ความรู้ความสําคัญต่อประชาคมอาเซียน
พบว่าประชาชนคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาไทยมีความรู้เกี่ยวประชาคมอาเซียนน้อย
มากและไม่มคี วามกระตือรือร้นที่จะขวนขวายเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน จา
การสํารวจของนักวิจัยหลักสองท่าน ได้แก่ Dr. Eric C. Thompson จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ และ ผศ.ดร.จุลนี เทียนไทย จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย ซึ่งสํารวจ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศ (อาทิ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยมลายา และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เป็นต้น)
จํานวนประเทศละประมาณ ๒๐๐ คน จึงได้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจและทัศนคติต่ออาเซียนของ
ปัญญาชนทั้งสิบประเทศ โดยมีข้อค้นพบที่สาํ คัญ ดังนี้
๑. ภาพรวมต่ออาเซียน นักศึกษาส่วนใหญ่รวมทั้งไทยมองอาเซียนในด้านบวก ส่วน
นักศึกษาจากกัมพูชา ลาวและเวียดนามจะกระตือรือร้นเป็นพิเศษต่อความร่วมมือกับอาเซียน ส่วน
สิงคโปร์จะมองอาเซียนทั้งบวกและลบควบคู่กัน ขณะที่พม่าจะมีทัศนคติในทางลบหรือความแคลงใจ
กับอาเซียนมากกว่าประเทศอื่น
๒. ความรู้วามเข้าใจต่ออาเซียน โดยเฉลี่ยนักศึกษาส่วนใหญ่สามารถระบุชื่อ
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ๙ ประเทศจาก ๑๐ ประเทศ และสามารถระบุตําแหน่งประเทศอาเซียนใน
แผนที่ได้ ๗ จาก ๑๐ ประเทศ นอกจากนี้ไทยยังเป็นประเทศที่จดจําปีที่มีการก่อตั้งอาเซียนได้น้อย
ที่สุดแม้ว่าอาเซียนจะถือกําเนิดในประเทศไทยก็ตาม โดยตอบถูกเพียงร้อยละ ๒๗.๕
๓.ทัศนคติต่อประเทศอาเซียนอื่น นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าประเทศที่ตนคุ้นเคย
ที่สุดในอาเซียนคือไทยกับ สิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาจากประเทศในอินโดจีนกลับรู้สึกคุ้นเคย
กับสิงคโปร์และมาเลเซียมากกว่าเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงเช่นไทย นอกจากนี้ นักศึกษาถึงร้อยละ ๙๑.๘
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนอื่น ส่วนนักศึกษาไทยเห็นด้วยในข้อนี้เพียงร้อยละ ๘๗.๕ ซึ่ง
น้อยเป็นอันดับที่สี่รองจากพม่า สิงคโปร์และบรูไน
๔.ทัศนคติต่อการเดินทางและทํางาน ประเทศอาเซียนที่นักศึกษาอยากเดินทางไป
มากที่ สุดคื อสิงคโปร์ ไทย มาเลเซี ยและเวียดนาม ส่วนประเทศที่นักศึกษาอยากไปทํางานได้แ ก่
สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไนและไทยตามลําดับ โดยกว่าครึ่งหนึ่งเลือกสิงคโปร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพที่กําลังจะเปิดเสรีในอนาคตอันใกล้ ๗๕
จากงานสํารวจข้างต้น สรุปได้ว่า น่าเป็นห่วงสําหรับนักศึกษาไทยรุ่นใหม่ในอนาคตที่อาจจะ
ยังไม่เห็นความสําคัญกับสถานการณ์รวม นอกจากนี้ยังประมาทต่อศักยภาพของบัณฑิตจากประเทศ
เพื่อนบ้านนักศึกษาไทยต้องพิจารณาและเปลี่ยนแนวคิดใหม่ เพราะขณะนี้นักศึกษาจากประเทศเพื่อน
๗๕

สักรินทร์ นิยมศิลป์ “อาเซียนจากมุมมองนักศึกษา ๑๐ ประเทศ ” ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๕
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บ้านให้ความสําคัญต่อการเรียนสูงมาก และพบว่านักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนมีทศั นคติต่อ
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนค่อนข้างดีและเห็นประโยชน์จากการรวมตัวที่เกิดขึ้น ส่วนความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนในบางด้านของนักศึกษาไทยยังอ่อนด้อยอยู่มาก ในทางตรงกันข้าม ประเทศ
อาเซียนอื่นกลับรู้จักประเทศไทยมากกว่า และสนใจที่จะเดินทางมาเที่ยวและทํางานในไทยเป็นอันดับ
ต้นๆ ของภูมภิ าค จึงจําเป็นที่นักศึกษาไทยจะต้องพัฒนาตนเอง และขวนขวายที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนให้มากขึ้น

๓.การพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา
ทุกสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการกําหนดแผนเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการการเป็นประชาคมอาเซียนจะทําให้มีการ
เคลื่อนย้ายบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและกําลังคน เป็นไปโดยสะดวกขึ้น และการเปิดเสรี
การค้าบริการด้านการศึกษาจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ ภาษาและวัฒนธรรมระหว่าง
กัน สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยจึงจําเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมและ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้ทันกับสถานการณ์ที่มีเปลี่ยนแปลง โดยทุกสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีการพัฒนากลยุทธ์ด้านต่างๆดังต่อไปนี้
๑. การพัฒนาความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน โดย
เริ่มต้นจากการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความสามารถเข้าสู่สากล
ทางมหาวิทยาลัยควรมีโครงให้ทุนการศึกษาหรือมีโอกาสได้ไปนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในต่างประเทศ อาจจะมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมด้านทักษะภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้ง
ทางด้านภาษาให้สื่อสารระกว่างกลุ่มประเทศอาเซียน
๒. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล ซึ่งมหาวิทยาลัยต้อง
มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เข้ากับอาเซียน โดยการเพิ่มวิชาภาษาอาเซียนบวกสาม
มีทั้งภาษาจีน ภาษาเกาหลี หรือภาษาญี่ป่นุ และภาษาท้องถิ่นของประเทศสมาชิกกลุม่
อาเซียนอื่นๆ ควรเปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียนหรือสถานที่ทํางาน เปิดโลกทัศน์ ทางมหาวิทยาลัยต่างๆควรที่จัดหลักสูตร
ใหม่ๆหรือถ้านักศึกษาต่างชาติมาเรียนมีการพิจารณาถึงระบบถ่ายโอนหน่วยกิตการ
เรียนระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน พัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นที่ยอมรับใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๓. การส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพือ่ นบ้าน มีการ
จัดทําหลักสูตรนานาชาติ เพื่อดึงดูดให้นักศึกษาต่างชาติมาเรียน และมีโครงการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาเซียน โดยส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมหรือเป็นศูนย์การกลางจัดเวทีแสดงความสามารถและระหว่างคณาจารย์หรือ
นักศึกษา

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๔๕

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

๔.การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
ตามหลักการของอุดมการณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
ปวงชน โดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองของโลก เพื่อเป็นรากฐานที่พอเพียงสําหรับการใฝ่
รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและ
ครอบครัว และเพื่อสร้างเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสําหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต และอนาคตอันใกล้นี้การก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่เปิดเสรีการขยายเครือข่ายโดยมีพันธมิตรคู่ค้าที่เป็นนักลงทุนต่างชาติในกลุ่ม
อาเซียนเพื่อจะเป็นฐานหรือตัวช่วยในการเจรจาต่อรองมากขึ้น ยังรวมถึงด้านการศึกษาได้สรุปจาก
การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๖ ASEAN Education Ministers Meeting (ASED) ซึ่ง
จัดขึ้นที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๔๖ ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ๙ ประการ เพื่อแสดงเจตนารมณ์
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบด้วยสาระต่อไปนี้
๑) การสร้างความตระหนักรู้ของประชากรในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๒) ความร่วมมือในการพัฒนาภาษาที่ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
๓) การแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน
๔) การส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียน
๕) การส่งเสริมความเป็นเลิศของบุคลากรประเทศภาคีในกลุ่มอาเซียน เพื่อการ
แลกเปลี่ยนช่วยเหลือกันในการพัฒนาศักยภาพของประชาคมอาเซียนให้สามารถแข่งขันกับประชาคม
โลกต่อไปได้
๖) การธํารงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชากรในแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะการ
ดูแลภาษาแม่ของแต่ละประเทศให้มีความเข้มแข็ง ถึงแม้ว่าจะใช้ภาษาอังกฤษก็ตาม
๗) การเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
๘) การร่วมมือแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาในแต่ละระดับ และ
๙) การเชื่อมโยงการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนและรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในทุก ๒ ปี
ในด้านการจัดการศึกษา เพื่อให้สนองและเกิดเป็นรูปธรรมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดแผนและวางนโยบายในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ตัว
นักศึกษาเองต้องใส่ใจและทําตัวเองให้มีคุณค่าและพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามที่ประชาคม
อาเซียน ได้วางกรอบในแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนเกี่ยวกับด้านการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับการเชื่อมโยงประชาชน๗๖ ด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ความร่วมมือใน ๔ ด้าน คือ
๑) การส่งเสริมความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนในหมู่พลเมืองโดยเฉพาะเยาวชน
๗๖

๒.rsu.ac.th

เตรียมความพร้อมนศ.ไทยสู่การเป็นบัณฑิตในฐานะสมาชิกอาเซียน แหล่งที่มา:

http://www
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๒) การเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียนผ่านการศึกษา
๓) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียนในสาขาการศึกษา
๔) การเสริมสร้างการสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอาเซียน นักศึกษาไทยต้องทําตนเองให้
มี ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ เ พื่ อ ให้ ตั ว นั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู้ เ ลื อ กสถานประกอบการและเป็ น ผู้ ที่ ส ถาน
ประกอบการได้คัดเลือกบุคคลากรที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ต้องการ
จากผลการสํารวจคุณภาพการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและการจัด
อันดับของ World Economic Forum (WEF) ๒๐๑๒ – ๒๐๑๓ ผลปรากฏว่า คุณภาพการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยอยู่อันดับที่ ๖ จาก ๘ อันดับ ส่วนคุณภาพการศึกษาระดับ
มัธยมและอุดมศึกษาไทยอยู่ในอันดับ ๘ อันดับสุดท้าย รายละเอียดดังนี้

ต า ร า ง แ ส ด ง คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ป ร ะ เ ท ศ ใ น ภู มิ ภ า ค อ า เ ซี ย น
จากการจัดอันดับของ World Economic Forum (WEF) ๒๐๑๒-๒๐๑๓
นักศึกษาไทยต้องพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๔๖ ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ๙ ประการตามที่กล่าวไว้แล้ว เพื่อ
เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นตัวเลือกของสถานประกอบการการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ นอกจาการนี้นักศึกษาไทยต้องพัฒนาตนเองทางด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสาร การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ ๒ หรือ
๓ นักศึกษาไทยคิดและเห็นว่ามันเป็นเรื่องยากมาก ขนาดภาษาแม่ คือ ภาษาไทย นักศึกษาไทยก็ยังใช้
ไม่ถูกต้อง ทําให้มีอคติในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ถีงแม้ว่าทุกระดับชั้นของการศึกษาไทยจะพยายาม
ให้แต่ละสถาบันพยายามให้เจ้าของภาษาหรือชาวต่างประเทศมาสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา แต่ผลก็
ปรากฏว่านักเรียนและนักศึกษาไทยก็ยังไม่สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษกับต่างชาติได้อย่าง
คล่องแคล้ว ซึ่งจะพบว่านักเรียนและนักศึกษาไทยเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานานหลายปี สิ่ง
สําคัญที่ไม่สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ เกิดจากการไม่ใส่ใจ และความไม่กล้า กลัวที่จะใช้
ภาษา กลัวว่าพูดออกไปจะผิด นักศึกษาไทยรุ่นใหม่ต้องกล้าที่จะพูดกับชาวต่างประเทศ และให้เวลา
และโอกาสให้การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่มีใครบังคับใครได้นอกเสียจากตัวของนักศึกษาหรือผู้เรียนเอง
นักศึกษาไทยต้องปรับวิธีคิดใหม่เพื่อเป็นโอกาสให้กับตนเองในอนาคตหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับ
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ปริญญาตรีหรือสูงกว่านี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพตนเองด้านภาษาต่างประเทศ และเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับตนเองที่จะสามารถไปทํางานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ สามารถ
แข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ จะได้ไม่ต้องมาคิดทบทวนเสียเวลาที่เสียไปว่าควรพัฒนาตนเองด้านภาษา
ให้ ดี ก ว่ า นี้ อนาคตนั ก ศึ ก ษาไทยและบั ณ ฑิ ต ทั้ ง หลายที่ จ บไปแล้ ว จะมี คู่ แ ข่ ง ในการทํ า งานสู ง ขึ้ น
เนื่องจากคนหลากหลายอาชีพหลากหลายความสามารถเข้ามาในประเทศไทยเพื่อหางาน ดังนั้น
นั ก ศึ ก ษาไทยควรตระหนั ก ในการพั ฒ นาตนเองในทุ ก ด้ า นอี ก ทั้ ง การปรั บ ตั ว ทางด้ า นสั ง คมและ
วัฒนธรรม เพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ต่างๆในอนาคตอันใกล้ที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๕.การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
บุคลากรด้านการศึกษาทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับผู้บริหาร นักวิชาการ คณาจารย์ และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาไทยทั้ งระดับประถม ระดั บมัธยม และระดับอุดมศึ กษา ทุกคนล้วนมี
เป้าหมายเดียวกัน เพื่อพัฒนาและปฏิ รูปการศึกษาไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยให้คุณภาพทางการ
ศึกษาเทียบเท่านานาประเทศ พบว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
แต่ท้ายสุดในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศกลับไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากบุคลากร
การศึกษาจัดการความรู้นั้นเห็นแค่กระบวนการและแนวทางขั้นตอนต่างๆที่คิดว่าจะสามารถพัฒนา
การศึกษาไทยไปข้างได้ แต่ผลที่ได้กลับไม่เป็นไปตามกระบวนการและแนวทางที่กําหนดไว้ จะเห็นได้
จากเด็กไทยของเราไม่สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ นั้นเป็นเพราะบุคลากรที่ให้การเรียนการ
สอนไม่สามารถสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาไทยเราพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษา
รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับ ควรพัฒนาตนเองให้สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษให้ได้เสียก่อน และใช้
ประสบการณ์ตรงที่ได้จากพัฒนาตนเองให้ใช้ภาษาอังกฤษได้มาปฎิรูปแก้ไขกระบวนการเรียนการสอน
ภาษาใหม่ โดยให้โอกาสและจัดสภาพแวดล้อมกับเด็กไทยให้ได้มีโอกาสและเวทีได้ใช้ภาษา พบว่าใน
ปัจจุบันมีการจัดการแข่งขันมากมายด้านการใช้ภาษา แต่ดูเหมือนว่าเป็นเพียงการให้โอกาสแค่กลุ่ม
น้อยๆแล้วนักเรียนนักศึกษาที่เหลือกลับไม่มีโอกาส บุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วนควรให้ความ
เท่าเทียมกับกับเด็กไทยทุกคน รวมทั้งคณาจารย์และผู้ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษควรพัฒนาตนเอง
แสดงความสามรถทางภาษาให้นักเรียนนักศึกษาเห็น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้เรียนด้วย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันและจัดประสบการณ์ทางตรง
และทางอ้อมให้กับผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการฟัง พูด เขียน และอ่าน
การพัฒนาศักยภาพของผู้สอนการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสําคัญยิ่ง เพราะผู้สอนต้องปฎิบัติ
ได้ดีสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี รู้หลักการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในทุกทักษะ ไม่ใช่สอนหรือรู้ตาม
หลักการในหนังสือเท่านั้น ผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาต้องมีประสบการณ์ตรง หรือข้อผิดพลาด
ในการใช้ภาษา และเทคนิคในการเรียนรู้ภาษามาแบ่งปันประสบการณ์ ให้ผู้เรียนได้รับรู้ว่าการเรียน
ภาษาต่างประเทศนั้นๆต้องมีการฝึกฝน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ใช้เวลาเรียนกันแค่ปีหรือสอง
ปีกับการใช้ภาษาอังกฤษแล้วจะเก่งขึ้นมาได้ แต่ถ้าใครสามารถพัฒนาตนเองให้สื่อสารได้ในระยะเวลา
อันสั้น นั่นหมายความว่า บุคคลนั้นใส่ใจให้เวลากับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องและเปิด
โอกาสให้ตนเองได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ถ้าทําได้แบบนี้รับรองว่า บุคคลนั้นสามารถสื่อสาร
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ภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน ดังนั้น บุคลากรทางการศึกษาควรพัฒนาตนเองด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีต่อตนและผู้อื่นและสามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีทางภาษาให้กับผู้เรียนได้ดี

๖.บทสรุป
การจัดการระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนต้องมีการพัฒนาหลายด้านด้วยกัน เพราะบทบาทของการศึกษาไทยเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการศึกษาของประเทศซึ่งรวมทั้งระบบการศึกษาและตัวของนักเรียน
นักศึกษาด้วย ดังนั้น เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนระบบการศึกษาไทยควร
ตระหนักด้านต่างๆ คือ ๑) ด้านการให้ความรู้ความสําคัญต่อประชาคมอาเซียน เมื่อเทียบกับประเทศ
สมาชิกอื่นๆแล้วนักศึกษามีความพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนน้อยมาก เพราะฉะนั้นนักศึกษาไทยต้อง
ขวนขวายที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ๒) การพัฒนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยกําหนดแผนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนมีการพัฒนากลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สู้ระดับสากลได้ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพระดับสากลและทําให้ประเทศไทยเราสามารถเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้าน ๓) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาไทย เพื่อเป็นรากฐานที่
พอเพียงสําหรับการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดชีวิต สร้างความตระหนักรู้และการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาไทยต้องทําตนเองให้มีลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นผู้เลือกสถานประกอบการและเป็นผู้ที่
สถานประกอบการได้คัดเลือกตามที่สถานประกอบการกําหนดคุณลักษณะและสมบัติไว้ นอกจากนี้
นั ก ศึ ก ษาไทยต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ภ าษาที่ ส องหรื อ ภาที่ ส าม โดยเฉพาะการใช้
ภาษาอังกฤษนักศึกษาไทยต้องกล้าและเปิดโอกาสให้ตนเองได้ฝึกประสบการณ์ตรง มีการพัฒนา
ภาษาอังกฤษทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างต่อเนื่องและเป็นประจํา ๔) การพัฒนาบุคลากร
ด้านการศึกษา ผู้บริหาร นักวิชาการ คณาจารย์ และผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ควรมีการพัฒนา
ตนเองให้สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้ได้ดี นอกจากนี้ผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ทุกคนได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษเป็นประจํา ดังนั้น บุคลากรทางการศึกษาควรพัฒนาตนเองด้านภาษา
อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีต่อตนและผู้อื่น สามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีทางภาษาให้กับผู้เรียนได้
อย่างดี นอกจากนี้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยคงต้องมาร่วมมือกันผลักดันให้ประเทศไทยของเรา มี
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศและด้านต่างๆเพื่อที่จะได้ก้าวทันนานาประเทศ
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ภาวะผู้นํา : การถึงพร้อมแห่งบุคคลที่ต้องผ่านการขับเคี่ยวพัฒนา
Leadership: The Preparation of the persons who have been
Trained to be developed one
อัครเดช พรหมกัลป์๗๗

๑.บทนํา
ถึงแม้ว่าหลายคนจะมองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ หากแต่ในความเป็นจริงหากมนุษย์
ยังมิได้ผ่านกระบวนการขัดเกลา มนุษย์ก็ยังถือว่าเป็นเพียงปุถุชนหรือ ชนที่ยังคงหยาบหนาด้วยกิเลส
พร้อมยังต้องวนเวียนอยู่ในวัฎจักรแห่งความรัก โลภ โกรธ หลง ซึ่งเป็นปัจจัยส่งผลให้มนุษย์มีความ
กระด้างหยาบเมื่อกิเลสพอกพูนนานนับวันยิ่งขึ้น มนุษย์ก็เริ่มเกิดการเบียดเบียน แก่งแย่งแข่งขัน
ไขว่คว้าช่วงชิง จนนํามาสู่ความสับสนวุ่นวายดังที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ สังคม
พระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาได้ค้นคิด ทดลอง ด้วยความมานะบากบั่น ก่อนที่จะ
ค้นพบหลักพุทธธรรมที่นํามาสอนสั่งเพื่อเป็นการขัดเกลา ซะล้างกิเลสมูลที่เกาะกินจิตใจของมนุษย์ให้
ผุกร่อน แล้วพระองค์ท่านทรงสอนให้มนุษย์หมั่นทําแต่ความดีและละเว้นความชั่ว และชําระจิตใจให้
ใสบริสุทธิ์ ดังปรากฏเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญในพุทธโอวาทปาติโมกข์
ในการกระทําทั้งสามประการนั้น มนุษย์จําต้องฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่
มีจิตใจสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติ โดยเฉพาะแล้วการปฏิบัติที่เป็น
การพัฒนามนุษย์นั้น พระพุทธองค์ได้ทรงให้หลักไตรสิกขา อันได้แก่ ศีลหรือการฝึกด้านพฤติกรรม
สมาธิหรือการฝึกด้านจิต และปัญญาหรือการพัฒนาให้เข้าถึงความจริงด้วยการคิดไตร่ตรอง เพื่อทํา
ให้บุคคลก้าวขึ้นไปสู่การเป็นมนุษย์อย่างมีความสมดุล โดยมีองค์ธรรมพื้นฐานที่จะเป็นรากฐานนําไปสู่
ความสําเร็จ คือ หลักอิทธิบาท ๔ อันได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา๗๘ ซึ่งเป็นหมวดหนึ่งในโพธิ
ปักขิยธรรม ๓๗ ประการ
ภาวะผู้นําหรือความเป็นผู้นํา (Leadership) ถือเป็นกระบวนการฝึกมนุษย์อีกรูปแบบ
หนึ่งซึ่งจะส่งผลให้กลายเป็นมนุษย์ที่อยู่เหนือมนุษย์ด้วยกันเอง ถือเป็นวุฒิภาวะที่ผู้นําจะต้องแสดง
ออกมาเพื่อให้เกิดผลหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้ที่อยู่รอบข้าง๗๙ ซึ่งปัจจัยที่สําคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่จะ
ช่วยให้ภาวะผู้นํามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้นําจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตัวหรือความสามารถพิเศษ
บางอย่างที่คนรอบข้างไม่มีและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงยังเป็นผู้ที่ผ่านการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความรู้
๗๗

อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ / นิสิตปริญญาเอกพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
๗๘
พระธรรมปิ ฎ ก (ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต), พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสตร์ (ฉบั บ ประมวลธรรม),
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สื่อตะวัน จํากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๑๖๐.
๗๙
วิโรจน์ สารรัตนะ, ภาวะผู้นํา : หลักการและทฤษฎี, (กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน์,
๒๕๓๙), หน้า ๕๓๓.
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ความสามารถหรืออาจเป็นผู้ที่ถึงพร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความเข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยน
ความต้องการของคนหรือสนองตอบความต้องการของคนได้ พุทธพจน์กล่าวไว้ว่า "เมื่อฝูงโคว่ายข้าม
น้ํา ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคหมดทั้งฝูงก็ไปตรงตามกัน เพราะมีผู้นําที่ไปตรงฉันท์ใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันท์
นั้น บุคคลผู้ใดได้รับการสมมติให้เป็นใหญ่หากบุคคลผู้นั้นมีความประพฤติไม่เป็นธรรม หมู่ประชาชน
นอกนั้นก็จะประพฤติซ้ําเสียหาย แว่นแคว้นทั้งหมดก็จะยากเข็ญ หากผู้ปกครองไร้ธรรม
เมื่อฝูงโคว่ายข้ามน้ํา ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคหมดทั้งฝูงก็ไปตรงตามกัน เพราะมีผู้นําที่ไป
ตรงฉันท์ใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันท์นั้น บุคคลผู้ใดได้รับการสมมติให้เป็นใหญ่ หากบุคคลผู้นั้นมีความ
ประพฤติชอบธรรม หมู่ประชาชนนอกนั้นก็จะพลอยดําเนินตาม ทั้งแว่นแคว้นก็จะอยู่เป็นสุข หาก
ผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรม"๘๐
จากพุทธพจน์ข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าผู้นํามีผลต่อความอยู่รอดและสวัสดิภาพของผู้ตาม
และผู้นําที่ดีนั้นจะต้องเป็นผู้นําที่มีคุณธรรมและจริยธรรม๘๑ หากผู้นําขาดซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม
แล้ว ย่อมทําให้ผู้นํานั้นขาดความชอบธรรมในการทําหน้าที่นั้นต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากคุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้ นําถื อเป็นคุณ สมบั ติที่สําคัญของผู้นําที่ ทําให้ได้ รับการยอมรับ นั บถือ จากบุค คล
องค์กร และสังคมทั่ว ๆ ไป
การจะพั ฒ นาบุค คลเพื่อ ความเป็ นผู้ นําจํา เป็นต้ องมี ก ระบวนการพัฒ นามีก ารฝึก ฝน
(Training) เพื่อเพิ่มความถนัดหรือพัฒนาทักษะ มีการให้การศึกษา (Educating) เพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจ เพื่อที่จะได้มีโลกทัศน์ มีวิสัยทัศน์ และมีมโนทัศน์ที่เหนือกว่าคนอื่นเขา

๓. ความหมายของภาวะผู้นํา
ความหมายของ "ภาวะผู้นํา (Leadership)" ในทัศนะนักวิชาการทั่วไปมีผู้ให้ความหมาย
ของภาวะผู้นําเอาไว้หลายทรรศนะที่น่าสนใจทั้งนักวิชาการต่างประเทศและภายในประเทศ ดังนี้
ภาวะผู้ นํ าในมิ ติ แ รก หมายถึง คุณ สมบั ติซึ่ งเป็ น ไปตามทฤษฎีผู้ ยิ่ง ใหญ่ (Greatman
Theories) ที่เชื่อว่าผู้นําจะมีลักษณะพิเศษบางประการที่ผู้ตามไม่มี เช่น สติปัญญา ความดีงาม
ความรู้ความสามารถของบุคคล ที่ชักนําให้คนทั้งหลาย มาประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมายที่ดี
งาม๘๒ หรืออาจหมายถึง ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่น
เพื่อปฏิบัติการและดําเนินการจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ ๘๓

๘๐

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕ - ๑๑๖.
เปรม ติณสูลานนท์, พล.อ. , ปาฐกถาเรื่อง "แนวทางพระราชดํ ารั ส สู่การบริหารภาครัฐ ,"
[online], accessed ๑๕ september ๒๐๐๙ , Available from www.nesgc.go.th/ transperency /
webbord , (เข้าถึงเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕).
๘๒
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้นํา: ความสําคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ
, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน้า ๒๕.
๘๓
กิติ ตยัคคานนท์, เทคนิคการสร้างภาวะผู้นํา, (กรุงเทพมหานคร : เปลวอักษร, ๒๕๔๓), หน้า
๒๒.
๘๑
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ถือเป็นศิลปะเฉพาะตัวในการชักจูงผู้อื่นให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มใจ เต็มความสามารถ ทําด้วยความ
กระตือรือร้น และเป็นความสามารถในการที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน๘๔
ภาวะผู้นํ าในมิติที่สอง หมายถึง การอาศั ยเหตุแ ละปัจจั ยตามทฤษฎีสภาพแวดล้อ ม
(Environmental Theories) ที่เชื่อว่าผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นําได้นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถใน
หน้าที่และความชํานาญ (Abilities and Skills) ว่ามีความสามารถแก้ไขสถานการณ์ในยามวิกฤตได้
โดยใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์ที่มีอยู่ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการ โดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกัน
และกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย๘๕ ถือเป็นความสัมพันธ์ที่ให้ผู้อื่นทํางานร่วมกันด้วยความเต็มใจ และ
ปรารถนาที่จะปฏิบัติตาม๘๖ และเป็นลักษณะความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งระหว่างคนในกลุ่มที่ดําเนินการ
ไปในทิศทางและวิธีการที่ผู้นํากําหนดหรือต้องการ๘๗
ภาวะผู้ นํ า ในมิ ติ ที่ ส าม หมายถึ ง การประยุ ก ต์ จ ากสองมิ ติ ข้ า งตามทฤษฎี บุ ค คล
สถานการณ์ (Personal Situational Theories) มารวมกัน คือ ภาวะผู้นําจะเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจาก
ลักษณะพิเศษของผู้นําและสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวของผู้นํา และพฤติกรรมของผู้นํารวมถึงของผู้
ตามที่จะชักนําและถูกชักนําให้ทํากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Shared Goal) ถือเป็น
ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้นํา (Leaders) และผู้ตาม (Followers) ซึ่งทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Shared Purposes)๘๘ และเป็นพฤติกรรมที่สามารถ
ผลักดันและสั่งการให้กิจกรรมทุกอย่างดําเนินไปตามเป้าหมาย และครรลองที่ถูกต้อง ในบางครั้ง
อาจจะหมายถึงความกล้าหาญ ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจ และจังหวะเวลาในการตัดสินใจใน
สถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใดด้วย๘๙
กล่าวโดยสรุป ภาวะผู้นํา หมายถึง ศิลปะวิธีที่ผู้นําได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ
จนก่อให้เกิดอํานาจ อิทธิพล หรือเกิดการยอมรับจนสามารถจูงใจผู้อื่นหรือชักนําพาผู้อื่นให้ปฏิบัติ
ภารกิจ การงานของกลุ่มหรือองค์กรให้สําเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ผู้นําหรือ
องค์กรตั้งไว้

๓. การพัฒนาบุคคลเพื่อก้าวไปสู่ความผู้มีภาวะผู้นํา
การพัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นผู้นําจําเป็นต้องใช้กระบวนการพัฒนาหลายด้าน เป็นต้น
ว่า ต้องมีการฝึกฝน (Training) เพื่อเพิ่มความถนัดหรือทักษะ ความสามารถในการทํางาน ต้องให้
๘๔

หน้า ๒๗.

๘๕

ฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๗),

กวี พงศ์พุฒ, ภาวะผู้นํา, พิมพ์ครั้งที่ ๓,(กรุงเทพมหานคร: ศูนย์เสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๖), หน้า ๑๗.
เถาวัลย์ นันทาภิวัฒน์, หลักการจัดการ,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๒๑), หน้า ๒๐๓.
๘๗
ปรัชญา เวสารัชช์, ผู้นําองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: รัฐศาสตร์สาร, ๒๕๒๓),หน้า ๒๗.
๘๘
รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ภาวะผู้นํา, (กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์,๒๕๔๔),หน้า ๑๑.
๘๙
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, วิสัยทัศน์ขุนคลัง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ผู้จัดการ, ๒๕๔๔), หน้า
๗๗.
๘๖
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ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

การศึกษา (Educating) หรือความพยายามที่จะเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในโลกทัศน์ มีวิสัยทัศน์ เกิด
มโนทัศน์ รวมทั้งทัศนคติของการปฏิบัติงาน ก็เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับงานที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์
กระบวนการความรู้ที่เรียกว่า Knowledge Spiral หรือ SECI Model๙๐ ถือเป็น
กระบวนการสร้างความรู้ที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคลเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้หรือพรสวรรค์
ต่างๆ ซึ่งสามารถสื่อสารพัฒนาความรู้และแบ่งปันกันได้ เป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขัน Explicit Knowledge เป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวม และถ่ายทอดออกมาใน
รูปแบบต่างๆ ซึ่งทําให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
สําหรับกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Process)๙๑ เพื่อสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) ให้กับผู้นํานั้น กระบวนการหลักๆ ที่สําคัญ คือ การจัดหาความรู้
(Knowledge Acquisition) การจัดเก็บ และให้ความรู้กลับคืน (Knowledge Storage and
Retrieval) การใช้ความรู้ (Knowledge Usage/Utilization) การถ่ายทอดความรู้, การเผยแพร่
ความรู้, การให้แบ่งปันความรู้ (Knowledge Transfer, Distribution, Sharing) การสร้างความรู้ใหม่
(New Knowledge Creation) และการสร้างกลยุทธ์ SWOT Analysis ให้เกิดประสิทธิภาพ คือ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อพิจารณาถึงโอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อพิจารณาถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อนขององค์การ
(Weaknesses) ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
ในการพัฒนาบุคคลเพื่อความมีภาวะผู้นําจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร
ในองค์การ เป็นลักษณะแบบการไหลเวียนต่อเนื่องของความรู้ตามวงจรการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรกับบุคลากร บุคลากรกับองค์การหรือบุคลากรกับภายนอก การจัดการความแตกต่าง
ด้านความรอบรู้ (Knowledge) ด้านความเข้าใจ (Understanding) ด้านทักษะ (Skill) ด้านทัศนคติ
(Attitude) และด้านคุณค่า (Value) จากนั้นจะเกิดการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เป็น Strategic
Based Development Program เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภายในองค์การให้ตรงกับความจําเป็น การพัฒนาการเรียนรู้เข้ามาประยุกต์ใช้จากระดับการรับรู้ สู่
การเข้ า ใจการวิ เ คราะห์ ไ ด้ สั ง เคราะห์ เ ป็ น โดยเชื่ อ มโยงกั บ แนวคิ ด ของการจั ด การความรู้
(Knowledge Management) พัฒนาการไหลเวียนของ Tacit และ Explicit Knowledge ให้เป็น
ฐานความรู้ที่สําคัญในการไต่ระดับความรู้จากข้อมูล ไปสู่สารสนเทศที่จําเป็นไปสู่การมีความรู้ และ
การตกผลึกทางปัญญา เป็นภูมิปัญญา ซึ่งก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการสั่งสม โดยสอดคล้องกับการ
เลื่อนขั้นของบุคลากรในองค์การจากระดับขั้นปฏิบัติการไปสู่ขั้นบริหารระดับสูง

๔. การพัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นผู้นําตามหลักพระพุทธศาสนา
๙๐

Hideo Yamazaki : อ้างใน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : จิรวัฒน์ เอ็กซ์เพรส, ๒๕๔๘), หน้า ๑๔.
๙๑
ปรัชญา ชุ่มนาเสียว, บทความปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ภาคการศึกษาบริหารรัฐ
กิจคณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคําแหง, อ้างใน
http://www.co-i-l.com/coil/knowledgegarden/kd/whwtiskm.shtm, July 2008.
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พระพุทธศาสนาซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงความเป็นคนให้เป็นมนุ ษย์ ที่
สมบูรณ์และประเสริฐ และนําความสมบูรณ์ประเสริฐนั้นสู่ความเป็นผู้นําที่สามารถนําพาหมู่คณะไปสู่
ความเจริญก้าวหน้าด้วย โดยอาศัยการศึกษาฝึกอบรมที่เรียกว่า "การพัฒนาหรือภาวนา" และเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ซึ่งโยงใยกับสภาวะจิตใจของมนุษย์กับธรรมชาติ การมีจิต
วิญญาณแห่งพุทธทําให้เกิดปัญญาแตกฉาน ทั้งนี้จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องเท่านั้น
การพัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นผู้นําที่ต้องพัฒนาตนเป็นประโยชน์ส่วนตน การพัฒนาคน
เป็นประโยชน์ส่วนรวม และการพัฒนางานเป็นทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ผู้อื่น การพัฒนา
ด้านพฤติกรรมของตน คน งาน ให้เจริญก้าวหน้าบนพื้นฐานศักยภาพที่สั่งสมมาแล้วในอดีตกาลในการ
พัฒนาด้านกาย จิต ปัญญา กระบวนการวิธีการพัฒนาในทางพระพุทธศาสนาด้วยหลักกรรมฐาน เป็น
การฝึกอบรมบ่มเพาะพัฒนาการบุคคล ที่จัดลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา จนบรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ขั้นโลกียะ ทั้งหมดเป็นกระบวนย้อนกลับเมื่อยังไม่ถึงฝั่ง และขั้นโลกุตตระผู้ไปถึงฝั่ง
แล้วและการไม่กลับมาอีก
หลักการพัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นผู้นําในองค์การพระพุทธศาสนา ได้มีการแบ่งระดับ
ผู้นําเป็นขั้นตามภูมิธรรมที่ได้ ในขั้นโลกุตตระนั้นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้นําในระดับโลกเป็นขั้นสูงสุดเป็น
อุคฆฏิตัญญูบุคคล เป็นบุคคลผู้รู้แจ้ง โดยไม่มีผู้ใดสั่งสอน เป็นผู้หลุดพ้นจากการศึกษาได้แล้ว เป็นผู้นํา
มนุษย์ เทวดา เป็นต้น ขั้นปัจเจกพุทธเจ้า คือ พระพุทธเจ้าประเภทหนึ่ง ซึ่งตรัสรู้เฉพาะตัว มิได้สั่ง
สอนผู้อื่นผู้เปลี่ยมแล้วซึ่งความหมดกิเลสแห่งตนไม่สามารถสอนผู้ใดได้ เปรียบเช่น วิปจิตัญญูบุคคล
จึงเป็นผู้นําระดับสูง และพระอริยสาวก อริยะสาวิกา๙๒ คือ สาวกผู้เป็นพระอริยสาวก ผู้บรรลุธรรม
วิเศษ มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้น
ขณะเดียวกันสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะ เป็นผู้รู้ที่สามารถเฉพาะทางในเอตทัคคะ
และพระสาวกหรือพุทธสาวก๙๓ คือ สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ฟังคําสั่งสอน ปฏิบัติตามเปรียบเช่น เนย
ยะบุคคล ระดับกลาง ทั้งหมดเป็นผู้พัฒนาตนแล้วด้วยดี เป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้นํา และเป็นผู้ปกครอง ทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการไปตามระดับความรู้ความสามารถและภูมิธรรม อันมีพระศาสดา
ผู้นําศาสนจักรทางพระพุทธศาสนา และเหตุที่พระพุทธเจ้าเป็นอนุปาทิเสสบุคคลที่เข้าถึงฝั่งพระ
นิพพานแล้ว ผู้ไม่เหลือเชื่อแห่งกิเลสทั้งปวงเหลืออยู่ดับกิเลสได้หมด แต่ยังต้องมีการนําไตรสิกขา
ปัญญา ศีล สมาธิ มาภาวนามิใช่เพื่อศึกษาอีกต่อไป หากแต่เพราะยังมีขันธ์คือรูปหรือร่างกายที่เป็นอุ
ปาทิเหลืออยู่ แต่ขณะจิตของพระองค์ทั้งหลายได้วิมุตติรสแล้ว จึงใช้เป็นบาตรฐานในการภาวนานั้น
หรือถือเป็นหน้าที่เป็นกิจของผู้เป็นอริยะต้องปฏิบัติจนรูปขันธ์และจิตดับหมดสิ้นแล้ว คือ การทิ้งกิเลส
และเบญจขันธ์ขันธ์ไม่มีเหลือ ที่เรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพาน และเป็นที่พักผ่อนกายใจเป็นอยู่อย่างสุข
สบายในโอกาสว่างจากการบําเพ็ญกิจที่เรียกว่า ทิฏฐธรรรมสุขวิหาร๙๔
๙๒

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ (ฉบับประมวลศัพท์), พิมพ์ครั้งที่ ๑๐,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จํากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๓๒๘.
๙๓
เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๕๕.
๙๔
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), (กรุงเทพมหานคร :
บริษัท สหธรรมมิก จํากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๘๓๔.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๕๕

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

ส่วนพระอริยสาวก อริยะสาวิกา ต้องนําไตรสิกขามาภาวนา เพราะท่านเป็นสอุปาทิเสส
บุคคล คือบุคคลต้องศึกษายังมีอุปาทานเหลืออยู่ ผู้ยังมีกิเลสเหลืออยู่บ้าง ได้แก่ พระเสขะคือพระ
โสดาบัน พระสกาทาคามี และพระอนาคามี ที่ยังละอุปาทิไม่หมดเพียงละกิเลสได้บางตัว เช่น
โสดาบันละทิฏฐิและวิจิกิจฉาได้บริบูรณ์ เป็นต้น
ส่วนพระสงฆ์สาวก จัดอยู่ขั้น ปทปรมะ เป็นได้คือ ผู้ตาม ระดับล่าง ด้วยต้องมีความ
เพียรพยายามในการภาวนาอย่างยิ่งยวดข้ามภพข้ามชาติ และจนกว่าจะมีผู้ให้การชี้แนะเป็นศรัทธา
กัลยาณมิตรที่เตรียมพร้อม โดยมีทิฏฐิความเห็นถูกต้องด้วยโยนิโสมนสิการที่ต้องมีการพัฒนาตนเอง
การสั่งสมบุญบารมีอย่างขั้นอุกฤตที่จะเบ่งบานในน้ํารอคอยที่จะปริ่มน้ําจนพร้อมเจริญอย่างงามด้วย
ปัญญาพ้นน้ํารับแสงอรุณจึงต้องมีการปฏิบัติฝึกอบรมบ่มเพาะในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ให้มี
เชื่อแห่งทิฏฐิพัฒนาตนเกิดความเป็นผู้นําตนของตนจนเข้าสู่ มรรค ผล ซึ่งเป็นเป้าประสงค์ของปฏิบัติ
เพื่อความพ้นทุกข์คือ พระนิพพาน
การพั ฒ นาบุ ค คลในขั้ น โลกี ย ะนั้ น บุ ค คลตั้ ง แต่ ผู้ ต ามระดั บ ล่ า งจะต้ อ งไต่เ ต้ า ไปตาม
ขั้ น ตอนของการพั ฒ นาทั้ ง กาย จิ ต ใจ และปั ญ ญา ที่ ต้ อ งแสดงพฤติ ก รรมให้ ผู้ นํ า ระดั บ ที่ เ ป็ น
ผู้บังคับบัญชาของตนเห็นถึงความรู้ ความสามารถที่จะพิจารณาและมอบตําแหน่งให้ตามสมควร
เหมาะแก่หน้าที่การงานที่ตนได้รับมอบหมายปฏิบัติ จึงทําให้ผู้ตามแต่ละขั้นต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้
เป็นที่พอใจต่อผู้บังคับบัญชา
ในทางกลับกันเหตุที่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทกล่าวว่า ให้ตนช่วยตนเองหรือเป็นที่พึ่ง
แก่ตนเองก่อนแล้วจึงช่วยผู้อื่นได้ วิเคราะห์ได้ว่าในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ให้ทําเพื่อใคร เป็นการ
ทําเพื่อตนเป็นปัจเจกบุคคลก่อนอันดับแรกแล้วจึงจะสามารถช่วยผู้อื่นๆ ได้ แม้ในการที่ตนยังไม่
สามารถที่จะช่วยตนเองให้สําเร็จได้แต่ในสิ่งที่ช่วยผู้อื่นให้ได้รับอนุเคราะห์จากตนก็เท่ากับเป็นการ
สร้างบําเพ็ญบารมีเพื่อตนเองเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนั้นเอง ถือเป็นการช่วยเหลือ
อนุเคราะห์ในหลักธรรมคุณเครื่องแห่งความดีทั้งหลายที่กระทําแก่ผู้อื่น แม้ตนเองยังจะไม่บรรลุผล
สําเร็จในขั้นโลกียะ หรือขั้นโลกุตตระ แต่สิ่งนั้นเป็นบุญบารมีที่ต่อเนื่องสั่งสมในภพต่อๆ ไป
๕. สรุปและข้อเสนอแนะ
การที่ ม นุ ษ ย์ จ ะเป็ น ผู้ ที่ พั ฒ นาแล้ ว โดยการเป็ น ผู้ นํ า ที่ ดี ไ ด้ นั้ น มิ ใ ช่ อ ยู่ ที่ ช าติ ต ระกู ล ,
การศึกษา, การเป็นคนเก่ง (Talent) ก็หาไม่ “ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็
ย่อมทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์
ใจ”๙๕ คนจะเป็นมนุษย์ที่ดีได้นั้นขึ้นอยู่ที่การกระทํา กระบวนการการพัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นผู้นํา
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล (ดอกบัว) เหล่าที่ ๑ อุคฆฏิตัญญู คือ ผู้รู้เข้าใจได้ฉับพลัน เพียงแต่
พอท่านยกหัวข้อขึ้นแสดง, (ดอกบัว) เหล่าที่ ๒ วิปจิตัญญู คือ ผู้รู้เข้าใจต่อเมื่อท่านขยายความ นําทั้ง
๒ บุคคลนี้ใช้วิธีการคัดเลือกดั่งเพชรที่อยู่ในตรมพร้อมเจียรนัยส่องแสงแวววาว ให้รู้ว่า “คุณคือ ผู้นํา
ที่เปลี่ยมไปด้วยศักยภาพ ทั้งด้านร่างกายพฤติกรรม จิตใจ และสติปัญญา” ด้วยวิธีการอบรม ซึ่ง
๙๕

พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณาจารย์โรงเรียนต่างๆ ณ พระ
ตําหนักจิตรลดารโหฐาน, ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓.
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ผ่านการพัฒนา การทดสอบ การประเมินผลก่อนและหลังได้แล้ว จึงนําบุคคลที่คัดเลือกสู่การพัฒนา
เพื่อความเป็นผู้นําตามหลักพระพุทธศาสนาด้วยความรู้หรือปัญญา๙๖ ที่แตกต่างกันไปตามปัญญาที่ติด
ตัวมาตั้งแต่กําเนิด (ปัจเจกพุทธปัญญา) พร้อมที่จะสร้างเสริมภูมิปัญญาพัฒนาตนสู่ความเป็นผู้นําด้วย
ตนเอง โดยไม่มีผู้ใดสั่งสอนปรุงแต่ง เพียงแต่สร้างและดึงศักยภาพให้เข้ากับสภาวธรรมที่ควรเป็นไป
เรียกว่า “สปัญญา” พระพุทธโฆสาจารย์ได้กล่าวว่า “ปัญญาระดับนี้คือ สชาติปัญญา คือ ปัญญาที่
เกิดพร้อมกับการเกิด เกิดจากบุรพกรรม เป็นขั้นแรก วิปัสสนาปัญญา คือ ปัญญาที่เห็นตรงต่อสภาวะ
ความเป็นจริงของสภาวธรรม๙๗
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การเปรียบเทียบเครื่องมือในการกํากับดูแลภาครัฐกับเอกชน
Comparison tool to supervise public and private sectors
สุทธิพร สายทอง๙๘

๑.บทนํา
บทความฉบับนี้ผู้เขียนอาศัยกลไกที่รัฐบาลและเอกชนใช้เป็นเครื่องมือในการกํากับดูแล
และการเปรียบเทียบระหว่างการบริหารภาครัฐกับภาครัฐเอกชนที่มีความเหมือนและแตกต่างกันซึ่ง
ทั้งสองแนวคิดยังคงมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปทางรัฐบาลอาจจะมองถึงการบริหารประชาชนใน
ขณะที่ภาคเอกชนจะบริการเพื่อกําไรที่เพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบและมีประสิทธิภาพต่อไป

๒.แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ปัจจุบันระบบบริหารงานภาครัฐของไทยต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายครั้งสําคัญซึ่งเป็นความ
ท้าทายทั้งเรื่องใหญ่และซับซ้อนซึ่งอาจจะมองประเด็นดังต่อไปนี้
๑) กระแสความต้องการบริการจากภาครัฐที่มีมากขึ้นและสลับซับซ้อนซึ่งเกิดจากปัจจัย
ต่ า งๆ เช่ น กระแสเศรษฐกิ จ เสรี ใ นยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ซึ่ ง ทํ า ให้ รั ฐ บาลไทยต้ อ งเร่ ง ลงมื อ พั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ ในระบบเศรษฐกิจโลกซึ่งทําให้
รัฐบาลต้องทํางานมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันกระแสเศรษฐกิจเสรีก็เป็นกระแสที่บีบให้รัฐต้องจํากัด
บทบาทและขนาดของตนให้เหลือน้อยที่สุด
๒) กระแสแรงกดดันที่ทําให้รัฐต้องมีขนาดและอํานาจน้อยลง เช่น กระแสเศรษฐกิจเสรี
ที่ บี บ ให้ รั ฐ ลดบทบาทและใช้ ท รั พ ยากรของประเทศให้ น ้ อ ยลงดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว หรื อ กระแส
ประชาธิปไตย ที่ทําให้รัฐต้องกระจายอํานาจถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และกําลังคนไปยังท้องถิ่น
ต่ างๆ ซึ่งในปี ง บประมาณ ๒๕๔๙ เป็นต้ น ไป งบประมาณแผ่นดิน ก็ จะต้ องกระจายไปยั งองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ ๓๕ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับงบประมาณแผ่นดินส่วนที่เป็นงบลงทุน
เป็นต้น
๓) กระแสการบริหารจัดการปกครองที่ดี(Good Governance) ซึ่งทําให้การดําเนินงานของ
ภาครัฐต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้จากที่รัฐเคยคัดเองทําเองโดยไม่ต้องให้ใครเข้ามายัง
เกี่ยวกับการจะต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นการดําเนินงานที่ต้องเปิดเผยให้ประชาชนตรวจสอบได้และต้อง
คอยรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะๆ๙๙
มุมมองที่มององค์การในโลกของควอนตั้ม (quantum) ซึ่งเต็มไปด้วยความสัมพันธ์การ
เคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลง องค์การมีลักษณะเปิดและตระหนักถึงความสําคัญของสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆทั้งภายในและภายนอกในภาพรวมรวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของการ
๙๘

อาจารย์ประจําวิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง มจร วิทยาเขตพะเยา, นิสิตปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙๙
ปัณรส มาลากลุ ณ อยุธยา, การบริหารการเปลี่ยนแปลง(ChangeManagement ), [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล :
http://www.opdc.go.th/oldweb/Mission/File_download/22_12_47/Change Management.pdf [๓๑ ม.ค.๕๗].

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๕๙

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

ปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ แนวความคิดเกี่ยวกับองค์การเป็นระบบปรับตัวเอง
ลักษณะซับซ้อน (complex adaptive systems)ทําให้มององค์การเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ที่มีการกระทํา
และการตอบโต้ซึ่งกันและกันรวมถึงมุมมององค์การจากทฤษฎีไร้ระเบียบ (chaos theory) ชี้ให้เห็น
ความสําคัญของปรากฏการณ์องค์การในด้านความแปรปรวน (turbulence) ความไม่แน่นอน ความ
เคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดคะเนได้องค์การมีกฎระเบียบ (rules) ของตัวเองมากกว่า
ขึ้นอยู่กับการควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จจากสภาพแวดล้อมภายนอก การเปรียบเทียบรูปแบบองค์การ
ล้าสมัยและองค์การลักษณะใหม่ทําได้ส่วนขอบเขตและระดับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์การมี
นักวิชาการหลายคนได้พยายามอธิบายความหมายและจัดระดับของการเปลี่ยนแปลงองค์การได้
แยกแยะและเสนอรูปแบบระดับการเปลี่ยนแปลงองค์การออกเป็น ๗ ระดับคือ
๑) ระดับประสิทธิผลการเปลี่ยนแปลงที่เน้นให้องค์การทําในสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ควรทํา
๒) ระดับประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงที่เน้นให้องค์การทําสิ่งที่เป็นอยู่ให้ถูกต้อง
๓) ระดับการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงที่ทําให้สิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม
๔) ระดับตัดลด การเปลี่ยนแปลงเน้นการเลิกทําบางสิ่งที่ไม่ควรทําต่อไป
๕) ระดับลอกเลียน การเปลี่ยนแปลงเน้นสิ่งที่คนอื่นเขาทํากัน
๖) ระดับสร้างความแตกต่าง การเปลี่ยนแปลงโดยทําสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น
๗) ระดับเป็นไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถทําให้เกิดจริงหรือสําเร็จได้๑๐๐
ผู้บริหารของเอเชีย-แปซิฟิก ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มใหญ่ของผู้ที่ใช้เพิ่งเริ่มใช้เครื่องมือ
ทางการ จัดการใหม่ๆ มากที่สุด และนับว่ายอมรับสิ่งใหม่ๆ ได้ง่าย โดยเครื่องมือใหม่ๆ มากมายจะ
เป็นสิ่งที่ผู้บริหารเอเชียให้ความสนใจในการนําไปใช้ทั้งสิ้น แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่เห็นผลชัดเจนนัก
อาทิ การใช้บล็อก (blog) อย่างไรก็ตาม เทคนิคการลดต้นทุนการดําเนินงาน ดูเหมือนจะลดบทบาท
ลงไป เนื่องจากสินค้าของตนก็เริ่มมีราคาถูกมากโดยเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ของโลกอยู่แล้วใน
ขณะนี้
ส่ ว นผู้ บ ริ ห ารของลาติ น อเมริ ก านั้ น ดู เ หมื อ นจะเป็ น กลุ่ ม ที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ การจั ด การ
สมัยใหม่น้อยที่สุด รวมถึงยังคํานึงถึงผลกระทบจากปัจจัยภายนอกน้อยกว่าผู้บริหารจากภูมิภาคอื่นๆ
ด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่ยังมีความใส่ใจน้อยที่จะเชื่อมโยงตนเองกับทั้งอินเดียและจีน รวมถึงยัง
กังวลกับปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศของตนเป็นหลักมากกว่าจากข้อมูลทั้งหมด มี
คําแนะนําในการนําเอาเครื่องมือทางการจัดการใหม่ๆ ไปใช้ในอนาคตต่อไปด้วย
ประการแรกที่ต้องตระหนักก่อนเลยก็คือ ทุกเครื่องมือมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เหมือนกับที่
จะเน้นย้ํากันเสมอๆ ว่า ไม่มีเหรียญด้านเดียว เพียงแต่หากทุกท่านมองว่า เมื่อนําไปใช้แล้ว จะได้
ประโยชน์มากกว่าผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ก็น่าที่จะนํามาประยุกต์ใช้ ถ้าท่านผู้บริหารจะมองหาแต่
เครื่องมือที่ดีสุดโดยไม่ต้องการให้มีความเสี่ยงเลย ก็อาจจะไม่ได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้

๑๐๐

โกวิทย์ กังสนันท, การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ : มุมมองแนวบูรณาการกระบวนการและพฤติกรรม,
[ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://www.kpi.ac.th/kpith/pdf/pdf/วารสาร/53/01/50-02%2006.การบริหารการเปลี่ยนแปลง-โกวิทย์.pdf
[๓๑ ม.ค.๕๗].
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ประการที่สอง คือ อย่าเน้นความสําคัญของเครื่องมือการจัดการเหล่านี้ ให้อยู่เหนือ
บุคลากร เพราะไม่ว่าอย่างไร คนก็คือผู้ใช้ เครื่องมือก็ยังคงเป็นแค่เครื่องมือเท่านั้น หากคนใช้ผิด ไม่
เข้าใจ ไม่พร้อม หรือไม่เปิดรับที่จะใช้ ก็จะรังให้เกิดแต่ความเสียหายเท่านั้น
การที่ จ ะนํ า เครื่ อ งมื อ ใดๆ เข้ า มาใช้ ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งเล่ น บทบาทเป็ น ผู้ บ ริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลง โดยทําหน้าที่ขายไอเดียใหม่ๆ นี้ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้เขาทราบถึงประโยชน์ที่
กิจการและตัวเขาเองจะได้รับจากการนําเครื่องมือดังกล่าวไปใช้รวมถึงสร้างความเข้าใจ การยอมรับ
และต้องให้การสนับสนุนในทุกด้านเพื่อให้ช่วงรอยต่อของการนําไปใช้ในช่วงแรกๆ นั้น ผ่านไปได้อย่าง
ราบรื่นที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งให้พนักงานทราบ การสื่อสารอย่างเปิดอก การรับฟังความ
คิดเห็นจากพนักงาน การเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จําเป็น ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้
การริเริ่มการใช้เครื่องมือใหม่ในกิจการเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้น เมื่อคัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
เตรียมทุกอย่างไว้พร้อม ก็ต้องมีการผลักดันให้ใช้อย่างต่อเนื่อง เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ทํางานของกิจการไปเลย เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้ ยากจะเห็นผลลัพธ์จากการนําไปใช้ทันทีทันใด
จําต้องใช้เวลาสักช่วงหนึ่ง จึงควรต้องมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงจะประเมินภาพที่เกิดขึ้นกับ
กิจการได้เป็นอย่างดี และหากมีข้อเสียบางอย่างเกิดขึ้น ก็อาจจะนํามาปรับปรุงต่อไปเพื่อให้ ผลลัพธ์
ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย๑๐๑
วัฒนธรรมเป็นเครื่ องมือทางการบริหารและการพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นกรอบวิธีการ
ปฏิบัติของคนที่อยู่ในองค์กรนั้นนอกเหนือจากกฎระเบียบที่มีอยู่วัฒนธรรมไม่มีเขียน วัฒนธรรมมี
อิทธิพลต่อการประพฤติปฏิบัติของคนที่อยู่ในองค์กรสะท้อนให้เห็นขบวนการคิด การตัดสินใจ การ
วางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และที่สําคัญที่สุดวัฒนธรรมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพราะ
องค์กรที่มีวัฒนธรรมแข็งและไม่ยืดหยุ่นจะทําให้วัฒนธรรมกลายเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรนั้น องค์กรที่ต้องการปรับตัวอย่างรวดเร็วจึงต้องใช้วัฒนธรรมเป็นตัวกําหนดทิศทางขององค์กร
มากกว่าที่จะใช้กฎระเบียบที่เชื่อกันว่าไม่สามารถจะกําหนดข้อบังคับให้ครอบคลุมได้ทุกกรณีเมื่อ
องค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้น การพัฒนาองค์กรจึงใช้วัฒนธรรมขององค์กรเป็นเครื่องมือในการแก้ไข โดยการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการ องค์กรที่วัฒนธรรมแข็ง เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
จะทําได้ยากศาสตร์การบริหารสมัยใหม่จึงต้องกําหนดวัฒนธรรมขององค์กรที่พึงประสงค์ และสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ขึ้นมา ในขณะเดียวกันก็จะต้องขจัดวัฒนธรรมที่ไม่ดีให้หมดไปจากองค์กรวัฒนธรรมใน
องค์กรจึงเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ องค์กรต้องคอยสํารวจตัวเองว่ามีวัฒนธรรมใดที่ไม่พึงประสงค์ที่
จะต้องปรับเปลี่ยน และสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางของความเป็นจริง๑๐๒
อีกประการประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลั งพัฒนาเพื่อไปสู่ความทันสมัยยิ่งมีความ
จําเป็นอย่างมากต่อการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารราชการและ
การปฏิบัติหน้าที่ข องส่วนราชการนี้ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ มี
๑๐๑
๑๐๒

ธีรยุส วัฒนาศุภ, ประชาชาติธุรกิจ, วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, ปีที่ ๓๑, ฉบับที่ ๓๙๕๔.
บุญคลี ปลั่งศิริ, ประชาชาติธุรกิจ, วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘, ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๔๖๕๒.
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ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเป็น และ
ประชาชนได้ รั บ การอํ า นวยความสะดวกและได้ รั บ การตอบสนองความต้ อ งการ รวมทั้ ง มี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอและเนื่องจาก มาตรา ๓/๑ แห่ง พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้การกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติ
ราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีกระทําโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา๑๐๓ ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าในอนาคตข้างหน้า ระบบ
การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าจะอยู่ในสภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่สําคัญ คือ หลักธรรมมาภิบาล โดยระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๒ มีหลักพื้นฐาน
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ๖ ประการ คือ
๑) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมายกฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม
เป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านี้ โดยถือว่า
เป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล
๒) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง
ไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็น
นิสัยประจําชาติ
๓) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายประชาชน เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้สะดวกและมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้
๔) หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสําคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ
การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ
๕) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ ได้ แ ก่ การตระหนั ก ในสิ ท ธิ ห น้ า ที่ ความสํ า นึ ก ในความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม การใส่ ใ จปั ญ หาสาธารณะของบ้ า นเมื อ งและกระตื อ รื อ ร้ น ในการแก้ ปั ญ หา
ตลอดจนการเคารพในความเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน
๖) หลักความคุ้ม ค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ท รัพยากรที่มี จํากัดเพื่อให้เป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า
และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน๑๐๔
๑๐๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖, หน้า ๑๕.
๑๐๔
วิภาส ทองสุทธิ์, การบริหารจัดการที่ดี, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์อินทภาษ, ๒๕๕๑), หน้า
๑๒๕ – ๑๓๔.
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สรุปความก็คือ การบริหารแบบสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องใช้หลักธรรมมาภิ
บาลอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรณีภาครัฐและการมีส่วนร่วนใน
กรณีเอกชนจะต้องส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่
สําคัญในการเปิดโอกาสในการติดตาม ตรวจสอบและกําหนดทิศทางการพัฒนาและคุณภาพ ลักษณะ
การบริ ห ารเป็ น แนวราบมากกว่ า แนวดิ่ ง ซึ่ ง ทํา เห็น ถึ ง ความเสมอภาคกั น ระหว่ า งเจ้ า หน้ าที่ แ ละ
ประชาชนทุกภาคส่วน ดังนั้น กลยุทธ์การบริหาร คือ การระดมความคิดเห็นของบุคคลในองค์กรและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนมาเป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นความต้องการที่
เกิดขึ้นจากประชาชน ฝ่ายบริหารเป็นเพียงผู้ตอบสนองความต้องการเท่านั้น

๓.การเปรียบเทียบการบริหารจัดการภาคเอกชนกับภาครัฐ
การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจมีทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันหลาย
ประการ ในส่วนที่มีคล้ายคลึงกันนั้นจะเห็นได้ว่า ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมที่ต่างฝ่ายก็มุ่งเน้นในเรื่องการ
บริหารงาน ซึ่งเกี่ยวข้องในเรื่องของการร่วมมือดําเนินการหรือปฏิบัติการของกลุ่มบุคคลที่มุ่งสู่การ
บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กําหนดขึ้นอย่างไรก็ตาม การบริหารรัฐกิจก็มีเอกลักษณ์ของตนเอง
แตกต่างจากการบริหารธุรกิจในเรื่องสําคัญหลายประการ
ประเด็นสําคัญของความแตกต่างระหว่างภาครัฐและเอกชนไว้ดังนี้
๑) ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ภาครัฐให้ความสําคัญกับตลาดในระดับที่ต่ํากว่าเอกชน ทําให้มี
แรงจูงใจเรื่องลดต้นทุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้อยกว่าภาคเอกชน มีการ
กระจายความมีประสิทธิภาพไปให้ปัจจัยต่าง ๆ น้อยกว่าภาคเอกชนรวมถึงการเข้าถึงตัวชี้วัดของเรื่อง
ตลาดและข้อมูลของภาครัฐมีน้อยกว่าภาคเอกชนนอกจากนี้ภาครัฐมีข้อจํากัดในด้านกฎหมายและความ
เป็นทางการมากกว่าภาคเอกชนทําให้มีข้อจํากัดในการปฏิบัติงานมากกว่าภาคเอกชน เช่น มีความ
อิสระในการตัดสินใจน้อยกว่า อีกทั้งภาครัฐยังมีแนวโน้มถูกควบคุม และคํานึงในรายละเอียดมากกว่า
ภาคเอกชน รวมถึงต้องพบกับแหล่งอิทธิพลจากภายนอกมากกว่า นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้รับอิทธิพล
จากการเมื องมากกว่าภาคเอกชน จะเห็นได้ว่าภาครัฐมักจะได้รับอิทธิพลในการตัดสินใจจากกลุ่ ม
หลากหลายภายนอกมากกว่า เช่น การเจรจาต่อรอง ความเห็นของสาธารณชน และการตอบสนองของ
กลุ่มผลประโยชน์ การต้องให้การสนับสนุ นผู้มีสิทธิ เลือกตั้งมากกว่ า เช่น กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มี
อํานาจ
๒) การดําเนินงานขององค์ การ องค์ การของรัฐ มีอํานาจในการดํ าเนิ นงานมากกว่า
ภาคเอกชน องค์ ก ารของรัฐ มี ข อบเขตในการดํ าเนิ นงานกว้ า งกว่า ภาคเอกชน เช่ น ต้ อ งคํ านึ งถึ ง
ประโยชน์สาธารณะ องค์การของรัฐต้องถูกตรวจสอบการกระทําจากสาธารณชนมากกว่าภาคเอกชน
องค์การของรัฐถูกคาดหวังว่า เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรมหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มากกว่ า ภาคเอกชน โครงสร้ า งภายในและกระบวนการทํ า งานองค์ ก ารของรั ฐ มี
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วัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมินผล และตัดสินใจยุ่งยากกว่าภาคเอกชน ทําให้มีแนวโน้มที่จะเกิด
ความขัดแย้งมากกว่าภาคเอกชน ภาครัฐมีความอิสระในการตัดสินใจ และมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า
ภาคเอกชน ภาครัฐมีอํานาจในการควบคุม กํากับ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อ่อนแอกว่าภาคเอกชน เนื่องจาก
มีศูนย์อํานาจหรือผู้บังคับบัญชาหลายคน ภาครัฐมีระเบียบที่เป็นทางการ มีความไม่เต็มใจที่จะมอบ
อํานาจและมีระดับในการบังคับบัญชามากกว่าภาคเอกชน ผู้บริหารสูงสุดของภาครัฐจะมีบทบาทใน
การอิงการเมืองมากกว่าผู้บริหารสูงสุดในภาคเอกชน ภาครัฐมีความระมัดระวัง มีความไม่ยืดหยุ่น
มากกว่าภาคเอกชน แต่มีนวัตกรรมน้อยกว่าภาคเอกชนภาครัฐมีการสับเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดบ่อย
เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนตัวนักการเมืองที่กํากับดูแลองค์การของรัฐนั้น ทําให้เกิดปัญหาในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติที่ไม่ต่อเนื่องทั้งนี้ภาครัฐจะมีความยุ่งยากในการวางแผนในเรื่องสิ่งจูงใจ เพราะไม่
สามารถวัดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ขององค์การของรัฐ จะมี
ความพึงพอใจในการทํางาน และมีความผูกพันกับภาระขององค์การน้อยกว่าภาคเอกชน๑๐๕
ความแตกต่ า งหลั ก ระหว่ า งประธานาธิ บ ดี กั บ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของบริ ษั ท ใหญ่ ใ น
สหรัฐอเมริกาไว้ดังนี้ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทมองการณ์ไกลโดยวางแผน ๑๐ ปีข้างหน้าของบริษัท
แต่ประธานาธิบดีโดยเฉพาะในสมัยแรกจะวางแผนแค่ ๔ ปี โดยในปีที่ ๓ จะให้ความสําคัญกับแผนหา
เสียงเพื่อที่จะได้เลือกตั้งเข้ามาใหม่ ทั้งนี้ จะเห็นความแตกต่างได้จาก
๑) อํานาจ เนื่องจากในบริษัทเอกชนมีคณะกรรมการที่มีอํานาจในการแต่งตั้งและปลด
ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารสูงสุดจึงกําหนดเป้าหมายขององค์การ เปลี่ยนโครงสร้างระเบียบปฏิบัติ และ
พนักงาน กํากับผลการปฏิบัติงาน ทบทวนการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ประสานกับบุคคลภายนอก
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการที่มีหน้าที่กํากับดูแล ส่วนประธานาธิบดีจะใช้อํานาจ
ร่วมกับสมาชิกในสภาคองเกรสโดยไม่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสภาคองเกรสหรือผู้มี
สิทธิเลือกตั้งที่เลือกเขาเข้ามา
๒) ระบบอาชีพ (career-system) บริษัทมีรูปแบบของระบบอาชีพที่ชัดเจน คือผู้บริหารสูงสุด
ของภาคเอกชนมักจะถูกสรรหาจากภายในบริษัทหรือนอกบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เขายังมี
ความคุ้นเคยกับบทบาทและสภาวะแวดล้อมขององค์การตรงข้ามกับประธานาธิบดีซึ่งแทบจะไม่
คุ้นเคยกับบทบาท หรืออาจจะคาดไม่ถึงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับบทบาทนั้น
๓) ความสัมพันธ์กับสื่อ ผู้บริหารภาคเอกชนจะเป็นตัวแทนของบริษัทในการให้ข่าวสาร
กับสื่อภายนอก ซึ่งอาจจะไม่ต้องพบกับสื่อโดยตรง โดยสามารถที่จะจํากัดการเข้าถึงข้อมูลภายในของ
บริษัทได้ ตรงกันข้ามประธานาธิบดีกับสื่อจะอาศัยซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับประธานาธิบดีกับสมาชิก
๑๐๕

Rainey, H. G., Backoff, R. W., & Levine, c. N., Comparing public and private organizations, Public Administration
Review, (March-April, 1976). pp. 56-67.
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ของสภาคองเกรส ดังนั้น ประธานาธิบดีจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสื่อ โดยต้องตอบคําถามแทบจะ
ทุกคําถามกับสื่ออยู่เป็นประจํา
๔) การวัดผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารภาคเอกชนต้องถูกประเมินโดยคณะกรรมการ โดยมี
เกณฑ์การประเมินที่แน่นอน เช่น พิจารณาจากความสามารถในการทํากําไร ในขณะเดียวกันผู้บริหารก็
สามารถประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาตามเกณฑ์ของบริษัท ซึ่งต่างจากประธานาธิบดีจะถูกประเมินจาก
หลายกลุ่ม เช่น ประชาชนจะประเมินว่า อะไรที่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา สมาชิกสภา
คองเกรสเจ้าหน้าที่และกลุ่มผลประโยชน์จะประเมินโดยการคาดเดาว่าประธานาธิบดีสามารถทําอะไร
ให้กับพวกเขาได้ส่วนสื่อมวลชนจะเปิดเผยทุกเรื่องและจะวิจารณ์หรือประเมินทุกเรื่องที่ประธานาธิบดี
ทํา
๕) การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารภาคเอกชนจะถูกคาดหวังเพียงแต่การ
กําหนดกลยุทธ์เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการ โดยการกํากับดูแลให้มีผลตามที่กําหนดใน
กลยุทธ์นั้น ๆ หรือหน้าที่ในการจัดการทั่วไปของบริษัทจะอยู่ที่คนคนเดียว คือ ผู้บริหารสูงสุด ที่
แตกต่างกับประธานาธิบดีซึ่งมีหน้าที่กว้างขวางในการบริหารจัดการประเทศ โดยต้องได้รับความ
ร่วมมือจากองค์การต่าง ๆ ที่แข่งขันกับสมาชิกของสภาคองเกรสและศาล๑๐๖
ลักษณะพิเศษของการบริหารงานสาธารณะ ในหัวข้อต่อไปนี้ คือ ๑) วัตถุประสงค์และ
ความต้องการความชํานาญ ๒) ความสัมพันธ์ระหว่างความอยู่รอดกับผลการปฏิบัติงาน ๓) การขาด
การวัดผลการปฏิบัติงาน ๔) ข้อจํากัดต่าง ๆ ของการบรรลุวัตถุประสงค์ ๕) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และผลประโยชน์ที่ขัดกัน ๖) การขาดความรับผิดชอบ ๗) ผลกระทบจากการขาดความเป็นมืออาชีพ
และ ๘ ) เรื่องปลีกย่อยอื่น ๆ๑๐๗ ซึ่งทาง Knott (1993) ได้เปรียบเทียบการจัดการภาครัฐและเอกชน โดย
สรุปว่า การจัดการภาครัฐและเอกชน มีความแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการ ๓ ประการ คือ
ประการแรก การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจหรืออํานาจทางการเมืองภาคเอกชนจะ
ดําเนินกิจการโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจของสินค้าและบริการ แต่ภาครัฐจะดําเนินงาน
โดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย ระเบียบ และภาษี
ประการที่สอง การแข่งขันหรือการผูกขาดอํานาจทางนิติบัญญัติมักจะจัดตั้งองค์การ
เพียงองค์การเดียว เพื่อให้บริการหรือขายสินค้า ดังนั้น องค์การของรัฐจึงมีอํานาจในการผูกขาด แต่
บริษัทเอกชนจะต้องแข่งขันกับบริษัทอื่นในตลาด

๑๐๖

Neustadt, R. E., American presidents and corporate executives, A paper prepared for a meeting of the national

academy of public administration's panel on presidential management, 1979).
๑๐๗
Pursley, R. D., & Snortland, N., Managing government organizations, Belmont, (CA: Duxbury Press, 1980), p. 16.
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การจัดการภาคเอกชนจึงเกี่ยวข้องกับราคาสินค้าและบริการ และส่วนประกอบของ
สินค้าและบริการ เพื่อทําให้สินค้าและบริการสามารถขายได้ในตลาด ภาคเอกชนจึงต้องเน้นเรื่องบัญชี
เพื่อกํากับต้นทุนต่อหน่วยให้สามารถมีกําไรได้มากที่สุด ทําให้ภาคเอกชนให้ความสําคัญกับเรื่อง
การเงินและบัญชี ในทางตรงข้ามฝ่ายขายหรือตลาดจะมีอิทธิพลน้อยสําหรับองค์การของรัฐ เนื่องจาก
ไม่ ต้ อ งแข่ งขั น กั บ บริ ษั ท ใด และประการสุ ด ท้ า ย การปกครองด้ ว ยคนคนเดี ย วหรื อ การปกครอง
ตามลําดับชั้น๑๐๘
การเปรียบเทียบความแตกต่างของภาครัฐและเอกชนในหัวข้อนี้ คือ การที่ดูว่ามีจํานวน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมากเท่าไรที่สามารถควบคุมเป้าหมายและการดําเนินงานขององค์การ
บริษัทภาคเอกชนดําเนินงานโดยขึ้นอยู่กับชั้นการบังคับบัญชาเพียงชั้นเดียว คือ ผู้บริหารสูงสุด แต่
องค์การของรัฐถูกฝังอยู่กับลําดับชั้นการบังคับบัญชาที่มากกว่า ทั้งที่เป็นองค์การของรัฐอื่นหรือไม่ใช่
องค์ การของรั ฐ จึ งเป็ นผลทํ า ให้ผู้บริหารขององค์การของรั ฐ มีอํานาจน้ อยกว่าภาคเอกชนในการ
ควบคุมโครงสร้างทรัพยากร และบุคลากร หรืออาจกล่าวได้ว่า ผู้บริหารภาครัฐอยู่ในตําแหน่งที่ไม่
เข้มแข็งในการนําการดําเนินกิจกรรมขององค์การ๑๐๙
การจัดการภาครัฐและเอกชน โดยทั่วไปแล้วในระบบเศรษฐกิจจะถูกแบ่งเป็น ๒ ภาค
คื อ ภาครั ฐ และภาคเอกชน ภาครั ฐ หมายถึ ง ภาคที่ ใ ห้ บ ริ ก ารหรื อ สิ น ค้ า ซึ่ ง ขอบเขตและความ
หลากหลายของการบริการและสินค้าไม่ได้ถูกเลือกโดยผู้รับบริการหรือผู้ซื้อโดยตรง แต่ขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งในระบบประชาธิปไตย คือผู้แทนของประชาชน๑๑๐ ความหมายนี้ไม่ได้ทําให้
เห็นขอบเขตทั้งหมดของกิจกรรมของภาครัฐ แต่ได้ให้ประเด็นที่สําคัญว่า ภาครัฐเป็นผลลัพธ์ของ
สาธารณชนหรือการตัดสินใจของนักการเมืองมากกว่าการใช้กระบวนการด้านตลาด ส่วนรัฐบาลเป็น
ฐานของการออกคําสั่ง คือ สามารถบังคับประชาชนให้ปฏิบัติตาม ในขณะที่ตลาดเป็นการใช้ความ
สมัครใจ และรัฐซึ่งเป็นองค์การเดียวที่มีสมาชิกได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และรัฐมีอํานาจที่จะบังคับซึ่ง
องค์การอื่นในระบบเศรษฐกิจไม่มี ปัจเจกบุคคลเลือกที่จะเป็นสมาชิกของสโมสร เลือกที่จะซื้อหุ้นใน
บริษัท หรือเลือกที่จะทํางานให้กับองค์การใดองค์การหนึ่ง... แต่ปัจเจกบุคคลจะไม่มองประเทศที่
ตนเองอาศัยอยู่เป็นทางเลือกและการที่จะเลือกอาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง คนนั้นถือว่าเป็น
สมาชิกของรัฐ ความจริงที่ปัจเจกบุคคลถูกบังคับให้เป็นสมาชิกของรัฐโดยปริยายนั้น ทําให้รัฐมีอํานาจ
ในการบังคับ ในขณะที่องค์การอื่นไม่มี หรือสามารถกล่าวโดยทั่วไปว่า กิจกรรมใด ๆ ของปัจเจก
บุคคลสามารถกระทําได้โดยสมัครใจยกเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับรัฐ การที่ปัจเจกบุคคลสามารถเป็น
๑๐๘

Knott, J. H., Comparing public and private management : Cooperative effort and principal-agent relationships, Journal of
Public Administration Research and Theory, 1993), p. 93.
๑๐๙
Bower, J., Effective public management, (Harvard Business Review, 1977), p. 131.
๑๑๐
Hicks, U. K., Public finance, (London : Oxford University Press, 1958), p. 1.
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สมาชิกของรัฐโดยไม่มีที่สิ้นสุด และการที่รัฐมีอํานาจบังคับทําให้รัฐบาลมีความแตกต่างโดยพื้นฐาน
จากภาคเอกชน แต่ภาคเอกชนก็มีวิธีทําให้ปัจเจกบุคคลปฏิบัติตาม คือการใช้สัญญา อย่างไรก็ตาม
หากเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับกฎหมายแล้วเอกชนเองก็ต้องถูกบังคับโดยระบบกฎหมายของรัฐอยู่ด๑๑๑
ี
จะเห็นได้ว่า ภาครัฐและภาคเอกชนจะถูกมองว่าถูกแยกกันโดยความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนกับการแบ่งระบบเศรษฐกิจออกเป็นเอกชน เนื่องจากทั้งสองภาคมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาซึ่ง
สามารถกล่าวได้ว่า ระบบทุนนิยมสมัยใหม่ เป็ นระบบผสมระหว่างภาครัฐและเอกชนและระบบ
เศรษฐกิ จ ก็ จ ะไม่ เ ป็ น ภาครั ฐ หรื อ เอกชน แต่ เ ป็ น ระบบที่ ผ สมกั น ระหว่ า งภาครั ฐ กั บ
เอกชน๑๑๒ ภาคเอกชนต้องอาศัยรัฐบาลในการสร้างสาธารณูปโภคและระบบกฎหมาย หากไม่มีทั้งสอง
อย่างนี้ตลาดไม่สามารถดําเนินต่อไปได้ รัฐบาลอาศัยภาคเอกชนในเรื่องการผลิตและการจําหน่าย
สินค้าและบริการ กับรายได้ในด้านภาษีจากภาคเอกชน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองภาคมีความซับซ้อน
มากกว่าจะด่วนสรุปว่าทั้งสองภาคต้องแยกจากกันหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามกัน
ประการแรก การตัดสินใจของภาครัฐอาจมีผลบังคับ เช่น พลเมืองสามารถถูกบังคับให้
ปฏิบัติตาม เช่น จ่ายภาษี ถูกเวนคืนที่ดิน แต่ธุรกิจเอกชนจะมีเสรีภาพมากกว่าในการทําตามอําเภอใจ
เช่น สามารถตั้งราคาขายสินค้าต่างกันกับผู้ซื้อต่าง ๆ กัน หรือสามารถปฏิเสธที่จะขายก็ได้ ประการที่
สอง ภาครัฐมีรูปแบบของความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างจากภาคเอกชน ในขณะที่การจัดการ
บริษัทโดยทฤษฎีต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน องค์การของรัฐ ต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ผู้นําทางการเมือง สภาผู้แทน สาธารณะชน และระบบตุลาการ ประการที่สาม ผู้บริหารสูงสุดของ
ภาครัฐต้องรับมือกับคําสั่งที่มาจากภายนอกหรือคําสั่งของนักการเมืองซึ่งโดยมากจะถูกกําหนดโดย
ผู้นําทางการเมือง ซึ่งแตกต่างจากองค์การภาคเอกชนที่ทุกระดับขององค์การจะมีความเข้าใจร่วมกัน
ว่า ต้องหารายได้เพื่อให้ได้กําไรสูงสุด แต่นักการเมืองอาจต้องการการกระทําจากภาครัฐที่อาจจะทํา
ให้หลักการจัดการที่ดีเสียไป หรือสามารถเปลี่ยนใจบ่อย ๆ ซึ่งการที่ต้องปฏิบัติตามความต้องการของ
นักการเมือง อาจนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างราชการหรือพนักงานของรัฐกับนักการเมืองได้ การ
ปฏิบัติตามคําสั่งทางการเมืองของภาครัฐไม่ได้หมายความว่า จะมีเหตุผลน้อยกว่าการปฏิบัติเพื่อหา
กําไรของภาคเอกชน แต่คําสั่งทางการเมืองทําให้การจัดการภาครัฐแตกต่างจากภาคเอกชน หาก
ภาครัฐ ส่วนใหญ่ต้องปฏิบั ติตามคําสั่ ง ที่ มาจากนัก การเมือง จะทําให้ข อบเขตการปฏิบัติง านของ
ผู้บริหารภาครัฐน้อยลง ประการที่สี่การวัดผลผลิตหรือประสิทธิภาพในการผลิตของภาครัฐเป็นสิ่งที่
ยาก เนื่ อ งจากภาครั ฐ ไม่ มี เ กณฑ์ วั ด ซึ่ ง ใช้ ผ ลกํ า ไรเช่ น เดี ย วกั บ ภาคเอกชน ทํ า ให้ ก ารวั ด ผลการ
ปฏิบัติงานในภาครัฐไม่ว่าระดับบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ เป็นไปด้วยความยาก ซึ่งอาจจะนําไปสู่การ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาจจะเกิ ด กั บ ภาคเอกชนได้ แต่ โ ดยทั่ ว ไปแล้ ว เกิ ด น้ อ ยกว่ า
๑๑๑
๑๑๒

Stiglitz, J. E., The economic role of the state, Cambridge, (MA: Blackwell, 1989), p. 21.
Musgrave, R. A., & Musgrave, p. B., Public finance in theory and Practice (5th ed.), (New York, 1989), p. 4.
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ภาครัฐ ประการที่ห้า การที่ภาครัฐมักจะมีขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย ทําให้การควบคุมและ
การประสานงานเป็นไปด้วยความยาก และหากต้องเป็นการประสานงานด้วยเหตุผลทางเมืองจึงทําให้
ยากยิ่งขึ้น โดยสรุป Hughes เห็นว่า ความแตกต่างของภาครัฐและภาคเอกชนมีมากพอที่ภาครัฐควรมี
รูปแบบการจัดการเฉพาะเป็นของตนเองไม่ใช่แค่หยิบยืมจากภาคเอกชน ซึ่งมีนักวิชาการเห็นด้วยกับ
(1997 ) กล่ า วว่ า การจั ด การภาครั ฐ แตกต่ า งจากการจั ด การของ
ข้ อ สรุ ป นี้ เช่ น Flynn
ภาคเอกชน๑๑๓ Allison (1982) เห็นเช่นเดียวกันว่า “การจัดการภาครัฐและเอกชนอย่างน้อยมีความ
แตกต่างเช่นเดียวกับมีความเหมือนกัน แต่ความแตกต่างมีความสําคัญมากกว่าความเหมือน” และเห็น
ว่า “แนวความคิดที่จะสามารถนําเอาหลักปฏิบัติและประสบการณ์ในการจัดการของภาคเอกชนโอน
มาใช้กับภาครัฐโดยตรง เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมีนัยสําคัญเป็นความคิดที่ผิด” การปรับใช้แนว
ปฏิบัติของภาคเอกชนอาจเป็นประโยชน์ แต่ควรคํานึงถึงความแตกต่างพื้นฐานของทั้งสองภาคด้วย๑๑๔
กล่าวได้ว่า เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐกับเอกชนเป็นการพยายามอธิบายถึงการ
นําเอาวิธีการจัดการในรูปแบบของเอกชนมาปรับเปลี่ยนใช้ในการบริหารจัดการในภาครัฐให้มากขึ้น
เพราะมองว่า การบริ ห ารภาครัฐ ในอดี ต นั้ น ย่ อมไม่ มี ค วามคล่ อ งตัว การปรั บ ตั ว ที่ช้ า มี ขั้ น ตอน
มากมาย การบริหารแบบมีอคติต่อระบบ รวมทั้งวัฒนธรรมที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงจึงทําให้
ภาครัฐจึงมีการปรับตัว และพัฒนาองค์กรของตนเองให้มีความยึดหยุ่น มีประสิทธิภาพ การสร้างผู้นํา
การบริหารอย่างมืออาชีพ การทีมงานให้มีความสามารถตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
จนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้

๔.ข้อเสนอแนะเพื่อการกํากับดูแลกิจการบ้านเมืองที่ดีของภาครัฐและเอกชน
การกํากับดูแลกิจการบ้านเมืองที่ดีของภาครัฐและเอกชน เป็นแนวคิดที่แตกต่างกันโดย
เป้าหมายและวิธีการดําเนินกิจกรรม ในภาครัฐระบบการบริหารราชการจะมีแนวคิดพื้นฐานมาจาก
Mex Weber ในขณะที่การบริหารดําเนินการภาคเอกชนได้รับอิทธิพลอย่างมากของอดัม สมิท แนวเสรี
นิยมในการแสวงหากําไรอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้การบริหารภาครัฐจะมุ่งไปที่ภาคการบริการ
ประชาชนและการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่วนภาคเอกชนมุ่งที่จะทํากําไรให้กับบริษัทของ
ตนเองเพื่อและมุ่งการแข่งขันในทางเทคโนโลยีและอื่นๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามในโลกยุคใหม่การบริหาร
ภาครัฐมุ่งที่นําเอาวิธีการของภาคเอกชนมาใช้ในการบริหารมากขึ้นแต่วิธีการไม่ใช่เพื่อหารแข่งขันที่จะ
แสวงหากําไรอย่างเอกชน ดังนั้น ผู้เขียนยังเห็นมุมมองที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ต่างก็มุ่งที่ไปภาค
๑๑๓
๑๑๔

Flynn, N., Public sector management (3rd ed.), (London : Prentice-Hall Harvester, 1997), p. 12.

Allison, Graham Public and Private Management : Are they fundamentally alike in all unimportant respects?, In S.
Frederick (Ed.), Current issues in public administration, (New York: St Martin's Press, 1982), p. 29.
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ประชาชนเป็นสําคัญดังนั้น จึงขอเสนอความคิดเห็นบางประการที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดในทางการ
บริหารได้ ดังต่อไปนี้
๑) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องมุ่งการให้ความสําคัญด้านคุณภาพ ในภาครัฐจะต้อง
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม จริงใจ และการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนที่ดีมรไม่เลือกว่า
บุคคลนั้นจะยากดี มีจน หรือนับถือศาสนาอะไรก็ตาม จะต้องมองประชาชนในฐานะเพื่อนมนุษย์
ด้วยกันที่ได้รับความทุกข์อยู่ให้มีความสุขอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งการกระทํา การพูดและจิตใจเมตตา
อย่างถึงที่สุด ส่วนภาคเอกชนจะต้องผลิตสินค้าให้มีคุณภาพหรือเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตโดย
หากสินค้านั้นไม่มีคุณภาพตามที่ติดฉลากก็ควรที่แสดงคุณธรรมอย่างมีจิตสํานึกรับผิดชอบ นอกจากใน
ภาคการบริการตามสถานที่ต่างๆ การจัดบริการแก่ประชาชนมีความเหมาสมกับราคาที่ตั้งไว้หรือไม่
ซึ่งบางครั้งการตั้งราคาในการบริการในประเทศไทยบางอย่างยังสูงอยู่มากซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากบุคคล
นั้นไม่มีเงินไม่ทองก็จะไม่รับบริหารในกรณีคลินิกที่ตั้งอยู่เรียงรายในตามหัวเมืองทั่วไป เป็นต้น ซึ่งการ
บริหารอย่างมีคุณภาพนอกจากเป็นการยกระดับให้การการท่องเที่ยวแล้วยังสามารถสร้างความเชื่อถือ
ให้กับชาวต่างชาติอีกด้วย
๒) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องมุ่งการบริหารเชิงธรรมาภิบาลให้มากขึ้น การปรับ
ทิศทางของการกํากับดูแลในส่วนภาครัฐนั้นถือได้ว่า การเปลี่ยนแปลงระบบดังกล่าวเป็นการบริหารที่
ทันสมัยมีความเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์แต่กระนั้นการประเมินผลการทํางานขององค์กรภาครัฐก็
เป็นสิ่งที่ควรกระทําไปพร้อมๆกับการปฏิบัติงานของข้าราชการเพราะหากปล่อยให้มีการบริหารไป
อย่างไร้การตรวจสอบก็จะทําให้ธรรมาภิบาลคงเป็นเพียงหลักการที่ร่างเอาไว้อย่างสวยงายแต่ไม่
สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาประเทศได้เลย นอกจากนี้ การปรับทิศทางการบริหารจะต้องมุ่งไปที่ให้
ประชาชนเป็นศูนย์การในการรับบริหารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น ส่วนภาคเอกชนการ
ปฏิบัติตามหลักนิติธรรมและความรับผิดชอบถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารจัดการองค์กร จะต้อง
ปฏิบัติไปตามกฎหมายบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด เช่น การเสียภาษีให้กับรัฐ เป็นต้น และความรับชอบ
ต่อสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ปล่อยนําเสียและสร้างมลพิษในแต่ละรอบ
ปีไม่ใช้น้อยหากการบริหารนําไปสู่การสร้างจิตสํานึกรักษ์ชุมชนก็ควรที่ทําการพื้นฟูและออกค่าใช้จ่าย
ในการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นๆ เป็นต้น

๕.บทสรุปวิเคราะห์
กรอบแนวคิดการบริหารยุคใหม่ เป็นแนวคิดที่มีลักษณะของพัฒนาการทางวุฒิปัญญาที่
จะต้องทําความเข้าในเบื้องต้นก็คือ คําว่า การบริหารกับการจัดการ ซึ่งมีการใช้คําทั้งสองมีความ
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แตกต่างกัน การบริหารนั้นใช้ในลักษณะเกี่ยวกับสาธารณะหรือเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐหรือที่
เรียกว่า การบริหารรัฐกิจ มีผลประโยชน์ของประชาชนเป็นพื้นฐาน โดยจะไม่มุ่งตัวผลกําไรแม้ว่าจะ
เป็นในส่วนของการบริการประชาชนและการบริหารนโยบายไปสู่เป้าหมายโดยมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นตัวชี้วัดการบริหารนั้น ส่วนคําว่า การจัดการ จะไม่นิยมใช้กับระบบราชการ เพราะ
มองไปถึงองค์กรที่มุ่งแสวงหาผลกําไรซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับระบบเอกชนหรือที่เรียกว่าการบริหารธุรกิจ
ส่วนความหมายของคําว่าการบริหาร นักคิดหลายท่านได้ให้ความหมายที่แตกต่างกันไป แต่เมื่อสรุป
ความรวมแล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า การบริ ห าร คื อ กิ จ กรรมหรื อ ภาระใด ๆ ในองค์ ก ารที่ ที่ ก ระทํ า เพื่ อ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ ที่จะพยายามสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งในทุกมิติเพื่อความอยู่รอดของ
องค์การซึ่งอยู่ในรูปของกระบวนการที่มุ่งสู่เป้าหมายให้เร็ว สั้น เสียเวลาคนวัสดุและเงินน้อยที่สุดเป็น
ต้น
การบริหารภาคเอกชน มีส่วนในการขยายฐานองค์ความรู้ในเชิงของนโยบายที่ตอบสนอง
ความต้องการของผลกําไรที่สามารถกําหนดทิศทางที่ชัดเจนภายใต้กลไกที่นําไปปฏิบัติได้ซึ่งสามารถ
บริ ห ารจั ด การทั้ ง คน เงิ น วั ส ดุ และองค์ ค วามรู้ อื่ น ๆในกระแสหลั ก ได้ อี ก ด้ ว ยโดยการปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหาอุปสรรค หรือแม้การปฏิรูปในระดับตัวโครงสร้างขององค์การ และการสร้าง
ค่านิยมที่สอดคล้องกับการพัฒนาชาติในมิติที่สังคมต้องการซึ่งอาจจะต้องมีนักบริหารเป็นตัวแปรที่จะ
กําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ กระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์การทํางานเชิงรุกที่สามารถบอกทิศทางที่ดี
และเป็นไปได้ ตามกฎเกณฑ์กติกาขององค์การนั้นๆภายใต้เงื่อนไขของการกระจายอํานาจซึ่งมีกรอบ
อยู่ ค วามร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว น ให้ เ ข้ า มากํ า หนดเป้ า หมายขององค์ ก ารร่ ว มกั น ในทุ ก ๆระดั บ
นอกจากนี้ การบริหารภาครัฐ และการบริหารภาคเอกชนร่วมด้วย ซึ่งเป็นผลให้เกิดการบูรณาการของ
ชุดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการในยุคเก่ากับการบริหารจัดการในยุคใหม่ ว่ามีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันในลักษณะใด ที่เป็นกลไกสําคัญที่ทําให้เกิดการยอมรับด้วยหลักวิชาการในปัจจุบัน ดังนั้น
จะเห็นได้ว่าการบริหารทั้งระบบราชการและเอกชนมีความจําเป็นอย่างมากในการนําเอาองค์ความรู้
ทางทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความทันสมัยเท่าทันต่อโลกยุค
ปัจจุบนั
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การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างการพึง่ พาตนเอง
An analytical study of Buddadhamma in improving self- reliance
พระครูนิวิฐปัญญากร (ตุลพงศารักษ์)
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื่ อ ง การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ห ลั ก พุ ท ธธรรมในการเสริ ม สร้ า งการพึ่ ง พาตนเอง มี
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ๓ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการเสริมสร้างการ
พึ่งพาตนเองในสังคมไทย ๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างการพึ่งพาตนเอง ๓) เพื่อเสนอ
แนวทางในการนําหลักพุทธธรรมมาใช้ในการเสริมสร้างการพึ่งพาตนเอง การศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร คือคัมภีร์พระไตรปิฎก ตลอดจนเอกสาร ตําราวิชาการ ผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วประมวล
ข้อมูลโดยนํามาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา และนําเสนอสรุปการวิจัยด้วยวิธีนําเสนอผลการวิจัยเชิง
พรรณนา มีผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
การพึ่งพาตนเอง เป็นการแสดงออกถึงความพยายามที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่ตนมีอยู่กระทํา
สิ่งใดๆ ให้สําเร็จด้วยตนเอง และแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยสามารถพึ่งตนเองได้ ๕ ด้าน
คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้าน
จิตใจ
หลักพุทธธรรมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนไทยอย่างแนบแน่น ดังนั้นหลักพุทธ
ธรรมจึงมีส่วนในการเสริมสร้างให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านต่างๆ คือ ๑) ด้านเศรษฐกิจ เช่น
หลักทิฏฐธัมมิ กัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ อิ ทธิบาท ๔ เป็นต้น ๒) ด้านทรั พยากรธรรมชาติ เช่น หลักโภชเน
มัตตัญญุตา หลักสันโดษ เป็นต้น ๓) ด้านเทคโนโลยี เช่น หลักโยนิโสมนสิการ และมัชฌิมาปฏิปทา เป็นต้น ๔)
ด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น หลักศีลหรือวินัย หลักสังคหวัตถุ ๔ เป็นต้น และ ๕) ด้านจิตใจ เช่น หลัก
กรรมฐาน ๒ ไตรลักษณ์ ๓ เป็นต้น
หลักพุทธธรรมนั้นสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติตาม
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตทางเศรษฐกิจโดยยึดทางสาย
กลาง พออยู่ พอกิน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ๒) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้สามารถจัดการ
ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด โดยยึดอยู่บนหลักของความยั่งยืนสูงสุด ๓) ด้านเทคโนโลยี เพื่อให้รู้จักเลือกบริโภค
เทคโนโลยีแต่พอดี เหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ๔) ด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้
สามารถดํารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และรู้จักการแบ่งปัน และ ๕)
ด้านจิตใจ เพื่อให้เป็นผู้มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตสํานึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติ

ABSTRACT
The objectives of the research were to 1) to study the concept and procedure in
improving self-reliance in Thai society, 2) to study Buddha Dhamma in improving self-
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reliance, 3) to suggest the ways in the application of Buddha Dhamma in improving selfreliance .
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
Self-reliance is the expression of attempt to apply the knowledge and the
capacity in doing something successful and solving problems appropriately by being selfreliance: Economic, Natural Resource and Environment Technology, Culture and Mind.
Buddha Dhamma has the relationship with the way of life of Thai people closely.
Therefore, Buddha Dhamma principle in improving the self-reliance for Thai people in
various aspects, 1) Economics: Dhitthammikattha-Samvattanika-Dhamma , the four
Iddhipadas, 2) Natural Resource: Bhochane-Mattanyuta, Santoso, 3) Technology:
Yonisomanasikara and Mjjhima patipada, 4) Social and Cultural: Sila or Vinaya and the four
Sanghawutthu and 5) Mind: the two Kammatthana and the three Tilakkahana.
Buddha Dhamma can be applied in the living to give the practitioners perform
according to, 1) for economics to be able to economically by holding the middle way
according to Efficient Economy, 2) Natural Resource, to be able manage the resource
diligently by holding the principle of constancy, 3) for the technology to know selecting the
consume of suitable technology with position of oneself society and environment , 4)
Society and Culture to be able live with helping together and sharing and 5) for the mind to
be the person who has the heart-hard mind, the good consciousness and realization.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
สถานการณ์ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์อันเนื่องมาจาก
ความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยม วัฒนธรรมของประชาคมโลกทําให้ระบบทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมากขึ้น แต่ในความเจริญนั้นไม่สามารถที่จะขจัดปัญหาความยากจนของ
มนุษย์ชาติให้หมดไปจากโลกนี้ได้
ในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างรวดเร็ว
ทําให้สังคมตกอยู่ภายใต้กระแสวัตถุนิยม ขาดความรับผิดชอบและจิตสํานึกสาธารณะ ทําให้ประเทศไทย
ประสบปัญหาความยากจนและการพึ่งตนเองไม่ได้ของประชากร ซึ่งปัญหาความยากจนและการพึ่งตนเองไม่ได้
ดังกล่าว เป็นปัญหาที่สําคัญที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยพยายามขจัดให้หมดสิ้นไป แต่กลับพบว่านอกจากความ
พยายามดังกล่าวจะไม่บรรลุผลแล้ว ยังทําให้จํานวนคนยากจนที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้เพิ่มมากขึ้นไปอีก
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เช่นเดียวกับประเทศไทย ที่ให้ความสําคัญในการต่อสู้กับปัญหาความยากจนและพึ่งตนเองไม่ได้มาโดยตลอด
โดยเฉพาะในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เป็นผลให้ปัญหาความยากจนและพึ่งตนเองไม่ได้เริ่มคลี่คลายลง
อย่างไรก็ตามจากการที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ส่งผล
ให้ปัญหาความยากจนและพึ่งตนเองไม่ได้มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และเป็นปัญหาระดับชาติที่มี
ความสําคัญอีกปัญหาหนึ่งซึ่งจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเป็นระบบ โดยหลักการที่รัฐบาล
นํ า มาดํ า เนิ น การแก้ ปั ญ หาที่ มี ค วามสํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง เป็ น หลั ก ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดย
ตลอด รวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง คํานึงถึงความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความคิด ความรอบคอบ และคุณธรรม
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากหลักพุทธธรรมใน
พระพุทธศาสนาที่สอนในเรื่องการพึ่ งตน อตฺ ตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตน ความรู้จักคําว่า
พอเพียง คือ พอใจตามมี ยินดีตามได้ ตามหลักสันโดษ และรู้จักคําว่าพอดี มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง
โดยให้มีความสุขกาย และสุขใจไปด้วยกัน
จากปัญหาดังกล่าว ทําให้มองเห็นถึงความสําคัญของหลักพุทธธรรมที่จะสามารถนํามาใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินชีวิตเพื่อเสริมสร้างการพึ่งพาตนเอง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะดําเนินการวิจัยในการ
เสริมสร้างการพึ่งพาตนเองโดยใช้หลักพุทธธรรมมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และเสนอแนวทางในการนํา
หลักพุทธธรรมมาเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองอย่างเป็นระบบ

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการเสริมสร้างการพึ่งพาตนเอง
ในสังคมไทย
๒.๒ เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างการพึ่งพาตนเอง
๒.๓ เพื่อเสนอแนวทางในการนําหลักพุทธธรรมมาใช้ในการเสริมสร้าง
การพึ่งพาตนเอง

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytical Research) โดยการศึกษาค้นคว้า
ทางเอกสาร (Documentary Investigation) โดยมีขั้นตอนในการวิจัยดังนี้
๓.๑ ศึกษาหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างการพึ่งพาตนเอง ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก อรรถกถา
ฎีกา และคัมภีร์รองๆ ลงมาและเอกสารบทความทางวิชาการ ที่ได้มีการอธิบายไว้ประกอบในการวิจัย
๓.๒ ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองที่ปรากฏในสังคมไทยจาก
ตําราวิชาการ วารสาร เอกสารงานวิจัยและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ ประมวลข้อมูล โดยนํามาศึกษาวิเคราะห์ตามขอบเขตของการวิจัย และนําเสนอสรุปการ
วิจัยด้วยวิธีนําเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Method)

๔.สรุปผลการวิจัย
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จากการดําเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างการพึ่งพาตนเอง
ผลการวิจัยพบว่า
(๑) แนวคิดและทฤษฏีการเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองในสังคมไทย พบว่า การพึ่งพาตนเอง
เป็นการแสดงออกถึงความพยายามที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่ตนมีอยู่กระทําสิ่งใดๆ ให้สําเร็จด้วยตนเอง มี
ความเป็นอิสระในการคิดริเริ่มและตัดสินใจด้วยตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบและเชื่อมั่น
ในผลการกระทําด้วยตนเองอย่างมั่นใจ และแก้ไขปัญหาและอุปสรรค อย่างถูกต้องเหมาะสม ยอมรับใน
ความสามารถของตน มีความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อตนเอง นักวิชาการได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพึ่งพา
ตนเองอย่างหลากหลาย สามารถสรุปได้ ๕ ด้าน คือ
(๑.๑) ด้านเศรษฐกิจ เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักความพออยู่
พอกิน พอใช้ และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง ไม่จําเป็นต้องดิ้นรนขวนขวายหาเงินหาทองมาใช้จ่ายในการ
ดํารงชีวิตประจําวันอย่างฟุ่มเฟือย เป็นการดําเนินชีวิตโดยยึดทางสายกลาง "พออยู่ พอกิน" ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานจนเกินไปนัก ก็จะทําให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตาม
สมควรแก่อัตภาพ
(๑.๒) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการใช้และ
จัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาด พร้อมทั้งหาทางเพิ่มคุณค่า โดยยึ ดอยู่บนหลักของความยั่งยืนและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
(๑.๓) ด้านเทคโนโลยี เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตอย่างสูงสุด สอดคล้องกับความต้องการของสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
(๑.๔) ด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นในการสร้างวิถีชีวิตให้ดําเนิน
ไปด้วยความเรียบง่าย มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และรู้จักการแบ่งปันดํารงชีวิตแบบพออยู่ พอ
กินไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตตามฐานะขอตนเอง เน้นการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต โดย
แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอนคือ ๑) พึ่งตนเองได้ ๒) อยู่ได้อย่างพอเพียง ๓) อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร และ ๔) อยู่ดี
ยิ่งขึ้นด้วยการเรียนรู้
(๑.๕) ด้านจิตใจ เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นในการสร้างจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตสํานึกที่ดี มี
จิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอม ซื่อสัตย์ สุจริตเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อให้สามารถต่อสู้กับปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ทั้งการหาเลี้ยงชีพ การพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้า การยึดมั่นปฏิบัติตนตามหลักทางสายกลาง
หรือมัชฌิมาปฏิปทา ดังกระแสพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าให้รู้จักพอ พอใจ และพอดี
(๒) หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างการพึ่งพาตนเอง พบว่า หลักพุทธธรรมกับวิถีชีวิตของคน
ไทยหรือสังคมไทย มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและกันอย่างแนบแน่น เนื่องจากประเทศไทยนั้นเป็นสังคมหนึ่ง
ซึ่งยอมรับพระพุทธศาสนา และได้รับการหล่อหลอมจากหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนามายาวนาน
ดังนั้นหลักพุทธธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาจึงมีส่วนในการเสริมสร้างให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้
คือ หลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ กามโภคีสุข ๔ จักร ๔ โภควิภาค ๔ โภคอาทิยะ ๕ สัปปุ
ริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม ๗ และนาถกรณธรรม ๑๐ หลักพุทธธรรมเหล่านี้มีส่วนเสริมสร้างให้คนไทย
สามารถพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจได้ หลักโภชเน มัตตัญญุตา สันโดษ กตัญญูกตเวที พรหมวิหาร ๔ ปธาน ๔
และกุ ล จิ รั ฏ ฐิ ติ ธ รรม ๔ หลั ก พุ ท ธธรรมเหล่ า นี้ มี ส่ ว นเสริ ม สร้ า งให้ ค นไทยสามารถพึ่ ง พาตนเองด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติได้ หลักโยนิโสมนสิการ และมัชฌิมาปฏิปทา หลักพุทธธรรมเหล่านี้มีส่วนเสริมสร้างให้คน
ไทยสามารถพึ่งพาตนเองด้านด้านเทคโนโลยีได้ หลักศีลหรือวินัย ธรรมทําให้งาม ๒ ธรรมมีอุปการะมาก ๒
ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ฆราวาสธรรม ๔ และสังคหวัตถุ ๔ หลักพุทธธรรมเหล่านี้มีส่วนเสริมสร้างให้คนไทย
สามารถพึ่งพาตนเองด้านด้านสังคมและวัฒนธรรมได้ หลักกรรมฐาน ๒ ไตรลักษณ์ ๓ สติปัฏฐาน ๔ พละ ๕
และเวสารัชชกรณธรรม ๕ หลักพุทธธรรมเหล่านี้มีส่วนเสริมสร้างให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองด้านจิตใจได้
(๓) แนวทางในการนําหลักพุทธธรรมมาเสริมสร้างการพึ่งพาตนเอง พบว่า การนําเอาหลักพุทธ
ธรรมที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองของสังคมไทยได้นั้น ต้องประสานความร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ กล่าวคือ องค์กรหรือสถาบันหลักในชุมชนท้องถิ่นมาเป็นยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนา อันได้แก่ การนําเอาสถาบันที่สําคัญในชุมชน ๓ สถาบัน คือ สถาบันการปกครอง (บ้าน) สถาบัน
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ศาสนา (วัด) และสถาบันการศึกษา (โรงเรียน) มาเป็นกลไกในการพัฒนาและสร้างชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตทางเศรษฐกิจโดยยึดทางสาย
กลาง "พออยู่ พอกิน" ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานจนเกินไป อันเป็นแนวทางให้
สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้ดํารงอยู่ไม่ให้เสื่อมไปจนหมดสิ้นหรือไม่ให้เสียสมดุลธรรมชาติ รวมถึงการ
จัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาด พร้อมทั้งหาทางเพิ่มคุณค่า โดยยึดอยู่บนหลักของความยั่งยืนสูงสุด ด้าน
เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถเลือกบริโภคเทคโนโลยีแต่พอดี คือไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป พอดีต่อความ
จําเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถ
ดํารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และรู้จักการแบ่งปัน ดํารงชีวิตแบบพอ
อยู่พอกิน ไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตตามฐานะขอตนเอง รู้จักสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และด้านจิตใจ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ผู้ มี จิ ต ใจที่ เ ข้ ม แข็ ง มี จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี สร้ า งสรรค์ ใ ห้ ต นเองและชาติ โ ดยรวม มี จิ ต ใจเอื้ อ อาทร
ประนีประนอม ซื่อสัตย์ สุจริตเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีจิตใจที่เข้มแข็งและมีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต
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การบําเพ็ญศีลบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท: กรณีศึกษาพระภูริทัตตชาดก
The fulfillment of morality perfection in Theravada Buddhism
: A case study of Bhuritatta jataka
พระชินาธิ ชินวโร (เพชรพิทักษ์)
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาศีลในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒) เพื่อศึกษาศีลบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๓) เพื่อศึกษาการบําเพ็ญศีลบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท :
กรณีศึกษาภูริทัตชาดก
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary
Research) โดยได้รวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร คือคัมภีร์พระไตรปิฎก ตลอดจนเอกสาร ตําราวิชาการ ผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วประมวล
ข้อมูลโดยนํามาศึกษาวิเคราะห์ ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา และนําเสนอสรุปการวิจัยด้วยวิธีนําเสนอผลการวิจัย
เชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า
๑.ศีลเป็นหลักประพฤติทางกาย วาจา และการเลี้ยงชีพสุจริต โดยมีเจตนาเป็นเครื่องประพฤติที่
ทําให้งดเว้นจากทุจริต เพื่ออบรมจิตใจให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลาย ศีลเมื่อประพฤติปฏิบัติถูกต้องตรงตาม
หลักการทั้งหลาย สภาพจิตใจก็จะเป็นอิสระจากตัณหาทั้งหลาย ประโยชน์ที่ได้จากศีลคือ การควบคุมความ
ประพฤติ ป้องกันไม่ให้ตกไปสู่ความชั่ว จิตใจสงบจากกิเลสเป็นสมาธิ มีปัญญาที่เกื้อกูลแก่การกําจัดอวิชชา
และเป็นบาทฐานแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้น ดังนั้นจึงควรนําศีลมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความไม่ประมาท
๒.ศีลบารมี คือการบําเพ็ญศีลให้ยิ่งยวดขึ้นไปอีกศีลบารมี ในพระไตรปิฎก ได้ให้ความหมาย
หนึ่งคือ เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติธรรม อีกความหมายหนึ่งคือ เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย
สูงสุดคือหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ ลําดับขั้นของบารมีคือ บารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี ระยะเวลาใน
การบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ เมื่อเริ่มต้นได้รับการพยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อน คือ สี่อสงไขย
แสนกัป ความเต็มเปี่ยมของบารมีนั้น ยังมีขอบเขตในแต่ละการบรรลุธรรมด้วย กล่าวคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จะต้องมีความเต็มเปี่ยมของบารมีในขอบเขตที่มากกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าและลดหลั่นลงมาตามลําดับจนถึง
ระดับอริยบุคคลคือ พระโสดาบัน
๓.พระภูริทัตได้บําเพ็ญบารมีซึ่งเป็นของพุทธการกธรรม เป็นธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้า โดยจะต้องบําเพ็ญ
ศีลให้มั่นคงดุจจามรีที่ต้องรักษาขนหางของตน และต้องบําเพ็ญศีลในภูมิทั้ง ๔ อันได้แก่ ปาฏิโมกขสังวรศีล, อินทรียสังวร
ศีล, อาชีวสังวรศีล, และปัจเจเวกขณศีลให้สมบูรณ์อีกด้วย โดยหากเมื่อพิจารณาตามสิ่งที่พระภูริทัตได้ประกาศที่จะสละ
ได้แก่ ผิวก็ดี หนังก็ดี เอ็นก็ดี กระดูกก็ดี ซึ่งเป็นอวัยวะแล้ว ลําดับขั้นของการบําเพ็ญศีลบารมีของพระภูริทัต จึงเป็น
ศีลอุปบารมี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อไปเกิดในสวรรค์ ศีลนั้นยังเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ เพื่อให้บรรลุถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ
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ประโยชน์และคุณค่าของการรักษาศีลของพระภูริทัตนั้น เป็นธรรมที่จะต้องบําเพ็ญเพื่อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณทําให้เกิด
การอุบัติขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีนามว่าโคคม

ABSTRACT
The purposes of this thesis were in threefold: 1) to study Morality in Theravada
Buddhism 2) to study Morality Perfections in Theravada Buddhism 3) to study the practicing
of Morality Perfections in Theravada Buddhism : A case study of Bhuritatta Jataka.
This study was documentary research collected data from Tipitaka scriptures as
well as academic texts. The various related researches processed of analytical study in
concept of context analyzing and then presented summary of the research by presenting
the results of a descriptive research.
The result of research found that
1) The Morality was principle of physical, verbal behaviors and make a right
living which was the models of behavior for stopping bad actions in order to train mind in
good actions. The Morality when practiced its principle correctly, mind condition would be
free from passions, the benefits of Morality have to control behaviors, to protect not to fail
in bad actions, peaceful mind “ without passion” based on concentration which there was
beneficent wisdom in order to get rid of ignorance and based on pureness released so, have
to bring Morality to be principle in behavior and practicing continuously with carefulness.
2) Morality Perfections were to practice Perfections in order to increase more
superior Morality Perfections, in Tipitaka gave a meaning “ the goal of practicing Dhamma”
and one more “ was the way of practicing to attain the absolute goal” ( without passion )
to be Arahanta. The orders of Perfections were : Parami, Upaparami and Paramatthaparami
during that period in practicing Perfections of Phra Podhidhisatta who he was predicted by
the former Buddha for Four Incalculable and One hundred-thousand world-cycle, the
fullness of the Perfections made each extents of attaining Dhamma also, that is, The Lord
Buddha had to be full of the Perfections in extents more than Phra Paccekabuddha and
then in descending order to a noble one who has attained the first stage of holiness.
3) Phra Bhuritatta practiced Buddhakaraka-Dhamma Perfection which was
Dhamma for the Buddhahood and had to practice permanent Perfections as if yak has to
take care of his tail’s wool. And had to practice Morality in the four Bhumis, including
Patimokkhasamvarasila, Indriyasamvarasila, Ajivasamvarasila and Paccavekkhanasila to be
more perfect. When considered according to Phra Bhuritatta announced to omit organs,
including skin, peel, ligament and bone. The order of practicing Phra Bhuritatta’s Morality
Perfections was Morality Internal Perfection, its objective was born in heaven. The Morality
was the way of enlightenment in Podhiyana to attain Sammasamdodhiyana which was
benefit and value for observing the precepts of that Bhuritatta, that is Dhamma needs to
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practice to attain Sammasambodhiyana caused by giving the birth of The Lord Buddha
named Gotama.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ชาดก เป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาเกิดในชาติสุดท้ายและได้ตรัสรู้เป็น
พระสัมมาพุทธเจ้า เรื่องราวของชาติหนึ่ง ๆ ก็เรียกว่าชาดกหนึ่ง ๆ รวมทั้งสิ้น ๕๔๗ เรื่อง (ซึ่งน่าจะเป็น ๕๕๐
เรื่อง แต่เดิมและต่อมาหายไป ๓ เรื่องในภายหลัง) ชาดกอรรถกถาเริ่มต้นตรงที่กล่าวถึงทูเรนิทาน คือ
พระพุทธเจ้าเริ่มทําความเพียรเพื่อหวังพุทธภูมิในชาติที่เกิดเป็นสุเมธดาบส แล้วกล่าวถึงพระพุทธเจ้าในอดีต
๒๔ พระองค์ที่กล่าวพยากรณ์รับรองพระโพธิสัตว์ของเราว่าจะได้ตรัสรู้พระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่
๒๕ คือ เจ้าชายสิทธัตถะโคตมะนี้เอง๑
บรรดาชาดกทั้ง ๕๔๗ เรื่องนี้ ชาดก ๑๐ เรื่องสุดท้ายในมหานิบาตชาดก คือ เตมิยชาดก มหา
ชนกชาดก สุวรรณสามชาดก เนมิราชชาดก มโหสถชาดก ภูริทัตตชาดก จันทกุมารชาดก มหานารทกัสสป
ชาดก วิธุรชาดก และเวสสันดรชาดก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศที่โดดเด่นที่สุด ปรากฏอยู่
ในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ ชื่อ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เป็นชาดกที่คนไทยให้ความสนใจและให้
ความสําคัญมากกว่าชาดกอื่น ๆ๒
ภูริทัตชาดก คือพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตทรงบําเพ็ญศีลบารมี ภูริทัตตกุมาร
ฉลาดกว่าผู้อื่น บิดาจึงมอบหมายงานให้ทํามากกว่า คราวหนึ่ง ทัตตกุมาร ได้ติดตามพระบิดาและท้าววิรูปักษ์
เข้าเฝ้าท้าวสักกเทวราช ทัตตกุมารได้แสดงความสามารถให้ท้าวสักกะโปรดปราน จึงตั้งชื่อให้ว่า ภูริทัตตกุมาร
(พระกุมารผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดิน) ภูริทัตตกุมารหมั่นรักษาศีล เพราะรู้ว่าผลของการรักษาศีลจะได้
เกิดเป็นเทพบนสวรรค์ ครั้งหนึ่งพระองค์ขออนุญาตพระบิดาพระมาร ดามารักษาศีลบนโลกมนุษย์ พระองค์
รักษาศีลอย่างเคร่งครัด อธิษฐานจิตไว้มั่นคงว่า หนัง เอ็น กระดูก เลือดเนื้อ หากผู้ใดต้องการก็จง เอาไปเถิด
ไม่ปกป้อง ไม่หวง ยินดีสละให้ ต่อมาพราหมณ์จับตัวพระภูริทัตไปแสดงต่าง ๆ นาๆ ได้รับทุกขเวทนาแสน
สาหัส แต่ก็ไม่ยอมทําร้ายตอบเพราะกลัวจะเสียศีลที่ทรงบําเพ็ญ
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องภูริทัตชาดก ทั้งในแง่ของความหมายและความเป็นมา
หลักธรรมต่าง ๆ ในเรื่องนี้ และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทยในด้านต่าง ๆ เรื่องภูริทัตชาดกมีความสําคัญต่อวิถีพุทธ
เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการบําเพ็ญศีลและขันติบารมี การศึกษาเรื่องศีลบารมี ของภูริทัตชาดก
จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ พุ ท ธศาสนิ ก ชนในฐานะที่ เ ป็ น ชาดกที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ขนบประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมไทย
การศึกษาภูริทัตชาดกจึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และการนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิตและสังคมไทยสืบ
ต่อไป

๑

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา “วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๕), หน้า ๓๕-๓๗.
๒
พระมหาพิทักษ์ สุเมโธ (ทองเหลือง), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสุวรรณสามชาดก”,วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙),หน้าที่ ๑.
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๒.วัตถุประสงค์การวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาเรื่องศีลในพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๒ เพื่อศึกษาศีลบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๓ เพื่อศึกษาการบําเพ็ญศีลบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท กรณีศึกษา :
พระภูริทตั ตะชาดก

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ซึ่งใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล และ
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) ซึ่งมีวิธีการวิจัยดังนี้
๓.๑ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) โดยรวบรวมข้อมูลจาก
พระไตรปิฎก
๓.๒ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยรวบรวมข้อมูลที่เป็น
นิพนธ์ทั่ว ๆ ไป นับตั้งแต่คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา และตําราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เรียบเรียงและนําเสนอผลงานเชิงพรรณนา

๔.สรุปผลการวิจัย
๔.๑ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ พบว่าศีลในพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง ความ
ประพฤติดีทางกายและวาจา การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย ข้อปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจา ให้
ตั้งอยู่ในความดีงาม การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ปกติมารยาทที่สะอาดปราศจากโทษ ข้อปฏิบัติในการเว้น
จากความชั่ว ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ดียิ่งขึ้น ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ และยังมักใช้เป็น
คําเรียกอย่างง่ายสําหรับคําว่า "อธิศีลสิกขา" ด้วยศีลในทางพระพุทธศาสนามี่อยู่หลายอย่างด้วยกัน โดย
ประมวลศีลดังต่อไปนี้
๑.ปัญจศีล (ศีล ๕) หรือเรียกว่านิจจศีล(คือถือเนืองนิตย์)
ศีลห้า หรือ เบญจศีล เป็นศีลในลําดับเบื้องต้นในพุทธศาสนา ที่ศาสนิกชนพึงถือ ไม่เฉพาะ
แต่พระสงฆ์เท่านั้น ศีลห้าจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 'นิจศีล' นั่นคือ ศีลที่ยึดถือเป็นนิจ ด้วยเหตุนี้ ในพิธีกรรม
ทั้งปวงในพุทธศาสนา หลังจากกล่าวคําบูชาพระรัตนตรัยแล้ว พุทธศาสนิกพึงอาราธนาศีล และรับศีลห้าก่อน
เสมอ โดยศีลห้ามีด้วยกัน ๕ ข้อ ดังนี้
๑) ปาณาติปาตา เวรมณี (สิกขาปะทังสะมาทิยามิ) - เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งปวง
รวมถึงการทําร้ายสัตว์ หรือมนุษย์ด้วย แม้แต่คิด หรือวางแผน ก็ถือว่าผิดศีลข้อนี้แล้ว
๒) อทินฺนาทานา เวรมณี (สิกขาปะทังะสมาทิยามิ) - เว้นจากการลักทรัพย์ เอาสิ่งของที่
เจ้าของไม่ได้ให้ รวมถึงการเบียดบัง ฉ้อราษฎร์บังหลวง เอาเปรียบคนอื่นด้วย แม้แต่คิด หรือวางแผน ก็ถือว่า
ผิดศีลข้อนี้แล้ว
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๓) กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี (สิกขาปะทังสะมาทิยามิ) - เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
ทั้งหลาย ข้อนี้เพียงแค่คิดก็ผิดแล้ว
๔) มุสาวาทา เวรมณี (สิกขาปะทังสะมาทิยามิ) - เว้นจากการพูดเท็จ คําหยาบ หรือพูด
ส่อเสียด รวมถึงการพูดให้คนแตกสามัคคีกันด้วย
๕) สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี (สิกขาปะทังสะมาทิยามิ) - เว้นจากการดื่ม
น้ําเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
๒. อาชีวัฏฐมกศีล(ศีลกุศลกรรมบท ๑๐)หรือเรียกว่าอาทิพรหมจริยาศีล(หรือเรียกอีก
อย่างว่า นวศีล)
อาชีวัฏฐมกศีล แปลว่า ศีลมีอาชีวะเป็นอันดับที่ ๘ ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเรียก ไว้อีกชื่อหนึ่ง
ว่า อาทิพรหมจริยกะศีลโดยอธิบายว่าเพราะเป็นเบื้องต้นของมรรคพรหมจรรย์ซึ่งผู้ ปฏิบัติพึงรักษาให้บริสุทธิ์
ในเบื้องต้น ว่าด้วย กายกรรม (๓) วจีกรรม (๔) อาชีวะ (๑) ของเขาผู้นั้น บริสุทธิด้วยดี ตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียว
อาชีวัฏฐมกศีลนิยมแพร่หลายในประเทศพม่า ในประเทศไทยไม่สู้นิยม เป็นศีลตามแนวอริยมรรคมีองค์ ๘ และ
กุศลกรรมบถ ๑๐ อาชีวัฏฐมกศีล คือศีลมีอาชีพเป็นที่ ๘ คือ
๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์
๒. เว้นจากการลักทรัพย์
๓. เว้นจากการพูดเท็จ
๔. เว้นจากการพูดส่อเสียด
๕. เว้นจากการพูดคําหยาบ
๖. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
๗. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
๘. เว้นจากอาชีพที่ผิด
๓. อัฏฐศีล (ศีล ๘) หรือเรียกว่าอุโบสถศีล (ศีลอุโบสถ)
ศีลแปด หรือ อุโบสถศีล เป็นศีลของคฤหัสถ์ หมายถึง อุบาสก-อุบาสิกาทั่วไป มิใช่สงฆ์ (ซึ่งมีศีล
เฉพาะตนอยู่แล้ว) โดยมักจะรับศีลแปดในวันพระ นิยมรักษาศีลแปดเป็นเวลา ๑ วัน หรือ ๓วันโดยปกติผู้รักษา
ศีลจะเปล่งวาจาอธิษฐาน ที่จะขอสมาทานศีลตั้งแต่เช้าของวันนั้น หากรักษาศีลแปดเป็นเวลา ๑ วัน เรียกว่า
"ปกติอุโบสถ" และหากรักษา ๓ วัน เรียกว่า "ปฏิชาครอุโบสถ" “ ซึ่งสรุปความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างอุโบสถศีลกับศีล ๘” ได้ดังนี้
๑. อุโบสถศีล กับ ศีล ๘ มีข้อห้าม ๘ ข้อเหมือนกัน
๒. คําอาราธนา (ขอศีล) แตกต่างกัน
๓. อุโบสถศีล มีวันพระเป็นแดนเกิด สมาทานรักษาได้เฉพาะวันพระเท่านั้น ส่วนศีล ๘ สมาทาน
รักษาได้ทุกวัน
๔. อุโบสถศีล มีอายุ ๒๔ ชั่วโมง (วันหนึ่งคืนหนึ่ง) ส่วนศีล ๘ ไม่มีกําหนดอายุในการรักษา
๕. อุโบสถศีล เป็นศีลสําหรับชาวบ้านผู้ครองเรือน หรือเป็นศีล ของชาวบ้านผู้บริโภคกาม (กาม
โภคี) ส่วนศีล ๘ เป็นศีลสําหรับ ชาวบ้านผู้ไม่ครองเรือน เช่น แม่ชี
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๔. ทสศีล (ศีล ๑๐)
ศีล ๑๐ หรือ ทสศีล สําหรับสามเณร แต่ผู้ใดศรัทธาจะรักษาก็ได้ หัวข้อเหมือนศีล ๘ แต่แยกข้อ
๗ เป็น ๒ ข้อ เลื่อนข้อ ๘ เป็น ๙ และเติมข้อ ๑๐รายละเอียดเพิ่มเติม ศีล ๑๐ ข้อ ศีล ๑๐ นี้ เป็นข้อปฏิบัติ
ของ สามเณร สามเณรี และสิกขมานา (ผู้ที่ขอบวชเป็นภิกษุณี ซึ่งต้องบวชเป็นสามเณรี และไม่ผิดศีลข้อ
๑,๒,๓,๔,๕,๖ เป็นเวลาถึง ๒ ปีโดยไม่ขาดศีลทั้ง ๖ ข้อเลย แต่ข้อ๗,๘,๙,๑๐ขาดได้บ้าง รวมทั้งเป็นข้อปฏิบัติ
ของสมณะ นักบวชนอกพระศาสนา ก็ถือศีล๑๐ มาก่อน เป็นศีลของพระอรหันตเจ้า เพราะพระอรหันต์
ทั้งหลายมีปกติไม่ผิดศีลข้อ ๑ ถึงข้อ ๙ ตลอดชีวิต และมีปกติรักษาศีลข้อ ๑๐ เพราะผู้ผิดศีลข้อ ๑๐ ย่อม
เสื่อมจากวิชชา (อริยสัจจ์) และจรณะ(โพชฌงค์) ถ้าพระอรหันต์มีปกติผิดศีลข้อ๑๐ หรือครองเพศฆราวาส
อันมิใช่สมณะเพศย่อมละสังขารนิพพานไป เพื่อรักษาธรรม คือ วิชชาและ จรณะมิให้เสื่อม
๕. ภิกษุวินัย (ศีล ๒๒๗)
ภิกษุ หรือ พระภิกษุ เป็นคําใช้เรียก "นักบวชชาย" ในพระพุทธศาสนา คู่กับภิกษุณี (นักบวชหญิง)
คําว่า ภิกษุ เป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนา เป็นศัพท์บัญญัติที่ใช้เรียกนักบวชชายในพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะไม่สาธารณะทั่ว ไป คําว่า ภิกษุ แปลว่า ผู้ขอโดยสงบ ผู้เห็นภัยในสังสารวัฏ ผู้ใช้สอยผ้าที่ถูกทําลาย
แล้วเป็นต้นการบวชเป็นภิกษุผู้ที่จะเป็นภิกษุได้จะต้องมีคุณสมบัติและผ่านการพิธีอุปสมบทโดยถูกต้องตามพระ
ธรรมวินัยก่อน เช่น ต้องมีอายุ ๒๐ ปี ไม่มีโรคร้ายแรง ต้องมีอุปัชฌาย์รับรอง ต้องทําพิธีในอุโบสถศีล ๒๒๗
เป็นของพระภิกษุ
๖. ภิกษุณีวินัย (ศีล ๓๑๑)
ภิกษุณี เป็นคําใช้เรียก "นักบวชหญิง" ในพระพุทธศาสนาโ คู่กับ ภิกษุ (นักบวชชาย) คําว่า
ภิกษุณี เป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนา เป็นศัพท์บัญญัติที่ใช้เรียกนักบวชหญิงในพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะ ไม่สาธารณะทั่วไปภิกษุณีไม่เหมือนกับแม่ชี เพราะแม่ชีเป็นเพียงอุบาสิกา(พุทธศาสนิกชนผู้หญิง)
ซึ่งถือศีล ๘ ข้อ อย่างชาวพุทธทั่วไปที่เคร่งครัด ปัจจุบันในฝ่ายคณะสงฆ์เถรวาท นับถือกันโดยพฤตินัยว่าการ
บวชเป็นแม่ชีที่โกนศีรษะนุ่งขาวห่มขาว ถือศีล ๘ เป็นการผ่อนผันผู้หญิงที่ศรัทธาจะออกบวชเป็นภิกษุณีเถร
วาท แต่ไม่สามารถอุปสมบทเป็นภิกษุณีเถรวาทได้ โดยจะให้ถือปฏิบัติศีล ๘ (อุโบสถศีล) แทน ปัจจุบัน
ภิกษุณีในสายเถรวาทซึ่งสืบวงศ์มาแต่สมัยพุทธกาลด้วยการบวชถูกต้องตามพระวินัยปิฎกเถรวาท จากสงฆ์ทั้ง
สองฝ่าย (ทั้งภิกษุสงฆ์ และภิกษุณีสงฆ์) ขาดสูญวงศ์
(ไม่มีผู้สืบต่อมานานแล้ว) คงเหลือแต่ภิกษุณีฝ่าย
มหายาน (อาจริยวาท) ที่ยังสืบทอดการบวชภิกษุณีมาจนปัจจุบัน ในปัจจุบัน ไม่ปรากฏว่ามีภิกษุณีเถรวาทใน
ประเทศไทย แต่ยังมีพบอยู่ในจีน (มหายาน) และศรีลังกา (เถรวาท ซึ่งรับการบวชกลับมาจากภิกษุณีมหายาน
ของจีน) ศีล ๓๑๑ ข้อ เป็นของภิกษุณี
ศีล แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือจุลศีล (ศีลอย่างน้อย) ได้แก่ คหัฏฐศีลทั้ง ๒ คือ ศีล ๕ และอาชีวัฏฐ
มกศีล มัชฌิมศีล (ศีลอย่างกลาง)ได้แก่ บรรพชาศีลทั้ง ๒ คือได้แก่อัฏฐศีล และทสศีล มหาศีล (ศิลอย่างสูง)
ได้แก่ อุปสมบททั้ง ๒ คือ ภิกษุณีวินัย และภิกษุวินัยศีล คือ หลักในการปฏิบัติเพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติมีกาย วาจา
ใจ เป็นอิสระ จากเครื่องเหนี่ยวรั้งทั้งปวง และปกป้องตัวเองจากความเสื่อมทั้งหลาย และพ้นจากกรรมชั่ว ที่จะ
กลับมาสนองกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติในศีล
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อานิสงส์ของการรักษาศีลแต่ละชั้นย่อมแตกต่างกันไป ตอนนี้ขอกล่าวถึงอานิสงส์กว้างๆ จากการ
รักษาศีล คือ ทําให้กาย วาจา ใจ สงบไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ทําให้สามารถที่จะทําให้จิตสงบได้ง่ายใน
การทําสมาธิ
๔.๒ จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ผลการวิจัยพบว่า ศีลบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท
เป็นศีลที่เกี่ยวกับการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ เป็นชื่อเรียกของผู้ที่กําลัง บําเพ็ญบารมี
เพื่อจะมาตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ ยังต้องเวียนเกิดเวียนตาย ใน
สังสารวัฏอยู่ บางครั้งท่านก็กระทํา อกุศลส่งผลให้ไปบังเกิดในนรกเป็นเวลานานแสนนาน เกิดเป็นสัตว์
เดรัจฉานผจญความทุกข์นานับประการ เป็นเวลานานแสนนาน จนกว่าจะได้รับการพยากรณ์จาก พระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก่อน ถึงจะอยู่ได้ว่าเป้าหมายที่ตั้งความปรารถนาไว้ใกล้ที่จะถึงหรือยัง
หลังจากพระพุทธเจ้าทรงพุทธพยากรณ์ให้แล้ว พระโพธิสัตว์ยังมิได้ตรัสรู้ได้ในระยะเวลาอันใกล้เลย พระ
โพธิสัตว์ยังต้องบําเพ็ญบารมี ต่อไปอีกอย่างยาวนาน แต่เป็นการบําเพ็ญบารมี อย่างที่มีความหวังได้ว่า
พระองค์ต้องได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน เหตุที่ท่านกระทําไว้สมควรแก่ผลที่จะได้รับในอนาคต
ข้างหน้า ด้วยน้ําพระทัยที่เด็ดเดี่ยว และด้วยจิตที่เป็นมหากุศล ท่านจึงประกอบความเพียร ตั้งใจบําเพ็ญบารมี
เพื่อ พระโพธิญาณ เพื่อนําพระธรรมคําสอนมาโปรด เวไนยสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในความทุกข์ในพุทธศาสนา
เถรวาท พระโพธิสัตว์มี ๒ ประเภท โดยการจําแนกจากช่วงเวลาในการบําเพ็ญบารมี
๑. อนิยตโพธิสัตว์ คือ พระโพธิสัตว์ที่ยังมิได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจาพระองค์ใด
พระองค์หนึ่งในอดีตกาล ยังไม่แน่นอนว่าจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ในกาลอันใกล้หรือไกล แต่ตนเองก็
บําเพ็ญบารมีปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่เสมอมิได้ขาดและยังคงต้องทําทั้งกุศลและอกุศลปะปนกันไป
บางชาติเกิดในสุคติภูมิ บางครั้งก็เกิดในทุคติภูมิ
๒. นิยตโพธิสัตว์ คือ พระโพธิสัตว์ที่จะต้องเข้าถึงพุทธภูมิแน่นอน หมายความว่าในชาติใดชาติ
หนึ่งได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง เขาจึงเป็นพระโพธิสัตว์ที่ต้องได้เป็นพระพุทธเจ้า
แน่นอนในอนาคตกาล แต่จะเป็นเมื่อใดนั้น มิอาจทราบได้ พระองค์จะไม่ทําอกุศลกรรมเลย ทําแต่กุศลกรรม
ฝ่ายเดียว
ระยะเวลาในการบําเพ็ญบารมี
ปัญญาบารมี ใช้ปัญญาในการบําเพ็ญบารมี ใช้เวลา ๒๐ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กัปป์
ศรัทธาบารมี ใช้ศรัทธาในการบําเพ็ญบารมี ใช้เวลา ๔๐ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กัปป์
วิริยะบารมี ใช้วิริยะในการบําเพ็ญบารมี ใช้เวลา ๘๐ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กัปป์
ระดับของบารมี
บารมี ๑๐ การบําเพ็ญบารมีเบี้องต้น อุทิศด้วยทรัพย์สมบัติและบริวารทั้งหลายที่มี เพื่อพระ
โพธิญาณ
อุปบารมี ๑๐การบําเพ็ญบารมีขั้นกลาง อุทิศอวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายของตน เพื่อพระ
โพธิญาณ
ปรมัตถปารมี ๑๐ การบําเพ็ญบารมีขั้นสูง อุทิศด้วยชีวิตของตนเอง เพื่อพระโพธิญาณ
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ใครก็ตามสามารถตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้โดยการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ
(ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา) ผู้ที่บําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ
เหล่านี้ ชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ตามแนวคิดของพุทธศาสนาเถรวาท
ในที่นี้อาจเป็นไปได้ว่า การบําเพ็ญเพียรเป็นพระโพธิสัตว์นั้น ใช้เวลายาวนานมากกว่าจะเป็น
พระพุทธเจ้าได้ การเกิดแล้วเกิดอีกในการบําเพ็ญตนเป็นโพธิสัตว์ต้องพบกับความทุกข์ยากมากมาย ต้องเวียน
ตายเวียนเกิดในสังสารวัฏ ความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นฐานะที่เปิดสําหรับทุกคนที่มีความเพียรพยายามถึง คือ
ต้องบําเพ็ญบารมี ๑๐ ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น ผู้ที่กําลังบําเพ็ญบารมี ๑๐ประการนี้ ตราบใดที่ยังไม่บรรลุเพ็ญ
พระพุทธเจ้า ตราบนั้นก็ยังเป็นพระโพธิสัตว์ ในทัศนะของเถรวาท ไม่ปรากฏว่ามีพระโพธิสัตว์องค์ไหนที่
ปรารถนาที่จะไม่บรรลุพุทธภูมิโดยเร็ว แต่ถึงกระนั้นกว่าจะบรรลุพุทธภูมิได้ก็ต้องใช้เวลายาวนานเหลือเกิน
ตามคติชาวพุทธเถรวาท เชื่อว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นอกจากจะบําเพ็ญบารมี ๑๐
ประการนั้นแล้วยังต้องเป็นบุคคลพิเศษอีกด้วย ดังนั้นชาวพุทธจึงปรารถนาแต่อรหันต์ภูมิ ปฏิบัติตามคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพในพระองค์ รีบปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุอรหันต์ภูมิโดยไวที่สุดในชาติปัจจุบัน
๔.๓ จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ ผลการวิจัยพบว่า การบําเพ็ญศีลบารมีของพระ
ภูริทัต เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพญานาคชื่อภูริทัต มีฤทธิ์มาก ได้ไปยังเทวโลก
พร้ อมกับท้าววิ รู ปักข์ม หาราช ในเทวโลกนั้นได้เห็นทวยเทพผู้ ส มบู ร ณ์ด้วยความสุขโดยส่ วนเดียว จึ ง
สมาทาน ศีลวัตร เพื่อต้องการจะไปยังสวรรค์นั้น พึงชําระร่างกาย บริโภค อาหารพอเป็นเครื่องเลี้ยงอาชีพแล้ว
อธิษฐานอุโบสถมีองค์ ๔ ประการว่าผู้ใดพึงทํากิจด้วยผิวหนังก็ดี ด้วยเนื้อก็ดี ด้วยเอ็นก็ดี ด้วยกระดูกก็ดี ขอผู้
นั้นจงนําเอาอวัยวะที่เราให้นี้ไปเถิด แล้วนอน อยู่บนยอดจอมปลวก พราหมณ์อาลัมพายน์ อันบุคคลผู้ไม่รู้
อุปการะที่ บุคคลอื่นทําแล้ว ได้จับพระภูริทัตใส่ไว้ในตะกร้า ให้เล่น ในที่นั้นๆ แม้เมื่อพราหมณ์อาลัมพายน์ ใส่
ไว้ในตะกร้า และบีบด้วยฝ่ามือ พระภูริทัตก็ไม่โกรธเพราะกลัวศีลของตนจะขาด การ ที่ได้บริจาคชีวิตของ
ตนเป็นของเบาแม้กว่าหญ้า ส่วนการล่วงศีลนั้น เป็นเหมือนดังว่าแผ่นดิน จึงได้พึงสละชีวิตของตนสิ้นร้อย
ชาติเนืองๆ และไม่พึงทําลายศีลแม้เพราะเหตุแห่งทวีปทั้ง ๔ ถึงแม้จะถูก พราหมณ์อาลัมพายน์ ใส่ไว้ในตะกร้า
ก็มิได้ทําจิตให้โกรธเคือง เพื่อ รักษาศีลเพื่อบําเพ็ญศีลบารมีให้เต็ม
พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยกรุงสาวัตถี ประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภอุบาสก
ทั้งหลาย แล้วตรัสพระธรรมเทศนานี้ ดังนี้ ในการบําเพ็ญบารมีของพระภูริทัตนั้น สืบเนื่องมาจาก การที่ได้มี
โอกาสเห็นเวชยันตปราสารทและสมบัติของท้าวสักกะอันน่ารื่นรมย์ยิ่งนัก จึงปรารถนาจะบําเพ็ญศีลเพื่อไปเกิด
ในเทวโลกดังปรากฏใน อรรถกถามหานิบาตชาดก ภูริทัตชาดก๓
จะเห็นได้ว่ากระบวนการบําเพ็ญศีลของพระภูริทัต เกิดจากการที่ได้ไปเห็นทวยเทพบนเทวโลก
เสวยความสุขจึงปรารถนาอยากจะไปบ้าง จึงได้สมาทานศีลอุโบสถขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก ต่อมาได้สมาทาน
บําเพ็ญศีลอุปบารมีโดยยอมสละ เลือด เนื้อ เอ็น กระดูก ให้ผู้ที่ต้องการ เพื่อรักษาศีล จัดว่าเป็นศีลอุป
บารมีอีกขั้นหนึ่งของพระโพธิสัตว์
๑) การบําเพ็ญศีลบารมีที่มีผลต่อสังคมไทย
การบําเพ็ญศีลของภูริทัตชาดกนั้นจะมีอิทธิพลต่อสังคมไทยในหลายด้านนี้โดย ทั้งนี้ เนื่องจาก
ภูริทัตชาดกเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นหลักศีลธรรมหรือจริยธรรม
พื้นฐานที่ผสมผสานกับคติความเชื่อดั้งเดิมที่ได้หล่อหลอม หรือขัดเกลาอุปนิสัยใจคอ มารยาท และบุคลิกภาพ

๓

ขุ.ชา.อ (ไทย) ๒๘/๕๔๕/๓๐๗.
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ของคนไทย มาเป็นเวลาช้านาน โดยได้รับพลังในการเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเสมอมาด้วยบรรดาครูบาอาจารย์
นักเผยแพร่ และอรหันต์บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมแห่งศีลสมาธิ และปัญญา๔
หลักธรรมที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยกล่าวโดยสังเขป มี ๓ ด้าน คือ ๑. ด้าน
สังคม ๒. ด้านการเมือง ๓. ด้านเศรษฐกิจ
ในด้านสังคม หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องคือ บุพนิมิตแห่งมรรค ๗๕ คือธรรมที่เป็นเครื่องบ่งบอก
ล่วงหน้าว่า มรรคมีองค์ ๘ ประการอันประเสริฐจะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้น คุณสมบัติที่เป็นต้นทุน ๗ ประการนี้ซึ่ง
เป็นหลักประกันของชีวิตที่จะพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐอย่างแท้จริงคือ และการ
ละ กรรมกิเลส ๕ ประการ๖
การไม่ดําเนินทางเสื่อมแห่งโภคะ (อบายมุข) ๖ ประการ๗ไม่ทําบาปใน
ฐานะ ๔ ประการ๘ มีขันติ โสรัจจะ ธรรมะที่จะทําตนให้งดงาม๙ เป็นต้น
ในด้านการเมือง หลักธรรมที่ได้จากชาดกเรื่องนี้คือ ทศพิธราชธรรม ๑๐๑๐ จักรวรรดิวัตร ๑๒๑๑
ราชสังคหวัตถุ ๔ คือ๑๒ บารมี ๖๑๓ และไตรสิกขา เป็นต้น
ในด้านเศรษฐกิจ หลักธรรมที่ได้ในชาดกเรื่องนี้ก็คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์๑๔ อริยทรัพย์ ๗
ประการ ๑๕ สัมมาอาชีวะ๑๖ สันโดษ๑๗ และการรู้จักประมาณ เป็นต้น
จากการศึกษาทําให้ทราบว่าศีลบารมีในภูริทัตชาดกนั้นไม่ว่าจะเป็นหลักไตรสิกขา หลักอริยทรัพย์
เป็นต้นที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับสังคมไทยได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นในด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ทุก
ด้าน ล้วนแล้วแต่มีศีลเป็นพื้นฐานทั้งนั้น จึงทําให้เกิดมีหลักธรรมที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับสังคมไทยได้
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การส่งเสริมความสามัคคีในสังคมไทยตามหลักอธิษฐานธรรม ๔

Unanimity establishment in thai society with the four foundations
(adhiṭṭhāna dhamma 4)
พระครูกันตสีลาภิวัฒน์ (ชนิด ฉนฺทโก)
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาสถานภาพของสังคมไทย ๒)
ศึกษาความหมายหลักอธิษฐานธรรม ๔ กับการสร้างความสามัคคีในสังคมไทยและ
๓) เพื่อศึกษาการ
ประยุกต์ใช้หลักอธิษฐานธรรม ๔ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในสังคมไทย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ตําราวิชาการ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ แล้วนํามาเรียบเรียงนํามาเสนอใน
เชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า
๑) สถานภาพของสังคมไทยปัจจุบันมีเสรีภาพเกินขอบเขต มักใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ความ
ขัดแย้งอาจเริ่มที่เจตคติทางความคิด ทางลัทธิความเชื่อ หรือแม้แต่การดําเนินชีวิต ที่แตกต่างกัน สิ่งต่างๆ
เหล่านี้เป็นสาเหตุให้เกิดข้อพิพาทมากมายในสังคมกลายเป็นการแตกความสามัคคีของคนไทย ความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นหลายครั้ง ทําให้ประเทศชาติขาดความมั่นคงซึ่งแต่ก่อนนั้นสังคมไทยเคยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
มีความรักความสามัคคีกันฉันท์พี่น้อง และก็ยังอยากเห็นทุกคนกลับมาสามัคคีกันเหมือนเดิม
๒) ผลจากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าอธิษฐานธรรม ๔ หมายถึง ธรรมอันเป็นที่มั่นธรรมอันเป็น
รากฐานที่มั่นคงของบุคคล เพื่อให้สามารถยึดเอาผลสําเร็จสูงสุดอันเป็นที่หมายไว้ได้ โดยไม่เกิดความสําคัญตน
ผิดและไม่เกิดสิ่งมัวหมอง หมักหมมทับถมตน ผู้ปฏิบัติตามหลักอธิษฐานธรรม ๔ ย่อมประกอบด้วยปัญญาไม่
ไปสร้างความวุ่นวายในสังคม หลักอธิษฐานธรรม ๔ คือ ปัญญา (ความรู้ชัด) สัจจะ (ความจริง) จาคะ (ความ
สละ) และอุปสมะ (ความสงบ) เมื่อนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตร่วมกันในสังคมก็จะช่วย
ส่งผลให้สังคมไทยมีความสงบร่มเย็น เป็นชุมชนที่มีความสามัคคีน่าอยู่อาศัย
๓) แนวคิดเรื่องการส่งเสริมความสามัคคีในสังคมไทยตามหลักอธิษฐานธรรม ๔ มาประยุกต์ใช้ใน
สังคมไทยจากการศึกษา พบว่าสังคมไทยต้องการความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในสังคม ด้วยการรวมพลังกัน
ปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามตามหลักการ ข้อบังคับ กติกา และศีลธรรม สิ่งที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทย
ให้เดินหน้าไปสู่ความสามัคคี คือ ทุกคนใช้ปัญญาในการทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ ดํารงมั่นในความจริงที่รู้ชัด
ด้วยปัญญา มีการสละสิ่งทั้งหลายอันผิดพลาดจากความจริงเสียได้ และใช้วิถีทางสันติระงับโทษข้อขัดข้องมัว
หมองวุ่นวาย ทําจิตใจให้สงบได้ ถือความสามัคคีเป็นใหญ่ย่อมส่งผลให้เกิดความสงบสุขทั้งแก่ตนและสังคม
อย่างแท้จริง
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Abstract
This thesis had three objectives: 1) to study the context in Thai society; 2) to study
the definitions of the Four Foundations and unanimity establishment in Thai society and; 3)
to apply the four Foundations to unanimity establishment in Thai society.
The study involved documentary research. The data gathering was carried out from
Tipitaka texts, related commentary, academic textbooks, documents, and research work. The
data gathered was analyzed and synthesized of which the results were explained in form of
descriptive presentation.
The study results revealed that:
The freedom status in Thailand was over-used. Emotional more than reasonable
justification was applied. The social conflict was caused from different attitudes beliefs and
way of life. Such conflict originated disputes and disagreement in Thai society and led to
animosity in Thai society. This also caused national insecurity instead of hospitality formerly
practiced. People at the present moment longed for restoring unanimity to occur.
The study on the Four Foundations’ definition revealed that practicing them could
increase one’s tranquil sage to happen in the society. One would find no arrogance, nor
defilement existing in one particular individual. He or she would gain wisdom to solve any
problem. The Four Foundations consisted of Paññā (Wisdom), Sacca (Truthfulness), ) Cāga
(Liberality), Upasama (Tranquility). Theses could be applied to help establishing unanimity and
peacefulness to be firmly set up in the society.
The concept of applying the Four Foundations to Thai society revealed that
unanimity was looked forward to by the people. They were ready to act righteous
performance by following suitable regulations, commandments and morality to drive the
country to become prosperous. Wisdom as a tool of self functioning was anticipated. Nonviolence to eliminate threats, agitation and turmoil would depend on unanimity
establishment in the society from which peaceful happiness would be sustained.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
มนุษย์และสังคมเป็นสิ่งคู่กันเนื่องจากมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม ไม่สามารถจะอยู่ได้ตามลําพัง
นับตั้งแต่มีครอบครัวและรวมกันเป็นหมู่บ้านจนเป็นสังคมกลุ่มใหญ่และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในฐานะ
ต่างๆ เพราะต้ องมีการช่ วยเหลือซึ่งกั น และกัน สั งคมของมนุษ ย์ นั้ น ประกอบด้วยคนทุก เพศ ทุกวัยที่ม า
รวมกลุ่มกันเป็นจํานวนมาก มีความรู้สึกที่สอดคล้องกัน มีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมมีระเบียบ
แบบแผนในการดําเนินชีวิตร่วมกัน ทั้งในด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และการติดต่อกัน เมื่ออยู่รวมกัน
เป็นสังคมใหญ่ จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นมนุษย์จึงต้องวางระบบความสัมพันธ์ของ
กลุ่มคนในสังคม โดยการจัดระเบียบสังคมให้แต่ละสถาบันทางสังคมปฏิบัติหน้าที่หรือแสดงบทบาทของตนให้
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ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้สังคมดํารงความเป็นปึกแผ่นมั่นคง บางครั้งกลุ่มคนก็ทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ปัญหา
การละเมิดสิทธิ ปัญหาความขัดแย้ง แย่งสถานที่ทํากิน แย่งแผ่นดินกันอยู่อาศัยเป็นต้น
สังคมไทยนั้นปัจจุบันมีเสรีในการแสดงสิทธิและเสรีภาพเกินความจําเป็นมักใช้อารมณ์มากกว่า
เหตุผลจึงก่อให้เกิดการแตกแยกความขัดแย้งอาจเริ่มที่ทัศคติทางความคิดที่แตกต่างกัน ทางลัทธิความเชื่อ
หรือแม้แต่การดําเนินชีวิต สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทมากมายในสังคมจนบางครั้ง
ลุกลามกลายเป็นคดีความในชั้นศาลในที่สุด๑๘ การแตกความสามัคคีของคนไทย สาเหตุมาจากการอ้างความ
เป็นประชาธิปไตยและความอยู่ดีกินดีของประชาชนเป็ นข้ ออ้างในการปฏิวัติ และประท้วงรั ฐบาลทําให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลายครั้งได้ขยายวงกว้างจนนําไปสู่การต่อสู้ที่ใช้ความ
รุนแรง ทําให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เป็นเหตุให้ประเทศชาติขาดความมั่นคง
สถานภาพสังคมไทยและบทบาทของคนในสังคมไม่แตกต่างกันมากนัก มีการรวมตัวกันอย่าง
เหนี ย วแน่ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ บบเครื อ ญาติ นั บ ถื อ ผู้ อ าวุ โ ส มี ค่ า นิ ย มเรื่ อ งคุ ณ ความดี นํ า หลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประพฤติปฏิบัติตนในสังคม ความเมตตา กรุณา การแบ่งปัน การทําบุญ
การสงเคราะห์ อนุเคราะห์ เมื่อเกิดมีภัยพิบัติต่างๆ คุณธรรมที่แสดงออกด้วยการประพฤติตามหลักธรรม
ย่อมก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่ชน ปัจจุบันสังคมไทยแข่งขันกันพัฒนาด้านวัตถุ ยิ่งพัฒนาและ
เจริญมากแค่ไหนเหมือนสิ่งเหล่านั้นจะทําให้คนไทยเหินห่างจากศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งสําคัญ
สําหรับสังคมไทยปัญหาของสังคมไทยที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นเพราะห่างไกลจากศีลธรรม แม้ในปัจจุบันจะ
รณรงค์ให้เห็นความสําคัญแต่เหมือนไม่ได้ปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรม ทุกวันนี้สังคมบางส่วนมักจะยอมรับ
ความเลิศหรู ตกอยู่ในภาวะกระแสทุนนิยมและวัตถุนิยม ขาดความภูมิใจในความเป็นไทยขาดความรักและ
ความผูกพันกับท้องถิ่น คนในสังคมเริ่มย่อท้อต่อการหยิบยื่นไมตรีและความเอื้อเฟื้อให้แก่ผู้อื่นในสังคม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ทําให้คนแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น หากบุคคลและสังคมเจริญเพียง
ด้านวัตถุแต่ขาดศีลธรรมสังคมก็ขาดความสงบสุข สังคมไทยจะน่าอยู่อาศัยหากช่วยกันแก้ไขบางสิ่งบางอย่าง
รักษาสิ่งที่ดีไว้และพัฒนาสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง สังคมไทยมีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการดํารงชีวิต การ
อยู่ร่วมกันของคนเป็นจํานวนมากในสังคม ไม่ว่าจะเป็นคนในสังคมใดก็ตามอาจจะมีความขัดแย้งหรือมีการ
กระทบกระทั่งเกิดขึ้นบ้าง ทั้งในด้านความคิด การพูด การกระทํา เพราะแต่ละคนมีพื้นฐานการศึกษาและ
ได้รับการอบรมทางจิตใจที่แตกต่างกันแม้ว่าในสังคมนั้นๆ จะมีกฎ กติกา หรือระเบียบวินัยไว้คอยควบคุมก็
ตาม๑๙ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปรากฎการณ์ธรรมดาสามัญของมนุษย์ที่อยู่รวมกัน เพียงแต่ทุกคนต้อง
เรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข หากทุกคนร่วมมือกันด้วยการขานรับเรียกร้องให้ใช้วิธีปฏิบัติด้วย
สันติวิธีทุกรูปแบบ
ในทางพระพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทุกคนในสังคมมี
ความสามัคคีต่อกัน แม้ในส่วนวินัยก็ทรงสอนให้มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในหมู่สงฆ์ พระพุทธเจ้าทรง
บัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมกันทุก ๑๕ วัน พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย วันอุโบสถนี้มี ๒ วัน
คือวัน ๑๔ ค่ํา และวัน ๑๕ ค่ํา การทําอุโบสถใดพร้อมเพียงกัน โดยชอบธรรม การทําอุโบสถเช่นนั้น พึงทํา
และเราอนุญาตการทําอุโบสถเช่นนั้น เพื่อร่วมกันลงอุโบสถฟังสวดพระปาฏิโมกข์ อันเป็นระเบียบข้อปฏิบัติ
ของพระภิกษุสงฆ์ แต่เมื่อใดก็ตามที่สงฆ์เกิดความไม่เข้าใจกัน ก็ทรงอนุญาตให้ร่วมกันลงอุโบสถก่อนกําหนด
๑๘

นางสาวธี ร กานต์ คงด้ ว ง, “การวิ เ คราะห์ แ ละการสั ง เคราะห์ ก ารไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทในพระพุ ท ธศาสนา”
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๑), หน้า ๕๘.
๑๙
แสวง อุดมศรี,การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร :มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หน้า ๔๕.
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ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

เพื่อทําความเข้าใจระหว่างกันและกัน ไม่ปล่อยให้ความไม่เข้าใจสะสมพอกพูน จนกลายเป็นความขัดแย้งขึ้น
ในคณะสงฆ์เรียกวันนั้นว่า “วันสามัคคีอุโบสถ” ในตอนท้ายปาฏิโมกข์ พระพุทธองค์ทรงย้ําเตือนพระสงฆ์
สาวก ถึงความสามัคคีของหมู่คณะทุกครั้งว่า “ตัตถะ สัพเพเหวะสะมัคเคหิสัมโมทะมาเนหิอวิวะทะมาเนหิ
สิกขิตัพพันติ ฯ” แปลว่า “ภิกษุทั้งหลายทั้งปวง นั่นแล พึงมีความสามัคคีปรองดองกัน เป็นผู้ชื่นชมด้วยดีอยู่
เป็นผู้ไม่วิวาทอยู่ ศึกษาในพระปาฏิโมกข์นั้น ดังนี้”
พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงแก่ภิกษุบริษัททั้งหลายผู้
พร้อมเพรียงกัน”๒๐
ในส่วนแห่งหลักธรรม พระพุทธองค์ก็ทรงสั่งสอนให้มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ดังธรรม
ภาษิตที่ว่า สุขา สังฆัสสะสามัคคี ความพร้อมเพรียงของหมู่ ให้เกิดสุข ได้แก่ความสามัคคี เพราะความ
สามัคคีเป็นปัจจัยแห่งความสุข ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข และการอนุเคราะห์ซึ่งหมู่ผู้พร้อมเพรียงกัน
ให้เกิดสุข ผู้ยินดีแล้วในหมู่ผู้พร้อมเพรียงกัน ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่พลาดจากธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ
ย่ อ มบั น เทิ ง ในสวรรค์ ต ลอดกั ป เพราะกระทํ า ให้ ห มู่ ค ณะมี ค วามพร้ อ มเพรี ย งสามั ค คี กั น ๒๑เมื่ อ ทุ ก คนใน
สังคมไทยหวังที่จะให้สังคมไทยมีความสงบสุข จําเป็นต้องน้อมนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทาง
ปฏิ บัติ ใ นสั งคม โดยเฉพาะหลั ก อธิษ ฐานธรรม ๔ เพื่ อ เป็ น ฐานที่ มั่ น คงในตนเพื่ อ ให้ เกิ ด ความสามั ค คี ใ น
สังคมไทย
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมความสามัคคีในสังคมไทยตามหลักอธิษฐาน
ธรรม ๔” เพื่ อ ศึ ก ษาหลั ก อธิ ษ ฐานธรรม กั บ การส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี ใ นสั ง คมไทยที่ ป รากฏในคั ม ภี ร์
พระพุทธศาสนา เพื่อนํามาประยุกต์ในการส่งเสริมความสามัคคีในสังคมไทย กับการอยู่ร่วมกันในสังคม
ครอบครัว และสังคมทั่วไป ส่วนข้อมูลหลักธรรมทางวิชาการในรูปแบบงานวิจัยนี้จักสามารถแยกเป็นประเด็น
กรณีศึกษาเพื่อนําไปสู่การสังเคราะห์วิเคราะห์แนวทางการประยุกต์ใช้หลักอธิษฐานธรรมในการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทย และเป็นแบบแผนในการประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม ในการส่งเสริมความสามัคคีได้อย่างกลม
เกลียวและเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาสถานภาพของสังคมไทย
๒.๒ เพื่อศึกษาความหมายของหลักอธิษฐานธรรม ในพระพุทธศาสนา
๒.๓ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้อธิษฐานธรรม ๔ ในการส่งเสริมความสามัคคี

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าทางเอกสารซึ่ง
มีวิธีการศึกษาดังนี้
๑.๖.๑ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฉบับพิมพ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ เป็นหลักในการอ้างอิงซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้

๒๐

วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓๖/๒๑๓.
ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๙/๓๖๓.

๒๑
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๑.๖.๒ ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามัคคี จากหนังสือเอกสารที่เป็นตํารา
วารสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา
และอินเตอร์เน็ต
๑.๖.๓ ศึกษารวบรวมข้อมูลหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยนํามาศึกษาวิเคราะห์ตามขอบเขต
ของการวิจัย และนําเสนอสรุปการวิจัย ด้วยวิธีนําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีเชิงพรรณนา

๔.สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้า ข้อมูล
จากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นหลัก รวมถึงการศึกษาทั้งในด้าน
เอกสาร แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามัคคี ที่เป็นตํารา วารสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ รวบรวมข้อมูลหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
เพื่อสร้างความสามัคคีในสังคมไทย
๑. สถานภาพของสังคมไทย
สถานภาพของสังคมไทยปัจจุบันมีเสรีภาพเกินขอบเขต มักใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ความขัดแย้ง
อาจเริ่มที่เจตคติทางความคิด ทางลัทธิความเชื่อ หรือแม้แต่การดําเนินชีวิต ที่แตกต่างกัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้
เป็นสาเหตุให้เกิดข้อพิพาทมากมายในสังคมกลายเป็นการแตกความสามัคคีของคนไทย ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
หลายครั้ง ทําให้ประเทศชาติขาดความมั่นคงซึ่งแต่ก่อนนั้นสังคมไทยเคยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความ
รักความสามัคคีกันฉันท์พี่น้อง และก็ยังอยากเห็นทุกคนกลับมาสามัคคีกันเหมือนเดิม ในอดีตชาติไทยเป็นชาติ
ที่มีความสามัคคีกลมเกลียว รักใคร่นับถือ ฉันญาติพี่น้องมาแต่อดีตโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นําในด้านการ
ปกครอง และมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการเสริมสร้างหล่อหลอมในการดํารงชีวิต ให้สมัครสมานสามัคคี
มีความขยันหมั่นเพียร และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและชาติบ้านเมือง ที่ผ่านมาในสังคมไทยเกิดการแตกความ
สามัคคีของคนในสังคม เพราะการเรียกร้องความเสมอภาคในการปกครอง สังคมไทยเคยคุ้นเคยกับคําว่า
สามัคคี มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน แต่เมื่อเวลาผ่านล่วงเลยไป จิตใจของคนในสังคมก็เริ่มที่จะแปรเปลี่ยน
แต่เปลี่ยนไปในทางลบขาดความสามัคคีในสังคมไทยเป็นอย่างมาก ชนวนของการขาดความสามัคคีของคนใน
ชาติ มีอยู่มากมายหลายสาเหตุที่เป็นตัวกระตุ้นให้คนในสังคมไทยไม่รักกันไม่สามัคคีกัน การแบ่งพรรคแบ่ง
พวก ก็เป็นอีกกระแสหนึ่งที่กําลังได้รับความนิยมอย่างสูง บ้านเมืองหรือสังคมไทยในปัจจุบันที่มีการถกเถียง
ปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นกับสังคม ไม่ลงลอยในความคิดของอีกฝ่าย จึงทําให้คนภายในสังคมไทยนั้นแตกออกเป็น
สองขั้ว แต่ละขั้วนั้นมีความคิดที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง จนทําให้เกิดการโกรธเกลียดกันจนอยู่ร่วมในสังคม
เดียวกันไม่ได้ มีการแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจน หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นสังคมแบบขาวดํา ฉะนั้น จึงขอให้ทุก
ฝ่ายหยุดกระทําการอันเป็นประหนึ่งว่าทําร้ายประเทศไทยอันเป็นที่รักของทุกคน หันหน้าเข้าหากัน จับมือ
สมานสามัคคีกันให้อภัยแก่กันและกัน รวมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าด้วยพลัง
แห่งความสามัคคีขอให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นเบื้องต้น หันหน้าเข้าหากันเชื่อมประสานด้วย
คุณธรรม เป็นตัวนําสร้างความสามัคคีเพื่อความสุขความเจริญทั้งแก่ตนเองและหมู่ชนในสังคมไทย
๒. ความหมายหลักอธิษฐานธรรม ๔
อธิษฐานธรรม ๔ ได้แก่ ปัญญาธิษฐาน สัจจาธิษฐาน จาคาธิษฐาน อุปสมาธิษฐานหมายถึง
ธรรมอันเป็นที่มั่นธรรมเป็นรากฐานที่มั่นคงของบุคคล ธรรมควรใช้เป็นที่ประดิษฐานในตน เพื่อให้สามารถยึด
เอาเหตุผลให้สําเร็จประโยชน์ขั้นสูงสุด ตามที่ตนได้ตั้งจุดมุ่งหมายหวังไว้ ซึ่งเป็นธรรมที่บุคคลควรตั้งไว้ให้
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บังเกิดมีในตน ผู้ปฏิบัติตามหลักอธิษฐานธรรม ๔ ย่อมประกอบด้วย ปัญญา คือเข้าใจในเหตุและผลว่าสิ่งใด
ผิดไม่เกิดประโยชน์สิ่งนั้นควรละ สิ่งที่กระทําแล้วเกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคม สิ่งนั้นควรประพฤติ
ปฏิบัติเพราะมีผลในทางเจริญควรพอกพูนให้มีในตน สัจจะ มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในสัจจะ พูดจริงทําจริง
ไม่โกหกหรือพูดเหลวไหล พูดคําไหนเป็นคํานั้น บุคคลเช่นนี้ไปที่ใดย่อมเป็นที่เคารพนับถือว่าเป็นคนมีเกียรติ
จาคะ การเสียสละซึ่งเป็นคุณธรรมที่เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติมองเห็น และเอื้ออาทรต่อความทุกข์ยากและความ
ต้องการของคนอื่น นําให้เป็นคนไม่คับแคบ ไม่เห็นแก่ตัวและชอบช่วยเหลือสังคม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วย
ความเห็นอกเห็นใจ เป็นคนชอบให้ ชอบแบ่งปัน คิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองการเสียสละนับว่าเป็นสิ่งที่ควร
สรรเสริญ เมื่อรู้จักเสียสละ รู้จักละ นับว่ามีใจประเสริฐแท้ เมื่อสละได้แล้วก็พึงเพิ่มพูนให้มีในจิตใจของตนให้
ยิ่งๆ ขึ้น ดังธรรมภาษิตที่ว่า จาคังอนุพฺรูเหยฺยะ พึงเพิ่มพูนจาคะคือ การสละ ซึ่งได้แก่สละสิ่งอันเคยชินหรือ
ข้อที่เคยยึดถือไว้ และสิ่งทั้งหลายอันผิดพลาดจากความจริงเสียได้ อุปสมะ คือ ความสงบ ระงับโทษ
ข้อขัดข้องมัวหมองวุ่นวายอันเกิดจากกิเลสทั้งหลายแล้ว ทําใจให้สงบได้ ความสงบในที่นี้ หมายเอาความ
สงบกาย ความสงบวาจา และความสงบใจ รวมถึ ง ความสงบอย่ า งยิ่ ง คื อ พระนิ พ พาน ในทาง
พระพุทธศาสนา สอนให้พุทธบริษัททั้ง ๔ พึงศึกษาสันติคือสงบ และพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญความสงบใน
ที่ต่างๆ เป็นอันมาก เช่น ความสงบกาย ได้แก่การอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงบสงัดนั่นเอง เพราะเมื่อบุคคล
ประกอบด้วยธรรมทั้ง ๔ ประการนี้แล้วย่อมเป็นคนไม่ประมาทปัญญา หรือทําอะไรก็ไม่ทําไปตามอํานาจอคติ
ของตน เพราะได้ศึกษาในทางปัญญา สัมมาทิฏฐิ เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาธรรม เห็นธรรมที่เป็นสัจธรรมรู้เท่าทัน
สังคม และความจริงของโลก การแตกความสามัคคีมีผลให้เกิดทุกข์และความหายนะ ก็พึงละมูลเหตุแห่งการ
วิวาทนั้นเสีย มาทํามูลเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองความอยู่ดีมีสุขด้วยความสามัคคีปรองดองมีความกลมเกลียว
เป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะความสามัคคีของหมู่คณะและของคนในชาติ เป็นพลังอันสําคัญในการสร้างสรรค์
พัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
๓. การประยุกต์หลักอธิษฐานธรรม ๔ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในสังคมไทย
จากการศึกษาสรุปโดยภาพรวมพบว่า สังคมไทยต้องการความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในสังคม
ด้วยการรวมพลังกันปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามตามหลักการ ข้อบังคับ กติกา และศีลธรรม สิ่งที่จะเป็นแรง
ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เดินหน้าไปสู่ความสามัคคี คือ ทุกคนใช้ปัญญาในการทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ ดํารง
มั่นในความจริงที่รู้ชัดด้วยปัญญา มีการสละสิ่งทั้งหลายอันผิดพลาดจากความจริงเสียได้ และใช้วิถีทางสันติ
ระงับโทษข้อขัดข้องมัวหมองวุ่นวาย ทําจิตใจให้สงบได้ ถือความสามัคคีเป็นใหญ่ย่อมส่งผลให้เกิดความสงบสุข
ทั้งแก่ตนและสังคมอย่างแท้จริง
เพื่อให้คนในสังคมมีความสามัคคีจึงต้องนําหลักอธิษฐานธรรม ๔ มาปฏิบัติในการเสริมสร้างความ
สามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยการทําให้ประชาชนเห็นผลดีของความสามัคคีเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง
สามัคคีกัน ทุกฝ่ายต้องร่วมมือทั้งภาครัฐและประชาชน ช่วยระดมสรรพกําลังในการประพฤติปฏิบัติให้ทุกคน
เห็นผลที่ได้รับจากการประพฤติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ดังนี้
๑. ปลุกจิตสํานึกของประชาชนให้เห็นคุณค่าของธรรมะในพระพุทธศาสนาคือต้องใช้ปัญญาอยู่
เสมอ ไม่ทอดทิ้งปัญญา ไม่ละเลยปัญญา หรือไม่เอาปัญญามาใช้ในทางที่ถูก และไม่ชอบใส่ใจพัฒนาปัญญา
แต่ชอบไปเอาอกเอาใจตัณหา เช่น ในชีวิตประจําวันเมื่อพบเห็นอะไรเกิดความชอบใจหรือไม่ชอบใจ ที่เรียกว่า
ยินดียินร้าย ก็กระทําไปตามอารมณ์ ถ้าอย่างนั้นเป็นการทําลายความสงบสันติ เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกให้
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ใช้ปัญญา ไม่ละเลยการใช้ปัญญา พอมีอะไรเกิดขึ้นต้องใช้ปัญญาพิจารณา มีวิจารณญาณ แก้ไขสถานการณ์
ด้วยเหตุผล แล้วความเร่าร้อนวุ่นวายก็จะเบาบางลง
๒. เสริมสร้างความสามัคคีด้วยหลักอธิษฐานธรรม ๔ เพื่อความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันใน
สังคมไทย ทุกคนทุกสถาบันทางสังคมไทยต้องใช้ปัญญาในทางที่ถูกที่ควร มีสัจจะต่อตนเองและผู้อื่นเพราะ
เมื่อขาดสัจจะ ย่อมเกิดปัญหาถูกหวาดระแวง ไม่มีคนเชื่อถือถ้อยคําและความประพฤติ มีจาคะ มั่นเสียสละ
ด้วยการให้ทาน และหมั่นบริจาคให้แก่สังคมส่วนรวม เพื่อเชื่อมประสานตนเองกับบุคคลในสังคม ให้มีความ
รักใคร่กลมเกลียวกันในสังคมไทย และสละสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งปวง มีอุปสมะ ด้วยการพยายามรักษาความสงบ
กาย ความสงบใจสงบอารมณ์ มีสติสัมปชัญญะในการทํางานในการเข้าสู่สมาคม เมื่อขาดอุปสมะ ย่อมเกิด
ปัญหาความวุ่นวายเดือดร้อนทั้งกับตนเองและบุคคลข้างเคียงรวมถึงบุคคลในสังคม
๓. ส่งเสริมให้สังคมดําเนินการปกครองด้วยระบอบธรรมาภิบาล
ฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างคุณภาพของคนในสังคม ให้มีคุณธรรมตามวิถี
ธรรมทางพระพุทธศาสนา การสร้างความสามัคคีหากวิเคราะห์เนื้อหาแล้วพบว่า ความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ต้อง
ใช้หลักอธิษฐานธรรม ๔ ประการซึ่งหากจะยุบรวมเป็นประเด็น เพื่อให้ง่ายและนําไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อให้เกิดความสามัคคีได้อย่างแท้จริงนั้นสามารถสรุปได้ ดังนี้
พึงศึกษาแนวทางให้เกิดปัญญา สัมมาทิฏฐิอย่างถ่องแท้ ไม่ประมาทปัญญา ไม่ละเลยการใช้
ปัญญา ดํารงมั่นในความจริงที่รู้ชัดในปัญหานั้นๆ สละสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่น ทั้งที่เป็นอามิสและอารมณ์ที่ไม่ดีออก
จากจิตใจ มีความสงบระงับข้อขุ่นข้องหมองใจ ข้อวุ่นวายอันเกิดจากกิเลสที่รบกวนจิตใจและอารมณ์ในสงบลงได้
กระทํา พูด คิดที่ประกอบด้วยเมตตารู้จักจัดสรรประโยชน์เพื่อสังคมให้ลงตัว พอเหมาะพอดีตามหน้าที่การงาน
ยึดถือมาตรฐานในการปกครอง ดูแลด้วยความเสมอภาคกันและต้องสร้างความคิดเห็นให้เข้ากันได้ถึงแม้ว่าจะ
มีการโต้เถียงกันเพื่อหาข้อยุติเมื่อได้ข้อยุติแล้วทุกคนต้องมีความเห็นที่เข้ากันได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มี
เป้าหมายของสังคมหรือองค์กรส่วนรวมเป็นสําคัญ
สรุปได้ว่า หลักอธิษฐานธรรม ๔ จะช่วยส่งเสริมความสามัคคี และนําความเปลี่ยนแปลงมาสู่ตัว
บุคคลและสถาบันสังคมส่งผลต่อการดําเนินชีวิตไปในทางที่พัฒนาขึ้นจากเดิมที่เป็นอยู่ เพราะการปฏิบัติตาม
คุณธรรมที่กล่าวมานี้จะสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่กันและกัน เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองและสังคมได้อีกทางหนึ่ง ฉะนั้น ผู้ที่หวังความเจริญทั้งหลายจึงต้องมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน
อบุคคลจะมีความสามัคคีกันและสังคมจะมีความสงบสุขได้นั้น ก็ด้วยการพร้อมเพรียงกันปฏิบัติในอธิษฐาน
ธรรม ๔ ตามที่ได้อธิบายมาแล้ว โดยยึดถือเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติให้สมบูรณ์ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ควร
ปรึกษาไต่ถามเนื้อความด้วยความพร้อมเพรียงเมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้สังคมและประเทศชาติย่อมสงบสุข เพราะ
ความสามัคคีของหมู่ชนในสังคมไทย

๕.ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากวิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาวิจัยการส่งเสริมความสามัคคีในสังคมไทยตามหลัก
อธิษฐานธรรม ๔ และหลักธรรมอื่นๆ ในทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงเสริมสร้างความสามัคคี ปัญหาของ
สั ง คมไทย มี ส าเหตุ ม าจากสภาพแวดล้ อ มของการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม และกระแสของการพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารไร้พรมแดน ซึ่งต่างมุ่งเน้นในการแข่งขันเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ทําให้คนติดยึดวัตถุ รวมทั้งมีความแตกแยกทางความคิดและแบ่งกลุ่มประชาชน เป็นเหตุทําให้ประชาชนขาด
ความสามัคคีในสังคม มีพฤติกรรมที่ย่อหย่อนในศีลธรรม จริยธรรม ประชาชนและเยาวชนเกิดความหลงผิดมี
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พฤติกรรมที่ผิดไปจากเดิม ขาดระเบียบวินัย ส่งผลให้ชีวิตและค่านิยมที่ดีงามในสังคมไทยหายไปจากวิถี
ชีวิตประจําวัน ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นในสังคมไทย อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องช่วยกันแก้ไขแบบบูรณาการซึ่งเป็นความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกฝ่ายต้องเห็นความสําคัญเหมือนกันโดยต้องร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนาบุคคล ครอบครัว
และสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสังคม รวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนและ
เยาวชนเห็นคุณค่าของศีลธรรมนําไปปฏิบัติตนตามหลักธรรม ร่วมมือกันสร้างความสามัคคีในครอบครัวและ
สังคมให้มีความสุข ลดละอบายมุขต่างๆ มีความมั่นคงตามหลักอธิษฐานธรรม ๔ รวมทั้งหลักธรรมอื่นๆ ที่พึง
ปฏิบัติได้อย่างถาวร บิดามารดาต้องให้การดูแลอบรมใส่ใจในบุตรธิดาให้มีคุณธรรมเจริญทั้งในด้านร่างกายและ
จิตใจ มีจิตสาธารณะรู้จักเสียสละ รู้รักสามัคคี เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมประเทศชาติต่อไป
๒) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการเป็นรูปแบบการดําเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาสั ง คมแบบผสมผสานโดยการส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ น ให้ ทุ ก สถาบั น ทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชนตลอดทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องปราม
การกระทําความผิด หรือมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในรูปแบบต่างๆ มีการนํามาตรการทางกฎหมายไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คือจะต้องมีการจัดกลไกและการบริหารจัดการที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงจะส่งผลให้มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อการสร้างความสามัคคี
อย่างแท้จริง
๓) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังความรักความสามัคคีในครอบครัว กับเด็ก เยาวชน
และประชาชน ส่งเสริมอาชีพความเป็นอยู่ แก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาการแตกแยกของชุมชน โดยใช้
แนวพระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นการพึ่งพา
ตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่งเสริมความสามัคคีสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
๕.๒ ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมความสามัคคีในสังคมไทยตามหลักอธิษฐานธรรม ๔ นี้ยังมีเรื่อง
ที่ควรศึกษาวิเคราะห์และวิจัยอยู่อีกมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะหัวข้อของการทําวิจัยไว้ ดังนี้
๑) ควรทําการศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวกับปัญญา สัจจะในพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา
การแตกความสามัคคีในสังคมไทย
๒) ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมคุ้มครองโลก คือ หิริและโอตตัปปะ เพื่อให้เกิดความ
สามัคคีและความสงบสุขในสังคมไทย
๓) การศึกษาเชิงวิเคราะห์ "ธรรมที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในคือจิตใจ” เช่น
การสร้างปัญญาและความสงบใจ ตามหลักภาวนา ๒ กับการส่งเสริมความสามัคคีในครอบครัวหรือในสถาบัน
ต่างๆ และแวดวงการเมืองรวมถึงการบริหารงานราชการ
การศึ ก ษาวิ จั ย การส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี ใ นสั ง คมไทยตามหลั ก อธิ ษ ฐานธรรม ๔ ดั ง ที่ ไ ด้
เสนอแนะไว้นี้ คงจะมีประโยชน์ให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจในหลักของอธิษฐานธรรม ๔ ประการ คือ หลักธรรมที่ตั้ง
มั่น หรือธรรมอันเป็นฐานที่มั่นคงของบุคคล คือวางตนให้เหมาะสมว่าตอนนี้เราอยู่ในฐานะใด หลักธรรม ๔
ประการนี้ เป็นธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ เมื่อบุคคลได้ศึกษาหลักอธิษฐานธรรม ๔ ตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น จนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ไขปัญหาชีวิตประจําวันของตนและครอบครัวหรือสถาบัน
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ต่างๆ ในสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อตนเองและครอบครัว หรือประชาชนคนรอบข้าง เมื่อทุกคนในสังคม
ประพฤติตนตามหลักอธิษฐานธรรมนี้ได้ สังคมไทยก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยความร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้น
อย่างแท้จริง
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เปรียบเทียบทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายาน
The Comparative of Dana Theravada Buddhism and Mahayana Buddhism
พระครูนิติธรรมนาท ( บรรลือ วิสภักดิ์)
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “เปรียบเทียบทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายาน” มีวัตถุประสงค์ ๓
ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาทานในมหายาน ๓) เพื่อเปรียบเทียบ
ทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายาน
ผลการศึกษาพบว่า
๑.ทาน ในพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง การให้ การบริจาค การเสียสละ วิธีการให้ทานตาม
หลักพระพุทธศาสนาเถรวาทที่จะมีผลมาก ทานนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ ๖ คือ ฝ่ายผู้ให้ ๓ องค์ ฝ่ายผู้รับ
๓ องค์ และทานแบ่งตามสิ่งที่ให้มี ๒ อย่างคือ อามิสทาน และธรรมทาน สามารถแบ่งลักษณะการให้ออกเป็น
๒ วิธี คือ ปาฎิปุคคลิกทาน และสังฆทาน องค์ประกอบของการให้ทานมี ๓ ประการ ได้แก่ ๑.ทายก คือ ผู้ให้
ทาน ๒.ปฏิคาหก คือ ผู้รับทาน ๓.ไทยธรรม คือ วัตถุที่ให้ทานด้วยศรัทธา ส่วนอานิสงส์และจุดมุ่งหมายของ
ทานมีประโยชน์ ๒ ประการคือ ๑.การให้ทาน เป็นเครื่องเกื้อหนุนให้ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์ กล่าวคือ เมื่อตาย
ไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ๒.การให้ทาน เป็นเครื่องเกื้อหนุนให้เป็นผู้มีโภคะ จุดมุ่งหมายของการให้ทานใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท คือ เพื่อสร้างบุญบารมี โดยอาศัยพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ พระพุทธศาสนาเถร
วาทเน้นอรหันตภูมิ โดยสาระของหลักแนวคิด วิธีการ ความเชื่อและข้อปฏิบัติเพื่อเข้าสู่เป้าหมาย คือ พระ
นิพพาน
๒.ทาน ในพระพุทธศาสนามหายาน หมายถึง ทานบารมี เพราะพระโพธิสัตว์จะต้องสละทรัพย์
อวัยวะ และชีวิตเพื่อรักษาชีวิต แต่เมื่อระลึกถึงธรรม คือ ความถูกต้อง เหมาะสม หรือความดี และพึงสละทั้ง
ทรัพย์ อวัยวะ และชีวิตเพื่อรักษาธรรม ลักษณะของทาน ถือว่า เป็นการบําเพ็ญบารมี ที่จะต้องทําด้วยการ
บริจาค ทานบารมีแบ่งออกเป็น ๓ อย่าง คือ “ธรรมทาน อามิษทาน ไมตรีทาน” องค์ประกอบของทาน คือ
วัตถุที่ตั้งของทานแบ่งเป็น ๒ หลัก คือ ๑. พาหิรทาน ของที่ให้เป็นของนอกกาย ๒.อัชฌัตติกทาน ของที่ให้เป็น
ร่างกายของตนเอง ลักษณะของการบําเพ็ญทานบารมีโดยจะต้องพิจารณาว่า ของที่ให้จะต้องเป็นของที่ดีงาม
และเมื่อจะให้ทานต้องให้แก่ผู้ต้องการ แม้ไม่ได้ขอก็ให้ก่อนที่ผู้ต้องการนั้นจะขอ วิธีการให้ทาน พระโพธิสัตว์
จะต้องทําทานด้วยความกรุณา และปัญญาควบคู่กันไป จุดมุ่งหมายของการให้ทานหรือการบําเพ็ญบารมี เพื่อ
เข้าถึงประมุทิตาภูมิ เกิดความชื่นชมเมื่อได้เห็นว่าตนเองเป็นผู้ใกล้โพธิ และเป็นผู้ทําประโยชน์เพื่อสรรพสัตว์ให้
สําเร็จ พุทธศาสนามหายาน มุ่งเน้นบรรลุเพระพุทธเจ้า (พุทธภูมิ) อันเป็นโลกุตตรภูมิ โดยมุ่งสอนเพื่อช่วยเหลือ
กันในฐานที่เป็นมนุษย์นั่นเอง
๓.การเปรียบเทียบทานด้านความหมายและลักษณะของพระพุทธศาสนาทั้ง ๒ นิกาย มีความ
คล้ายคลึงกันทางพื้นฐาน โดยเห็นว่า ทาน คือจุดเริ่มต้นอันเป็นวิธีการ หลักการ อุปกรณ์เครื่องมือแห่งการ
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ประพฤติ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ละความชั่ว ทั้ ง สองนิก ายมีทั ศ นะ ตรงกั น ในประเด็ น บารมี ทั้ งหมด เช่ น ทาน มี ก าร
อนุเคราะห์ผู้อื่น วิธีการให้ทานตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท ทานนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ ๖ คือ ฝ่าย
ผู้ให้ ๓ องค์ ฝ่ายผู้รับ ๓ องค์ ทานก็จะมีผลมาก ฝ่ายมหายาน วิธีการให้ทาน เน้นที่พระโพธิสัตว์ผู้ให้ทาน
จะต้องให้ทานด้วยความสุภาพ ต้องต้อนรับผู้รับทานอย่างเคารพนอบน้อมเป็นผู้ยินดีในการทําทานของตน ไม่
เลือกทั้งมิตรและศัตรู ทั้งผู้ควรรับและไม่ควรรับ อานิสงส์และจุดมุ่งหมายของการให้ทานของทั้งสอง ล้วนตั้งอยู่
บนเป้าหมายสูงสุด และผลจากการบําเพ็ญทานเพื่อบรรลุอมตธรรมทั้งสิ้น โดยที่พระพุทธศาสนาเถรวาท เน้น
อรหันตภูมิ มหายาน เน้นที่พุทธภูมิ ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกัน แต่สาระหลักของแนวคิด วิธีการ
ความเชื่อ และข้อปฏิบัติเพื่อเข้าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ พระนิพพาน
ABSTRACT
The purposes of this thesis were: (1) to study the concept of Dana (alms-giving) in
Theravada Buddhism, (2) to study the concept of Dana in Mahayana Buddhism and (3) to
compare the concept of Dana in Theravada Buddhism and Mahayana Buddhism.
The results of study were found that:
1) Dana in Theravada Buddhism means giving, devoting, and apportion. Dana
included six constituents: three givers and three receivers. Dana was divided into two kinds:
Amisadana (donation of requisites) and Dhammadãna (gift of the Dhamma). Moreover, Dana
was divided into two characteristics: Patipuggalika-dana (offering to a particular person) and
Sanghadana (offering to the Sangha). Giving Dana had three components: Dayaka (almsgiver),
Patiggahaka (recipient), and Deyyadhamma (gift). The profit of Dana was the alms-giving
leading to be born in the heaven and the alms-giving lead to become the wealthy person.
The goal of the alms-giving was to make the charisma by depending on the monk.
Theravada Buddhism focused on Arahantabhumi with the core of the concept, principle,
belief and practice for leading to the goal: Nibbana.
2) Dana in Mahayana Buddhism means Danaparami because Bodhisattva must give
the property, organ, and life to save the life. When recalling the Dhamma: the
appropriateness, or the virtue, and giving the property, organ, and life to save the Dhamma,
the characteristic of Dana was performing the meritorious acts by the donation. Danaparami
was divided into three types: Dhammadana (gift to the Dhamma), Amisadana (donation of
requisites), and Meytridana. The component of Dana is the object stating the Dana divided
into Bhahiradana and Achjhattikadana. The characteristic of performing the meritorious acts
must consider the things good and give the alms to the wanted person. The way for the
alms-giving was Bodhisattva must give the alms with the compassion and the wisdom. The
goal of the alms-giving was to lead to Muditabhumi. Mahayana Buddhism focused on
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attaining the Buddhabhumi being Lokuttarabhumi (the Supramundane Plane) by teaching to
help together.
3) The comparison of the concept and characteristic of Dana in Theravada
Buddhism and Mahayana Buddhism was similar. Dana was the beginning that was the way,
principle, tool and instrument of the conduct to not do the bad thing. Both Nikaya had the
same views in Parami. The alms-giving in Theravada Buddhism consisted of six constituents:
three givers and three receivers. However, the alms-giving in Mahayana Buddhism focused
on the Bodhisattva. The goal of the alms-giving in both Nikaya stated on the final goal and
the result of the alms-giving was to attain Amatadhamma by Theravada Buddhism focusing
on Arahantabhumi but Mahayana Buddhism focusing on Buddhabhumi. The core of the
concept, way, belief and practice was to lead to Nibbana.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
คําสอนในพระพุทธศาสนานั้น มุ่งสอนเพื่อยกระดับจิตของผู้ปฏิบัติให้สูงขึ้น ตามลําดับ จนถึง
ความสิ้นทุกข์ โดยสอนจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยาก คําสอนเช่นนี้ท่านเรียกว่า “อนุปุพพิกถา คือ คําสอนที่แสดง
ไปตามลําดับ เรื่องเกี่ยวกับ ทานกถา เรื่องทาน สีลกถา เรื่องศีล สัคคกถา เรื่องสวรรค์ กามาทีนวกถา เรื่องโทษ
ของกาม และเนกขัมมานิสังสกถา เรื่องอานิสงส์แห่งการออกจากกาม”๒๒ ทานคือการให้ “เป็นคุณธรรม
เบื้องต้นที่จะนําบุคคลไปสู่คุณธรรมขั้นสูงขึ้นไป”๒๓ เพราะทานเป็นธรรมที่เป็นพื้นฐานของสังคม ไม่ว่าสังคมใด
ถ้าขาดธรรมข้อนี้แล้ว สังคมนั้นจะหาความสุขไม่ได้เลย เนื่องจากมีแต่การรับ มีแต่การถือเอา มีความตระหนี่
การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันทําให้ขาดการเอื้อเฟื้อ “บุคคลจึงควรปฏิบัติต่อกันในสังคมด้วยการเสียสละ มีความ
เอื้อเฟื้อต่อกัน แบ่งปันกัน มีเมตตาจิตต่อกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และควรปฏิบัติต่อกันในสังคมด้วย
การเสียสล”๒๔ สังคมไทยเป็นสังคมพุทธศาสนิกชนมีการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ เกิดจากความเชื่อทางพุทธ
ศาสนาว่า การถวายอาหาร หรือสิ่งของเครื่องใช้แก่พระสงฆ์เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความสุขใจ ใน
พุทธศาสนามหายานมีการทํากงเต็ก เพื่อสร้างบุญและอุทิศส่วนบุญให้ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว ทานในพุทธศาสนามี
เรื่องศรัทธาและปัญญาเข้ามาเกี่ยวเนื่อง เช่น เชื่อว่าการให้จะทําให้เกิดเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์ การให้ด้วยมุ่งผล
แห่งการให้ว่าจะก่อประโยชน์ให้ตนเองในชาตินี้และชาติหน้าด้วย หรือเห็นว่า เราจะพลัดพรากจากวัตถุสิ่งของ
เหล่านี้ไปในวันใดวันหนึ่ง จึงยินดีที่จะสละเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นโดยปราศจากความหวงแหน นอกจาก
จะเป็นการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์แล้วยังเป็นการบําเพ็ญบารมีเพื่อพัฒนาจิตและปัญญาให้สูงขึ้น พุทธศาสนา
เถรวาทและมหายาน ต่างก็ยกย่องการให้ทานเป็นการ สร้างบารมีในเบื้องต้น คือ “ทานบารมี” พระพุทธองค์
ขณะถือกําเนิดเป็นพระโพธิสัตว์ก็บําเพ็ญทานบารมี และเด่นชัดที่สุด คือ บารมีสิบทัศน์ เริ่มจาก ทานบารมีเป็น
เบื้องต้น
มนุษย์มีความต้องการความสัมพันธ์ที่ดี ในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างสันติสุข เริ่มตั้งแต่
สถาบันครอบครัวไปจนถึงสังคมโลก หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ใน
๒๒

ที.สี. (ไทย) ๙/๒๓๗/๑๘๙.
พระธรรมวิสุทธิกวี, กฎแห่งทาน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์กรีน–ปัญญาญาณ,๒๕๕๔), หน้า ๒.
๒๔
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒.
๒๓
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สังคมไทยได้อย่างชัดเจน อันดับแรกก็คือหลักของ “ทาน” เพราะทานเป็นการแสดงถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สร้างความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันระหว่างวงศาคณาญาติ เพื่อน และ
กลุ่มคนในสังคม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การดํารงชีวิตของชุมชน กล่าวได้
ว่า ทาน เป็นหลักการครองคนในสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย สามารถผูกมิตรไมตรี ความรักสมัครสมานสามัคคี
รวมน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ให้เกิดขึ้นได้ในสังคม อย่างไรก็ดี ผู้ให้ทานย่อมได้ชื่อว่าเป็นที่รักที่ชอบใจของคนทั้งหลาย
เพราะผู้รับย่อมชื่นชอบในเมตตาธรรมของผู้ให้เสมอ และผู้ให้ทานยังได้ชื่อว่าเข้าถึงประโยชน์และความดีงาม
ขั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา การให้ การเสียสละ การบริจาคสิ่งของของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ซึ่งให้ได้
ทั้งวัตถุ สิ่งของต่างๆ ตลอดถึงปัจจัย ๔ และให้ความรู้ การแนะนําพร่ําสอนในทางที่ดี ตลอดถึงการจัดพิมพ์
เอกสารที่ให้ความรู้แก่ผู้อื่น ตามทรรศนะของพระพุทธศาสนา การให้ความรู้หรือธรรมเป็นสิ่งสําคัญ เพราะ
สามารถแนะนําเสนอแนวคิด แนะแนวทางให้ผู้อื่นได้รู้จักพึ่งตนเองได้ให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ ได้รับความสุขมี
คุณภาพชีวิตที่ดี อย่างไรก็ตาม การให้ทั้งสองอย่างนี้จะต้องอิงอาศัยกันไปเสมอ ร่างกายย่อมต้องการปัจจัย ๔
หล่อเลี้ยงบํารุงฉันใด จิตใจก็ย่อมต้องการธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเช่นเดียวกัน หากขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่
อาจบรรลุประโยชน์สูงสุดได้ เนื่องจากการให้ทางวัตถุเป็นเครื่องบริหารกาย ส่วนการให้ความรู้ ธรรมะ เป็น
เครื่องบริหารใจ แม้ว่าธรรมชาติของมนุษย์ในภาพรวมจะมีความเมตตาสงสาร และช่วยเหลือ เมื่อเห็นคนอื่น
ได้รับความเดือดร้อน “แม้ในภาวะปกติมนุษย์ก็ยังมีจิตสํานึ กในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน การให้ความ
ช่วยเหลือ และการแบ่งปันน้ําใจไมตรีต่อกันนี้ได้ช่วยให้สังคมมนุษย์อยู่กันได้อย่างมีความเข้มแข็งมากขึ้น”๒๕ ใน
แง่ดังกล่าวนี้วัฒนธรรมการให้ การช่วยเหลือและการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันในสังคมมนุษย์จึงไม่ได้เกิดจากอิทธิพล
คําสอนของศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ทุกศาสนาจะมีหลักคําสอนว่า ด้วยการเสียสละแบ่งปัน การที่
เกิดจากธรรมชาติด้านบวกภายในจิตใจมนุษย์จึงมิได้เน้นคุณค่าทางด้านจิตใจเหมือนกับการให้ที่เกิดจาก
อิทธิพลของศาสนาการให้ทานในสังคมปัจจุบัน ต้องเลือกให้พอสมควร เพราะการให้แก่คนที่ยังพอช่วยตนเอง
ได้แต่กลับเกียจคร้านทําการงานเช่นนี้นับว่า เป็นการส่งเสริมให้คนนั้นเป็นคนเกียจคร้านเพิ่มขึ้น ไม่รู้จักการ
พึ่งพาตนเองคอยแต่จะพึ่งคนอื่นตลอดเวลา และถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ต้องเลือกด้วยว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มี
วัตรปฏิบัติเป็นอย่างไร ดํารงตนอยู่ในศีลในธรรมมากน้อยขนาดไหน เป็นต้น เพราะการพิจารณาเลือกให้สิ่งของ
ของตนแก่คนดีมีศีลธรรมนั้น ย่อมมีผลดีกว่าการให้แก่คนไม่ดี ไม่มีศีลธรรม เพราะคนดีมีศีลธรรมย่อมประพฤติ
ปฏิบัติตนในทางที่ดีอีกทั้งยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้สําเร็จได้ สามารถคบค้าสมาคมเป็นมิตรสหายที่ดีต่อกัน
และกั นได้ตลอดไป ยามเมื่ อตกทุก ข์ได้ยากก็ยั งพอมี มิ ตรที่ ดีเป็ นที่ พึ่งได้ ส่วนคนที่ ไม่ดีไม่มี ศีล ธรรม ย่อ ม
ประพฤติตนเป็นโทษ สามารถทําความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้เสมอ คนเช่นนี้จะคบเป็นมิตรสหายที่
ดีต่อกันอย่างยาวนานนั้นย่อมเป็นไปได้ยาก ทานสรุปลงแล้ว มี ๒ อย่าง คือ “๑) อามิสทาน ให้พัสดุสิ่งของอัน
เป็นกําลังทรัพย์และกําลังภายนอกต่างๆ ๒) ธรรมทาน การให้ธรรม หรือศิลปวิทยา บอกทางของความดีความ
ชั่วต่างๆ ให้”๒๖ เพราะในการดําเนินชีวิตต้องอาศัยทั้งอามิสและธรรมะ เพราะชีวิตมีสองด้านใหญ่ๆ คือ กายกับ
ใจ ฉะนั้นพึงบําเพ็ญทานทั้ง ๒ ควบคู่กันไปเสมอ พระพุทธศาสนามหายาน มีแนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์ถือว่า
เป็นอุดมคติอันยิ่งใหญ่ของมหายาน ทุกคนมุ่งการปฏิบัติตามวิถีที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคยปฏิบัติกันมา
กล่าวคือ การบําเพ็ญตนช่วยเหลือสรรพสัตว์เพื่อเป็น “พระโพธิสัตว์” เรียก ทานบารมี มหายานมุ่งเน้นต่อการ
ดํ ารงชีวิตเพื่ อ ให้ เข้าถึ งความเป็นพระพุ ทธเจ้า เพื่อจะได้สั่ งสอนสรรพสั ตว์ใ ห้หลุดพ้น ดั งนั้นพุ ทธศาสนิ ก
๒๕

ฟื้น ดอกบัว, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : โสภณการพิมพ์, ๒๕๓๙), หน้า ๗.
สมเด็ จ พระญาณสั ง วรสมเด็ จ พระสั ง ฆราชสกลมหาสั ง ฆปริ น ายก, บุ ญ เป็ น หลั ก ใหญ่ ข องโลก,
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๕), หน้า ๕๘.
๒๖
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มหายานก็ต้องการบําเพ็ญตน เนื่องจากสรรพสัตว์นั้นมี “โพธิจิต” คือจิตที่จะบรรลุโพธิได้อยู่ในตนอยู่แล้ว
ธรรมในการบําเพ็ญตน เรียกว่า “บารมี หนึ่งในนั้น มี ทานบารมีอยู่ด้วย ซึ่งเป็นธรรมที่เป็นข้าศึกต่อโลภะ”๒๗
ทานบารมีในพุทธศาสนามหายานหมายถึง ทาน ๓ ชนิด คือ “วัตถุทาน อภัยทาน และธรรมทาน ซึ่งเป็นเลิศ
กว่าทานทั้งปวง เพราะเป็นการให้ปัญญาธรรมทาน ให้ธรรม อย่างบอกศิลปวิทยาให้ บอกทางของความดีความ
ชั่วต่างๆ ให้”๒๘เพราะในการดําเนินชีวิตต้องอาศัยทั้งอามิสและธรรมะ เพราะชีวิตมีสองด้านใหญ่ๆ คือ กายกับ
ใจ ฉะนั้นพึงบําเพ็ญทานทั้ง ๒ ควบคู่กันไปเสมอ พระพุทธศาสนามหายาน มีแนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์ถือว่า
เป็นอุดมคติอันยิ่งใหญ่ของมหายาน ทุกคนมุ่งการปฏิบัติตามวิถีที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคยปฏิบัติกันมา
กล่าวคือ การบําเพ็ญตนเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์เป็น “พระโพธิสัตว์” แนวคิดเรื่องทานและการให้ทาน ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทกับพระพุทธศาสนามหายาน มีความสําคัญกับการก้าวสู่ชีวิตที่ดีงามของมนุษย์ทุกคน มี
เป้าหมายเหมือนกันเพื่อข้ ามพ้ นภพภูมิ โลกมนุษ ย์ สู่โลกทิพย์ และความดับสูญ คือ พระนิพพาน ในส่วน
รายละเอียดมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร มีรายละเอียดมากน้อยเพียงใด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาและเปรียบเทียบให้เห็นในแต่ละประเด็น โดยมีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๒.๑ เพื่อศึกษาทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๒ เพื่อศึกษาทานในพระพุทธศาสนามหายาน
๒.๓ เพื่อเปรียบเทียบทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับพระพุทธศาสนามหายาน

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “เปรียบเทียบเรื่องทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน” ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เป็นหลัก โดย
ศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิและเอกสารทุติยภูมิ และวางกรอบการศึกษาเอกสาร (Documentary Research)
ไว้ดังนี้
๓.๑ ศึกษาจากแหล่งข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระไตรปิฎก (ภาษาไทย) คัมภีร์
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส
๓.๒ วิธีการดําเนินการวิจัย งานวิจัยนี้มีกรอบการศึกษาวิจัยเฉพาะเชิงเอกสาร(Documentary
Research) โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับทาน จากเอกสารข้อมูลขั้นปฐมภูมิ(Primary Sources)ได้แก่คัมภีร์
สําคัญของพระพุทธศาสนาคือพระวินัยปิฎก (Vinaya Pitaka) พระสุตตันตปิฎก (Suttanta Pitaka) และพระ
อภิธรรมปิฎก และศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวการอธิบายพุทธจริยศาสตร์เกี่ยวกับทาน และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ จากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ คัมภีร์อรรถกถา เอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ์
หนังสือ ตําราและผลงานทางวิชาการของนักการศาสนาและนักวิชาการทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
๒๗

สุวิญ รักสัตย์, เอกสารประกอบการสอน พุทธศาสนามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : จงเจริญการพิมพ์,
๒๕๔๕, หน้า ๖๖.
๒๘
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ, บุญเป็นหลักใหญ่ของโลก, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,
๒๕๔๕), หน้า ๕๘.
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อันเป็นวรรณกรรมที่มี เนื้ อหาเกี่ยวข้ องกับงานวิจัย ฉบั บนี้ศึกษาจากแหล่ งข้ อมู ล ชั้นทุ ติยภูมิ (Secondary
Sources) ได้แก่ ตํารา เอกสารงานวิจัยอื่นๆ และหนังสือสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
๓.๓ นําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผล

๔.สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “เปรียบเทียบทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายาน” มีวัตถุประสงค์ ๓
ประการ คื อ ๑) ศึ ก ษาทานในพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท ๒) ทานในพระพุ ท ธศาสนามหายาน และ ๓)
เปรียบเทียบทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายาน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Quality Research) ด้วย
การศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาเกี่ยวกับทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ
มหายาน ซึ่งศึกษาทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท จากพระคัม ภีร์หลัก คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย และ
ประกอบด้วยเอกสารทางวิชาการ เช่น วิทยานิพนธ์ ตําราเรียน หนังสือ และบทความทางวิชาการ บันทึก
โบราณของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาฝ่ายมหายาน และคัมภีร์หลัก คือ พระไตรปิฎกและอรรถกถา
ภาษาไทย นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเปรียบเทียบทานในพระพุทธศาสนากับมหายาน ถึงข้อเหมือนและ
ข้อแตกต่างกันอย่างไร ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
๔.๑ ศึกษาทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท สรุปความได้ว่า
ทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง การให้ การบริจาค การเสียสละ การแบ่งปันเผื่อแผ่
เกื้อกูลกัน ในวัตถุสิ่งของ และมิใช่วัตถุสิ่งของรวมไปถึงการให้อภัยทาน โดยมีลักษณะ ๓ ประการ คือ จาค
เจตนา วิรัติ และไทยธรรม
ประเภทและองค์ประกอบของทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ ๑)
ประเภทของทานแบ่งตามสิ่งที่ให้มี ๒ อย่าง คือ อามิสทาน และธรรมทาน ๒) ประเภทของทานแบ่งตาม
ลักษณะการให้ แบ่งออกเป็น ๒ วิธี คือ ปาฏิปุคคลิกทาน และสังฆทาน ๓) ประเภทของทานแบ่งตามอาการ
แห่งจิตของผู้ให้ มี ๓ ชั้น คือ ทาสทาน สหายทาน สามีทาน ๔) ประเภทของทานแบ่งตามบารมี ๓ ชั้น คือ
ทานบารมี ทานอุปบารมี และทานปรมัตถบารมี ซึ่งมีความลดหลั่นกันไปตามลําดับส่วนองค์ประกอบของทาน
ประกอบไปด้วย ๑) ฝ่ายทายก ผู้ให้ ๒) ฝ่ายปฏิคาหก ผู้รับ และ ๓) ไทยธรรม คือ วัตถุที่ให้ทาน
หลักการและวิธีการให้ทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท ประกอบด้วยหลักการและวิธีการให้ทาน
โดยเน้นที่ผู้ให้และผู้รับ ว่าต้องเป็นผู้เหมาะสมเช่น ผ่านวิธีการตรวจสอบผลทานด้วยอํานาจ ๓ อย่าง ได้แก่
อํานาจจาคเจตนา ได้แก่ ศรัทธา ด้วยอํานาจวิรัติ ได้แก่ การให้อภัย และด้วยอํานาจแห่งไทยธรรม ได้แก่ วัตถุที่
ควรให้ มีข้าวและน้ํา
อานิสงส์ของการให้ทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท มีประโยชน์ ๒ ประการ คือ เป็นเครื่อง
เกื้อหนุนให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ (ชีวิตในโลกหน้า) และเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้เป็นผู้มีโภคะมาก (ชีวิต
ปัจจุบัน) โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ อานิสงส์ของอามิสทาน และอานิสงส์ของธรรมทาน
จุดมุ่งหมายของการให้ทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท มีจุดมุ่งหมาย ๕ ประการ ได้แก่ เพื่อบูชา
คุณ เพื่ออนุเคราะห์ เพื่อสงเคราะห์ เพื่อสาธารณประโยชน์ และเพื่อสร้างบารมี โดยสรุปรวมลงใน ๒ ส่วน
ได้แก่ ตนเองและคนอื่นพร้อมทั้งสังคม
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๔.๒ ศึกษาทานในพระพุทธศาสนามหายาน สรุปความได้ว่า
ทานในมหายาน หมายถึง การให้ การบริจาค การเสียสละ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์
ต่อมนุษย์และสรรพสัตว์ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่คําว่าทานปารมิตา อันเป็นหลักธรรมปฏิบัติของพระโพธิสัตว์
ประเภทและองค์ประกอบของทานในมหายาน แบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ ธรรมทาน อามิษ
ทาน ไมตรีทาน ธรรมทานถือเป็นทานที่สูงสุด โดยมีผู้รับทาน ๓ กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ (๑) บิดามารดา เพื่อนและ
ญาติพี่น้อง (๒) ผู้ป่วยอนาถาไร้ญาติขาดที่พึ่ง (๓) สมณชีพราหมณ์
ส่วนองค์ประกอบของทาน ก็คือ วัตถุที่ตั้งของทาน ๒ หลัก ได้แก่ ๑) พาหิรทาน ของที่ให้เป็นของ
นอกกาย ๒) อัชฌัตติกทาน ของที่ให้ร่างกายของตนเอง อัชฌัตติกทาน มี ๒ ประการ คือ ยอมตนให้เป็นทาส
และยอมสละอวัยวะต่างๆ และชีวิต
หลักการและวิธีการให้ทานในมหายาน ใช้หลักพิจารณาในเรื่องของที่จะให้ต้องเป็นของที่ดีงาม
และต้องให้ทานแก่ผู้ต้องการจริงๆ ปราศจากการโอ้อวดอันเป็นมานะทิฐิ ๓ ประการ ได้แก่ การยึดถือในตัวตน
การยึดถือในตัวผู้รับ และการยึดถือสิ่งที่ให้ด้วย
อานิสงส์ของการให้ทานในมหายาน เป็นการบําเพ็ญทานบารมีเพื่อตัดความเห็นแก่ตัว ความ
ตระหนี่ถี่เหนียว ซึ่งมีอานิสงส์ เช่น ย่อมบังเกิดในตระกูลที่ร่ํารวย ย่อมเป็นที่รักของสรรพสัตว์ทั้งหลาย รวมทั้ง
คฤหัสถ์และบรรพชิต เป็นผู้แกล้วกล้าในบริษัท มีรูปงาม กิตติมาศัพท์ ย่อมปรากฏในหมู่บ้านและนครทั้งหลาย
และย่อมได้พบกัลยาณมิตรมีพระพุทธเจ้าและพระสาวก
จุดมุ่งหมายของการให้ทานในพระพุทธศาสนามหายาน มุ่งหมายตรงไปที่โพธิสัตวภูมิอันเป็นเหตุ
ให้บังเกิดพุทธภูมิ คือ ความสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ระหว่างที่ยังไม่สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็ประพฤติอยู่ในโพธิ
จริยา หรือโพธิสัตว์ธรรม กล่าวคือ การช่วยเหลือผู้อื่นจนกว่าจะเข้าถึงนิพพาน
๔.๓ ผลการศึกษาเปรียบเทียบทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายาน มีความสอดคล้องกัน
และแตกต่างกันอย่างไรนั้น ผลสรุปความได้ว่า
การเปรี ย บเทีย บทานด้ า นความหมายและลัก ษณะของพระพุ ท ธศาสนาทั้ ง ๒ นิ ก ายมีค วาม
คล้ายคลึงกันทางพื้นฐาน โดยเห็นว่าทาน คือ จุดเริ่มต้นอันเป็นวิธีการ หลักการ อุปกรณ์เครื่องมือแห่งการ
ประพฤติปฏิบัติ เพื่อละความชั่ว กระทําความดีเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตน คนอื่นและสังคม พระพุทธศาสนา
มหายานให้ความสําคัญเกี่ยวกับการให้ทาน หรือ เอาทานบารมีเป็นธรรมข้อแรกของพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์
ผู้บําเพ็ญบารมีข้อนี้จะมีสภาพจิตใจกว้างขวาง เผื่อแผ่ไปยังผู้ขัดสนและตกทุกข์ได้ยากทั้งมวล อย่างไรก็ตาม ทั้ง
สองนิกายมีทัศนะตรงกันในประเด็นบารมีทั้งหมด เช่น ทาน มีการอนุเคราะห์ผู้อื่น เป็นลักษณะ ทานมีการทํา
อุปการะผู้อื่น เป็นรส หรือมีความไม่หวั่นไหว เป็นรส (คือ เป็นกิจ) ทานมีการแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์
เป็นปัจจุปัฏฐาน (คือ เป็นผลปรากฏ) หรือมีความเป็นพระพุทธเจ้า เป็นผล ทานมีมหากรุณา เป็นปทัฏฐาน
(คือ เหตุใกล้ให้เกิด) หรือมีความกรุณาและความเป็นผู้ฉลาดในอุบาย เป็นปทัฏฐาน โดยความต่างกัน ทานมี
เจตนาที่จะบริจาคตนและเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ อันกําหนดด้วยกรุณาและความฉลาดในอุบาย เป็นทานบารมี มี
หลักการ วิธีการให้ทานตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทที่จะมีผลมากนั้น ทานนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ ๖
คือ ฝ่ายผู้ให้ ๓ องค์ ฝ่ายผู้รับ ๓ องค์ ทานก็จะมีผลมาก
อานิสงส์ของทานทั้งในพระพุทธศาสนาเถรวาทและพระพุทธกับศาสนามหายานนั้น ล้วนตั้งอยู่บน
เป้าหมายสูงสุด และผลจากการบําเพ็ญทานเพื่อบรรลุอมตธรรมทั้งสิ้น แต่พระพุทธศาสนาเถรวาทเน้นอรหันต
ภูมิและมหายานเน้นที่พุทธภูมิ ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกัน แต่โดยสาระของหลักแนวคิด วิธีการ
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ความเชื่อและข้อปฏิบัติเพื่อเข้าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ พระนิพพานนั้นไม่ได้แตกต่างกันเลย ต่างกันเพียง
วิธีการอธิบายความหมายเท่านั้น
พระพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานนั้นมีแนวคิด หลักการปฏิบัติการให้ทาน ทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ
เหมือนกัน แตกต่างกันเพียงชื่อเนื่องจากอิทธิพลด้านภาษา พระพุทธศาสนาเถรวาทใช้ภาษาบาลี มหายานมัก
ใช้ภาษาสันสกฤตในการอธิบายเรื่องนั้นๆ เป้าหมายสูงสุดพระพุทธศาสนาเถรวาทให้ความสําคัญระดับโลกิยะ
คือ การให้ทานเพื่อนอนุเคราะห์มนุษย์ด้วยกัน และกล่าวถึงสวรรค์สมบัติ ทว่าเป้าหมายสูงสุดหรือโลกุตตระให้
ความสําคัญมากกว่าโลกิยะ เหมือนมหายานที่มุ่งเน้นบรรลุพระพุทธเจ้า (พุทธภูมิ) อันเป็นโลกุตตรภูมิเช่นกัน
พระพุทธศาสนาทั้งสองนิกายมีแนวคิดเรื่องทานทั้งคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันอยู่พอสมควร เหตุปัจจัยมิใช่
อะไรอื่น นั่นคือ มุ่งชี้แจง แนะนําด้วยกุศโลบายแก่มวลมนุษย์ แตกต่างกันเพียงพระพุทธศาสนาเถรวาทเน้นที่
ความหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นเป้าหมายสูงสุด (อรหันตภูมิ) ส่วนมหายานมุ่งสอนเพื่อช่วยเหลือกัน
ในฐานะที่เป็นมนุษย์นั่นเอง

๔.๔ ข้อเสนอแนะ
ทานในพระพุทธศาสนาทั้งสองนิกายนี้ ทําให้เข้าใจมนุษย์ว่า ทุกคนล้วนมีหน้าที่ปฏิบัติต่อกัน ซึ่ง
จะช่วยเสริมสร้างท่าทีแห่งความประนีประนอมรอมชอมกัน (compromise) สร้างบรรยากาศของการมีส่วน
ร่วม (participation) หรือความร่วมมือกัน (cooperation) ความสามัคคีกลมกลืนกัน (harmony) และการ
อยู่ร่วมกันของคน (living together) อย่างสันติสุขได้เป็นอย่างดี ที่ประกอบด้วยทาน ศีล ภาวนา เพราะถ้า
ทุกคนเล็งเห็นความสําคัญของหลักคําสอนนี้แล้วนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เชื่อเหลือเกินว่าหลักคําสอนนี้
จะช่วยประคับประคองหล่อเลี้ยงให้สามารถเกิดประโยชน์คือ
๑. ควรให้มีการปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับการให้ทาน ตลอดถึงรู้อานิสงส์ของทานตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน
๒. ควรปลูกฝังสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการให้ และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันโดยยึดหลัก
วัฒนธรรมการให้เชิงพุทธที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
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การศึกษาบทบาทของมหัลลกภิกษุที่ได้รับเอตทัคคะในพระพุทธศาสนาเถรวาท
The Study of The Roles of The Special Elderly Monks in Theravada Buddhism
พระครูนิวิฐธรรมานุศาสน์(อํานวย สุขแจ่ม)
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสําคัญของมหัลลกภิกษุที่
ได้รับเอตทัคคะ (๒) เพื่อศึกษาบทบาทของมหัลลกภิกษุที่ได้รับเอตทัคคะ และ (๓) เพื่อวิเคราะห์บทบาทของ
มหัลลกภิกษุที่ได้รับเอตทัคคะมาเป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพมหัลลกภิกษุ (พระหลวงตา) ในสังคมไทย เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร โดยสํารวจข้อมูลชั้นปฐมภูมิจากพระไตรปิฎก อรรถกถา
สํารวจข้อมูลทุติยภูมิจากตําราวิชาการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลจากการศึกษาพบว่า ประวัติความ
เป็นมาและความสําคัญของพระมหัลลกภิกษุทั้ง ๕ รูปล้วนแสดงให้ทราบถึงวิถีในการดําเนินชีวิตที่หลากหลาย
กล่าวคือ ทั้ง ๕ รูป เป็นพราหมณ์ ต่างได้กระทําบุญกุศล คุณงามความดีไว้มากในอดีตชาติ ต้องการบรรลุธรรม
และตําแหน่ง (เอตทัคคะ) จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง
บทบาทของมหลัลกภิกษุที่ได้รับเอตทัคคะทั้ง ๕ รูป แยกเป็น ๒ ประเด็น คือ ก่อนบวชและหลัง
บวช ดังนั้น บทบาทของมหลัลกภิกษุที่ได้รับเอตทัคคะสามารถนํามาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ไทย
สามารถสรุปได้ ดังนี้ บทบาทด้านการศึกษาและปฏิบัติธรรม บทบาทด้านการเผยแผ่/สั่งสอนธรรม บทบาท
ด้ า นการสงเคราะห์ ญ าติ บทบาทด้ า นการปกครอง/ปกป้ อ งคุ้ ม ครองพระพุ ท ธศาสนา และบทบาทด้ า น
ความสัมพันธ์กับฝ่ายอาณาจักร
สรุป การปฏิบัติตามคําสอนก็ดี การทําตนเองให้เป็นแบบอย่างก็ดี การสั่งสอนประชาชนก็ดี เป็น
ภารกิจหลักของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ก็เพราะวัดเป็นศูนย์กลางแห่งชุมชนและงานสังคมสงเคราะห์
ดังนั้น พระภิกษุสงฆ์จําต้องปฏิบัติตามทางสายกลางเพื่อขจัดกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวง แล้วช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
ความเมตตากรุณา

ABSTACT
The purpose of this thesis were: (1) to study the background and the importance
The Special Elderly Monks in Theravada Buddhism, (2) to study the Roles of the Special
Elderly Monks and (3) to study the Roles of the Special Elderly Monks to the way of
development the latency of monks in Thai society. The study is qualitative and focuses on a
study from documentaries, such as the Tipitฺaka Commentary, documents and other studies.
The results of study is found that: The history and the importance of 5 Special
Elderly Monks show that how to know the way in way of life such as, they are be the
Brahman, do the merits and virtues in the previous life, want to achieve the dharma and a
position (the specialist position) from any Buddha. There are two roles of 5 Special Elderly
Monks: before ordain and back ordains. Thus the Roles of the Special Elderly Monks to the

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๑๐๖

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

way of development the latency of monks in Thai society can summary as follows: the role
of education and practice, the propagation, the rendering aid to relations, the administration
and protect the Buddhism and relation to kingdom.
Inclusion, to put the teaching into practice, to make oneself an exemplar, and to
teach the people are the main functions of Buddhist monks, because monasteries are the
centres of communities and social welfare. Thus monks must practice the Middle Way in
order to eradicate all defilements and sufferings and then, out of loving-kindness and
compassion for all, lend a helping hand to others.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
เมื่อพระพุทธเจ้าได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ให้เป็นพุทธ
สาวกรุ่นแรกในพระพุทธศาสนา “พระอัญญาโกณฑัญญะ” เป็นผู้หนึ่งในจํานวนปัญจวัคคีย์ และมีอายุมากกว่า
ใครในบรรดาพราหมณ์ทั้ง ๕ ท่าน และมีอายุมากกว่าพระพุทธองค์ด้วย เพราะท่านเป็นคณะพราหมณ์ที่ทํานาย
ลักษณ์ของเจ้าชายสิทธัตถะ ตลอดระยะเวลา ๒๙ ปี อัญญาโกณฑัญญะเฝ้าคอยและรอคอยด้วยความเชื่อมั่นใน
วิชาชีพที่ได้ทํานายไว้ว่าพระกุมารคือบุคคลที่จะเป็นพระศาสดาเอกของโลก และเมื่อถึงเวลา ก็เป็นจริงดังที่ตน
ทํานายไว้ และหลังจากพระพุทธองค์ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์จึงเสด็จไปแสดงธรรมโปรด
พราหมณ์ปัญจวัคคีย์ อัญญาโกณฑัญญะ” เป็นท่านแรกที่ได้ดวงตาเห็นธรรมและเป็นผู้ขอบวช ท่านจึงเป็น
สาวกรูปแรกและมีความสําคัญที่ส่งผลให้พระรัตนไตรครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า หรือ พุทธรัตน์ พระธรรม คือ หลักคําสอน หรือ ธรรมรัตน์ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” พระสงฆ์ หรือ
สังฆรัตน์ คือ “พระอัญญาโกณฑัญญะ” นอกจากจะเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนาแล้วยังเป็น “มหัลลก
ภิกษุด้วย” เพราะท่านมีอายุมากกว่าพระพุทธองค์ และท่านคือหนึ่งในคณะพราหมณ์ที่ร่วมถวายพระนามให้
เจ้าชายว่า “สิทธัตถะ” และวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ก็ทรงมีพระชนมายุ ๓๕ พรรษา อัญญาโกณฑัญญะจึงเป็น
พระมหัลลกภิกษุ องค์แรกในพระพุทธศาสนา และต่อมาก็เป็นราธะพราหมณ์ และมีอีกหลายรูปที่บวชเมื่อแก่
เป็นมหัลลกภิกขุ และได้รับการยกย่อง เพราะถ้าพุทธสาวกรูปใดมีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติพิเศษควร
แก่การยกย่องสรรเสริญ “พระพุทธองค์ก็ทรงยกย่องสรรเสริญตามควรแก่กรณี จะเห็นได้ว่าการยกย่องมี ๒
ลักษณะ คือ ๑) ยกย่องโดยประทานตําแหน่งบริหาร เช่น ทรงยกย่องพระสารีบุตรให้ดํารงตําแหน่งพระอัคร
สาวกฝ่ายขวา ทรงยกย่องพระมหาโมคคัลลานะให้ดํารงตําแหน่ งพระอัครสาวกฝ่ ายซ้ าย ๒) ยกย่องตาม
คุณสมบัติพิเศษ เพื่อให้เป็นที่ปรากฏว่าสาวกท่านใดมีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในทางไหน การยกย่องนี้ เรียกว่า ยก
ย่องให้มีเอตทัคคะ ซึ่งมีทั้งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา”๒๙ เอตทัคคะ หมายถึงผู้ประเสริฐสุดในทางใด
ทางหนึ่ง เป็นตําแหน่งทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแต่งตั้งให้พุทธบริษัท คือ “ภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา” ผู้มีความรู้ความสามารถเด่นกว่าท่านอื่นๆ ในด้านนั้นๆ และแต่ละตําแหน่ง พระพุทธองค์
ประทานแต่งตั้งเพียง รูปเดียว ท่านเดียวเท่านั้น พระสาวกผู้เป็นเลิศ เป็นผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางใดหนึ่ง เป็นผู้
ประเสริฐสุด ตําแหน่ง เอตทัคคะ นี้ ย่อมได้โดย เหตุ ๔ ประการคือ ๑) โดยเหตุเกิดเรื่อง (อัตถุปปัตติโต) คือ ได้
แสดงความสามารถออกมาให้ปรากฏโดยสอดคล้องในเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นๆ ที่เกิดขึ้น ๒) โดยการมา
๒๙

กรมการศาสนา, ประวัติพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร :
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๕), หน้า ๑๖๖.
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ก่อน (อาคมันโต) คือได้สร้างบุญสะสมในด้านนั้นมาตั้งแต่อดีตชาติพร้อมทั้งได้ตั้งจิตปรารถนาเพื่อบรรลุได้
ตําแหน่งเอตทัคคะนี้ด้วย ๓) โดยเป็นผู้ช่ําชองชํานาญ (จิณณวสิโต) คือได้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
นั้นๆ เป็นพิเศษ ๔) โดยเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณ (คุณาติเรกโต) คือมีความสามารถในเรื่องที่ทําให้ ได้รับตําแหน่ง
เอตทัคคะเหนือกว่าผู้อื่นที่มีความสามารถอย่างเดียวกัน๓๐ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโลกธรรม ๘ ไว้ คือ “มี
ลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข์ เมื่อใดก็ตามหากบุคคลได้ ลาภยศ สรรเสริญ และสุข
เมื่อนั้นพึงระลึกไว้ให้จงหนักว่า ความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา และทุกข์ กําลังจะตามมาเช่นเดียวกัน”๓๑ การ
ยกย่อง คือการนําความดีมากล่าวถึงให้ผู้อื่นได้รับรู้ จะกล่าวต่อหน้าหรือกล่าวลับหลัง ก็จัดเป็นการสรรเสริญ
ทั้งสิ้น ต่างกับการนินทาที่ต้องพูดลับหลังเท่านั้น “พระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่ กันทรกปริพาชกว่า
“อัจฉริยะนั้นมี ๒ อย่าง คือ ครหอัจฉริยะ อัศจรรย์ในการติเตียน กับ ปสังสา อัศจรรย์ในการสรรเสริญ”๓๒
พระอัครสาวกที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องไว้ในตําแหน่งต่างๆ มีที่มาจากบุญญาธิการของท่านใน
อดีตชาติ เป็นบุพกรรมและแรงปรารถนาของท่านเป็นสําคัญ พระอัญญาโกณฑัญญะ มีความ ปรารถนาที่จะได้
เป็นพระสงฆ์องค์แรกที่ได้บรรลุธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าในอนาคต และท่านก็ประสบความสําเร็จตาม
สิ่งที่ปรารถนาไว้ เมื่อบวชแล้วก็เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการประกาศพระพุทธศาสนา พระอุรุเวลกัสสปะ มี
ส่วนสําคัญอย่างมากในการเผยแผ่และสร้างความมั่นคงให้กับพระพุทธศษสนา เพราะประกอบด้วย ๑) ปณิธาน
ในการแสดงธรรมต่อผู้ฟัง๓๓ ๒) ปฏิสัมภิทา ความเข้าใจ มีปัญญาที่แตกฉานในอรรถ เข้าใจในหลักปฏิภาณ คือ
ไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า๓๔ ๓) พหูสูต การคงแก่เรียน การได้ฟังมาก จาได้ คล่องปาก เพ่งพินิจให้
ขึ้นในใจของตน และสามารถขบคิดได้ด้วยทฤษฎี คือ เห็นตามได้ด้วยเหตุผลที่เป็นจริง๓๕ ๔) การรู้จักแสดง
ธรรมไปตามขั้นตอน มีองค์คุณของความเป็นกัลยาณมิตร ๗ คือ ๑) เป็นที่รักเป็นที่พอใจ ๒) เป็นที่เคารพ ๓)
เป็นที่ยกย่อง ๔) เป็นนักพูด ๕) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคา ๖) เป็นผู้พูดถ้อยคาลึกซึ้งได้ ๗) ไม่ชักนาในอฐานะ๓๖
พระมหากัจจายนเถระ “ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นเอตทัคคะในทางอธิบายความหมายแห่งธรรมที่ย่อให้พิสดาร
ได้ถูก ต้องตามพุทธพจน์”๓๗ เป็นผู้มีรูปร่างผิวพรรณงาม คล้ายกับพระพุทธเจ้า จนบางครั้งภิกษุทั้งหลายเห็น
ท่านแต่ระยะไกล สําคัญผิดว่า “พระพุทธเจ้าเสด็จมาพากันลุกรับ๓๘ และท่านได้บรรลุพระอรหันต์ด้วยวิธีเจริญ
สมถะวิปัสสนา”๓๙ ท่านจึงมีส่วนสําคัญในการประกาศพระศาสนาอย่างมากรูปหนึ่ง พระมหากัสสปะเถระ
“เป็นพระสาวกที่มีอายุท่านหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญยิ่ง นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งในพระรัตนตรัยแล้ว ยังเป็นส่วน
๓๐

จําเนียร ทรงฤกษ์, ชีวประวัติพุทธสาวก ประวัติพระอัจฉริยะมหาเถระเมื่อครั้งพุทธกาล เล่ม ๑, พิมพ์โดย
สํานักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว (สาขาวัดปากน้ํา), (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๒, หน้า ๘๗.
๓๑
องฺ. อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๙๖/๑๕๙.
๓๒
องฺ. อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๙๖/๑๕๙.
๓๓

องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๖๓.
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๗๒/๒๕๒-๒๕๓.
๓๕
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๘๗/๑๕๕.
๓๖
องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗.
๓๗
จําเนียร ทรงฤกษ์, ชีวประวัติพุทธสาวก ประวัติพระอัจฉริยะมหาเถระเมื่อครั้งพุทธกาล เล่ม ๑, หน้า ๖๔.
๓๘
พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี), ตํานานพระอรหันต์ ๘ ทิศ, (กรุงเทพมหานคร : มปท., ๒๕๒๖), หน้า
๓๔

๗๔.

๓๙

บรรจบ บรรณรุจิ, การศึกษาวิเคราะห์เรื่องอสีติมหาสาวกกับการบรรลุธรรม, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์
มหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๑๑๔.
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หนึ่งของพุทธบริษัท เป็นองค์ประกอบหนึ่งของหลักการของพุทธศาสนา”๔๐ พระมหากัสสปะเถระในฐานะที่
เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า “มุ่งมั่นในการสมาทานธุดงค์เป็นวัตรอย่างเคร่งครัด จนได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้
มักน้อยสันโดษ”๔๑ พระราธะเถระ มีความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนั้นเป็นผู้ใกล้คุณความดีต่างๆมากมาย และที่
สําคัญในตัวท่านนั้นได้บรรลุพระอรหันต์ได้เพียงไม่กี่วันเพราะท่านปฏิบัติธรรมอันเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายสมบูรณ์
แท้ คือ (๑) ละมานะ คือ ละความถือดี โอ้อวด หัวดื้อ หัวรั้น (๒) ละอุปาทาน คือ ไม่ยึดถือทฤษฎีหรือแนวคิด
ของตน หรือที่ตนเห็นชอบด้วยว่าถูกต้องแต่ฝ่ายเดียว และอย่าเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวจัด๔๒ (๓) เพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิ
หมั่นศึกษาในหลักธรรม ให้เห็นว่าทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว พ่อแม่ผู้มีบุญคุณจริง๔๓
การประทานตําแหน่งเอตทัคคะให้กับพระสงฆ์ผู้มีความรู้ความสามารถของพระพุทธองค์ มีผล
โดยตรงต่ อ การเผยแผ่ ห ลั ก ธรรมคํ า สอนของพระพุ ท ธศาสนา สถาบั น สงฆ์ แ ละพระสงฆ์ ผู้ ทํ า การเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาจะต้ อ งทํ า การสื่ อ สารกั บ ประชาชน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเข้ า ใจหลั ก ธรรมคํ า สอนของ
พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง ฉะนั้น สถาบันและผู้ทําการเผยแผ่จะต้องมีรูปแบบและวิธีการในการสื่อสาร
เป็นอย่างดี จึงจะสามารถทําการสื่อสารกันประชาชนให้สําเร็จตามจุดประสงค์ของการเผยแผ่ได้ การสื่อสารจะ
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ จะต้องคํานึงถึงบุคคลผู้ทําการเผยแผ่ประกอบ เพราะแต่ละคนมี
ความสามารถไม่เหมือนกัน บางคนมีความสามารถด้านเดียวจนชํานาญเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บางคนมี
ความสามารถหลายด้านทําได้หลายอย่าง สิ่งเหส่านี้นับว่าเป็นพรสวรรค์พิเศษเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ดังนั้น
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันจึงต้องมีอุปกรเสริมเป็นเครื่องมือต่างๆ และที่ขาดไม่ได้ คือ สถานที่
เหมาะสมที่จะทําการเผยแผ่พระธรรมคําสอนให้เข้าไปสู่ชีวิตและจิตใจของประชาชนทั้งหลายได้อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ สถาบันสงฆ์หรือ สถาบันพระพุทธศาสนาจึงได้ก่อตั้งขึ้นในรูปแบบต่างๆ เป็นองค์กร
ย่อยๆ ไปจนถึงระดับโลก โดยยุคแรกๆ มีพระมหัลลกภิกษุ รวมอยู่ด้วย และท่านเหล่านั้นก็ได้รับการยกย่อง
จากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตทัคคะ หมายถึงผู้เลิศกว่าท่านอื่นๆ ในด้านต่างๆ มากมาย มีจํานวน ๘๐ ท่าน หรือ
มากกว่านั้น และมักจะเรียกท่านเหล่านั้นว่า อสีติมหาสาวก ในจํานวนนี้ มีกรณีตัวอย่าง ๕ ท่าน ประกอบด้วย
(๑) พระอัญญาโกณฑัญญเถระ ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นเอตทัคคะในทางรัตตัญญู หรือรู้ราตรีนาน เพราะท่าน
ทําหน้าที่พุทธสาวกได้สมบูรณ์ แม้มีอายุมาก ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค์ (๒) พระอุรุเวลกัสสปเถระ ผู้ได้รับการยกย่อง
ให้เป็นเอตทัคคะในทางมีบริวารมาก กว่าพระสงฆ์รูปอื่นๆ (๓) พระมหากัจจายนเถระ ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น
เอตทัคคะในทางอธิบายความหมายแห่งธรรม ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยย่อได้พิสดาร (๔) พระมหากัสสปเถระ
ได้รับการยกย่องให้เป็นเอตทัคคะในทางถือธุดงค์ และสรรเสริญคุณแห่งธุดงค์ (๕) พระราธเถระ ได้รับการยก
ย่องให้เป็นเอตทัคคะในทางมีปฏิภาณแจ่มแจ้ง ซึ่งจะใช้เป็นกรณีศึกษา ซึ่งจากการศึกษาประวัติพุทธสาวกผู้
เป็นเอตทัคคะ ทั้ง ๕ ท่านที่เป็นกรณีตัวอย่างนี้ จะพบว่า “การดําเนินชีวิตส่วนตัวของพุทธสาวกมีหลักการ
คล้ายกับการทําการงานคือมุ่งประโยชน์แก่คนส่วนมาก แม้ว่าพระอรหันต์จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทํากิจเสร็จแล้วคือ
เป็นอเสกขะบุคคล ไม่ต้องศึกษาเพื่อบรรลุพระนิพพานก็ตาม แต่ก็ปรากฏว่าพระอรหันต์ยังปฏิบัติหน้าที่เพื่อ

๔๐

เสถียร พันธรังสี,ศาสนาเปรียบเทียบ,พิมพ์ครั้งที่ ๓,(กรุงเทพมหานคร: คลังพิทยาการพิมพ์, ๒๕๒๖),หน้า ๑๑.
สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๑๔๖/๑๘๙.
๔๒
เทพพร มังธานี, มงคลชีวิต คู่มือพัฒนาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๑), หน้า ๘๗.
๔๓
บุญมี แท่นแก้ว, จริยธรรมกับชีวิต (Moral & Life), พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอ
เดียนสโตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๙๔.
๔๑
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ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

ประโยชน์ ใ นปั จ จุ บั น และด้ า นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บผู้ อื่ น เพื่ อ อนุ เ คราะห์ ชุม ชนผู้ ที่ เ กิ ด ในภายหลัง ”๔๔ ตํ า แหน่ ง
เอตทัคคะ ในจํานวน ๘๐ ท่านนี้ แยกที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ มีทั้งหมด ๔๑ ท่าน เป็นพระอสีติมหาสาวกทั้งหมด
เป็น พระภิ กษุ ณี มี ทั้ง หมด ๑๓ ท่ า น เป็น อุบ าสก ๑๐ ท่า น และเป็ นอุ บ าสิ กา ๑๐ ท่ าน แต่เมื่ อศึ ก ษาใน
รายละเอียดกลับพบว่า มีจํานวน ๕ ท่านที่มีอายุมากและมีบทบาทในการบริหารจัดการพุทธศาสนาในสมัย
พุทธกาลและหลังพุทธกาลเด่นชัดที่สุด
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแรงบันดาลใจในที่จะการศึกษาเรื่อง “การศึกษาบทบาทของมหัล
ลกภิกษุ ที่ได้รับเอตทัคคะในประพุทธศาสนาเถรวาท” เพื่อสามารถนําบทบาทด้านต่างๆ ของมหัลลกภิกษุ มา
เป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพของมหัลลกภิกษุ ในสังคมไทยสมัยปัจจุบัน ข้อมูลเอกสารที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทาง
พระพุ ท ธศาสนา มี พ ระไตรปิ ฎ กเป็ น ต้ น ได้ ก ล่ า วถึ ง มหั ล ลกภิ ก ษุ ที่ ไ ด้ รั บ เอตทั ค คะว่ า มี บ ทบาทสํ า คั ญ ใน
พระพุทธศาสนาอย่างไรและสามารถประยุกต์มาเป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพมหัลลกภิกษุ ในสังคมไทยได้
อย่างไรบ้าง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษานี้ ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
๒.๑ เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสําคัญของมหัลลกภิกษุที่ได้รับเอตทัคคะ
๒.๒ เพื่อศึกษาบทบาทของมหัลลกภิกษุที่ได้รับเอตทัคคะ
๒.๓ เพื่อวิเคราะห์บทบาทของมหัลลกภิกษุที่ได้รับเอตทัคคะมาเป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพมหัล
ลกภิกษุ (พระหลวงตา) ในสังคมไทย

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยมุ่งศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถาและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในส่วนที่เป็นแนวคิด
ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทของมหัลลกภิกษุที่ได้รับเอตทัคคะในพระพุทธ ศาสนาเถรวาท”
ผู้วิจัยได้จัดขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย (Research Process) ไว้ดังต่อไปนี้
๓.๑ ขั้นตอนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร แบ่งตามแหล่งข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลขั้นปฐมภูมิ ศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ และคัมภีร์พระไตรปิฎก ฉบับภาษาบาลี ของมหาวิทยา ลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๐๐ เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บทบาทของมหัลลก
ภิกษุที่ได้รับเอตทัคคะ
(๒) ข้อมูลขั้นทุติยภูมิ ศึกษาจากคัมภีร์ชั้นอรรถกถาและคัมภีร์ชั้นหลังๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของมหัลลกภิกษุที่ได้รับเอตทัคคะ และอาศัยตํารา หนังสือ เอกสาร บทความ
๔๔

ไพรัช ลาวัณยากุล, "การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิธีการศึกษาเพื่อบรรลุธรรมของพระราหุลเถระ", วิทยานิพนธ์
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๑๑๐

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

งานวิจัยเชิงวิชาการ ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องและวัตถุประสงค์ของการวิจัย พร้อมทั้งปัญหาที่ต้องการทราบ เพื่อ
นํามาประมวลใช้ประกอบในการวิจัยครั้งนี้
๓.๒ ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิเคราะห์ในขั้นนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ ตีความ อธิบายขยายนัยจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ
(Primary Source) และเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะมีการ
อธิบายเพิ่มเติม จากนั้นจะนําข้อมูลที่ได้มาประยุกต์เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมหัลลกภิกษุ (พระหลวง
ตา) ในสังคมไทย
๓.๓ สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ และนําเสนอผลการวิจัย

๔.สรุปผลการวิจัย
๔.๑ จากวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสําคัญของมหัลลกภิกษุที่ได้รับ
เอตทัคคะ สรุปได้ว่า
ประวัติความเป็นมาและความสําคัญของพระมหัลลกภิกษุทั้ง ๕ รูปล้วนแสดงให้ทราบถึงวิถีใน
การดําเนินชีวิตที่หลากหลาย กล่าวคือ ทั้ง ๕ รูป เป็นพราหมณ์ มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน พระอัญญาโกณ
ฑัญญเถระ ออกบวชติดตามพระโพธิสัตว์ (พระพุทธเจ้า) เพื่อหวังจะได้บรรลุธรรมตาม พระอุรุเวลกัสสปเถระ
ออกบวชเป็นเจ้าลัทธบูชาไฟ ซึ่งมีผู้คนเคารพนับถือเป็นจํานวนมาก พระมหากัจจายนเถระ เป็นพราหมณ์
ปุโรหิตของพระเจ้าแผ่นดิน พระมหากัสสปเถระ เป็นพราหมณ์ที่อยู่ครองเรือนตามปกติวิสัย และพระราธเถระ
เป็ นพราหมณ์ขั ดสน ยากจน แต่ทั้ง ๕ รู ปนี้ต่างได้กระทําบุญ กุศ ล คุณงามความดีไว้มากในอดีตชาติแ ละ
ต้องการตําแหน่ง (เอตทัคคะ) จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ในชาติปัจจุบัน ท่านทั้งหมดต่างก็
สมหวังในสิ่งที่ต้องการ กล่าวคือ สําเร็จมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นอรหันต์และได้รับเอตทัคคะจากพระโค
ตมพุทธเจ้าบทบาทของมหลัลกภิกษุที่ได้รับเอตทัคคะทั้ง ๕ รูป แยกเป็น ๒ ประเด็น คือ ก่อนบวช ท่านทั้ง ๕
ต่างมีบทบาทต่างกัน กล่าวคือ พระอัญญาโกณฑัญญเถระ เป็นพราหมณ์ที่ได้เข้าทํานายชีวิตของเจ้าชายสิทธัต
ถะ และได้ออกบวชติดตามอุปัฏฐานรับใช้พระโพธิสัตว์ (พระพุทธเจ้า) เพื่อหวังจะได้บรรลุธรรมตาม พระอุรุ
เวลกัสสปเถระ เป็นพราหมณ์เจ้าลัทธิบูชาไฟ เที่ยวสั่งสอนลัทธิของตน ซึ่งทําให้มีผู้คนเคารพนับถือเป็นจํานวน
มาก พระมหากัจจายนเถระ เป็นพราหมณ์ปุโรหิตแทนบิดาของตนของพระเจ้าจัณฑปัชโชตแห่งกรุงอุชเชนี
แคว้นอวันตีที่ห่างไกล พระมหากัสสปะเถระ มีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนกับพราหมณ์ทั่วไป และพระราธเถระ
เป็นพราหมณ์ขัดสน ยากจน ต้องเที่ยวขอทานจากบ้านเรือนคนอื่นรวมทั้งพระภิกษุด้วย ส่วนบทบาทหลังบวช
ท่านทั้ง ๕ รูป ต่างได้บรรลุธรรมเป็นพุทธสาวก และทําช่วยกิจการด้านพระศาสนาต่างๆ กันออกไป กล่าวคือ
พระอัญญาโกณฑัญญเถระ บวชตอนแก่ ท่านก็ได้เป็นกําลัง ๑ ใน ๖๐ รูปที่พระพุทธเจ้าทรงไปประกาศพระ
ศาสนาคราวแรก และนําหลานชายมาบวช (พระปุณณมันตานีบุตร) พระอุรุเวลกัสสปเถระ ช่วยให้พระศาสนา
ตั้งมั่นในเมืองราชคฤห์พร้อมทั้งทําให้ประชาชนทั่วไปเลื่อมใสในพระศาสนา รวมทั้งการบัญญัติพระวินัยบ้างข้อ
ด้วย พระมหากัจจายนเถระ สามารถสถาปนาพระศาสนาได้อย่างมั่นคงที่กรุงอุชเชนี บ้านเกิดของท่าน ด้วย
การประกาศพระศาสนาทําให้พระเจ้าแผ่นดินและชาวเมืองหันมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นจํานวนมาก พระ
มหากัสสปเถระ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในคราวถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าและเป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์ทําสังคายนา ชําระพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์ รวมทั้งการบทูลพระพุทธเจ้าให้บัญญัติพระวินัยบางข้อ
ด้วย
ส่ ว นพระราธเถระ ไม่ ค่อ ยมี บ ทบาทที่เ ด่ นชัด นัก ทั้ง นี้ก็อ าจเนื่อ งมาจากที่ท่านบวชในสมัย ที่

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๑๑๑

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

พระพุทธศาสนาตั้งมั่นแล้ว อย่างไรก็ตาม ท่านก็คงดํารงชีวิตเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกตามปกติวิสัยของพระ
อรหันตสาวก
๔.๒ จากวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ เพื่อศึกษาบทบาทของมหัลลกภิกษุที่ได้รับเอตทัคคะ สรุปได้ว่า
บทบาทของมหลัลกภิกษุที่ได้รับเอตทัคคะนั้นมีหลากหลาย สามารถประมวลได้ ดังนี้
(๑) บทบาทด้านการศึกษาและปฏิบัติธรรม พระภิกษุสงฆ์จําต้องใส่ใจในด้านนี้มากๆ เป็น
อันดับแรก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญ กล่าวคือ ต้องศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจและถูกต้องแล้วพยายาม
ฝึกฝนตนตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา
(๒) บทบาทด้านการเผยแผ่/สั่งสอนธรรม พระภิกษุสงฆ์จําต้องใส่ใจในด้านนี้มากๆ เช่นกัน
เพราะหลังจากได้ศึกษาและปฏิบัติจนเกิดความรู้ความเข้าใจและได้รับผลของการศึกษาปฏิบัติแล้ว หน้าที่อัน
เป็นบทบาทที่สําคัญอย่างหนึ่งของเหล่าพุทธบริษัท ๔ ก็คือ การเผยแผ่ การประกาศพระศาสนาไปยังชุมชน
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนนั้นๆ เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีการปฏิบัติ ดํารงชีวิตที่ดีงาม
(๓) บทบาทด้านการสงเคราะห์ญาติ พระภิกษุสงฆ์ต้องสามารถเข้าถึงญาติของตนด้วยการ
สงเคราะห์ด้านธรรมะ เช่น การไปเทศนาให้ญาติฟังเป็นครั้งคราว สอนให้ละชั่ว ทําความดี และพยายามชักจูง
บุตรหลานให้เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรบ้าง อย่างเช่น พระอัญญาโกณฑัญญเถระที่ชักจูงหลานชายมา
บวชจนเป็น ๑ ในกําลังสําคัญในพระพุทธศาสนา
(๔) บทบาทด้านการปกครอง/ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา บทบาทหน้าที่นี้ พระภิกษุ
สงฆ์ทุกรูปต้องสํานึกและปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยเริ่มที่ทําตนให้อยู่ในกรอบพระธรรมวินัย หากเกิดเหตุการณ์ที่
เป็นภัยต่อพระศาสนา ก็ต้องพร้อม มีความสามัคคีกันในการแก้ไขภัยเหล่านั้นให้สิ้นไป
(๕) บทบาทด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายอาณาจักร บทบาทด้านนี้ พระภิกษุสงฆ์ ไม่ควรมุ่งอามิส
สินจ้าง ควรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี เช่น หาโอกาสเข้าในในสถานที่ต่างๆ เพื่อเทศนาให้ผู้คนทุกหมู่เหล่าเป็นคนดี ทํา
ความดี เช่น การสอนธรรมศึกษาในสถานการศึกษา เป็นต้น
การศึกษาเรื่องนี้ ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ ความรัก ความสามัคคี การกระทํา
กรรมต่างๆ และการเสียสละเพื่อทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ พระมหัลกะภิกษุรามทั้งพระ
สาวกทั้งหลายต่างได้ประพฤติปฏิบัติกันสืบมาด้วยจิตใจที่มั่นคง ด้วยกําลังกาย กําลังสติปัญญา เหมาะสมเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้เป็นพุทธศาสนิกชนรุ่นหลังควรยึดถือเอาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตบนทางสายกลางระหว่าง
ทางโลกและทางธรรม ทางโลกก็รู้จักการให้ การเสียสละ มีศีลธรรม มีความรัก มีเมตตาต่อผู้อื่นในสังคม ส่วน
ทางธรรมก็พยายามฝึกฝนอบรมตนให้เกิดความดีงามยิ่งๆ ขึ้นไปตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา
รู้จักความพอ รู้จักปล่อยวางบ้าง อย่ารีบเร่ง ขวนขวยคิดเอาแต่ได้เพียงฝ่ายเดียว เพราะชีวิตนั้นไม่ยั่งยืนเท่าไร
นัก การศึกษาประวัติของพระมหัลลกภิกษุนั้นย่อมได้ประโยชน์มาก เพราะว่าแต่ละท่านนั้น ย่อมจะต้องมีอะไร
ดีพิเศษอยู่ในตัวให้ได้ศึกษา เมื่อได้ศึกษาแล้วก็นําเอาตัวอย่างที่เป็นประโยชน์มาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต
เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ในภาวะปัจจุบันได้
๔.๓ จากวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ เพื่อวิเคราะห์บทบาทของมหัลลกภิกษุที่ได้รับเอตทัคคะมาเป็น
แนวทางพัฒนาศักยภาพมหัลลกภิกษุ (พระหลวงตา) ในสังคมไทย สามารถสรุปได้ว่า
พระอัญญาโกณฑัญญเถระ ท่านได้ศึกษาลัทธิในสมัยนั้นจนได้เป็น ๑ ใน ๘ พราหมณ์เข้าทํานาย
ลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถราชกุมาร และเมื่อเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารทรงเสด็จออกผนวชก็รวมกับกลุ่มฤษี
เฝ้าติดตามปรนนิบัติพระมหาโพธิสัตว์อยู่เป็นเวลานาน จนในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมสําเร็จเป็นพระอริยบุคคล
เป็นพระอริยมหัลลกภิกษุรูปแรกในโลก คุณสมบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีงามของพระอัญญาโกณฑัญญเถระที่
พระสงฆ์ไทยสามารถนํามาเป็นแบบอย่างเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนและเผยแผ่พระพุทธศาสนา พอสรุปได้
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ดังนี้ ๑) เป็นแม่แบบของความเป็นพุทธสาวก มีประสบการณ์สูง ท่านดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย สันโดษ
บําเพ็ญธรรม (ตบะ) ตลอดชีวิตของท่าน และในประวัติของท่าน ทําให้ทราบถึงแนวทางแบบอย่างในการทําบุญ
และการตั้งจิตปรารถนาจะบรรลุอรหัตผล ๒) ความเป็นพหุสูต กล่าวคือ พระอัญญาโกณฑัญญเถระ เป็นผู้มี
ประสบการณ์ชีวิตมาก ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มาอย่างชัดเจน จนพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าดีเด่นในตําแหน่ง
เอตทัคคะ เป็นเลิศกว่าภิกษุ ทั้งหลายในทางผู้รัตตัญญู หมายถึง ผู้รู้ราตรีนาน ส่วนคุณธรรมด้านอื่นๆ ที่ควร
ยึดถือเป็นแบบอย่าง คือ (๑) สันโดษไม่ยินดีในลาภสักการะและเกียรติยศชื่อเสียง (๒) เป็นผู้รอบรู้ทั้งทางโลก
และทางธรรม (๓) มีส่วนสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (๔) เป็นผู้มีความเชื่อมั่น
พระอุรุเวลกัสสปเถระ ท่านเกิดในวรรณะพราหมณ์ เมืองพาราณสี เมื่อเติบโตแล้วได้ศึกษาจนจบ
ไตรเพท เกิดความเบื่อหน่ายในการดําเนินชีวิต จึงออกบวชเป็นชฎิลพร้อมด้วยบริวาร ๑,๐๐๐ คน ต่อมาฟัง
ธรรมจากพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ส่งผลให้พระพุทธเจ้ามีสาวกเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
ทาให้ท่านได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเลิศในด้านผู้มีบริวารมาก ดังนั้น คุณสมบัติอันเป็นแบบอย่าง
ที่ดีงามของพระอุรุเวลกัสสปเถระ ได้แก่ ๑) เป็นผู้มีบริวารมาก ๒) ช่วยแรงประกาศพระศาสนา ทําให้งานเผย
แผ่พระพุทธศาสนาก้าวหน้าและประสบผลสําเร็จในเวลาอันรวดเร็ว ส่วนคุณธรรมด้านอื่นๆ ที่ควรยึดถือเป็น
แบบอย่าง คือ (๑) ประกอบด้วยพรหมวิหาร ๔ เนื่องจากท่านเป็นผู้ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม อันเป็น
ธรรมสําหรับผู้ใหญ่ใช้ปกครองดูแลบริวารให้มีความสุข (๒) เป็นผู้มีปัญญา ใฝ่ในการศึกษา และ (๓) เป็นกําลัง
สําคัญในการช่วยผ่อนแรงของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่ศาสนา
พระมหากัจจายนเถระ ท่านได้บรรลุธรรมจากการฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า ท่านเป็นผู้
มีผิวพรรณงดงาม เป็นผู้สํารวมอินทรีย์ ยกย่องการฟังธรรมชอบความสงัดอยู่ผู้เดียว ท่านมีความสัมพันธ์กับ
พระพุท ธเจ้าในฐานะเป็นผู้ทําหน้ าที่แทนพระพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนา เป็นผู้กราบทูล ผ่อนผัน
สิกขาบท มีความสัมพันธ์กับภิกษุในฐานะเป็นพระอุปัชฌาย์ เป็นผู้อธิบายเนื้อความแห่งพระพุทธภาษิต แสดง
ธรรม ละเป็นผู้ให้โอวาทอบรมสั่งสอนสัทธิวิหาริก ดังนั้น คุณสมบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีงามของพระมหากัจ
จายนเถระ ได้แก่ ๑) เป็นผู้สํารวมอินทรีย์และยกย่องการฟังธรรม๒) เป็นผู้ชอบความสงัดอยู่ผู้เดียว ท่านไม่
ชอบอยู่ด้วยการคลุกคลีกับหมู่คณะ ส่วนคุณธรรมด้านอื่นๆ ที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง คือ (๑) เป็นผู้มีปัญญา
ใฝ่ในการศึกษา อธิบายเนื้อความธรรมโดยย่อให้พิสดาร (๒) เป็นผู้ไม่ยึดติดในรูปกายที่สวยงาม (๓) เป็นผู้
สํารวมอินทรีย์น่าเลื่อมใส และ (๔) เป็นกําลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า
พระมหากัสสปเถระ ท่านได้บรรลุธรรมจากการศึกษาปฏิบัติหลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้พี
ยง ๘ วัน ดังนั้น คุณสมบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีงามของพระมหากัสสปเถระ ได้แก่ ๑) ถือธุดงค์ ยึดถือ
หลักธรรมมักน้อย สันโดษ ๒) เป็นเสาหลักการสังคายนาพระธรรมวินัย (ปฐมสังคายนา) โดยที่ท่านพระ
มหากัสสปะเป็นประธาน พระอุบาลีเป็นกําลังในการวิสัชนาพระวินัย และพระอานนท์ในการวิสัชนาพระธรรม
ได้พระเจ้าอชาตศัตรูเป็นศาสนูปถัมภก ทําอยู่ ๘ เดือนจึงสําเร็จ อันเป็นการรักษาหลักการและข้อปฏิบัติที่
ถูกต้องซึ่งเป็นต้นแบบของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทสืบมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนคุณธรรมด้านอื่นๆ ที่ควร
ยึดถือเป็นแบบอย่าง คือ (๑) ความเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา (๒) มีความสนใจในการปฏิบัติธรรม และอบรม
สั่งสอนภิกษุทั้งทางตรงและทางอ้อม (๓) สันโดษยินดีในที่สงัดเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม (๔) ความมีระเบียบ
วินัย เคร่งครัดในศีล และ (๕) มีจิตใจมั่นคงในพระพุทธศาสนา เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง
พระราธเถระ ท่านแม้จะเป็นพระผู้เฒ่า เป็นหลวงตา แต่ก็เป็นผู้ว่าง่ายใคร่การศึกษา ใครแนะนํา
สั่งสอนอย่างไรก็ไม่โกรธ ยอมรับฟังและปฏิบัติตาม จนท่านได้บรรลุธรรมจากการฟังพระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจ้า ดังนั้น คุณสมบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีงามของพระราธเถระ ได้แก่ ๑) เป็นผู้มีปฏิภาณในการฟัง
ธรรมเทศนา ๒) ความเป็นผู้ว่าง่าย สอนง่าย พระราธเถระเป็นประจักษ์พยานได้จริงว่า ความเป็นผู้ว่าง่ายสอน
ง่ายนั้นเป็นผู้ใกล้คุณความดีต่างๆ มากมาย ฉะนั้น บุคคลผู้ว่าง่ายสอนง่าย ย่อมเป็นที่รักที่เอ็นดูของผู้ใหญ่ ทํา
ให้อยู่ในสังคมใดๆ ได้อย่างสงบสุข ส่วนคุณธรรมด้านอื่นๆ ที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง คือ (๑) มีความตั้งใจ
จริงจัง อดทน เพียรพยายาม (๒) ไม่โกรธง่าย (๓) ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา
บทบาทในการเผยแผ่หลักพระพุทธธรรมคําสอน ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์ เพื่อ
ปลูกฝังอบรมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดี มีศีลธรรมและประพฤติดีปฏิบัติชอบนั้น อบรมสั่งสอนประชาชนให้
เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ สั่งสอนให้
ผู้เรียนบังเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมก่อให้เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา และตั้งตนอยู่ในสัมมาปฏิบัติ
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เพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ถือว่าเป็นหน้าที่อันสําคัญของพระสงฆ์ เพราะว่าพระสงฆ์ที่ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นจะต้องมีความรู้
ความสามารถและเทคนิ ค วิ ธี ก ารนอกเหนื อ จากความรู้ ด้ า นหลั ก พุ ท ธธรรม จึ ง จะสามารถทํ า การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คุณสมบัติอันเป็นแบบอย่างเฉพาะตัวของพระมหัลลก
ภิกษุทั้ง ๕ รูปที่พระสงฆ์ในสังคมไทยควรนํามายึดถือปฏิบัติตาม ประกอบด้วย ๑) รักการเรียนรู้ แสวงหา
ความรู้ทั้งทางโลกทางธรรม ๒) เป็นผู้มีชีวิตเรียบง่าย มักน้อยสันโดษ ๓) เป็นผู้เคร่งครัดในข้อปฏิบัติ และ ๔)
รับภาระหน้าที่ทํานุบํารุงและพิทักษ์พระพุทธศาสนา ในการสืบต่องานพระพุทธศาสนาจากอดีตถึงปัจจุบัน
เป็นการแสดงออกซึ่งความสํานึกคุณของพระรัตนตรัย ตระหนักในหน้าที่ของตนมีความเมตตากรุณาต่อคนอื่น
ต้องการที่จะเห็นคนในยุคต่อ ๆ กันไปช่วยกันสืบสานพระพุทธศาสนา เพื่อให้คนแต่ละยุคแต่ละสมัยได้รับผล
คือ ความสุขความสงบจาการศึกษาและปฏิบัติธรรม
พุทธบริษัทหลัก คือ พระภิกษุ สามเณร โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ได้รับพระราชทานให้ดํารง
สมณศักดิ์ชั้นต่าง ๆ จะต้องตระหนักถึงภารกิจที่ทรงอาราธนาไว้ในสัญญาบัตรที่ว่า “ขอพระคุณโปรดรับธุระ
พระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์ อนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในพระอารามโดยควร
เทอญ” ดังนั้น การสืบสานพระพุทธศาสนาเป็นธุระ คือ การศึกษา และการเจริญกรรมฐาน การทําหน้าที่
ป้องกันพระพุทธศาสนา ขจัดปัญหาที่เกิดแก่พระพุทธศาสนา การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา การรักษา
สถานภาพของพระพุทธศาสนา คือ กิจจาธิกรณ์ อันเป็นภารกิจที่จะต้องกระทําตามสมควรแก่กรณี มีการ
ป้องกันเรื่องที่ควรป้องกันเป็นต้นการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนานั้น พุทธบริษัททุกฝ่ายควรหันมาใส่ใจ
อย่างจริงจัง ระบบการศึกษาของสังคม ต้องทําอย่างไรจึงจะทําให้คนในสังคมทั้งหลายโดยเฉพาะเยาวชนหันมา
สนใจหลั ก ธรรมคํ า สอนทางพระพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง เรื่ อ งเหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ น ภาระหน้ า ที่ ข องทุ ก ฝ่ า ยที่ นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนาและได้ชื่อว่าพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องร่วมมือร่วมแรงกันในการที่สถาปนา
พระพุ ท ธศาสนาให้ดํ ารงอยู่ คู่ดิ นฟ้ า ตราบนานเท่ านาน บทบาทของพระมหัล ลกภิก ษุทั้ ง ๕ รู ป ตามที่ไ ด้
ทําการศึกษาวิจัยมาทั้งหมด ชี้ให้คุณธรรม จริยธรรม แบบแผนในการดําเนินชีวิตทั้งด้านส่วนตัวและสังคมได้
เป็นอย่างดี กล่าวคือ แม้บางท่านมิได้ระบุบทบาทไว้ชัดเจน แต่สามารถสรุปลงได้ในทํานองเดียวกัน นั่นคือ
ท่านมีชีวิตเป็ นสุข และทําทุกอย่างเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข ท่านมีความรัก หวงแหน ได้ช่วยกันปกป้องรักษา
พระพุทธศาสนาเท่าชีวิตของท่านเอง ซึ่งตรงนี้ พุทธบริษัทควรคํานึงใส่ใจ ควรรู้สึกรักหวงแหนด้วยความ
ซาบซึ้งในความรักที่ท่านมีต่อพระพุทธศาสนาที่ช่วยพาชีวิตของท่านพบแสงสว่างในชีวิตไม่มืดมัวอีกต่อไป อย่าง
ที่ท่านได้ทําไว้เป็นตัวอย่างแล้ว
๔.๔ ข้อเสนอแนะ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาแม้ว่ามีอยู่อย่างมากมาย และในความมากมายนี้ล้วนสรุปลงเป็น
๒ ลักษณะหรือ ๒ ความมุ่งหมาย ได้แก่ สําหรับเพศบรรพชิตอย่างหนึ่ง และเพศคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนอย่าง
หนึ่ง หลักธรรมสําหรับคฤหัสถ์ที่ต้องนํามาประยุกต์ใช้นับว่ามีความสําคัญมากขึ้นทุกที ยิ่งในความเป็นไปของ
โลกปัจจุบันแล้ว ยิ่งมีความจําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งต่อการครองเรือนของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เพศ
บรรพชิตมีสถานที่ศึกษาปฏิบัติเป็นสัดส่วน จึงง่ายต่อการที่จะประสบความสําเร็จในธรรมวินัย ส่วนเพศ
คฤหัสถ์นั้น แม้ว่ายังมีเรื่องราวต่างๆ สภาพแวดล้อมที่ดีบ้าง ไม่ดีบ้างรุมเร้าทางกายและจิตใจ จึงเป็นการยากที่
จะประสบความสําเร็จในธรรมวินัยได้อย่างเต็มที่ก็ตาม แต่หากเราศึกษาปฏิบัติธรรมแล้ว เราจะพบว่า เพศ
คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนั้น พระพุทธศาสนาไม่เคยทอดทิ้งให้อยู่อย่างแก่งแย่งแข่งขันหรือมืดมัวอันธการใดๆ เลย
พระพุทธเจ้าทรงประทานหลักธรรมต่างๆ เพื่อเพศคฤหัสถ์จะไม่ห่างเหินพระศาสนา เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด
ระหว่างทางโลกกั บทางธรรม แต่มีข้อแม้ว่าบ้านและวัดต้องทําหน้าที่ของตนให้สมบูร ณ์จึงจะได้ชื่อว่ าได้
ทะนุบํารุง เผยแผ่ ปกป้องรักษาพระศาสนาและปฏิบัติตามพระดํารัสของพระพุทธเจ้า ชีวประวัติความเป็นมา
ด้านต่างๆ ของพระมหัลลกภิกษุเมื่อครั้งพุทธกาล ล้วนเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงความอัศจรรย์แห่ง
หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา (อนุสาสนีปาฏิหาริย์) ว่า เป็นคําสอนที่สามารถทําให้ผู้ปฏิบัติได้รับผลที่ดี
เป็นจริง มีประโยชน์ต่อชีวิตในปัจจุบันได้ หากรู้จักคิดพิจารณา แยกแยะ และนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิตในสังคมปัจจุบันอย่างพอเหมาะและพอเพียง ช่วยให้ได้ที่ยึดถือ เกิดศรัทธาเชื่อมั่นที่จะดําเนินรอยตามทาง
ชีวิตที่ประเสริฐทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นท่านเหล่านั้น
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หลักธรรมสําหรับอุบาสิกาคนสําคัญในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
Dhamma For Significant Female Lay Followers in Theravada Buddhism texts
นายบุญเยี่ยม ทองเพ็ชร
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) เพื่อศึกษาบทบาทและสิทธิของอุบาสิกา
คนสํ า คั ญ ในฐานะสตรี ส มั ย พุ ท ธกาล (๒) เพื่ อ ศึ ก ษาหลั ก ธรรมสํ า หรั บ อุ บ าสิ ก าคนสํ า คั ญ ในคั ม ภี ร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท (๓) เพื่อประยุกต์หลักธรรมสําหรับอุบาสิกาคนสําคัญมาใช้ในสังคมไทย การศึกษา
ครั้งนี้เป็นการศึกษาเอกสาร โดยศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา หนังสือเอกสารและผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยพบว่า
๑.บทบาทและสิทธิของอุบาสิกาคนสําคัญในฐานะสตรีสมัยพุทธกาลที่ปรากฏในคัมภีร์เถรวาท
เฉพาะที่เป็นเอตทัคคะจํานวน ๑๐ คนนั้น ทุกคนมีบทบาทและสิทธิ รวมทั้งชาติกําเนิดที่แตกต่างกัน อุบาสิกา
บางคนเกิดในตระกูลกษัตริย์ บางคนเกิดในตระกูลพราหมณ์และตระกูลอื่น ๆ ตามลําดับ ทุกคนมีศรัทธาใน
พระพุ ท ธศาสนานิ ก ายเถรวาทแตกต่ า งกั น บางคนนั บ ถื อ ศาสนาอื่ น มาก่ อ นแล้ ว จึ ง เปลี่ ย นมานั บ ถื อ
พระพุทธศาสนาภายหลัง แต่ที่เหมือนกันคือทุกคนมีบุรพจรรยาในอดีตชาติเมื่อมาฟังธรรมจากพระพุทธองค์
หรือสาวก จึงบรรลุธรรมได้อย่างง่ายดาย
๒. หลักธรรมที่อุบาสิกาคนสําคัญแต่ละคนได้รับฟังนั้นมาจากต่างที่ ต่างกรรม ต่างวาระ และต่าง
บุคคลที่แสดงธรรมบางคนได้รับฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรง บางคนได้รับฟังจากพุทธสาวก บางคนได้รับฟัง
จากพุทธสาวิกา บางคนรับฟังเพียงครั้งเดียวก็สามารถบรรลุธรรม บางคนรับฟังซ้ําจึงบรรลุธรรม บางคนรับฟัง
ซ้ํา แล้วซ้ําอีกจึงบรรลุธรรม ทั้งนี้เป็นไปตามอัตภาพของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับความมีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาอีกด้วย
๓. การประยุกต์หลักธรรมที่อุบาสิกาคนสําคัญได้ฟัง มาใช้ในชีวิตประจําวัน นั้นแบ่งได้เป็น ๓
ระดับ คือ ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับสังคม ระดับครอบครัวเปรียบเสมือนระดับสามัญหรือระดับ
ต้น ระดับนี้หลักธรรมที่ได้รับฟังจะเป็นธรรมที่แสดงเพื่อสร้างพื้นฐานก่อนที่จะได้ฟังธรรมในระดับสูงต่อไป
ระดับชุมชนเป็นธรรมชั้นสูงกว่าระดับครอบครัว เน้นการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่วนระดับสังคม
ธรรมที่แสดงเน้นการสร้างความรัก ความสามัคคี ความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นในสังคม
โดยสรุปการบรรลุธรรมของอุบาสิกาในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่เป็นเอตทัคคะ ส่วนใหญ่
ได้รับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า ในหัวข้อ อนุบุพพิกถา ว่าด้วยความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อได้รับฟังอนุ
บุพพิกถาเพื่อปรับความพร้อมที่จะรับฟังธรรมที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วพระพุทธองค์จะแสดงธรรมอริยสัจ ๔
ต่อไป
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ARSTRACT
The study of this thesis had 3 objectives: 1) to study the history of Significant
Female Lay Followers in Theravada Buddhism texts 2) to study the Dhamma Principles
for Significant Female Lay Followers in Theravada Buddhism texts 3) to apply Dhamma
Principles for Significant Female Lay Followers in
everyday life.
The
research was used Documentary Method by gathering data from Tripitaka texts and their
complementaries as well as related Buhhist texts, documents and related research works.
The study results revealed that ;
1) the Significant Female Lay Followers who were 10 master in Theravada
Buddhist texts. Everyone has a differrent ethnic origin. Someone was born in the royal
family and other ones were born in Brahmin family and other cates respectively. However,
anyone who has faith in Theravada Buddhism in different ways. Someone belived in other
religions beforeand then later converted to Buddhism. But everyone intented strictly on
practicing Buddhism
2) Dhamma Principles which Significant Female Lay Followers have been heard
from different place, different action and different agendas. Some people have heard
directly from the Buddha. Some people have heard from the followers of the Buddha.
Some people have heard only one time before enlightenment. But some people have been
heard many times before enlightenment. Which is according to the circumstances of the
individual and also depenced on faith in Buddhism as well.
3) the application of Dhamma Principles which Significant Female Lay Followers
listened to a daily basis could be devided in to three levels : family, community and
society. The family level was the basic principle to reach fairly high level. The community
level is fairy advanced level with emphasis on how to live with others happily. The social
level was focusing on the love, unity and peace to the society,
In summary, the enlightenment of the Significant Female Lay Followers in
Theravada Buddhism was the most specialist in the sermons of the Buddha
(Anupubbikatha).The graduated sermons( Anupubbikatha) discussed the nature of human
beings after that the Buddha would be thought the Four Noble respectively.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ในสมัยก่อนพุทธกาล ได้มีการค้นคว้าหาสัจธรรมเพื่อความหลุดพ้นกันมานานแล้วตั้งแต่ สมัย
พราหมณ์ซึ่งมีพิธีกรรมทางศาสนาที่ส่วนมากเน้นเรื่องการบูชาพระเจ้าเป็นหลัก พิธีการจึงมีแต่เรื่องพิธีกรรม
บูชายัญ ซึ่งใช้การฆ่าสัตว์ เช่น แพะ หรือแม้แต่สัตว์อื่น ๆ ก็ถูกฆ่าเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้ ทําให้คนไม่มี
อิสรภาพ และถูกครอบงําทางความคิด ซึ่งประกาศิตโดยพระเจ้า จึงทําให้สังคมวุ่นวายไปหมด จนสมัยพุทธกาล
เป็นการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ทางศาสนาที่เจริญรุ่งเรือง มีผู้ได้ค้นหาโมกขธรรม หาอุบายพ้นทุกข์อย่างจริงจัง
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ในอินเดียก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะค้นพบอริยสัจ ๔ มากมายเช่น ศาสดามหาวีระ ในกรีก ปารมีนิเดส เอมพลิ
โดเคลสในอิหร่านมีซาราอุสตระ เป็นต้น๔๕
พระพุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสนาหนึ่ ง ได้ อุ บั ติ ขึ้ น มาในโลก เมื่ อ ๒๕๐๐ ปี นั บ จากพระพุ ท ธเจ้ า
ปรินิพพานโดยเกิดในชมพูทวีป เวลานั้นได้มีลัทธิเกิดขึ้นมากมายแต่ลัทธิต่าง ๆนั้นไม่ได้มีแนวปฏิบัติที่นํามาซึ่ง
ความหลุดพ้น ในการนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสวงหาความร่วมกันระหว่างคนในสังคม โดยเฉพาะการปลูกฝัง
ให้คนมีสติปัญญา และใช้สติปัญญาตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้น มีเหตุผลรู้แจ้งเห็นจริง และเข้าใจเหตุปัจจัยต่าง ๆ
ตามความเป็นจริง เน้นเรื่องการสร้างสามัคคี มีการรวมตัวเพื่อรักาองค์กรในสังคมให้เกิดความสงบสุขใน
สังคม๔๖
หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้เสด็จโปรดปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิป
ตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี พระองค์ได้แสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์
เมื่อจบพระธรรมเทศนาดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากมลทิน จึงเกิดขึ้นแก่ พระอัญญาโกณฑัญญะ จนทําให้
บรรลุเป็นพระโสดาบัน พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกราบทูลขออุปสมบท ในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ ก่อน
พุทธกาล ๔๕ ปี ซึ่งนับเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก และ พระรัตนตรัยจึงเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกเช่นกันในวัน
นั้น ต่อมาพระองค์ได้แสดงธรรมอื่น ๆ เพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ที่เหลืออีก ๔ องค์ จนบรรลุพระโสดาบันหมด
หลังจากที่ปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระโสดาบันหมดแล้ว พระองค์ทรงแสดงธรรม อนันตลักขณสูตรซึ่งทําให้ปัญจ
วัคคีย์บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น ต่อมาพระองค์ได้แสดงธรรมโปรดพระยสะ และพวก ๕๔ คน จนบรรลุเป็น
พระอรหันต์ทั้งหมด ในครั้งนั้นจึงมีพระอรหันต์รวมทั้งพระองค์ด้วย ทั้งสิ้น ๖๑ พระองค์ พระพุทธเจ้าจึงทรง
ดําริให้พระสาวกออกประกาศศาสนาโดยมีพระปฐมวาจา ในการส่งพระสาวกออกประกาศศาสนาว่า
“ พระภิกษุทั้งหลาย เราหลุดพ้นจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์แม้พวกเธอได้
หลุดพ้นจากบ่วงทั้งปวง ทั้งของทิพย์และของมนุษย์เช่นกัน พวกเธอจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่
มหาชน เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าไปทาง
เดียวกัน ๒ รูป จงแสดงธรรมให้งามในเบื้องต้น ในท่ามกลางและในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้ง
อรรถพร้อมทั้งพยัญชนะให้ครบถ้วนบริบูรณ์ สัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีคือกิเลส ในจักษุ เพียงเล็กน้อยมีอยู่ แต่เพราะ
โทษที่ยังไม่ได้สดับธรรม จึงต้องเสื่อมจากคุณที่พึงได้รับ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงธรรมมีอยู่ แม้เราก็จักไปยัง
ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม” ๔๗ จึงทําให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองและแผ่ขยายไปในชมพู
ทวีปอย่างรวดเร็ว ชาวชมพูทวีปต่างพากันละทิ้งลัทธิเดิม แล้วหันมานับถือเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
มากขึ้นโดยลําดับ การรักษาความมั่นคงของพระพุทธศาสนานั้นมิได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงกลุ่ม
เดียว ทั้งนี้ต้องเป็นการร่วมมือร่วมใจของทุกคนในสังคม เมื่อครั้ง พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน จึง
มิได้มอบอํานาจในการบริหารปกครองแก่ใคร แต่รับสั่งให้คณะสงฆ์หรือทุกคนในสังคม ถือพระสัทธรรมหรือ
พระวินัย เป็นหลักการสําคัญไว้ระหว่างสมาชิกในสังคมทั้งหมด มิใช่เกิดจากเพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
กลุ่มของบุคคลอันจัดเป็นองค์ประกอบทางด้านสังคมในทางพระพุทธศาสนานั้นแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ (๑) ภิกษุ
(๒) ภิกษุณี (๓) อุบาสก (๔) อุบาสิกา ซึ่งเป็นหัวใจของการเผยแผ่ศาสนา พระพุทธเจ้าทรงฝากพระธรรมวินัย
๔๕

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประวัติพระพุทธศาสนา,(กรุงเทพมหานคร : นวสาส์นการพิมพ์, ๒๕๕๐),หน้า ๑๔.
ขุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๑๙๓-๑๙๔.
๔๗
ที.ม. (บาลี) ๑๐/ ๑๒๑-๑๒๒, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๙๙/๑๔๘.
๔๖
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๑๑๘

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ไว้กับบริษัท ๔ ดังพุทธดํารัสว่า “เมื่อตถาคตปรินิพพาน ภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา ในพระธรรมวินัยยังมีความเคารพยําเกรงในพระพุทธศาสนา...ในพระธรรม...ในพระสงฆ์..ใน
สิกขา..ในกันและกันนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้พระสัทธรรม ตั้งมั่นอยู่นาน” ๔๘
ภายหลังมีสตรีที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยการนําของพระนาง มหาปชาบดีโคตรมี
พร้อมศากิยานี ๕๐๐ คน ได้บวชและเข้ามาเป็นกําลังหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายสตรีและเป็นกลุ่ม
สาวิกา ที่ทําให้พระพุทธศาสนาได้บรรลุถึงองค์ประกอบที่สมบูรณ์ ดังที่ สุนทรี สุริยัรังษี กล่าวไว้ในหนังสือ
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของคฤหัสถ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณี
อุบาสิกาที่ได้รับเอตทัคคะ” โดยอ้างถึงพระสุตตันตปิฎกตอนหนึ่งว่า ในสมัยโบราณสังคมอินเดียให้การ
ยอมรับและให้ความสําคัญต่อผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
ผู้ชายจึงมีสิทธิเสรีภาพและได้รับการยกย่องมากกว่า
ผู้หญิง จนกระทั่งสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงให้ความสําคัญแก่ผู้หญิงเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพราะสตรีก็จัดได้ว่าเป็นผู้
มีศักยภาพในการสร้างคุณความดีได้เช่นกัน๔๙
ความมั่นคงหรือไม่มั่นคงของพระสัทธรรมนั้นย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของพุทธบริษัท ๔ อุบาสิกา
ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของพุทธบริษัท จึงมีความสําคัญที่จะร่วมกันธํารงรักษาพระสัทธรรม ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากทุก
คนได้ศึกษา เรื่องของพระพุทธศาสนาจนเข้าใจในพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์และลงมือปฏิบัติตามคํา
สอนนั้น ตามสมควรแก่อัตภาพของตน หากมีการกล่าวจาบจ้วงพระธรรมวินัยก็สามารถที่จะทักท้วงหรือ
โต้แย้ง เพื่อปรับข้อผิดพลาดเหล่านั้น ให้ตรงตามคําสอนเดิมมากยิ่งขึ้น
การศึกษาในรายละเอียด หลักธรรมที่ส่งผลให้สตรีในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลเกิดความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และหลักธรรมที่ได้รับฟังคําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีสาระแตกต่าง
ไปกันอย่างไรบ้าง หรือมีหลักธรรมใดบ้างที่สามารถนําไปเป็นกรอบในการดําเนินชีวิตของอุบาสิกาในปัจจุบันจึง
เป็นเรื่องที่สมควรศึกษาอย่างยิ่ง

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาบทบาทและสิทธิของอุบาสิกาคนสําคัญในฐานะสตรีสมัยพุทธกาล
๒.๒ เพื่อศึกษาหลักธรรมสําหรับอุบาสิกาคนสําคัญในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๓ เพื่อประยุกต์หลักธรรมสําหรับอุบาสิกาคนสําคัญมาใช้ในสังคมไทย

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
๓.๑ ศึกษาปัญหา สิ่งที่อยากรู้ ในที่นี้ คือ หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่อุบาสิกาที่ปรากฏใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนา
๓.๒ ศึกษา ข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุบาสิกาทั้ง ๑๐ คน ที่ได้รับหลักธรรม
จากพระพุทธเจ้า จากพระไตรปิฎก อรรถกถา ปกรณ์พิเศษ และหนังสือ ตําราเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๔๘

องฺ.ปญฺจก. (ไทย)๒๒/๒๐๓/๓๔๓-๓๔๔.
วนิดา ฉายาสูตบุตร.“การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของนางสามาวดีที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถร
วาท” , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, หน้า
๓.
๔๙
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๑๑๙

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

๓.๓ วิเคราะห์ข้อมูล
๓.๔ สรุปข้อมูล เรียบเรียงและนําเสนอผลการวิจัย

๔.สรุปผลการวิจัย
๔.๑ จากการศึกษาบทบาทและสิทธิของอุบาสิกาในฐานะสตรีสมัยพุทธกาลที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการวิจัยพบว่า อุบาสิกาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเฉพาะที่เป็นเอตทัคคะ
จํานวน ๑๐ คนนั้น ทุกคนมีบทบาทและสิทธิพร้อมทั้งมีชาติกําเนิดที่แตกต่างกัน อุบาสิกาบางคนเกิดใน
ตระกูลกษัตริย์ บางคนเกิดในตระกูลพราหมณ์และตระกูลอื่น ๆ ตามลําดับ ทุกคนมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทแตกต่างกันบางคนนับถือศาสนาอื่นมาก่อนแล้วจึงเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาภายหลัง แต่ที่
เหมือนกันคือทุกคนมีบุรพจรรยาที่สั่งสมมาในอดีตชาติ เมื่อมาพบพระพุทธศาสนาในชาติปัจจุบันจึงหันมานับ
ถือพระพุทธศาสนา สาระสําคัญของผลการวิจัย ผู้วิจัยประมวลสรุปได้ดังนี้
๑. บทบาทและสิทธิที่ถือว่าเป็นการเผยแผ่ธรรมของอุบาสิกาก็คือ “การทําตนเป็นแบบอย่างชีวิต
ที่ดี” เป็นแบบอย่างชีวิตของอุบาสิกาที่รู้แจ้งและซาบซึ้งในพระรัตนตรัย แล้วดํารงชีวิตหรือดําเนินชีวิตไปอย่าง
มั่นคงจนคนใกล้ชิดได้รู้ได้เห็นแล้วอยากจะมีชีวิตแบบนั้นบ้าง เช่น นางวิสาขามหาอุบาสิกา ที่มีความแน่วแน่
มั่นคงในสิ่งที่ตนเองทํา จนทําให้บิดาของสามี หันมานับถือพระรัตนตรัยและนับถือนางเป็นมารดา จนได้สมญา
นามว่า มิคารมารดา หรือกรณีที่ผู้ชายทั้งหลายต้องการจะให้ภรรยาเป็นเหมือนนางวิสาขา และนางกุลธิดา
ชาวเมืองสาวัตถีอุปัฏฐากของพระอัครสาวก ถือได้ว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ประพฤติดี แม้เข้าไปสู่ตระกูลสามีผู้
เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้ว ก็มีสิทธิได้เป็นภรรยาและสะไภ้ที่ดี ทั้งมิได้ละทิ้งการถวายทานและฟังธรรม ในที่สุดก็
สามารถโน้มน้าวให้สามีและคนในตระกูลได้มีโอกาสพบพระภิกษุในพระพุทธศาสนาและฟังธรรมจนเกิดความ
ศรัทธา เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาได้สําเร็จ ดังนี้เป็นต้น ดังนั้น การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนั่น
แหละ คือการเผยแผ่พระธรรมรูปแบบหนึ่งของอุบาสิกาทั้งหลาย
๒.ความสําคัญของอุบาสิกาบริษัทสรุปได้ว่าต้อง ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือ (๑) องค์ศาสดาเป็น
เถระ เป็นรัตตัญญู เป็นผู้บวชมานาน เป็นผู้ล่วงกาลผ่านวัยโดยลําดับ (๒) มีภิกษุสาวกที่เป็นเถระ มีความรู้
เชี่ยวชาญ ได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างดี แกล้วกล้า อาจหาญ บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ สามารถแสดงธรรม
ให้เห็นผลจริงจัง กําราบปรัปวาท (ลัทธิที่ขัดแย้งหรือวาทะฝ่ายตรงข้าม) ที่เกิดขึ้นให้สําเร็จเรียบร้อยโดยถูกต้อง
ตามหลักธรรม และมีภิกษุสาวกชั้นปูนกลาง (มัชฌิมภิกษุ) และชั้นนวกะ (ภิกษุบวชใหม่) ที่มีความสามารถ
อย่างเดียวกัน (๓) มีภิกษุณีสาวิกาชั้นเถรี ชั้นปูนกลางและชั้นนวกะ ที่มีความสามารถอย่างเดียวกัน (๔) มี
อุบาสกทั้งประเภทที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ (เช่นจิตตคฤหบดี) และประเภทครองเรือน
เสวยกามสุข (เช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐี) ซึ่งมีความสามารถอย่างเดียวกัน (๕) มีอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นสาวิกา
ของศาสดานั้น ที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาว ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีอยู่ (เช่น นางนันทมาตาผู้เป็นอนาคามี)
และประเภทครองเรือนเสวยกามสุขก็มีอยู่ (เช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกา)
๓. ประเภทของอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา สรุปเป็น ๒ ประเภทด้วยกันคือ (๑) อุบาสิกาที่เป็น
คฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวห่มขาว ประพฤติพรหมจรรย์ หมายถึง อุบาสิกาที่เป็นคฤหัสถ์บรรลุอนาคามี ปราศจากกาม
ราคะ แต่มิได้บวชเป็นบรรพชิต ไม่มีสามี ไม่เกี่ยวข้องด้วยเมถุน เช่น นางนันทมาตาและนางมาติกมาตา เป็น
ต้น (๒) อุบาสิกาที่เป็นคฤหัสถ์บริโภคกามคุณ หมายถึงอุบาสิกาที่มิได้บวชเป็นบรรพชิต ยังครองเรือนกับสามี
ยังมีกามราคะ ยุ่งเกี่ยวกับเมถุนและการงานทั้งหลาย อุบาสิกาประเภทนี้นับตั้งแต่สตรีปุถุชนผู้ถึงพระรัตนตรัยมี
ศีล (เช่น พระนางมัลลิกา) อริยสาวิกาโสดาบัน (เช่นนางวิสาขา) และอริยสาวิกาสกทาคามี (เช่นนางสุมนาเทวี)

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๑๒๐

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

๔.๒ จากการศึกษาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่อุบาสิกาคนสําคัญที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า หลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโปรดอุบาสิกาคนสําคัญหรือหลักธรรม
ที่ อุ บ าสิ ก าคนสํ า คั ญ ได้ รั บ ฟั ง จากสาวิ ก าที่ เ ป็ น อุ บ าสิ ก าเช่ น นางขุ ช ชุ ต ตรา นั้ น ก็ คื อ หลั ก อนุ บุ พ พิ ก ถาที่
ประกอบด้วยหลักธรรมคือ ๑.ทานกถา การกล่าวถึงอานิสงส์ของการให้ทานในระดับต่างๆ ๒. สึลกถา การ
กล่าวถึงอานิสงส์ของการรักษาศีลในระดับต่างๆ ๓.สัคคกถา การกล่าวถึงสวรรค์ภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์ที่เป็น
ดินแดนของผู้ล่วงลับไปที่ได้บําเพ็ญบุญด้านการให้ทานและรักษาศีล ๔.กามาทีนวกถา การกล่าวถึงโทษภัย
ของการแสวงหากามคุณและการเบียนเบียนผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งกามคุณ และ ๕ .เนกขัมมคุณกถา การ
กล่าวถึงคุณของการออกบวชหรือเสียสละความสะดวกสบายในโลกิยะวิสัย เพื่อแสวงหาความหลุดพ้นจาก
วัฏฏะสงสาร และองค์ธรรมสําคัญอีกประการหนึ่งที่พระพุทธองค์แสดงแก่อุบาสิกาคนสําคัญคือ อริยสัจ ๔
ความจริ งอั น ประเสริ ฐ ๔ ประการที่ ป ระกอบด้ วย ทุ กข์ สมุ ทั ย นิ โ รธ และมรรค ซึ่ งถื อ เป็ น แนวทางการ
ดําเนินการชีวิตที่ประเสริฐ เหมาะกับหลักปฎิบัติของอุบาสิกาในสังคมไทยปัจจุบัน
๔.๓ แนวทางการประยุกต์ ห ลักธรรมสํา หรั บ อุบาสิกาคนสํา คัญมาใช้ ในสังคมปัจจุบัน นั้น
ผลการวิจัยพบว่า หลักธรรมที่อุบาสิกาแต่ละคนได้รับฟังนั้นมาจากต่างที่ ต่างกรรม ต่างวาระ และต่างบุคคลที่
แสดงธรรมบางคนได้รับฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรง บางคนได้รับฟังจากพุทธสาวก บางคนได้รับฟังจากพุทธ
สาวิกา บางคนรับฟังเพียงครั้งเดียวก็สามารถบรรลุธรรม บางคนรับฟังซ้ําจึงบรรลุธรรม บางคนรับฟังซ้ํา แล้ว
ซ้ําอีกจึงบรรลุธรรม ทั้งนี้เป็นไปตามอัตภาพของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับบุรพจรรยาของแต่ละคนและ
ความมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาอีกด้วย หลักธรรมที่จะประยุกต์นั้นแบ่งได้เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน และระดับสังคม ระดับครอบครัวเปรียบเสมือนระดับสามัญหรือระดับต้น ระดับนี้
หลักธรรมที่ได้รับฟังจะเป็นธรรมที่แสดงเพื่อสร้างพื้นฐานก่อนที่จะได้ฟังธรรมในระดับสูงต่อไป ระดับชุมชนเป็น
ธรรมชั้นสูงกว่าระดับครอบครัว เน้นการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่วนระดับสังคมธรรมที่แสดงเน้น
การสร้างความรัก ความสามัคคี ความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นในสังคม โดยสรุปการบรรลุธรรมของอุบาสิกาใน
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่เป็นเอตทัคคะ ส่วนใหญ่ได้รับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า ในหัวข้อ อนุบุพพิกถา
ว่าด้วยความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เมื่ได้รับฟังอนุบุพพิกถาเพื่อปรับความพร้อมที่จะรับฟังธรรมที่สูงขึ้นไปอีก
ระดับหนึ่งแล้วพระพุทธองค์จะแสดงธรรมอริยสัจ ๔ อันเป็นความจริงที่ประเสริฐ
๔.๔ ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อจํากัดเรื่องเวลา จึงควรมีการศึกษาค้นคว้าในส่วนของการประยุกต์ใช้
หลักพุทธธรรมของอุบาสิกาที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยปัจจุบัน ยกตัวอย่าง เช่น แม่ชีศันสนีย์ แห่งสเถียรธรรม
สถาน หรื อ คุ ณ แม่ ดร.สิ ริ กริ น ชั ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในการแนะนํ า การปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนากั ม มั ฏ ฐานแก่ บ รรดา
พุทธศาสนิกชนผู้สนใจใฝ่ธรรมะ เป็นต้น
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บทบาทในการสอนกรรมฐานของสตรีในประเทศไทย
The Role of Women in Thailand on Meditation Teaching
นางสาวยุวรินทร์ โตทวี
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องบทบาทในการสอนกรรมฐานของสตรีในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพื่อ
ศึกษากรรมฐาน และบทบาทในการสอนกรรมฐานของสตรีในสมัยพุทธกาล ๒) เพื่อศึกษาบทบาทในการสอน
กรรมฐานของสตรีในประเทศไทยปัจจุบัน และ ๓) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทในการสอนกรรมฐานของ
อาจารย์สตรีในสมัยพุทธกาลกับสมัยปัจจุบัน งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร(Documentary Research) โดย
ได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารคือ คัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถาเอกสาร ตําราวิชาการ ตลอดจนผลงานวิจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง แล้วประมวลข้อมูลโดยนํามาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา และนําเสนอสรุปการวิจัยด้วยวิธี
นําเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า
๑) อาจารย์สตรีในสมัยพุทธกาล ที่มีบทบาทในการสอนกรรมฐานเป็นที่ปรากฏในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาและได้รับยกย่อง เป็นเอตทัคคะ มีกิตติคุณงดงาม ๔ ท่าน คือ (๑)พระเขมาเถรี มีการสอน
กรรมฐานคือ ให้พิจารณาในขันธ์ ๕ ประการ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ปรากฏในคําวิสัชนาปัญหา
ธรรมถวายพระเจ้าปเสนทิโกศล และในคําแสดงธรรมโต้ตอบมาร (๒) พระปฏาจาราเถรี มีการสอนกรรมฐาน ๓
ครั้ง คือ ครั้งแรก ท่านได้สอนแก่ภิกษุณี ๓๐ รูปที่มาปฏิบัติอยู่กับท่าน คือ สอนให้นําน้ํามาเป็นอารมณ์ ครั้งที่สอง
ท่านได้สอนธรรมแก่ขอทานชื่อจันทา ให้รับกรรมฐานไปปฏิบัติจนได้บรรลุอรหัตผล และครั้งที่สาม ท่านได้ให้
โอวาทธรรมกรรมฐานแก่สตรี ๕๐๐ คน ทีละคน ที่สลดใจในการเสียชีวิตของบุตรเหมือนกัน (๓) พระธรรมทินนา
เถรี สอนธรรมโดยได้แสดงเรื่องอุปาทานขันธ์ ๕, มรรคมีองค์ ๘ กับขันธ์ ๓ , สมาธิและสังขาร, สัญญาเวทยิตนิโรธ
และเวทนา ๓ ประการ แก่วิสาขอุบาสกอดีตสามี (๔) นางขุชชุตตราอุบาสิกา ได้แสดงธรรมที่ได้สดับมาจาก
พระพุทธเจ้า แก่พระนางสามาวดีพร้อมด้วยบริวารในตําหนัก ๕๐๐ คน ให้ได้บรรลุโสดาปัตติผล
๒) อาจารย์สตรีในสังคมไทยปัจจุบันที่มีบทบาทในการสอนกรรมฐาน เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง ๕ ท่าน
คือ (๑) แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต สอนกรรมฐานในแนวอานาปานสติ ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกําหนด ขณะทํางาน
และในทุกกิจกรรมของชีวิตด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัว (๒) คุณรัญจวน อินทรกําแหง สอนกรรมฐานในแนวอานาปานสติ ใช้
ลมหายใจเป็นเครื่องกําหนดในทุกๆอิริยาบถ (๓) ดร.สิริ กรินชัย สอนกรรมฐานโดยวิธีเจริญสติปัฏฐาน ๔ ฝึกเดิน
สมาธิ หรือจงกรม เดินด้วยสติ มีสัมปชัญญะ นั่งสมาธิ สวดมนต์ (๔) ดร.ตรีธา เนียมขํา สอนกรรมฐานตามแนว
วิชชาธรรมกายของพระมงคลเทพมุนี วัดปากน้ําภาษีเจริญ กําหนดนิมิตด้วยดวงแก้วใส โดยอาศัยฐานที่ ๗ เป็น
ฐานเสมอ (๕) คุณสุจินต์ บริหารวนเขตต์สอนกรรมฐานโดยการบรรยายพระอภิธรรมโดยยึดตามหลักธรรมใน
พระไตรปิฎกและอรรถกถาเป็นสําคัญทั้งได้ยกพระสูตรมากล่าวอ้าง เพื่อเพิ่มความสนใจให้ผู้ฟังได้ศึกษา สอบทาน
เทียบเคียง
๓) บทบาทการสอนกรรมฐานของสตรี ๒ ยุคนั้น มีทั้งความเหมือนกัน และความต่างกัน ทุกท่าน
เป็นพุทธสาวิกา ที่มีความสามารถ กล้าหาญ และมีศิลปะในการสอนกรรมฐานที่เป็นอัตลักษณ์ โดยยึดมหาสติปัฏ
ฐานเป็นหลัก ส่วนในข้อต่างนั้น แต่ละท่านนั้นได้เน้นในองค์ธรรมและองค์ปฏิบัติที่ต่างกัน คือพระปฏาจาราเถรี
และ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ใช้สื่อเครื่องมืออุปกรณ์เป็นหลัก, คุณรัญจวน อินทรกําแหง และ ดร.สิริ กรินชัย ใช้อา
นาปานสติ และการให้เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เป็นหลัก, พระเขมาเถรี, พระธรรมทินนาเถรี, นางขุชชุตตรา
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อุบาสิกา และคุณสุจินต์ บริหารวนเขตต์ ใช้วิธีการสนทนาธรรมในองค์พระกรรมฐาน ส่วน ดร.ตรีธา เนียมขํา สอน
กรรมฐาน คือ พุทธานุสสติและอาโลกกสิณจากการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ศักยภาพของสตรีในการศึกษาธรรม
ปฏิบัติธรรม มีอยู่ทุกยุคทุกสมัย สมควรที่ได้รับการส่งเสริมและให้ความสําคัญกับสตรีเข้ามามีบทบาทด้านการสอน
พระกรรมฐาน อันเป็นเครื่องสะท้อนความมั่นคง ความผาสุกในสังคม และความเปิดกว้างทางศาสนา

ABSTRACT
The study on the role of women in Thailand on meditation teaching had three
objectives: 1) to study the meditation and the role of women in Buddha’s lifetime on
meditation teaching, 2) to study the role of women in the present on meditation teaching, and
3) to compare the role of women in Buddha’s lifetime and the present on meditation teaching.
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 of the research were found that:
1. The women in Buddha’s lifetime having the role on meditation teaching appeared in
Buddhist scriptures and admired as Etadagga (foremost) had four people: (1)Phrakhema theree
teaching the meditation by considering the Panca-khandha: Rupa (corporeality), Vedana
(feeling), Sanna (perception), Sankhara (mental formations), and Vinnana (consciousness)
appeared in answering the Dhamma questions to King Pasenadi of Kosala and giving a sermon
to Mara (the Evil One), (2) Phrapatajara theree teaching the meditation in three times: firstly,
teaching the mediation to 30 Bhikkhunis: secondly,teaching the mediation to a beggar named
Candha by the practice of the meditation till reaching the Arahattaphala (final freedom), and :
finally, teaching the mediation to 500 women who were sad to the death of their children, (3)
Phradhammathinna there teaching the Dhamma by the five Upadanakkhandha (aggregate of
clinging), Atthangika magga (the Noble Eightfold Path) and the three Khandha, Samadhi
(concentration) and Sankhara (conditioned things), Sannavedayitanirodha (extinction of
perception and feeling) and the three Vedana (feeling) to Visakha Upasaka, and (4)
Khuchchuttara Upasika teaching the Dhamma listening from the Buddha to The Queen
Samavadee and 500 followers to reach the Sotapattiphala (the Fruition of Stream-Entry).
2. The women in the present having the role on meditation teaching had five
people: (1) Mae Chee Sansanee Sthirasuta teaching the meditation according to Anapanasati
(mindfulness on breathing), (2) Runchuan Intarakamhaeng teaching the meditation according to
Anapanasati, (3) Dr. Siri Karinchai teaching the meditation according to the four Satipatthana
(setting up of mindfulness), (4) Dr. Tritha Niamkham teaching the meditation according to the
Vijja Dhammakaya of Phra Mongkoltepmunee at Wat Paknam, Phasicharoen by concentrating
on the object of visualization at the seventh position all the time, and (5) Sujin
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Boriharnwanaket teaching the meditation by the explanation of Abhidhamma according to the
Dhamma principles in the Tipitaka and the commentary to increase the interest to the listeners.
3. The role of the nine women in Buddha’s lifetime and the present on meditation
teaching was similar that every woman was Buddhasavika who had the capacity, the bravery
and the ergodic art in teaching the meditation by applying Maha Satipatthana. However, the
role of the nine women in Buddha’s lifetime and the present on meditation teaching was
different that Phrapatajaratheree and Mae Chee Sansanee Sthirasuta used the media and
equipment for the propagation, Runchuan Intarakamhaeng and Dr. Siri Karinchai taught the
meditation according to Anapanasati, Phrakhematheree, Phradhammathinnatheree,
Khuchchuttara Upasika and Sujin Boriharnwanaket used the Dhamma conversation for teaching
the meditation, and Dr.Tritha Niamkham taught the meditation according to Buddhanussati
(recollection of the Buddha) and Alokakasina (the Light Kasina). From the research, it was
showed that the potentiality of the women in studying the Dhamma and the meditation had in
every era, were suitable to be supported and give the importance to the women in the
participation of teaching the meditation as the reflector of the security, well-being in the
society and religious wide opening.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ท่ามกลางสภาพความเป็นไปของสังคมมนุษย์ เราจะพบข้อเท็จจริงอยู่อย่างหนึ่งว่า ในทุกๆ อารยธรรม
ที่บังเกิดบนพื้นพิภพแห่งนี้ ผู้หญิงก็มักจะมีฐานะต่ํากว่าผู้ชายอยู่ร่ําไปทุกๆ กรณี๕๐ในอดีต สตรีทั่วไปจะมิได้รับ
สิทธิและเสรีภาพต่างๆ ทั้งทางการศึกษา ทางศาสนา และแม้กระทั่งความคิด แต่ในสังคมโลกปัจจุบัน ได้มีการ
รณรงค์เพื่อสิทธิและเสรีภาพแก่สตรีมากขึ้น ถึงกับทั่วโลกได้เคยจัดให้มีปีสตรีสากลขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มี
การเคลื่อนไหว ยอมรับถึงความเปลี่ยนแปลงในการยกระดับสถานภาพสตรีให้แพร่หลาย ขยายวงกว้างออกไป
ถึงทัศนคติที่มีต่อสตรีสําหรับในสังคมไทยนั้น ปัญหาเกี่ยวกับสตรีนี้ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่คนไทยทั่วไปให้ความ
สนใจ ทั้งยังมีการเคลื่อนไหวกันในเรื่องนี้ เช่น มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายอันเนื่องกับสตรี มีการแสดง
ความคิดเห็นถกเถียงกันถึงความถูกต้องเหมาะสม ในเรื่องความเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรีในรูปแบบต่างๆ
อันเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับบทบาทและสถานภาพในสังคมไทยมากขึ้นสตรีได้เข้ามามีบทบาทสําคัญใน
การผลักดันและรังสรรค์สังคมในทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันพระพุทธศาสนา สตรีผู้มีศรัทธา มีศีล
มีจริยาวัตรอันงามและมีปัญญา ได้มีบทบาทอันสําคัญต่อความเจริญของพระพุทธศาสนา๕๑ เป็นหนึ่งในเสาหลัก
อันสําคัญที่ช่วยดํา รงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบมา
กรรมฐาน เป็นหัวใจของคําสอนของพระพุทธศาสนา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วย
พระองค์เอง และทรงสั่งสอนพุทธบริษัทตลอดพระชนมชีพของพระองค์ เพื่อให้พุทธบริษัทรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรม
๕๐

หน้า ๔๘.

๕๑

ริตตี เจนสัน (Ritti Janson), ภิกษุณี วิกฤต ฤา โอกาส, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส่องศยามจํากัด, ๒๕๕๓),

วศิน อินทสระ, ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
ธรรมดา, ๒๕๔๙), หน้า ๘.
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ที่ควรรู้ควรเห็น การสอนกรรมฐานจึงถือเป็นหน้าที่หลักของพุทธสาวกผู้สืบทอดศาสนธรรมคําสอน สตรีชาว
พุทธในสมัยพุทธกาลทั้งที่เป็นภิกษุณีและอุบาสิกาได้มีบทบาทในการสืบทอดคําสอนของพระพุทธองค์มีจํานวน
ไม่น้อย แต่ที่ปรากฏเป็นหลักฐานในพระไตรปิฎกและอรรถกถาทั้งโดยตรงและโดยเทียบเคียง มี ๔ ท่าน คือ
พระเขมาเถรี พระปฏาจาราเถรี พระธรรมทินนาเถรี และนางขุชชุตตราอุบาสิกา ซึ่งนับได้ว่ามีบทบาทในการ
สอนกรรมฐานควรแก่การศึกษาวิจัย
ในขณะที่พระพุทธศาสนาได้รับการสืบทอดมาเป็นเวลากว่า ๒,๖๐๐ ปี ทั้งเป็นที่นับถือและยก
ย่องให้เป็นศาสนาประจําชาติไทยมาโดยตลอด สตรีชาวพุทธในประเทศไทยที่มีบทบาทในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามีเป็นจํานวนไม่น้อย แต่ที่มีบทบาทในการสอนกรรมฐานมีอยู่ไม่มากนัก ที่เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับในสังคม สมควรแก่การศึกษา จากทัศนะของผู้วิจัยมี ๕ ท่าน คือ ๑) แม่ชีศันสนีย์เสถียรสุต ผู้ก่อตั้ง
สถานปฏิบัติธรรม “เสถียรธรรมสถาน” และเป็นประธานโครงการสาวิกาสิกขาลัย ๒) คุณรัญจวน อินทรกํา
แหง ผู้สืบสานโครงการธรรมาศรมธรรมมาตา แห่งสวนโมกขพลาราม ๓) ดร.สิริ กรินชัย ผู้สอนวิปัสสนา
กรรมฐานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะฆราวาส ๔) ดร.ตรีธา เนียมขํา นายกสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัด
ปากน้ํา ผู้สอนกรรมฐานพร้อมกับการบํา เพ็ญสาธารณประโยชน์ และ ๕) คุณสุจินต์ บริหารวนเขตต์ ผู้สอน
กรรมฐานที่มีความเชี่ยวชาญด้านคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
สตรีทั้ง ๕ ท่านนี้ ล้วนเป็นผู้สอนกรรมฐานที่มีลูกศิษย์เป็นจํานวนพัน จํานวนหมื่น ซึ่งล้วนเป็นผู้
ทรงเกียรติและเป็นผู้ผลักดันสังคมที่สงบร่มเย็น ชื่อว่าเป็นผู้ยกระดับสถานภาพของสตรีให้เป็นที่ปรากฏ สตรี
เหล่านี้ มีแนวคิดและบทบาทในการสอนกรรมฐานอย่างไร จึงเป็นที่ยอมรับของสังคม ผู้วิจัย มีความประสงค์จะ
ทําการศึกษาบทบาทในการสอนกรรมฐานของสตรีในประเทศไทยเปรียบเทียบกับสตรีในสมัยพุทธกาล เพื่อ
เป็นเครื่องชี้นํา และเป็นแบบอย่างแก่สตรีในสมัยปัจจุบันให้มีศรัทธา ศีล ความเสียสละ และปัญญาอย่างท่าน
เหล่านั้นสืบไป

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาบทบาทในการสอนกรรมฐานของสตรียุคพุทธกาลที่ปรากฏในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา
๒.๒ เพื่อศึกษาบทบาทในการสอนกรรมฐานของสตรีในประเทศไทยยุคปัจจุบัน
๒.๓ เพื่อเปรียบเทียบบทบาทในการสอนกรรมฐานของสตรีในสมัยพุทธกาลกับสมัยปัจจุบัน

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
๓.๑ ทําการศึกษาค้นคว้า โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary sources)จากคัมภีร์
พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔๕ เล่มและข้อมูลขั้นทุติยภูมิ
(Secondary sources) ศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน ผลงานการศึกษาค้นคว้าที่ท่าน
ผู้รู้ได้เรียบเรียงไว้ ที่เกี่ยวกับการสอนกรรมฐานของสตรีในประเทศไทย รวมทั้งนักคิด นักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะมากได้
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๓.๒ นําข้อมูลที่รวบรวมได้นั้นมาศึกษาวิเคราะห์ เรียบเรียง จัดเป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้งวิจารณ์ เพื่อ
เปรียบเทียบบทบาทในการสอนกรรมฐานของสตรีในประเทศไทยแต่ละท่าน ตลอดจนทัศนะของผู้รู้ เพื่อเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์วิจารณ์พร้อมทั้งสรุปผลการวิจัย

๔.สรุปผลการวิจัย
๑) สตรีที่สอนกรรมฐานในสมัยพุทธกาล ตามที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เดิมมีบทบาทที่
ปรากฏในช่วงต้นของสมัยพุทธกาลเหมือนสตรีทั่วไปในสมัยนั้น คือดํารงอยู่ในฐานะเป็นช้างเท้าหลัง เป็นสมบัติ
ของบุรุษ และมีเสรีภาพอยู่ในขีดจํากัดภายใต้กรอบชีวิตของครอบครัว ไม่มีโอกาสตัดสินใจดําเนินชีวิตได้ด้วย
ตัวเอง ภายหลังได้มีโอกาสมาศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม และได้บรรลุมรรคผลอันเป็นคุณธรรมชั้นสูง อีกทั้ง
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยอมรับในความรู้ ความสามารถ สติปัญญาศักยภาพการบรรลุธรรม การสืบ
ทอดและเผยแผ่ศาสนธรรมของสตรีเหล่านี้ จึงทรงยกย่องให้เป็นเอตทัคคะด้านต่างๆ
สตรีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลที่เป็นเอตทัคคะที่สอนธรรม สอนกรรมฐาน มีกิตติคุณปรากฏ ๔ท่าน
ได้แก่ (๑) พระเขมาเถรี เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุณีผู้มีปัญญามาก โดยมีหลักฐานปรากฏว่าได้สอนธรรม สอน
กรรมฐานแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล (๒) พระปฏาจาราเถรี เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้ทรงพระวินัย โดยมี
หลักฐานปรากฏว่าได้สอนธรรม สอนกรรมฐานแก่สตรี ๓๐ คน ต่อมาได้สอนธรรม สอนกรรมฐานแก่สตรี
ขอทานชื่อจันทา และสตรีอีก ๕๐๐ คน ที่โศกเศร้าเสียใจเพราะบุตรเสียชีวิตทั้งหมด (๓)พระธรรมทินนาเถรี
เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นพระธรรมกถึก โดยมีหลักฐานปรากฏว่าได้สอนธรรม สอนกรรมฐานแก่วิ
สาขอุบาสกอดีตสามี (๔) นางขุชชุตตราอุบาสิกา เป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นพหูสูต โดยมีหลักฐาน
ปรากฏว่าได้สอนธรรม สอนกรรมฐานแก่พระนางสามาวดีมเหสีของพระเจ้าอุเทน และบริวารในตําหนัก ๕๐๐
คน
บทบาทในการสอนกรรมฐานของสตรี ทั้งภิกษุณีและอุบาสิกาในสมัยพุทธกาล เป็นบุคคลที่มีบทบาท
สําคัญต่อพระศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทําให้ทราบถึงศักยภาพในการบรรลุธรรม รวมทั้งการอุทิศตนทํางานด้านเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของสตรี อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขของสังคมในสมัยนั้น
๒) ในประเทศไทย สตรีได้เข้ามามีบทบาทในด้านพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นผู้ถวายความ
อุปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนา บ้างก็มีโอกาสเรียนพระพุทธศาสนาทัดเทียมกับบุรุษ ในสมัยปัจจุบันมีสตรีหลาย
ท่านที่มีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งมีการจัดการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาแก่สตรีในรูปแบบ
สถาบันการเรียนรู้ เช่น มหาปชาบดีวิทยาลัย สาวิกาสิกขาลัย สถาบันแม่ชีไทย เป็นต้น สถาบันเหล่านี้มี
บทบาทและให้พื้นที่กับสตรีไทย ได้เข้ามามีโอกาสศึกษาเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งยังทําประโยชน์ด้าน
สังคมสงเคราะห์ ซึ่งจําเป็นต่อประเทศไทยปัจจุบันอย่างยิ่งขณะเดียวกันได้มีสตรีที่มีบทบาทสําคัญในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนากลุ่มหนึ่ง ที่ทําหน้าที่พุทธสาวิกาในการประกาศคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อันล้ําค่าและสูงส่ง เป็นงานสําคัญของมนุษย์ที่ควรพากเพียรตนไปสู่ความพ้นทุกข์และประสบสันติสุขได้ นั่นคือ
“การสอนพระกรรมฐาน”
สตรีในประเทศไทย ๕ ท่านที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน มีบทบาทสําคัญในการสอนกรรมฐาน มีพื้นฐานมา
จากสํานักปฏิบัติที่แตกต่างกัน กระนั้นต่างก็มีปณิธานอันแน่วแน่ในการสอนกรรมฐานแก่ประชาชนด้วยความ
เสียสละ อดทน และทุ่มเท ได้แก่ (๑) แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต มีเทคนิคหรือวิธีการสอนกรรมฐานโดยการนํา
หลักธรรมคําสอน มาอธิบายด้วยคําพูดที่สละสลวยง่าย ใช้ถ้อยคําด้วยภาษาโดนใจทําให้มองเห็นแนวทางการ
ปฏิบัติ เป็นไปในเชิงบูรณาการกับธรรมชาติ ใช้อานาปานสติภาวนาเป็นหลักในการสอนทุกครั้ง และด้วยการ
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เจริญสติในขณะทํางานและในทุกกิจกรรม (๒) คุณรัญจวน อินทรกําแหง มีหลักในการสอนธรรม สอน
กรรมฐานโดยเน้นย้ําในเรื่องของการปฏิบัติธรรม ธรรมะที่ควรศึกษามากที่สุดคือ ตัวเราเอง ให้รู้จักตัวเอง
ศึกษาตัวเอง ดูตัวเอง ที่ต้องเริ่มด้วยการปฏิบัติสมาธิภาวนาตามหลักอานาปานสติ (๓) ดร.สิริ กรินชัย เป็นผู้
ริเริ่มหลักสูตรและฝึกอบรมวิชาวิปัสสนากรรมฐาน การอบรมพัฒนาจิตโดยวิธีเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอด ๗
คืน ๘ วัน ตามหลักสติปัฏฐาน ๔ มีหลักการง่ายๆ คือเดินจงกรม หรือเดินสมาธิ เดินเป็นเส้นตรง กลับไป
กลับมาด้วยสติ มีสัมปชัญญะ (๔) ดร.ตรีธา เนียมขํา มีแนวทางในการสอนธรรม สอนกรรมฐานตามแนวพระ
มงคลเทพมุนี หรือหลวงพ่อวัดปากน้ํา โดยการกําหนดดวงแก้วเป็นนิมิต ให้จิตสงบเป็นสมถะ ณ ศูนย์กลางกาย
ฐานที่ ๗ จากนั้นจึงยกจิตสู่อารมณ์วิปัสสนาต่อไป ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้นําในการสร้างบุญกุศลบริจาคมหา
ทาน บํารุงพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก (๕) คุณสุจินต์ บริหารวนเขตต์ บรรยายพระอภิธรรมที่ยึดตาม
หลักธรรมของพระไตรปิฎกและอรรถกถาเป็นสําคัญ การสอนกรรมฐานมิได้เป็นรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใด
หากแต่ใช้การพิจารณาธรรมในขณะที่ฟัง เป็นการปฏิบัติกรรมฐาน
สตรีผู้สอนกรรมฐานทั้ง ๕ ท่านนี้ ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญโดยเฉพาะการสอนพระกรรมฐานใน
ประเทศไทยปัจจุบัน ซึ่งแต่ละท่านนั้นมาจากสํานักพระกรรมฐานและครูอาจารย์ที่แตกต่างกัน มีปณิธาน ความ
มุ่งมั่น และยังได้เป็นตัวแทนของสตรีที่ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทําประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์ควบคู่ไป
ด้วย
๓) สตรีในสมัยพุทธกาล ๔ ท่านได้รับโอกาสที่ดี ที่ได้พบและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ตลอดจนได้บรรลุธรรมชั้นสูง ส่วนด้านการสอนธรรม สอนพระกรรมฐาน มีผลงานเป็นที่ปรากฏตาม
หลักฐานในพระคัมภีร์ สําหรับสตรีในสมัยปัจจุบัน ๕ ท่านที่ทํางานด้านพระศาสนามิได้มีหลักฐานว่าท่านบรรลุ
ธรรมขั้นใด หากแต่จะทราบถึงคุณสมบัติและความสามารถจากพระสงฆ์หรือครูอาจารย์ของท่านรับรอง โดย
มอบหมายให้ไปบรรยายธรรม แนะนําธรรม นอกจากงานหลักคือสอนกรรมฐานและเผยแพร่ธรรมแล้ว ยัง
ทํางานด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น การพัฒนาสังคม งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมงานบุญต่างๆ อันเป็นไป
เพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ทั้งนี้รูปแบบและวิธีการสอนกรรมฐานของอาจารย์สตรีใน ๒ ยุคนั้น บางท่านมี
รูปแบบที่คล้ายคลึงกัน บางท่านก็มีรูปแบบที่แตกต่างออกไป ถึงแม้จะต่างยุคกัน เช่น พระเขมาเถรี พระธรรม
ทินนาเถรี นางขุชชุตตราอุบาสิกา และคุณสุจินต์ บริหารวนเขตต์ ใช้วิธีการสนทนาธรรมในองค์พระกรรมฐาน
มิได้มีรูปกรรมฐานแบบอย่างหนึ่งอย่างใด ส่วนคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ใช้วิธีการสอนวิปัสสนากรรมฐาน
เช่นเดียวกับพระปฏาจาราเถรี แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตและคุณรัญจวน อินทรกําแหง สอนในแนวอานาปานสติ
สําหรับ ดร.ตรีธา เนียมขําสอนในแนวพุทธานุสสติและอาโลกกสิณควบคู่กันไป
๕.ข้อเสนอแนะ
จากการทําวิจัยเรื่อง บทบาทในการสอนกรรมฐานของสตรีในประเทศไทยปัจจุบัน ด้วยการวิจัยเชิง
เอกสาร พร้อมกับได้มีโอกาสสอบถามข้อข้องใจกับคณาจารย์ ทําให้ผู้วิจัยมีความตระหนักถึงบทบาทของสตรีที่
จะพึงมีในฐานะที่ดํารงสถานภาพเป็นอุบาสิกาผู้เป็นหนึ่งในพุทธบริษัท ๔ ที่มีหน้าที่เผยแผ่ศาสนธรรมคําสอน
ของพระพุทธองค์ซึ่งหมายถึงกรรมฐานด้วย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะใน ๓ ประเด็น คือ
๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาเรื่องนี้ ทําให้เห็นความสําคัญและความจําเป็นในสังคมทีส่ มควรมีสตรีเข้ามาเติมเต็มใน
การมีบทบาทด้านการสอนพระกรรมฐานให้กับประเทศไทยปัจจุบัน เนื่องจากสตรีที่จะเข้ามาทํางานด้านนี้ยังมี
อยู่น้อยในสังคม คณะสงฆ์และรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ควรให้ความสําคัญในเรื่องนี้ เพราะการ
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ให้โอกาสแก่สตรีเข้ามามีบทบาทในการสอนกรรมฐาน ย่อมเป็นเครื่องสะท้อนของความมั่นคงและผาสุกใน
สังคม และเป็นการแสดงถึงความเปิดกว้างทางศาสนา
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การพยาบาลผู้ป่วยตามแนวพระพุทธศาสนา
Nursing Cares for Patients According to Buddhist Principles

นางประไพ เพิ่มกสิกรณ์
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยตามแนวพระพุทธศาสนานี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพื่อ
ศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยตามหลักการพยาบาลศาสตร์ ๒) เพื่อศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยตามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๓) เพื่อน าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้การพยาบาลผู้ป่วยตามแนวพระพุทธศาสนา
ในสังคมไทย
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร โดยทําการศึกษาจาก เอกสารปฐมภูมิ (Primary source) คือ
พระไตรปิฎก คัมภีร์อรรถกถา และเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) เอกสาร งานวิจัย และต ารา
วิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน ามาวิเคราะห์สรุปข้อมูลในเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า
๑) การพยาบาลผู้ป่วยตามหลักการพยาบาลศาสตร์ ในปัจจุบันมีก าเนิดจากสมัยของ มิสฟลอเรนซ์
ไนติ้งเกล สุภาพสตรีในอังกฤษ และได้รับการพัฒนาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ เป็นการ
ให้ความช่วยเหลือและการให้บริการบุคคล ครอบครัว ชุมชน ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแลรักษา
ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพ โดยประยุกต์หลักการพยาบาลศาสตร์ มาช่วยเหลือบุคคล โดยไม่คํานึงถึงเพศ อายุ
เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ และลัทธิการเมืองเพื่อด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
๒) การพยาบาลผู้ป่วยหรือการปรนนิบัติคนไข้ตามแนวพระพุทธศาสนา ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
เป็นการพยาบาลผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ สามารถแยกได้ ๓ ประเภท คือ ก) การพยาบาลผู้ป่วยโดย
การปรนนิบัติทางกาย ข) การพยาบาลผู้ป่วยโดยการสนทนาธรรมและ ค) การพยาบาลผู้ป่วยโดยการแสดง
ธรรม ซึ่งเป็นการพยาบาลที่พระพุทธองค์ทรงให้การพยาบาล โดยพระองค์เอง โดยไม่รีรอและไม่แสดงอาการ
รังเกียจด้วยพระพักตร์ที่แจ่มใส ยินดีเต็มพระทัยที่จะให้ความช่วยเหลือทางกายทั้งยังทรงให้การพยาบาลจิตใจ
โดยการแสดงอมตะธรรม เช่น โพชฌงค์ ๗, สัญญา ๑๐ ประการ พรหมวิหาร ๔ เป็นต้น เข้าถึงสมาธิ จนเป็น
ผลให้หายจากการเจ็บป่วยทางกายและจิตวิญญาณ
๓) ในการนําเสนอแนวทางการนําหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยแนวในสังคมไทย ทั้ง
๕ หลักธรรมนั้น นับเป็นหลักธรรมซึ่งล้วนเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีปัจจุบัน ควรนําไปประยุกต์ใช้กับ
อาชีพของตนให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน เติมเต็มแก่ผู้ให้การพยาบาล ในการประยุกต์กับผู้ป่วยใน
สังคมไทย ปัจจุบัน และก่อให้เกิดความรักในอาชีพของตนเองและทํางานอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น โดยผู้ที่จะทํา
การประยุกต์ใช้การพยาบาลผู้ป่วยตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทย จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมอย่างน้อย ๕ หมวดคือ หลักพรหมวิหาร ๔ , อคติ, สังคหวัตถุ ๔, อิทธิบาท ๔ และฆราวาสธรรม ๔
จึงจะสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและทางจิตใจได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ แบบองค์รวม
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ABSTRACT
This research titled “Nursing Cares for Patients according to Buddhist Principles” was
carried out with 3 objectives: 1) to study Nursing Cares for Patients according to principles of
Nursing science, 2) to study Nursing Care for Patients according to Theravada Buddhist
principle 3) to study an application of Nursing Care for Patients according to Buddhist
principles in Thai society.
This study was a documentary research collecting the primary sources from Tipitaka
and commentary scriptures as well as second sources documents academic texts and
relevant researches and reveal the results of study on a descriptive research.
The results of research found that
1) Nursing Care for Patients according to Nursing Science in the present time
established since the age of Miss Florence Nightingale, she was dubbed "The Lady with the
Lamp" and systematically improved according to the process of science, helped and
serviced for people, families and communities in encouragement of healthcare, protection,
nursing care as well as regenerative medicine applied the principle of science to help
people, did not care in gender, age, nationality, religion, status and political belief to live in
society happily.
2) Nursing Care (or look after) for Patients according to Buddhist Principles as found in
Tipitaka scriptures were the Nursing Cares for bodily and metal Patients divided into 3 kinds:
(A) Nursing Care for Patients by keep vigil over a sick on the body, (B) Nursing Care for
patients by Dhamma talking, and (C) Nursing Care for patients by Dhamma talking that the
Buddha gave the form of Nursing Care by himself, he made straight for and had not
disgusting in Patients, was a fresh face, pleased to help on the body and also gave Nursing
Care on mental by teaching Amata-dhamma ( the deathless Dharma) such as 7 Bojjhanga
(enlightenment factors), 10 Sanna (contemplations), and 4 Bramavihara (sublime states of
mind) etc, to get inside Samadhi (concentration) releasing from bodily and mental
painfulness.
3) An application of Nursing Cares for Patients according to Buddhist Principles in Thai
society in the 3 ways, there were apparent model Buddhist monks as follows: Nursing Care
on body is Phra Udomprachanat (Phrabatnamphu monastery) and Phrapaisan Visalo (Sukato
forest monastery), Nursing Care on Dhamma talking is Buddhadhasa Bikhu
(Suanmokkhapalaram monastery) and Phra Bahmagunabhorn P.A. Payutto (Yanavesakawan
monastery), which they all are accepted as a good model in the present, should apply in
professional performance of oneself effectively to achieve the purpose of service persons in
an application for Patients of Thai society in the present and would be causing the love in
their career and work more happily. Therefore, one who would apply Nursing Cares for
Patients according to Buddhist Principles in Thai society should be well understanding of the
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Dhamma at least 3 categories, i.e., 4 Bramavihara (sublime states of mind), Tilakkhana (the
three characteristics) which would help Nursing Cares for Patients on body and mentality
accomplish and achieve holistically.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
กายกับใจนั้นเป็นสิ่งที่อิงอาศัยซึ่งกันและกัน พอกายเจ็บป่วยไม่สบาย ทําให้จิตใจไม่สบายเศร้าหมอง
กระวนกระวาย กระสับกระส่ายไปด้วย และในทํานองเดียวกันเมื่อจิตไม่สบายก็พลอยให้กายไม่สบายไปด้วย
เริ่มต้นตั้งแต่รับประทานอาหารไม่ได้ ร่างกายเศร้าหมอง ผิวพรรณซูบซีด เป็นสิ่งที่เนื่องอาศัยกัน มนุษย์ทุกคน
ย่อมต้องการแสวงหาการดํารงชีวิตอยู่ด้วยความสุข คือต้องการอยู่ดีมีสุข ต้องการมีชีวิตที่ยืนยาว มีร่างกายและ
จิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและปราศจากอันตรายใดๆ ทั้งปวง แต่ความปรารถนาเช่นว่านี้
จะเกิดผลเป็นความจริงขึ้นมาได้นั้น บุคคลต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพ (Health Knowledge) ที่
ถูกต้องและสามารถนําความรู้เรื่องสุขภาพนั้นไปปฏิบัติ (Health Practice) จนเกิดเป็นความเคยชินหรือเกิดสุข
นิสัยและทักษะ (Health Habits and Skill) และจะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ําเสมอ
แต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสิ่งคู่กันกับชีวิต เป็นกฎธรรมชาติที่มิอาจหลีกเลี่ยง หากแต่จะมีวิธีการ
จัดการกับความเจ็บไข้ได้ป่วยดังกล่าวที่เรียกกันว่า การพยาบาล อย่างไร? วิชาชีพการพยาบาลที่แพร่หลายใน
ปัจจุบัน ถือกําเนิดมากว่า ๐๐ ปีที่แล้วโดย ฟรอเรนซ์ ไนติงเกล (Florence Nightingale) เมื่อปี ค.ศ. ๘๖๐ ใน
โลกตะวันตกและแผ่อิทธิพลมายังโลกตะวันออกด้วยวิชาการที่เป็นระบบและทันสมัย เมื่อศึกษาโดยเชิงลึก
พบว่าการพยาบาลในยุคปัจจุบันได้มีการจัดตั้งเป็นสภาการพยาบาล และได้มีการน าเสนอจรรยาบรรณของ
พยาบาลเป็นรูปธรรม สมาคมพยาบาลแห่งสหรัฐอเมริกาได้นําเสนอหลักการของจรรยาบรรณของพยาบาลไว้
ประการ โดยเน้นที่การเคารพสิทธิของผู้ป่วยและองค์ความรู้ของพยาบาลเป็นหลัก เมื่อศึกษาเรื่องการพยาบาล
ผู้ป่วย ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา พบว่า นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงคุณสมบัติของผู้พยาบาลที่
ดี ๕ ประการ คือ ( ) สามารถจัดยา ( ) รู้จักของแสลงและของไม่แสลง คือ น าของแสลงออกไปนําของไม่แสลง
เข้ามาให้ ( ) ไม่พยาบาลคนไข้ เพราะเห็นแก่อามิสสินจ้างแต่พยาบาลด้วยจิตเมตตา ( ) ไม่รังเกียจที่จะนํา
อุจจาระ ปัสสาวะ น้ําลายหรือของที่คนไข้อาเจียนออกไปทิ้ง (๕) สามารถพูดให้คนไข้เห็นชัด ชวนให้อยากรับ
ไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญ แกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่น ร่าเริงด้วยธรรมกถา
พระพุทธองค์ให้มองความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนี้ เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องรู้เท่าทันตามความ
เป็นจริง จะต้องรู้เท่าทันว่า ในสภาพของสังขารหรือชีวิตที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ มาประชุมกันนั้น
องค์ประกอบทุกอย่างจะเป็นขันธ์ ๕ หรือนามรูปคือกายกับใจก็ตาม ล้วนเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง เป็น
อนิจจัง เป็นไปตามปัจจัยต่างๆที่ขัดแย้งซึ่งกันและกัน ไม่เป็นตัวของมันเอง เพราะฉะนั้นชีวิตจึงเป็นสิ่งที่จะต้อง
บริหาร การที่เกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นนั้น ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปเกิดความทุกข์คับข้องหมองใจซ้อนขึ้นมาอีก
จากการที่เป็นโรค เรามีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขบําบัดรักษาและบริหารชีวิตให้ดี ถ้าหลีกเลี่ยงโรคได้ก็หลีกเลี่ยง ถ้า
มันเกิดขึ้นมาก็รักษาไป ทําให้ได้ผลดี แต่อย่าไปทุกข์กระวนกระวายกับโรค
ผู้วิจัยเห็นความสําคัญของการพยาบาลผู้ป่วยในสมัยปัจจุบัน ที่ให้การพยาบาลโดยปฏิบัติตามหลักการ
พยาบาลศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงหลักของการพยาบาลตามแนวพระพุทธศาสนา ขณะเดียวกันก็เห็น
ความสําคัญ ของการพยาบาลผู้ป่วยในสมัยพุทธกาล ที่ให้ความสําคัญต่อการพยาบาลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ที่สมควรศึกษาเพื่อหาแนวทางมาประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรมได้ จึงได้ทําวิจัยนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในปัจจุบันต่อไป
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๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดและกระบวนการพยาบาลผู้ป่วยตามหลักการพยาบาลศาสตร์
๒.๒ เพื่อศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยตามแนวพระพุทธศาสนา
๒.๓ เพื่อนําเสนอแนวทางประยุกต์ใช้การพยาบาลผู้ป่วยตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทย

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากเอกสาร
ปฐมภูมิและเอกสารทุติยภูมิมขี ั้นตอนดังนี้
๓.๑ ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิได้แก่ พระไตรปิฎก
๓.๒ ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลขั้นทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถา ฎีกา ตํารา วิทยานิพนธ์ รายงาน
การวิจัย หนังสือเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น นิตยสาร วารสาร งานเขียนที่เกี่ยวข้องทั่วไป .๖. ศึกษาค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลวิธีการดูแลผู้ป่วยของพระสงฆ์ รูปซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
๓.๓ ประมวลข้อมูลที่ศึกษาและนํามาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการพยาบาลผู้ป่วย
ตามขอบเขตของการวิจัย และนําเสนอสรุปการวิจัย โดยนําเสนอผลงานการวิจัยเป็นเชิงพรรณนา

๔.สรุปผลการวิจัย
๑) นิยามความหมายของการพยาบาลในหลักการพยาบาลศาสตร์ คือการให้ความช่วยเหลือและการ
ให้บริการแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา ตลอดจนการ
ฟื้นฟูสุขภาพ โดยประยุกต์วิชาการทางหลักวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะทางการ
พยาบาล ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับมนุษย์ (humanistic science) มีความเป็นศาสตร์และศิลปะอยู่ในตัว มา
ประเมินภาวะสุขภาพในการช่วยเหลือบุคคล ซึ่งไม่คํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ และลัทธิการเมือง
เพื่อให้สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดีตามอัตภาพ ทั้งยังต้องเป็นผู้มีจิตสํานึก
อยู่เสมอว่ามีหน้าที่ให้ความเอื้อเฟื้อ ให้ความเข้าใจ เห็นใจ เป็นผู้ที่ต้องฟังคําบอกเล่า ให้เวลาทําความเข้าใจ
เอาใจใส่ศึกษาปัญหา ด้วยความเห็นอกเห็นใจ แก่ผู้ป่วย ซึ่งพยาบาลเป็นผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับสัจธรรมชีวิตตั้งแต่
เกิด แก่ เจ็บ และจนสุดท้ายของชีวิต คือความตาย และการดูแลผู้ป่วย และครอบครัวให้มีสุขภาพดีนั้นจะต้อง
อาศัยทีมสุขภาพซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล โภชนากร เภสัชกร นักกายภาพบําบัด นักสังคมสงเคราะห์
และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ ซึ่งมีความสําคัญในการทํางานให้เป็นไปโดยราบรื่น สรุปแล้วทุกๆ
คนในทีมสุขภาพมีความสําคัญเท่าๆกัน โดยตระหนักและสํานึกในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อผู้มารับบริการ ไม่ว่าจะ
ต่อประชาชน ต่อสังคมและประเทศชาติ ต่อวิชาชีพ ต่อผู้ร่วมงานและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ต่อตนเองและที่
เกี่ยวกับกฎหมาย ด้วยความเคารพในสิทธิพื้นฐาน ซึ่งเป็นการพยาบาลของพยาบาล ที่เป็นผู้มีคุณธรรมสูงโดย
ใช้ กระบวนการพยาบาลเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการปฏิบัติการพยาบาล และพยาบาลจําเป็นต้องมีทักษะทาง
สติปัญญา กระบวนการตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติ และวิชาชีพเป็นสําคัญ
๒) การพยาบาลผู้ป่วยตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท ตามความหมายมาจากคําว่า “คิลานุปฐาก”
ซึ่งแปลว่า การปรนนิบัติคนไข้หรือคนป่วย หรือการพยาบาลผู้ป่วยเช่นกัน และเมื่อศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยใน
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พระไตรปิฎก โดยละเอียดแล้วผู้วิจัยยังพบว่าสามารถจัดแยกออกได้ ๓ ประเภทได้ดังนี้ ๑. การพยาบาลผู้ป่วย
ด้วยการปรนนิบัติทางกาย เป็นการพยาบาล ที่พระพุทธองค์ทรงให้การพยาบาลโดยพระองค์เอง โดยทรงเสด็จ
ไปเยี่ยมผู้ป่วย และให้การพยาบาลโดยไม่แสดงอาการรังเกียจแม้แต่น้อย และยังตรัสถึงคุณสมบัติของผู้
พยาบาลที่ดี ๕ ประการคือ ๑. สามารถจัดยา ๒. รู้จักของแสลงและไม่แสลง คือ นําของแสลงออกไป นําของไม่
แสลงเข้ามาให้ ๓. ไม่พยาบาลคนไข้เพราะเห็นแก่อามิสสินจ้าง แต่พยาบาลด้วยจิตเมตตา ๔. ไม่รังเกียจที่จะนํา
อุจจาระ ปัสสาวะ น้ํา ลาย หรือของที่คนไข้ อาเจียนออกมาไปทิ้ง ๕. สามารถพูดให้คนไข้เห็นชัด ชวนให้อยาก
รับไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่น ร่าเริงด้วยธรรมกถา พระองค์ทรงลงมือ
ปฏิบัติด้วยพระหัตถ์ โดยไม่รีรอหรือทรงถือพระองค์ หรือรังเกียจ ทรงเป่าปลอบ ปลุกจิตใจด้วยการทรงถาม
ทุกขเวทนาอาพาธ ด้วยพระพักตร์ที่ยิ้มแย้ม แสดงอาการยินดีเต็มพระทัยที่จะให้ความช่วยเหลือ ๒. การ
พยาบาลผู้ป่วยด้วยการสนทนาธรรม เป็นการพยาบาลทางจิตใจด้วย อมตะธรรม ทรงสนทนาธรรม โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการเจ็บป่วย โดยใช้แนวทางระงับ ซึ่งทําได้โดยใช้ความเพียร ใช้สติหรือใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็น
ความเป็นจริงของกายนี้ แม้ไม่อาจลดทุกขเวทนาลงได้หมด แต่ก็จะไม่ทําให้กระสับกระส่ายจนมีทุกขเวทนา
ทางใจเพิ่มขึ้นมาอีก และ ๓. การพยาบาลผู้ป่วยด้วยการแสดงธรรม เป็นการพยาบาลทางจิตใจด้วยการแสดง
ธรรม ทําให้รู้ โพชฌงค์ ๗ ประการ, รู้สัญญา ๑๐ ประการ, รู้อริยสัจ ๔ และ รู้พรหมวิหาร ๔ เป็นต้น โดยเริ่ม
จากปฏิบัติตนให้เป็นคนมีสติ มีธัมมวิจยะเลือกเฟ้น และแสวงหาธรรมที่เหมาะตรง และถูกต้องแก่ตนเองที่
สามารถปฏิบัติได้ ด้วยความเพียร มานะพยายามบากบั่นอย่างยิ่ง แล้ว พบว่าผลที่ได้กลับมาคือ ความปีติสุข
ความผ่อนคลายความปล่อยวางทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ และเมื่อปล่อยวางแล้วก็เข้าไปถึงสมาธิ และ
ความตั้งมั่นแห่งจิต จนเป็นหนึ่งเดียว สามารถมีอิสรเสรีภาพในสิ่งที่ร้อยรัดผูกพันใดๆ จึงเป็นผลทําให้หายจาก
การเจ็บป่วยและไม่กลับมาเป็นอีก
๓) การนําเสนอแนวทางการน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้การพยาบาลผู้ป่วยในสังคมไทย เนื่องจากการ
พยาบาลผู้ป่วยในสังคมไทยในปัจจุบัน มีการน าหลักการพยาบาลสมัยใหม่โดยนํามาจาก สังคมตะวันตก ส่วน
ใหญ่เป็นการพยาบาลที่เน้นให้การพยาบาลทางด้านร่างกาย มากกว่าการให้การพยาบาลทางจิตใจ จากอดีตที่
ผ่านมาการดูแลสุขภาพในสังคมไทยเป็นแบบดั้งเดิม ซึ่งพระพุทธศาสนามีบทบาทสูงมากในทุกช่วงของชีวิต
ส่วนการพยาบาลผู้ป่วยในสมัยปัจจุบันจากที่เป็นการพยาบาล ที่เน้นทางด้านร่างกายมากกว่าจิตใจนั้น จึงอาจ
พบมีปัญหาในด้าน การให้การพยาบาลผู้ป่วยอยู่บ้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ไม่
เหมาะสม เช่นพยาบาลพูดจาไม่ไพเราะ กิริยาไม่สุภาพ ขาดความเมตตาและความเอื้ออาทร ขาดความยืดหยุ่น
ต่อกฎระเบียบ พยาบาล มุ่งทํางานให้เสร็จ โดยไม่คํานึงถึงจิตใจของผู้ใช้บริการ ขาดความเคารพในความเป็น
มนุษย์ของบุคคลและขาดความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชนหรือให้อภิสิทธิ์เฉพาะบุคคลบางกลุ่ม สมควรที่ผู้
ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลผู้ป่วย หรือแม้แต่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในปัจจุบัน ควรน้อมนําหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วย จะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และความรัก ในวิชาชีพของตนยิ่งขึ้น
หลักธรรมอย่างน้อย ๕ หมวดคือ ๑) พรหมวิหาร ๔ ๒) อคติ) ๓) สังคหวัตถุ ๔ ๔) อิทธิบาท ๔ และ๕) ฆราวาส
ธรรม ๔ สามารถนํามาปรับใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการพยาบาลผู้ป่วย จะทําให้เกิดประโยชน์แก่สังคมเป็น
อันมาก และแก่พยาบาลผู้ทําหน้าที่พยาบาลผู้ป่วยอย่างดียิ่ง ก่อให้เกิดความรักในอาชีพ และทํางานอย่างมี
ความสุข
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๕.ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการทําวิจัยในด้านอื่นที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการ
พยาบาลผู้ป่วยตามแนวพระพุทธศาสนา ดังนี้
๑. ควรศึกษาแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยของพุทธศาสนานิกายมหายาน
๒. ควรศึกษาเปรียบเทียบการดูแลผู้ป่วยตามแนวพุทธศาสนานิกายเถรวาทกับนิกายมหายานใน
ประเทศไทยกับในต่างประเทศเช่นศรีลังกา อินเดีย พม่า อาจเห็นแนวการปรับกระบวนทัศน์มาสู่การปฏิบัติ ให้
เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
๓. ศึกษาถึงแนวทางในการนําธรรมโอสถ ไปใช้ร่วมกับการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิต
๔. ศึกษาเปรียบเทียบ วิธีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของหมอชีวกโกมารภัจจ์กับวิธีการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยของการแพทย์แผนไทยปัจจุบัน
๕. ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพยาบาลหรือญาติที่ทาํ หน้าที่ดูแลผูป้ ่วยด้วยหลักพุทธธรรม

เอกสารอ้างอิง
ก. ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources)
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทยบาลี ฉบับเฉลิมพระเกียรติ.
กรุงเทพมหานคร : จัดพิมพ์โดย มหาเถรสมาคม, ๒๕๔๙.
________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแปลชุด ๙๑ เล่ม.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕.

ข. ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources)
กองแพทย์ทางเลือกกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวง
สาธารณสุข . พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : บจก. สุขุมวิท
มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง, ๒๕๔๕.
คณาจารย์พยาบาลสถาบันบรมราชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรม
ราชชนกพิมพ์การพิมพ์. พิมพ์ครั้งที่ ๑. นนทบุรี : พิมพ์ที่ บริษัทยุทรินทร์
จํากัด, ๒๕๔๐.
ป. ประภัสสร. คัมภีร์พยาธิ ยิ้มชื่นเมื่อเจ็บป่วย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
สร้อยทอง,๒๕๔๓.
พนิตา อังจันทร์เพ็ญ. “วิถีแห่งปราชญ์”. ใน ป.อ. ปยุตฺโต.รวบรวมและจัดพิมพ์โดย
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพมหานคร :
บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๘.
พระดุษฎี เมธังกุโร. “ปาฐกถาเรื่องความตายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ”. ในความ
ตายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ. รวบรวมและจัดพิมพ์โดย มูลนิธิโกมลคีม
ทอง. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิคีมทอง, ๒๕๔๐.
พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ). อมรา มลิลา แพทย์หญิง, เพ็ญนภา ทรัพเจริญ
แพทย์หญิง และโกวิทเขมานันทะ อาจารย์.พุทธธรรมนําสุขภาพดี. พิมพ์ครั้ง
ที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๔๐.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การแพทย์แนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๕๔.
__________. การแพทย์ไทย : ทางเลือกในยุคโลกภิวัตน์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. พิมพ์ที่
บริษัท ธรรมสาร จํากัด, ๒๕๓๙.
__________. กายหายไข้ใจหายทุกข์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๐.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๑๓๔

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

ภาค ๓
บทความวิจัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔
ของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
The development of working efficiency according to Idddhipada four by khaosai subdistrict municipal personnel thapkhlo district, phichit province
พระครูสังฆรักษ์รณภพ สุภทฺโท (จําปาเทศ)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ตามความ
คิดเห็นของบุคลากร ๒) เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ร่วมกับวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณ์ค วามคิด เห็น และผสมผสานทั้ง สองวิธีเ ข้า ด้ ว ยกัน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ตําบลเขาทรายเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ เ ป็น บุค ลากรเทศบาลตําบลเขาทราย ประธานชุมชน
จํานวน ๑๔๓ คน และแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารเทศบาลตําบลเขาทรายจํานวน ๕ คน ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่, ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลหรือตัวแปรต้น การ
ทดสอบค่าที ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม การทดสอบค่าเอฟ ใช้ทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และวิเคราะห์
จากแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารเทศบาล
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรเทศบาล
ตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร พบว่า ทุกด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า บุคลากรมีความพอใจและความสนใจ ความเพียรพยายาม มีการเอาใจใส่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ และมีการพิจารณาไตร่ตรองพอสมควร ในการปฏิบัติหน้าที่แนวทางการนําหลักอิทธิบาท ๔
มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรเทศบาลทุกคนควรยึดหลักอิทธิบาท ๔ เป็น
หลักสําคัญในการปฏิบัติงานนํามาพัฒนาประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานและหน้าที่ที่
รับผิดชอบจนเกิดเป็นนิสัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างคุณค่าความน่าเชื่อถือก่อให้เกิดประโยชน์แ ก่
เทศบาลในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น
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ABSTRACT
The main objectives of this research are 1) To study developed efficiency
of the working staffs of Khaosai sub-district municipal personnel Thapkhlo district,
Phichit province in accordance with Iddhipada four and 2) To present the guidelines
and suggestion for performance of employees of Khaosai sub-district municipal
according with Iddhipada four for efficiency of the working staffs and the group of
samples of these studies were employees of Khaosai sub-district municipal personnel
Thapkhlo district, Phichit province total amount 143 working staffs and interviewed 5
administrator persons.
Research methodologies were survey research and quantitative research.
The tools used for data collection were the questionnaire to measure levels of
performance of the activities of working staffs of Khaosai sub-district municipal
personnel Thapkhlo district , Phichit province according to Iddhipada four as value of
confidence 0.05. Data were analyzed by Program for Social Science Research. The
statistics used for data analysis such as frequencies, percentage, average, standard
deviation (S.D.) and compared the efficiency of the performance of working staffs of
Khaosai sub-district municipal personnel Thapkhlo district, Phichit province according
to Iddhipada four. The analysis was also done through t-test, one way analysis of
variance. In case of finding the difference in average upward from 3 groups by Least
Significant Difference : LSD and analyzed from interviewed papers.
The results of study were findings:
The development of operational efficiency as of working staffs of Khaosai
sub-district municipal personnel Thapkhlo district, Phichit provience according to
Iddhipada four all the images included in the medium. Which shows that Staff
satisfaction and interest. Laboriousness with attention to the performance and
reasonably were contemplated. The main duties of the Iddhipada four hold to
influence the development of operational efficiency of municipal personnel. The
results were as follows: Personnel should adhere to all the Iddhipada four this was
important to the performance and efficiency and applied to suit the tasks and
responsibilities as well as the habit of personal practice. This can be beneficial to the
development of quality human resources. Operational efficiency and reliability and
value benefits for the municipality are a public service to local people.
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๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
พุทธศาสนาเกิดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งผ่านการศึกษาค้นคว้าเป็นเวลาถึง๖ ปี
มีลักษณะคล้ายคลึงกับการวิจัยของนักวิชาการสมัยใหม่ แต่การค้นคว้าของพระสุคตเจ้าเป็นไปอย่าง
เข้มข้นลึกล้ํายากที่จะหาผู้ใดเทียบได้ พระองค์จึงเป็นปรมาจารย์ที่เหนือกว่าปรมาจารย์สมัยใหม่ พุทธ
ศาสนาจึงเป็นขุมทรัพย์ของความรู้ทางด้านปรัชญา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การปกครอง การบริหาร
จิตวิทยา และสังคมวิทยา รวมทั้งศิลปะศาสตร์และการศึกษา ที่นักวิชาการสมัยใหม่กําลังสนใจเปิดหีบ
สมบัติอันล้ําค่านี้ออกมาศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น๑ หลักพุทธธรรมหรือคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดถึง
การปฏิบัติงาน พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ทรงวางแผนหรือวางหลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เอาไว้ โดยทรงมุ่งเน้นการพัฒนาที่จิตใจเป็นสําคัญ เพราะเมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง
ทางด้านร่างกายและจิตใจแล้วก็ได้ชื่อว่ามนุษย์ผู้นั้นได้รับการพัฒนาทุกอย่าง การนําหลักพุทธธรรมมา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต และปฏิ บั ติ ง านจึ ง มี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ บุ ค คลหรื อ
ผู้ปฏิบัติงานควรจะเลื อกเฟ้นหัวข้ อธรรม หรือหลักธรรมที่ เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ซึ่งเป็นบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่
ดําเนินการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นจึงควร มีหลักธรรมประจําใจในการปฏิบัติงาน
ซึ่งหลักพุทธธรรมที่ทําให้ผู้ปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จในการปฏิบัติงานได้นั้นต้องมีคุณสมบัติทั้ง ๔
ประการ ที่เรียกว่าอิทธิบาท ๔ หรือ มูลฐานแห่งความสําเร็จ ในการปฏิบัติงาน ๔ อย่าง ประกอบด้วย
ฉันทะ(ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น) วิริยะ (ความเพียรพยายามทําในสิ่งนั้น) จิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ใน
สิ่งนั้น) และวิมังสา (การพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น) อิทธิบาททั้ง ๔ ประการนี้จึงเป็น
เสมือนเครื่องมือที่ทํา ให้ผู้ปฏิบัติเกิดการบรรลุถึงผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดังนั้นในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาล ที่มีความมุ่งหมายให้เกิดผลสําเร็จในการปฏิบัติงานจึงควรยึดหลักอิทธิบาท ๔ นี้
ไว้เป็นหลักประจําใจในการปฏิบัติงานซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น
สํา นั ก งานเทศบาล เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในประเทศไทยตาม
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖๒ โดยมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาพื้นที่ในเขต
เทศบาลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดทั้งมีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง
การบริหารจัดการการบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังของตนเอง โดยยังคงรักษาความเป็นรัฐ
เดี่ยวและความมี เอกภาพของประเทศ ตลอดจนส่ งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่นภายใต้ระบบประชาธิปไตย บุคลากรในสํานักงานเทศบาลในแต่ละแห่งนั้นมีบทบาท
สําคั ญในการปฏิ บั ติงานและจะต้ องมี รูปแบบในการปฏิบั ติงานที่หลากหลาย การปฏิบัต ิง านของ
บุคลากรเทศบาลตําบลเขาทรายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบในเขตอําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรนั้น
๑

นิตย์ สัมมาพันธ์, การบริหารเชิงพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์,
๒๕๒๙), หน้า ๑๗ - ๑๘.
๒
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๔๕,
(๒๕๔๕,๙ ตุลาคม), ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ตอนที่ ๑๐๓/๒ ก, หน้า ๒๒๐–๒๒๕.
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ในบางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจมีความท้อถอยในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากขาดกําลังใจ ขาดแรงจูงใจ
หรือเกิดความเบื่อหน่าย เมื่อต้องประสบกับปัญหาทําให้ผลงานที่ออกมาไม่สมบูรณ์จนเกิดความไม่พึง
พอใจต่อผู้บังคับบัญชา ประชาชนผู้มารับบริการ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานสามารถนําหลักอิทธิบาท ๔ มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งหลักอิทธิบาท ๔ นี้มีลักษณะเป็นแรงจูงใจใฝ่รู้แบบหนึ่งที่สอนและฝึก
ให้บุคลากรเทศบาลตําบลเขาทรายต้องปฏิบัติงานด้วยความอดทน เพื่อความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ของตนเอง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความเจริญก้าวหน้าของสํานักงานเทศบาลตําบลเขาทราย
และเพื่อประชาชนในท้องถิ่น โดยสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นกับตัวบุคลากรเอง ซึ่งเมื่อบุคลากรมีความ
พอใจแล้ว ความเพียรพยายาม ความอดทน ความเอาใจใส่รับผิดชอบและการพิจารณาไตร่ตรองด้วย
เหตุผลตามรูปแบบการปฏิบัติงานจะเกิดขึ้นกับตัวบุคลากรสํานักงานเทศบาลตําบลเอง ซึ่งจะส่งผลให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานเทศบาล
ตําบลเขาทรายในการให้บริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ และตรงกับความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นมากที่สุด
ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก ารนํ า หลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔ มาใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาทราย ในเขตอําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นวิธีการที่จะ
ทําให้ได้ทราบถึงการนําหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรว่ามีการนํามาใช้ในระดับ
ใด ตลอดทั้ ง มี ค วามมุ่ ง มั่ น เพื่ อ การบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ของการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔ ที่ มี
ประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและบรรลุผลสําเร็จในการปฏิบัติงานเช่นไร รวมทั้งเป็นแนวทางในการ
พัฒนาจิตใจและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบในงานการ
บริการสาธารณะนั้นเป็นงานที่ต้องอาศัยความพอใจ ความอดทน ความเพียรความรับผิดชอบและการ
พิจารณาไตร่ตรองตามเหตุและผลอย่างรอบคอบ ด้วยเหตุนี้ การนําหลักพุทธธรรมโดยเฉพาะหลักอิทธิ
บาท ๔ มาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร จะสามารถทําให้การปฏิบัติงานของบุคลากร สามารถ
บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่ อ ศึ ก ษาการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔ ของ
บุคลากรเทศบาลตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ตามความคิดเห็นของบุคลากร
๒.๒ เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔
ของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ร่วมกับ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็น และผสมผสานทั้งสองวิธีเข้าด้วยกันเพื่อให้
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรเทศบาลตําบลเขาทราย
อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร” มีสาระครอบคลุมครบถ้วน
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๑. การวิจัยเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามความคิดเห็นต่อบุคลากรของเทศบาลตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร ได้แก่ ผู้บริหารในเทศบาลตําบลเขาทราย พนักงานเทศบาล ผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเขาทราย
จํานวนทั้งสิ้น๑๔๓ คน๓ โดยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มศึกษา จากข้อคิดเห็นประชากรกลุ่มนี้เพื่อนํามารวบรวม
ข้อมูล
๒. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) และใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) ตัวต่อตัว การสุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ศึกษา ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จํานวน ๕ คนดังนี้ นายกและรองเทศมนตรี ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และประธานชุมชน

๔.สรุปผลการวิจัย
จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน ๑๔๓ คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุดมีจํานวน ๗๖ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๕ ด้านอายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
จํานวน ๔๗ คนมีอายุอยู่ในช่วง ๔๐ – ๔๙ ปีมากที่สุด หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๗ ด้านระดับการศึกษาผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีจํานวน ๗๘ คนมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๕
ด้านปัจจุบันดํารงตําแหน่ง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจํานวน ๔๓ เป็นข้าราชการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๗
ด้านรายได้ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจํานวน ๕๙ คน มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาทมาก
ที่สุด หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๖ ด้านระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจํานวน ๖๕
คนมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง ๖ - ๑๐ ปี มากที่สุด หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรสํานักงานเทศบาลตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัด
พิจิตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (μ = ๓.๑๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้านคือ ด้านฉันทะ : พอใจและความสนใจในการปฏิบัติหน้าที่ (μ = ๓.๑๐) ด้านวิริยะ :
ความเพียรพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ (μ = ๓.๑๗) ด้านจิตตะ : การเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ (μ =
๓.๒๑) ด้านวิมังสา : การพิจารณาไตร่ตรองในการปฏิบัติหน้าที่ (μ =๓.๑๓)
ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรสํานักงาน
เทศบาลตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๑) ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของ
บุคลากรสํานักงานเทศบาลตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ด้านฉันทะ ความพอใจและความสนใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ พบว่าหากบุคลากรไม่มีความรักความพอใจในงานที่ทําแล้ว ก็ยากที่จะให้งานที่ทํานั้นประสบ
ผลสําเร็จได้ และยังมีแรงจูงใจอีกหลายอย่างในการปฏิบัติงานที่จะทําให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความ
ชื่นชอบมุ่งหวังให้ผลงานที่ได้รับบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย รักที่จะปฏิบัติและพัฒนางานอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง
เพื่อให้ผลงานที่ได้รับมีประสิทธิผล
๓

ข้อมูลจากสํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, ๑๕ มีนาคม, ๒๕๕๕.
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๒) ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของ
บุคลากรสํานักงานเทศบาลตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ด้านวิริยะ ความเพียรพยายามในการปฏิบัติ
หน้าที่ พบว่าบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานพอสมควร แต่ก็ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่
ได้รับ และความถนัดในงานนั้น ๆ เพียงใด และเนื่องด้วยการมอบหมายงานให้ไปปฏิบัติจะเป็นในรูปของทีมงานจึงไม่
ค่อยเกิดปัญหาเท่าใดนัก
๓) ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของ
บุคลากรสํานักงานเทศบาลตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ด้านจิตตะ การเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่
พบว่าบุคลากรมีใจจดจ่อกับงานที่ปฏิบัติโดยคํานึงถึงความสําเร็จของงานมากกว่าปริมาณงาน มีความตั้งมั่นและ
ตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย มีจิตอาสาเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานและผู้เข้ารับ
บริการด้วยความจริงใจ สนองความต้องการของผู้บังคับบัญชาได้อย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ
๔) ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของ
บุคลากรสํานักงานเทศบาลตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ด้ายวิมังสา การพิจารณาไตร่ตรองในการ
ปฏิบัติหน้าที่ พบว่าบุคลากรได้นําความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานครั้งที่ผ่านมาเพื่อเป็นเกณฑ์ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานครั้งต่อไป คิดค้นวิธีการปรับปรุงงาน มีการวางแผน กําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้งาน
ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อ
แก้ไขจุดอ่อนรักษาจุดแข็ง หลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจเป็นภัยอีกด้าน เพื่อให้งานในหน้าที่เป็นไปด้วยความราบรื่นประสบ
ผลสําเร็จ มีการพิจารณาไตร่ตรองงานอย่างรอบคอบเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรสํานักงานเทศบาลตําบล
เขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (μ = ๓.๑๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้านคือ ด้านฉันทะ : พอใจและความสนใจในการปฏิบัติหน้าที่ (μ =
๓.๑๐) ด้านวิริยะ : ความเพียรพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ (μ = ๓.๑๗) ด้านจิตตะ : การเอาใจใส่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ (μ =๓.๒๑) ด้านวิมังสา : การพิจารณาไตร่ตรองในการปฏิบัติหน้าที่ (μ =๓.๑๓)
๑. ด้านฉันทะ ความพอใจและความสนใจในการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า การพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรสํานักงานเทศบาลตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัด
พิจิตร ด้านฉันทะ ความพอใจและความสนใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ คือ ๑. ท่านได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถ ๒. ท่านยินดีให้คําปรึกษาแก่ผู้ที่มาติดต่อสอบถาม ในงานที่ท่า
รับผิดชอบ ๓. เมื่อมีผู้กล่าวถึงองค์กรที่ท่านปฏิบัติงาน ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือเหมาะสม ท่านรีบชี้แจงทันที
๔.. ท่ านพร้ อมที่ จะปฏิ บั ติ หน้ าที่ นอกเหนื อจากงานที่ ได้ รั บมอบหมาย ๕. ท่ านยิ นดี ทํ างานอย่ างเต็ ม
ความสามารถเมื่อประชาชน มาติดต่อราชการ ๖. ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเพียงพอต่อการ
ดํารงชีพในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน และ ๗. ท่านพร้อมที่จะรับคําแนะนํา หรือคําติชม ในงานที่รับผิดชอบ
๒. ด้านวิริยะ ความเพียรพยายามในการปฏิบัติหน้าที่พบว่า การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรสํานักงานเทศบาลตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ด้ านวิ ริ ยะ ความเพี ยรพยายามในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บปานกลาง เมื่ อพิ จารณา
รายละเอียดในแต่ละรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ คือ ๑. ท่านมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
อยู่เสมอ ๒. ท่านทํางานตามแผนงานเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย ๓. ท่านพยายามปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบจนสําเร็จ แม้จะมีอุปสรรค ๔. ท่านยินดีเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อปฏิบัติงานที่ค้างไว้ ๕. หากมีงาน
ที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกินเวลาราชการ ท่านยินดีอุทิศเวลาให้กับงานด้วยความเต็มใจ ๖. เมื่อได้รับ
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มอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาท่านจะรีบปฏิบัติงานนั้น โดยทันที และ ๗. ท่านสนใจเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่
๓. ด้านจิตตะ การเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรสํานักงานเทศบาลตําบลเขาทราย อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ด้านจิตตะ
การเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ คือ ๑. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ๒. ท่าน
ตรวจความเรียบร้อยของงานเมื่อทํางานเสร็จอยู่เสมอ ๓. การปฏิบัติงานของท่านต้องใช้สมาธิ ทักษะและเอา
ใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ๔. ท่านเอาใจใส่ต่อการให้บริการแก่ประชาชนอย่าง
สม่ําเสมอ ๕. ท่านถือว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นสิ่งสําคัญ ๖. มีการตรงต่อเวลาและการรักษาเวลาใน
การปฏิบัติงานเป็นสิ่งสําคัญและ ๗. ในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเกิดกรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
ท่านจะขอคําแนะนําจากผู้บังคับบัญชาเสมอ
๔. ด้านวิมังสา การพิจารณาไตร่ตรองในการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า พบว่า การพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรสํานักงานเทศบาลตําบลเขาทราย อําเภอทับ
คล้อ จังหวัดพิจิตร ด้านวิมังสา การพิจารณาไตร่ตรองในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ คือ ๑. ท่านมีความรู้ความ
เข้าใจในหน้าที่และสามารถจัดการปัญหาได้ดี ๒. องค์กรของท่านมีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและ
วางแผนการปฏิบัติงานต่างๆ ร่วมกันเสมอ ๓. ท่านยึดประโยชน์ของประชาชน มากกว่าประโยชน์ขององค์กร
๔. ท่านรับฟังปัญหาจากประชาชนที่มาติดต่อราชการเพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุง และแก้ไข ๕. ท่านปฏิบัติงาน
อย่างรอบคอบและป้องกันความผิดพลาดในการทําหน้าที่เสมอ ๖. ท่านปฏิบัติงานด้วยเหตุผล และใช้หลัก
ความถูกต้องมากกว่าความรู้สึกส่วนตัว และ ๗. ท่านมีการทําสรุปการปฏิบัติงานทุกครั้งอยู่เสมอ
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ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล
ในอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
The effectiveness in performance according to four iddhipada of staffs of sub-district
administrative organizations in Bangkrathum district , Phitsanulok province
พระปลัดรัฐชัย อคฺคปญฺโญ (แสงชาวนา)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
อําเภอบางงกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก : มีวัตถุประสงค์ (๑)เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตาม
ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากร (๒) เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หา อุ ป สรรค และแนวทางพั ฒ นาประสิ ท ธิ ผ ลการ
ปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔ ของบุ ค ลากรองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล ในอํ า เภอบางกระทุ่ ม
จังหวัดพิษณุโลก การดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๓๑๔ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้
สถิ ติ ค่ าความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
ผลการวิจัย พบว่า
๑. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล
ในอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละด้าน คือ ด้านฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับมากทุกด้าน
๒. ปัญหาและอุปสรรคประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบล ในอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มีปัญหาและอุปสรรค เช่น การทํางานในบางครั้ง
ผู้บังคับบัญชาจะไม่ฟังข้อเสนอของลูกจ้างขาดการพัฒนาในด้านของบุคลากรควรเอาใจใส่ในหน้าที่ของตัวเองที่
ได้รับมอบหมายอีกทั้งเจ้าหน้าที่บางส่วนไม่ค่อยใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลดังนั้นจึงทําให้เกิด
ประสิทธิผลของการดําเนินงานภายในองค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร ข้อเสนอแนะ ๑. ด้านฉันทะ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานควรมีการยอมรับและการติดชมของผู้มาใช้บริการว่าดีหรือไม่ดีควรปรับปรุงในด้านใดบ้าง
อีกทั้งพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองสุดความสามารถ ๒. ด้านวิริยะ บุคลากรควรมีความพยายามในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ๓. ด้านจิตตะ เมื่อ
มอบหมายงานต่ างๆแล้ ว ควรเอาใจใส่ในงานนั้น เพื่ อเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่ วมงานและผู้มาติ ดต่ องาน
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๔. ด้ านวิ มั งสา การทํ างานทุ กครั้ งมั กมี อุ ปสรรคนานาประการ เพราะฉะนั้ น เราควรปรั บปรุ งให้ เข้ ากั บ
สถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตั้งในการปฏิบัติงาน

Abstract
The objectives of this study were: 1) to study the effectiveness in the
performance according to the four Iddhipada of the staffs of Sub-district
administrative organizations, Phitsanulok Province, 2) to compare the effectiveness in
the performance according to the four Iddhipada of the staffs of Sub-district
administrative organizations, Phitsanulok Province by classifying on the personnel
factors, and 3) to study problems, barriers, and suggestions for the effectiveness in
the performance according to the four Iddhipada of the staffs of Sub-district
administrative organizations, Phitsanulok Province.
This research applied Survey Research. The sample of the study was 314
staffs. The instrument of the study was the questionnaires. The analysis of data used
Statistical Package for Social Science. The statistics used Frequency, Percentage,
Mean, and Standard deviation.
The results of the study found that
1. Overall, the effectiveness in the performance according to the four s
Iddhipada of the staffs of Sub-district administrative organizations, Phitsanulok
Province was in high level. When considering each aspect, it was found that the
theses were in high level for all aspects.
2. For the comparison of the opinion of the staffs toward the
effectiveness in the performance according to the four Iddhipada of the staffs of Subdistrict administrative organizations, Phitsanulok Province by classifying on the
personal factors, it was found that the sex, the status and the income per month
were the factors that influenced the different opinion of the personnel toward the
leadership according to the seven Sappurisadhamma of Lord Mayor of Nakhonsawan
Province at 0.05 of statistical significance. The hypothesis is accepted. However, the
age, and the educational degrees were the factors that did not influence the
different opinion of the personnel toward the leadership according to the seven
Sappurisadhamma of Lord Mayor of Nakhonsawan Province.
3. The problems and the barriers in the effectiveness in the performance
according to the four seven Iddhipada of the staffs of Sub-district administrative
organizations, Phitsanulok Province were the administrators did not accept the
suggestions of the staffs. The staffs were not developed. The staffs did not pay
attention to the assignments and serve well. Therefore, the effectiveness in the
performance within the organization was not good.
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The suggestions for the effectiveness in the performance according to
the four Iddhipada of the staffs of Sub-district administrative organizations,
Phitsanulok Province were:
For Chanda (will), the staffs should accept the comments of the visitors
and also perform their duties extremely. For Viriya (effort), the staffs should have the
attempt in the performance rapidly and also sacrifice their time to the public profit.
For Citta (thoughtfulness), the staffs should pay attention to the assignments to be
acknowledged for the colleagues and the visitors. For Vimamsa (investigation), the
working mostly had the problems. Therefore, the staffs should improve the working
to appropriate to the situations for the public profit in the working.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นสถาบันหนึ่งของสังคมไทยเป็นรัตนะที่มีค่าสูงยิ่ง โดยมีหลักพุทธ
ธรรมซึ่งเป็นคําสั่งสอนอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ที่จะนํามาพัฒนาให้มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าและ
จัดสรรความเป็นอยู่ของมนุษย์๔ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกในสังคมไทย เพราะโลกทัศน์ของ
พระพุทธศาสนามองว่าสังคมในฐานะที่เป็นตัวเชื่อมสําคัญที่ทําให้สมาชิกในสังคมมีปฏิสัมพันธ์กันหรือมีการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ถ้าหากสังคมมีความเจริญ มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม และเป็นธรรม
สังคมก็จะเป็นเสมือนเครื่องมือหรือเป็นองค์ประกอบที่มีส่วนสําคัญในกระบวนการพัฒนามนุษย์ เพื่อให้เป็น
มนุษย์ที่มีความรู้มีคุณธรรมและมีศักยภาพในอันจะนําไปสู่การพัฒนาสังคมอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นรากฐานของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์๕ ที่สําคัญที่สุดของประเทศชาติ
เมื่อกล่าวถึงหลักพุทธธรรมหรือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทั้งในด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดถึงการปฏิบัติงาน พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้
ทรงวางแผนหรือวางหลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอาไว้ โดยทรงมุ่งเน้นการพัฒนาที่จิตใจ
เป็นสําคัญ เพราะเมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องทางด้านร่างกายและจิตใจแล้วก็ได้ชื่อว่า
มนุษย์ผู้นั้นได้รับการพัฒนาทุกอย่าง เป็นคนที่มีจิตใจสูงและย่อมจะนําความสุขมาให้แก่ตนเอง แก่
ผู้ อื่ น และแก่ สั ง คม อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด การอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมอย่ า งสั น ติ สุ ข ตลอดทั้ ง สร้ า งความ
เจริญก้าวหน้าในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานให้แก่ตนเองได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
เพราะการปฏิบัติงานในวิถีการดํารงชีวิตของมนุษย์นั้นจะเป็นสิ่งที่ยกเว้นหรือไม่ปฏิบัติไม่ได้ ด้วยเหตุนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบหรือการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐ และเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อการ
ดํารงชีวิตมนุษย์ ถ้าหากละเลยก็ย่อมจะสูญเสียความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องไป
๔

อรศรี งามวิทยาพงศ์, ธรรมะและพระดีที่คนไทยควรรู้จัก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธนธัช
,๒๕๔๓), หน้า ๗.
๕
จรูญโรจน์ ปาโส, “การประยุกต์ใช้พุทธธรรมกับการทํากิจกรรมในชุมชนของพระสงฆ์กลุ่มเสขิย
ธรรม”, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
๒๕๔๕), หน้า ๙.
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ดังนั้น การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยเพื่อดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานให้
สําเร็จจึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานควรจะเลือกเฟ้นหัวข้อธรรม หรือ
หลักธรรมที่เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ดําเนินการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น จึ ง ควรมี ห ลั ก ธรรมประจํ า ใจในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง หลั ก พุ ท ธธรรมที่ ทํ า ให้
ผู้ปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จในการปฏิบัติงานได้นั้นต้องมีคุณสมบัติทั้ง ๔ ประการ ที่เรียกว่าอิทธิบาท
๔ หรือ มูลฐานแห่งความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ๔ อย่าง ประกอบด้วย ฉันทะ(ความพอใจรักใคร่ใน
สิ่งนั้น) วิริยะ (ความเพียรพยายามทําในสิ่งนั้น) จิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น) และวิมังสา (การ
พิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น) อิทธิบาททั้ง ๔ ประการนี้จึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่ทํา ให้ผู้
ปฏิบัติเกิดการบรรลุถึงผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดังนั้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลที่มีความมุ่งหมายให้เกิดผลสําเร็จในการปฏิบัติงานจึงควรยึดหลักอิทธิบาท ๔ นี้ไว้
เป็นหลักประจําใจในการปฏิบัติงานซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
การกระจายอํ า นาจลงสู่ ท้ อ งถิ่ น เป็ น การจั ด ความสั ม พั น ธ์ ท างอํ า นาจหน้ า ที่ ร ะหว่ า ง
ราชการส่ ว นกลาง ราชการส่ ว นภู มิ ภ าคและราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เหตุ ก ารณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป เมื่อสังคมมีการพัฒนาด้านต่างๆ มากขึ้น ประชาชนจึงมีความต้องการความคาดหวัง
และเรียกร้องการบริการจากรัฐเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่รัฐมีขีดความสามารถและทรัพยากรที่จํากัดใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงต้องมีการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นเพื่อลดบทบาทของ
รัฐในส่วนกลางและเพิ่มอํานาจของท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสในประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น เพื่อที่จะตอบสนองต่อการเรียกร้องและความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว
ทั่วถึง มีประสิทธิภาพและตรงกับความเป็นจริงของชุมชนในท้องถิ่นมากที่สุด ดังนั้น การกระจาย
อํานาจจึงไม่เพียงแต่เป็นการปูพื้นฐานการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นแต่ยังมีความจําเป็น
สําหรับการพัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมอีกด้วย๖ เพื่อให้มีการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นทําให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชน
เป็ น ไปอย่ า งทั่ ว ถึ ง ทั้ ง ประเทศ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การให้ บ ริ ก ารสาธารณะที่ ต รงต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงและมากที่สุด
องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นส่วนหนึ่งของการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖ โดยมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดทั้งมี
อิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหารจัดการการบริหารงานบุคคล และการเงินการ
คลังของตนเอง โดยยังคงรักษาความเป็นรัฐเดี่ยวและความมีเอกภาพของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้
ประชาชนมี ส่ว นร่ ว มในการเมื องการปกครองท้องถิ่ นภายใต้ร ะบบประชาธิ ปไตย ด้ ว ยเหตุนี้ ก าร
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลจึงมีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นในปัจจุบันทั้งด้านโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ อํานาจหน้าที่ การบริหารบุคคลรายได้ ความสัมพันธ์กับรัฐบาล รวมถึงการมีส่วน
๖

อภิชัย พันธเสน, พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรค แนวคิด ทฤษฎีและภาพรวมของการพัฒนา,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๓๙), หน้า ๑๑.
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ร่วมของประชาชนในท้องถิ่น แต่ในด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรยังพบปัญหาและอุปสรรคมากมาย
ซึ่งต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยปัญหาที่สําคัญ คือ การขาดทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ภารกิ จ และงานในหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล (อบต.) การขาด
งบประมาณที่จะช่วยให้ อบต.พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบให้มี
ความอยู่ดีกินดีมีพลานามัยสมบูรณ์และมีความสุข
องค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางกระทุ่ม องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสลุด
องค์การบริหารส่วนตําบลสนามคลี องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่
ล้ อม องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตํ า บลนครป่ าหมาก องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํา บล มีทั้ง หมดรวมเป็น ๗
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารพัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลในแต่ละแห่ งนั้นมีบทบาทสําคัญ ในการปฏิบัติงานและจะต้องมีรูปแบบในการปฏิบัติงานที่
หลากหลายเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกนั้นเป็นชาวไร่ชาวนาประกอบด้วยความเป็นอยู่ที่แตกต่างนี้เป็น
เหตุผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชนในแต่พื้นที่ที่รับผิดชอบ
นั้นจะต้องมีการปรับตัว ปรับพฤติกรรม ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของตนเอง ตลอดทั้งวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานร่วมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆ ด้วยเหตุนี้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จึงต้อง
เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานความแตกต่างที่หลากหลายของแต่
ชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตลอดทั้งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลยังต้องมี
การพบปะกับประชาชนที่เป็นประชาชนทั่วไปและตัวแทนหรือผู้นําชุมชนต่างๆที่เข้าไปติดต่อขอรับ
บริการในเรื่องต่างๆหรือการให้บริการสาธารณะต่างๆของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและต้องมีการ
ปรับตัวให้เข้ากับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนต่อการพัฒนาและการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบในเขตอําเภอ
บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกนั้น ผู้ปฏิบัติงานสามารถนําหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ซึ่งหลักอิทธิบาท ๔ นี้มีลักษณะเป็นแรงจูงใจใฝ่รู้แบบหนึ่งที่สอนและฝึกให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลต้องปฏิบัติงานด้วยความอดทน เพื่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
และความเจริญก้าวหน้าขององค์การบริหารส่วนตําบลและเพื่อประชาชนในท้องถิ่น โดยสร้างความพอใจให้
เกิดขึ้นกับตัวเจ้าหน้าที่เอง ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่มีความพอใจแล้ว ความเพียรพยายาม ความอดทน ความเอาใจ
ใส่รับผิดชอบและการพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุผลตามรูปแบบการปฏิบัติงานจะเกิดขึ้นกับตัวเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตําบลเอง ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ และตรงกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด
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ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งเป็นวิธีการที่จะทําให้ได้ทราบถึงการนําหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตําบลว่ามีการนํามาใช้ในระดับใด ตลอดทั้งมีความมุ่งมั่นเพื่อการบรรลุผลสําเร็จ
ของการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและบรรลุผลสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานเช่นไร รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตําบล เนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบในงานการบริการสาธารณะนั้นเป็นงานที่
ต้องอาศัยความพอใจ ความอดทน ความเพียรความรับผิดชอบและการพิจารณาไตร่ตรองตามเหตุและ
ผลอย่างรอบคอบ ด้วยเหตุนี้ การนําหลักพุทธธรรมโดยเฉพาะหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้า หน้ าที่ จะสามารถทํ า ให้ ก ารปฏิบัติ งานของเจ้าหน้า ที่ องค์ ก ารบริห ารส่วนตํา บลสามารถ
บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบล ในอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตามความคิดเห็นของบุคลากร
๒.๒ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบล ในอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก” เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีข้าราชการประจํา
ข้าราชการการเมือง ลูกจ้างตามภารกิจ ลูกจ้าง จํานวน ๓๑๔ คน โดยผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมด
เป็นกลุ่มศึกษา ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๒๑
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่อ เปรีย บเทีย บตามหลัก อิท ธิบ าท ๔ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็นของบุคลากรโดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อเก็บ
ข้อมูลจากประชากรทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น ๓ ส่วนดังนี้
ส่วนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ดํารงตําแหน่ง รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง โดยมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)
ส่วนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล
อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาท ๔
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ส่วนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอบาง
กระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้คําถามปลายเปิด (Open ended Questionnaire)
วิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้ โปรแกรมสํ าเร็ จรู ปเพื่ อการวิ จั ยทางสั งคมศาสตร์ สถิ ติ ที่ ใช้ คื อ
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)

๔.สรุปผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศชายจํานวน ๑๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ
๕๐.๙๖ มีอายุตั้งแต่ ๓๐ - ๓๙ ปี มีจํานวน ๑๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๒ มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน ๑๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๘ ตําแหน่งลูกจ้าง ๑๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ
๔๘.๐๙ มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๔ มีระยะเวลาดํารง
ตําแหน่ง ๑ – ๕ ปี มีจํานวน ๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๐
ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบล ในอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ=๔.๐๔) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกอยู่ในระดับมากทุกด้าน

๕.อภิปรายผลการวิจัย
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ใน
อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระกวีวรญาณ ได้กล่าวไว้ว่าหลักในการทํางานให้สําเร็จนั้นตามหลัก
พระพุทธศาสนาเรียกว่า “อิทธิบาท” มาจากคําว่าอิทธิ = ความสําเร็จบาท = วิถีทางที่จะนําไปสู่เมื่อ
“อิทธิบาท” เป็นชื่อของธรรมหมวดหนึ่งก็หมายความว่าธรรมหมวดนั้นแหละเป็น “หลักการ” สําคัญ
ที่จะนําเราไปสู่จุดหมายปลายทางหรือไปสู่ความสําเร็จได้และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา
สมคิด โครธา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้อิทธิบาท ๔ ในการเรียนของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย” ผลการศึกษาพบว่าพระนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีการใช้อิทธิบาท ๔ ในการเรียน
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพระนิสิตที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่ํา มีการใช้อิทธิบาท ๔ ในการเรียนด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา
แตกต่างกับพระนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูง และระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕ ดังนี้
๑) ด้านฉันทะ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้านฉันทะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็น
ว่า ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระวุฒิพงษ์
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ถาวรจิตฺโต (รักเรียน) ได้ทําวิจัยเรื่อง “การนําหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการปฏิบัติงาน : ศึกษา
เฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” พบว่าการนําหลัก
อิทธิบาท ๔ มาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล พบว่า เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีการนําหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
และเมื่อจําแนกเป็นรายด้านพบว่า เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลมีการนําหลักอิทธิบาท ด้าน
วิ ริ ย ะ ด้ า นจิ ต ตะ และด้ า นวิ มั ง สา มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในระดั บ มากที่ สุ ด ยกเว้ น ด้ า นฉั น ทะ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํามาใช้ในการปฏิบัติงานในระดับมาก
๒) ด้านวิริยะ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้านวิริยะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
บุคลากรได้รับการพัฒนาของตัวเองและเสียสละเวลาส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี แนว
จําปา ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการปฏิบั ติหน้าที่ของบุคคลากรสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” พบว่า บุคลากรมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔
ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ ด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การประยุกต์ใช้ อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิต
ตะ ด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับมาก สําหรับการประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา
ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับปานกลาง
๓) ด้านจิตตะ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้านจิตตะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็น
ว่าบุคลากรเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้สังคม ได้รับการ
แสดงความยินดีเมื่อประสบผลสําเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพรรณ ศิริพรประสิทธิ์ ได้วิจัย
เรื่อง “สัมฤทธิผลการใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการทํางานของคณะกรรมการหมู่บ้าน อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช”พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้าน ควรทํางานเป็นทีมและมีการประชุมกันบ่อยๆ
ควรมีความตั้งใจหรือเอาใจใส่ทุกครั้งที่ทํางาน ควรหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ควรมีการตระหนัก
ว่า การทํางานย่อมมีอุปสรรคเสมอ และเมื่อเกิดปัญหาทุกคนควรร่วมกันแก้ไข ควรทํางานรวดเร็ว
ถูกต้อง แม่นยําให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
๔) ด้านวิมังสา ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้านวิมังสา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
บุคลากรได้ใช้การพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผลในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถิต รัชปัตย์
ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียน ของนักศึกษาคฤหัสถ์มหาวิทยาลัย
มหา มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด” พบว่า นักศึกษาคฤหัสถ์ส่วนใหญ่ได้ให้ทัศนะที่คล้ายคลึงกันว่า
ในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นแล้ว เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือการประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ทํา ต้องเริ่มที่ฉันทะให้เกิดขึ้น
ในใจตนเองก่อน คือ รักชอบอยากที่จะทําในสิ่งนั้น จากนั้นจะต้องใช้วิริยะ คือความเพียรพยายาม มีความ
อดทน ไม่ท้อถอย พยายามทําอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้งานหรือสิ่งที่ทําประสบผลสําเร็จดังเป้าหมาย ซึ่ง
จะต้องอาศัยจิตตะ คือ การที่ใจจดจ่อกับสิ่งที่ตนเองทํา มุ่งมั่นที่จะทําให้สําเร็จ หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคก็
ควรจะใช้วิมังสา คือ การไตร่ตรองหาเหตุผล วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น พยายามแก้ปัญหาเพื่อให้ปัญหานั้น
ผ่อนคลายหรือสุดลงไป การงานหรือสิ่งที่ทํานั้นก็จะประสบผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ และยังพบว่า ความ
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เข้าใจในองค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ อันประกอบไปด้วย ฉันทะ คือความพึงพอใจ วิริยะ คือความเพียร จิตตะ
คือเอาใจฝักใฝ่ วิมังสา คือความไตร่ตรอง โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๗๘.๓๕) มีความเข้าใจความหมายที่
ถูกต้องตรงกันด้านวิธีปฏิบัติ พบว่า นักศึกษาคฤหัสถ์ส่วนใหญ่ให้ทัศนะที่คล้ายคลึงกันว่า ในการทําสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งแล้ว เป้าหมายที่ตั้งไว้คือการประสบผลสําเร็จในสิ่งนั้น ต้องเริ่มที่ฉันทะให้เกิดขึ้นในใจของตนเองก่อน คือ
รักชอบอยากที่จะทําในสิ่งนั้น จากนั้นจะต้องใช้วิริยะคือความเพียรพยายามมีความอดทน ไม่ท้อถอย พยายาม
ทําอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้งานหรือสิ่งที่จะทําให้สําเร็จหากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคก็ควรจะใช้วิมังสา คือ
การไตร่ตรอง หาเหตุผลวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น พยายามแก้ไขปัญหาเพื่อให้ปัญหานั้นผ่อนคลายหรือ
สิ้นสุดลง การงานหรือสิ่งที่ทํานั้นก็จะประสบผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองตะพานหินจังหวัดพิจิตร
The administration according to the good governance of taphanhin
municipality in taphanhin district, phichit province
พระวิทวัฒน์ วฑฺฒธมฺโม (สุขมาก)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตรโดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรตามทัศนะของประชาชน ๒) เพื่อเปรียบเทียบ
ทัศนะของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
พัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองตะพานหินจํานวน ๑๖ ชุมชน
จํ านวน ๓๗๔ คน ซึ่ ง ได้ ม าโดยวิธี ก ารสุ่ม แบบบั ง เอิญ โดยใช้แ บบสอบถาม วิ เ คราะห์ ข้อ มูล ด้ว ย
โปรแกรม สําเร็จรูปทางสถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที (t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA ) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่
ผลการวิจัยพบว่า ประชากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ =
๓.๓๔) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากรโดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแล้วพบว่า
ประชากรที่มี เพศ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร แตกต่างกัน ส่วนประชากรที่มี อายุ
อาชีพ รายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองตะพาน
หิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลนั้นต้องอาศัยบุคลากรทุกคนใน
หน่วยงานในการรักษากฎระเบียบข้อบังคับรับผิดชอบต่อหน้าที่รู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตนและพวกพ้อง การทํางานก็จะเข้าหลักด้านนิติธรรมและมีผลเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งคุณธรรม ทั้งนี้ถ้า
บุคลากรมีคุณธรรมก็จะเคารพกฎระเบียบหรือหลักนิติธรรม ในส่วนของความโปร่งใสหลักการมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ รวมถึงความคุ้มค่า ก็จะมีแก่หน่วยงานนั้นเพราะหลักธรรมาภิบาลนั้นหลักที่
มีคุณธรรม บุคลากรที่มีคุณธรรมย่อมไม่ทําสิ่งที่ผิดกฎระเบียบ จะต้องอยู่ในหลักของการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นเห็นเป็นรูปธรรม
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ABSTRACT
The objectives of this study were: 1) to study level of the administration
according to the good governance of Taphahin Municipality in Taphahin District,
Phichit Province, 2) to compare the opinion of the people toward the administration
according to the good governance of Taphahin Municipality in Taphahin District,
Phichit Province by classifying on the personal factors, and 3) to study problems,
barriers, and ways for the administrative development according to the good
governance of Taphahin Municipality in Taphahin District, Phichit Province.
This research applied Survey Research. The sample of the study was 374
people from 16 communities in Taphahin Municipality in Taphahin District, Phichit
Province. 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 One Way ANOWA and Least Significant Difference:
LSD.
The results of the study found that overall, the people had the opinion
toward administration according to the good governance of Taphahin Municipality in
Taphahin District, Phichit Province in middle level. When considering each aspect, it
was found that these were in middle level for all aspects.
For the comparison of the opinion of the people toward the
administration according to the good governance of Taphahin Municipality in
Taphahin District, Phichit Province by classifying on the personal factors, it was found
that the people had the different opinion toward the administration according to the
good governance of Taphahin Municipality in Taphahin District, Phichit Province in the
sex and the educational degree. However, the people had no different opinion
toward the administration according to the good governance of Taphahin
Municipality in Taphahin District, Phichit Province in the age, the occupations, and the
income.
The suggestions for the administration according to the good governance
of Taphahin Municipality in Taphahin District, Phichit Province were that: the
organization must depend on the staffs for conducting in the law and regulation. The
staffs should be responsible to the duty, sacrifice their time for the society, and have
the conscious in the working. The administration was neutral. Moreover, the
organization should have the checking and the transparent administration. The
organization should provide the staffs in the participation for the advancement and
participate in the expression of the opinion and the activities to create the good
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working. The staffs should help to be responsible to the organization’s properties.
Moreover, the staffs should be responsible to their working.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

หลักธรรมาภิบาลได้เข้ามาเผยแพร่สู่สังคมไทยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นช่วง
ของการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากความบกพร่อง และการหย่อนประสิทธิภาพ
ของกลไกด้านการบริหารจัดการในระดับชาติและระดับองค์กร ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการ
ทุจริตและการกระทําผิดจริยธรรมในวิชาชีพหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นผลมาจากการขาดการบริหาร
จัดการที่ดี หรือที่เรียกว่า “อธรรมาภิบาล (Bad Governance)” นั่นเอง จากวิกฤตการณ์ในครั้งนั้น
ทําให้ไทยต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นจานวนเงินถึง ๗.๒
พันล้านบาทเพื่อนํามาฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ ประกอบกับสถานการณ์ในขณะนั้น ได้เกิดกระแสการ
ตื่นตัวในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีจากองค์กรพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
นักวิชาการที่ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการที่ดีในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จึงทําให้องค์กรต่างประเทศที่ให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือ เช่น ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และองค์การสหประชาชาติ
(United Nations) ได้นําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อให้ประเทศ
กําลังพัฒนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และในการนําเงินไปใช้นั้นมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งสถานการณ์ที่ได้กล่าวไปนี้ส่งผลให้การขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) นั้น ไทยต้องนําหลักธรรมาภิบาล๗ (Good Governance) มาใช้ควบคู่กับการพัฒนา
เทศบาลเมืองตะพานหิน ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ําน่าน ในท้องที่ตําบลตะพานหินได้มีราช
กฤษฎีกาจัดตั้งตําบลตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เป็นเทศบาลตํายลตะพานหิน เมื่อ
พุทธศักราช ๒๔๗๘ มีพื้นที่ ๑.๓๔๕ ตารางกิโลเมตร
เทศบาลตะพานหิน ได้ก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลขึ้นใหม่ บริเวณหนองสาธารณะที่
เรียก หนองตะกรุดเจ๊ก ซึ่งตั้งอยู่ใกล้วัดพฤกษะวันโชติการาม ภายในเนื้อที่ ๑๐ กว่าไร่ เนื่องจากอาคาร
เดิมเป็นอาคารไม้ซึ่งสร้างมานานประมาณ ๔๐ ปี ชํารุดทรุดโทรมจนยากแก่การดูแลรักษา ประกอบ
กับมีเนื้อที่จํากัด ไม่สามารถขยายให้เพียงพอกับการขยายหน่วยงาน เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชน
ที่มาติดต่อและเพื่อเป็นศรีสง่าจึงได้ก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลตะพานหิน โดยใช้เงิน
ก่อสร้างเป็นเงิน ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท ได้ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๗ เป็น
สํานักงานเทศบาลตําบลตะพานหิน เลขที่ ๑๔ ถนน หนุมาน ตําบลตะพานหิน อําเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลตะพานหิน อําเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการและการทะนุบํารุงท้องถิ่น โดยได้ขยายไปทางฝั่งทิศ
ตะวันตกของแม่น้ําน่านมีพื้นที่ขยายเขตแล้ว ๕.๒๐๒๓ ตารางกิโลเมตร และในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘
ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลตะพานหินเป็นเทศบาลอําเภอตะพานหิน
๗

ถวิลวดี บุรีกุล, การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี, เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการยกระดับการ
ให้บริการสาธารณะของหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น People’s Audit. (กรุงเทพมหานคร :
สํานักงานพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๔๗), หน้า ๒.
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เทศบาลเมื อ งตะพานหิ น เป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขนาดกลาง ซึ่ ง ได้ มี ก าร
ดําเนินการพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม จิตสํานึก คุณธรรมและจริยธรรม
ของประชาชน เพื่อบรรลุผลสําเร็จอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยในการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองตะพานหิน ได้ยึดหลักของการบริหารจัดการที่ดีอันเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญสูงสุด
มาใช้ ใ นการกํ า หนดนโยบายการพั ฒ นาเทศบาลเมื อ งตะพานหิ น ตามภารกิ จ และบทบาทในการ
ให้บริการสาธารณะและพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และ
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ซึ่ง
ปัจจัยสําคัญยิ่งต่อการบรรลุผลสําเร็จต่างๆ ก็คือ ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายอันได้แก่ ความ
ร่วมมือภายในหน่วยงานของเทศบาล หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหินที่ได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน
ร่วมดําเนินการ ร่วมตรวจสอบ และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งการผนึกพลังความร่วมมือของ
ทุกฝ่ายจะนําไปสู่การปฏิรูปให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี เนื่องจากได้มีการกระจายอํานาจในการ
พิจารณาตัดสินใจ และรับผิดชอบร่วมกันเป็นการสร้างกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารงานของ
ภาคราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้อันจะนําไปสู่การ
มีส่วนช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีของระดับภาครัฐและระดับประเทศ
การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิรูปการเมือง โดยได้วางรากฐานนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยในหลายประเด็น เช่น ความโปร่งใส การตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพ การมี
ส่วนร่วม ความรับผิดชอบ การกระจายอํานาจ ในปัจจุบันหลักธรรมาภิบาลได้กลายเป็น
มาตรฐานสากลที่องค์การหน่วยงานทั่วไป ต้องการให้เกิดขึ้น หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่ทั้ง
องค์กรสหประชาชาติ (United Nations) ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) รวมทั้งธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) มีข้อสรุปร่วมกันว่า เป็นกุญแจสําคัญประการหนึ่ง
ที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการฟื้นฟูพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาและกลุ่มประเทศยากจน
แนวคิดเรื่อง “ธรรมาภิบาล” ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อหน่วยภายในประเทศ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน มีการนําแนวคิดไปปรับใช้กับหน่วยงานอย่างเห็นได้ชัด มีการปรับลดขนาดของ
หน่วยงาน ปรับปรุงการบริหารให้มีคุณภาพมีการบริการสาธารณะต่างๆ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน
หลักธรรมาภิบาลมีกําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ มีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยกําหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งกําหนดแผนโครงการเพื่อ
ปรับปรุงในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล๘
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ
และบรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” หมายถึง การปกครองที่เป็น
ธรรม นั้นไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่
ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆ ปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อ การอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคม
๘

บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ดร., และบุญมี ลี้, “ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล”, รายงานการวิจัย, (สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗.
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อย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนา
สังคมให้มีความยั่งยืน๙
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น สามารถสรุปสาเหตุที่นักวิชาการ และองค์กรทั้งภายในและ
ต่างประเทศนั้นให้ความสนใจในหลักธรรมาภิบาลได้ว่า เป็นเพราะในขณะนั้นสถานการณ์บ้านเมือง
ของประเทศกําลังพัฒนาและด้อยพัฒนา ส่วนใหญ่ประสบปัญหากับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ไม่
เป็นระบบและไม่มีความโปร่งใส เกิดการทุจริตคอรัปชั่นขึ้น อีกทั้งผู้บริหาร ทั้งองค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน เกิดการเห็นแก่ตัว ตักตวงผลประโยชน์เข้าตัวเองจนทําให้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
ขึ้น จึงนามาสู่การหันมาให้ความสนใจในหลักธรรมาภิบาล ซึ่งหลัก ธรรมาภิบาลนี้เป็นวิถีทางที่นําไปสู่
ผล เชิงปฏิบัติในการช่วยเสริมให้แนวทางของประชาธิปไตยสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนําไปสู่การ
ปฏิรูประบบต่างๆ ของสังคม เพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนการยุติธรรมต่างๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากธรร
มาภิบาลนี้จะครอบคลุมถึงทุกๆ ด้าน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
เมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการบริหารงาน
ของเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เพื่อนําผลงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสําหรับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง สําหรับนําไปวางแผนกําหนด
นโยบายการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรให้มีความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและ
สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เทศบาลอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตรตามทัศนะของประชาชน
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร” เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็น
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล
๙

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู่มืออธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, (กรุงเทพมหานคร : สิริบุตรการพิมพ์, ๒๕๔๖),
หน้า ๕.
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๑๕๖

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

เมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีจํานวน ๑๔,๕๒๖ คน๑๐ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน ๓๗๔ คน ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๕๙ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน
ดังนี้
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (CheckList)
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในอําเภอตะพานหิน โดย
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องแสดงความคิดเห็นจากคําถามที่ผู้วิจัยกําหนดเกี่ยวกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีลักษณะเป็น มาตราส่วนประเมินค่า
(Numerical Rating Scale) มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
๕ หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
๔ หมายถึง
เห็นด้วยมาก
๓ หมายถึง
ปานกลาง
๒ หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
๑ หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ตอนที่ ๓ เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะ ในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีลักษณะเป็นคําถาม
ปลายเปิด (Open ended Questionnaire)
วิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้ โปรแกรมสํ าเร็ จรู ปเพื่ อการวิ จั ยทางสั งคมศาสตร์ สถิ ติ ที่ ใช้ คื อ
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทําการเปรียบเทียบ
รายคู่โดยมีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD)

๔.สรุปผลการวิจัย
๔.๑ จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งพบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จํานวน ๒๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๑ มีกลุ่มอายุ ๓๖ – ๔๕
ปี จํานวน ๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓ ระดับการศึกษา ประถมศึกษา จํานวน ๑๓๓ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๕.๕๖ มีอาชีพรับจ้างจํานวน ๑๒๕ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๒ และมีรายได้ ต่ํากว่า ๑๐,๐๐๐
จํานวน ๑๘๘ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๗

๑๐

งานทะเบียนและบัตรของเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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ประชากรมี ความคิดเห็นต่ อการบริ หารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บาลของเทศบาลเมือ ง
ตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = ๓.๓๔) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน
๔.๒ จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พบว่าประชากรมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = ๓.๓๔) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ เมื่อพิจารณา
รายขั้นสามารถที่จะนํามาสรุปได้ดังนี้
๑) ด้านหลักนิติธรรม จากผลการวิจัยพบว่า ประชากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านนิติธรรม โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = ๓.๔๑) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ทุกข้ออยู่
ในระดับปานกลาง โดยเทศบาลเมืองตะพานหินมีการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานด้านการศึกษาไว้
อย่างชัดเจน เทศบาลเมืองตะพานหินจัดทําแผนพัฒนา เทศบาลตรงตามความต้องการของประชาชน
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆ ที่จะมีผลบังคับใช้กับชุมชน การ
บริหารงานของเทศบาลมีความชัดเจนปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ จัดให้มีการทําประชา
พิ จ ารณ์ ในการออกข้ อ บั ญ ญั ติ เ ทศบาลที่ จ ะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ กั บ ชุ ม ชนมหาวิ ท ยาลั ย ในระยะยาวซึ่ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จเด็ด โพธิ์ศรีทอง ได้ศึกษาเรื่อง การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า ผลการศึกษาการดําเนินงานในความรับผิดชอบ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑๕)๑๑
๒) ด้านหลักคุณธรรม จากผลการวิจัยพบว่า ประชากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านคุณธรรม
โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( Χ
= ๓.๓๑) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งบุคลากรของเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม บุคลากรของ
เทศบาล มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความสุภาพอ่อนโยน และมีไมตรีจิตพร้อมให้บริการ เทศบาลเมืองตะพาน
หินให้บริการแก่ประชาชนทุกระดับเท่าเทียมกัน เทศบาลเมืองตะพานหินมีการประชาสัมพันธ์หรือ
รณรงค์ให้ประชาชนยึดมั่นในความถูกต้อง บุคลากรของเทศบาล บริหารงานโดยยึดหลักความถูกต้อง
และเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จเด็ด โพธิ์ศรีทอง๑๒ ได้ศึกษาเรื่อง การดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่าผลการศึกษาการดําเนินงานใน
ด้านคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๐๘)
๓) ด้านความโปร่งใส จากผลการวิจัยพบว่า ประชากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้านความโปร่งใส
๑๑

จเด็ด โพธิ์ศรีทอง, “ การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (วิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๘๖.
๑๒
อ้างแล้ว หน้า ๘๗
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โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = ๓.๓๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ทุก
ข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยเทศบาลมีการบริหารงานกิจกรรมต่างๆมีการสรุปเปิดเผยต่อสาธารณะ
การจั ด เก็ บ ภาษี กระทํ า อย่ า งเปิ ด เผยและเป็ น ธรรม กระบวนการทํ า งานของเทศบาล เปิ ด เผย
ตรงไปตรงมา พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบตลอดเวลา เปิดโอกาสให้ประชานชนติดตามตรวจสอบ
แผนงาน และโครงการต่างๆ ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะชนมีความถูกต้องตรงกับความเป็น
จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จเด็ด โพธิ์ศรีทอง๑๓ ได้ศึกษาเรื่อง การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านหลักความโปร่งใสนั้น ผลการศึกษาการ
ดําเนินงานในด้านความโปร่งใส โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๐๑)
๔) ด้านหลักการมีส่วนร่วม จากผลการวิจัยพบว่า ประชากรมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้าน
การมีส่วนร่วมโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = ๓.๓๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยเทศบาลเมืองตะพานหินเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรม โครงการของเทศบาลอย่างสม่ําเสมอ เทศบาลเมืองตะพานหินเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสําคัญที่มีผลกระทบต่อชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอ
ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จเด็ด โพธิ์ศรีทอง๑๔ ได้ศึกษาเรื่อง การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า ผลการศึกษาการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑๐) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่ามีการ
ดําเนินงานในด้านการมีส่วนร่วม ระดับมากในเรื่อง อธิการบดีเป็นผู้ที่คนส่วนใหญ่ในประชาคม
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๕) สําหรับเรื่องอื่น ๆ มีการดําเนินงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง
๕) ด้านหลักความรับผิดชอบ จากผลการวิจัยพบว่า ประชากรมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้าน
ความรับผิดชอบโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = ๓.๓๓) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยเทศบาลมีการนําโครงการ กิจกรรม หรือแผนวางที่
แถลงไว้ไปดําเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม มีความเอาใจใส่ต่อปัญหาของประชาชนและชุมชน การ
ให้บริการต่างๆ ของเทศบาลให้ด้วยความรับผิดชอบตอบสนองความต้องการของชุมชน หากการ
ปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดขึ้นเทศบาลเมืองตะพานหินยินดีรับคําติชมและจะแก้ไขปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้น บุคลากรของเทศบาลมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จเด็ด โพธิ์
ศรีทอง๑๕ ได้ศึกษาเรื่อง การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พบว่าพบว่า ผลการศึกษาการดําเนินงานในความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่ามีการดําเนินงานในด้านความรับผิดชอบมาก
๑๓

อ้างแล้วหน้า ๘๘.
อ้างแล้วหน้า ๘๙.
๑๕
อ้างแล้วหน้า ๙๐.
๑๔
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คือ สภามหาวิทยาลัยเน้นบทบาทด้านการกําหนดนโยบาย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๘) สําหรับเรื่องอื่น ๆ
มีการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง
๖) ด้ า นหลั ก ความคุ้ ม ค่ า จากผลการวิ จั ย พบว่ า ประชากรมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้าน
ความคุ้มค่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = ๓.๓๗) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ
พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยเทศบาลใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้เกิด ประโยชน์
สูงสุดต่อส่วนรวมและชุมชน มีการรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลเมือง
ตะพานหินเอาใจใส่ต่อปัญหาชุมชนและจัดให้มีบริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง การใช้งบประมาณมี
ความคุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานที่ชุมชนได้รับ การปฏิบัติงานของเทศบาลมีความรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จเด็ด โพธิ์ศรีทอง๑๖ ได้ศึกษาเรื่อง การดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่าผลการศึกษาการดําเนินงานใน
ด้านความคุ้มค่า โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๙)

เอกสารอ้างอิง
งานทะเบียนและบัตรของเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ณ วันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔
จเด็ด โพธิ์ศรีทอง. “ การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (วิชารัฐประศาสนศาสตร์). บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
ถวิลวดี บุรีกุล. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี. เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการยกระดับการ
ให้บริการสาธารณะของหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น People’s Audit.
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๔๗.
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ดร.. และบุญมี ลี้, “ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล”. รายงานการวิจัย. สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๔๖.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. คู่มืออธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี. กรุงเทพมหานคร :
สิริบุตรการพิมพ์, ๒๕๔๖.

๑๖

อ้างแล้วหน้า ๙๑.
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีลของเทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
The development of human resources by the five commandmentsof
the buddha for the layman of phitsanulok municipality.
พระวชิรไพรวัลย์ ปญฺญาวชิโร (แพทย์ชัยโย)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามหลักเบญจศีลของเทศบาลนครพิษณุโลก มี
วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีลของเทศบาลนครพิษณุโลก
(๒) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามหลักเบญจศีลของเทศบาลนครพิษณุโลก (๓)
เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามหลักเบญจศีลของ
เทศบาลนครพิษณุโลก ประชากรได้แก่ บุคลากรในเทศบาลนครพิษณุโลก จํานวน ๑,๑๙๔ คน ทําการ
สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Robert V.
Krejcie and Earyle W. Morgan) ได้จํานวน ๓๐๐ คน แบบสอบถามสร้างขึ้นเองมีค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) เท่ากับ ๐.๙๙๕ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของตัวแปร โดยใช้ ค่า t-test (Independent Sample t-test)
ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างประชากร ๒ กลุ่ม และค่า f-test (One way
ANOVA) ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างประชากรมากกว่า ๒ กลุ่มขึ้นไป ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๕
ผลการศึกษาพบว่า
๑. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีล ของเทศบาลนคร
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า เบญจ
ศีลในข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒ อยู่ในระดับมาก ส่วนเบญจศีลในข้อที่ ๓ ข้อที่ ๔ และข้อที่ ๕ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ตามวัตถุประสงค์
๒. การเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามหลักเบญจศีลของเทศบาลนครพิษณุโลก
พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน
ระดับเงินเดือน และอายุงาน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาล
นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักเบญจโดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้ ตามวัตถุประสงค์
๓) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามหลักเบญจศีลของ
เทศบาลนครพิษณุโลก พบว่า การห่างไกลจากผู้ปกครอง ความยากจนและขาดการ ศึกษา การติดการ
พนัน ความโลภ การขาดคุณธรรมและค่านิยมที่ผิด ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาคือ สร้างและยกระดับ
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สถานศึกษาให้มีมาตรฐาน สร้างงานและกระจายรายได้ ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว การรณรงค์แก้ไข
ปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี

ABSTRACT
The research of the human resource development by the five
commandments of the Buddha for the layman of Phitsanulok municipality. The
purpose are (1) to study the development of human resources by the five
commandments of the Buddha for the layman of Phitsanulok municipality (2) to
compare the development of human resources by the five commandments of the
Buddha for the layman of Phitsanulok municipality and (3) to study the problems,
barriers and suggestions for the development of human resources by the five
commandments of the Buddha for the layman of Phitsanulok municipality. The
selected population are 300 out of 1,194 personnel of Phitsanulok municipality
accordingly collected by sample size of Krejcie & Morgan table (Robert V. Krejcie and
Earyle W. Morgan). The questionnaire was created with 0.995 of reliability. The data
were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation. The
differential test of the variables by using t-test (Independent Sample t-test) to
compare the mean between the two groups, and the F-Test (One way ANOVA) used
to compare the mean more than two groups of population by the significance level
of 0.05.
The results showed that 1. the overview opinions of the development of
human resources by the five commandments of the Buddha for the layman of
Phitsanulok municipality are at medium level. Considering each aspect of the five
commandments of the Buddha for the layman in article 1 and article 2 are at high
level while article 3,1 and 5 are at medium level by the objectives. 2. A comparison
of personnel’s opinion on human resource development by the five commandments
of the Buddha for the layman of Phitsanulok municipality found that the results of
the test showed that the different of personal factors (gender, age, education, job
and salary levels) on the development of human resources under five were not
different. Therefore did not meet the hypothesis setting 3. The problems and barriers
of development of human resources by the five commandments of the Buddha for
the layman of Phitsanulok municipality were the far away from their parents, poverty
and lack of education, gambling addicted, greed, lack of ethics and wrong
popularity. The suggestion for problem-solving are to create and raise the standard of
academic places, job creation and income distribution, promote and contribute the
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economic sufficiency, strict enforcement of the law, promote the warmth of the
family. Besides, campaign on moral issues amendment and parents must set a good
example are mandatory.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ให้ความสําคัญกับการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะมาตรา ๒๘๔ บัญญัติว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็น
อิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และ
มีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ๑๗ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวยังได้เน้นการ
กระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น จึงมีผลทําให้บทบาทอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมาก
ขึ้น ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีผลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการกระจายอํานาจสู่
ท้องถิ่นด้วย
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะประกอบไปด้ายบุคลากร
หลายฝ่าย การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน ภายในองค์กรของบุคลากรจะต้องมีการบูรณาการงาน
ร่วมกัน ดังนั้นบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ให้มี ความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมการทํางานที่ดีแ ละมีจิตสํานึกรับผิดชอบในองค์กร
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจําเป็นเนื่องจากเป็นกรรมวิธีที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิ บัติงานของบุค ลากรให้ได้ผลดี มี ทั้ งประสิท ธิภาพและประสิทธิ ผ ล ช่ วยให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร
ตามแนวคิ ด ดั้ ง เดิ ม เชื่ อ ว่ า การเพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามสามารถของแต่ ล ะบุ ค คลจะต้ อ ง
ขวนขวายเอง แต่แนวคิดสมัยใหม่เชื่อว่าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าที่ที่สําคัญและจําเป็นที่องค์กร
ทุกองค์กรจะต้องกระทําอย่างสม่ําเสมอ ถึงแม้ว่าจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ แต่
องค์กรจะได้รับประโยชน์มากกว่ าโดยมีเหตุสนับสนุน คือ ถึงแม้ว่าองค์กร จะมีระบบการสรรหา
คัดเลือกที่ดีพอ ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพียงใดก็ตาม ก็มิได้เป็นหลักประกันว่าบุคคลนั้นจะ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ในทันทีและตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับการเลื่อน
ตําแหน่งหรือโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อื่น ย่อมมีความจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีเสียก่อน
และในปัจจุบันได้มีการคิดค้น และนําเอาวิทยาการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ
อย่างแพร่หลาย จึงเป็นความจําเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องพัฒนาบทบาทเกื้อกูลต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
๑๗

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, การปกครองส่วนท้องถิ่น, มาตรา ๒๘๑ –
๒๙๐, หน้า ๑๑๒ – ๑๑๖.
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ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

ปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับว่าเป็นปัญหาสําคัญ
อย่างหนึ่งที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีความ
มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความจําเป็น และมีความสําคัญต่อองค์กร
เป็ น อย่ า งมาก ในการที่ จ ะช่ ว ยให้ อ งค์ ก รสามารถดํ า เนิ น กิ จ การไปได้ ด้ ว ยความราบรื่ น มี ค วาม
เจริญก้าวหน้าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากความรู้ในด้านต่างๆ แล้ว ยังต้องมีหลักธรรม
ประจําใจในการจะระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตน ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น นั่นคือการ
รู้จักการนําเอาหลักธรรมคําสอนที่ดีมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความประพฤติที่ดีร่วมกัน ทาง
ศาสนาพุทธนั้นมองว่าการสร้างสันติสุขโดยใช้หลักพุทธธรรมนั้นเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาให้แก่
สังคมได้เป็นอย่างดี และคําสอนที่สําคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา คือหลักเบญจศีล เบญจธรรม
เพราะคําสอนทั้ง สองอย่างนี้ จะทําให้สังคมอยู่ร่วมกันในอย่างเป็นสุข
เทศบาลนครพิ ษ ณุ โ ลก ตั้ ง อยู่ ใ นเขตอํ า เภอเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก มี พื้ น ที่
๑๘.๒๖ ตารางกิโลเมตร ตามลักษณะภูมิศาสตร์จัดอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ตาม
แนวละติจูดที่ ๑๖ องศาเหนือ ๑๖ ลิปดา ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ ๓๗๗
กิ โ ลเมตร เป็ น ท้ อ งถิ่ น ที่ ป ระชากรส่ ว นใหญ่ป ระกอบอาชี พ ค้า ขาย รั บ ราชการ และรั บ จ้ า ง ทั้ ง นี้
เนื่องจากพิษณุโลกเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนล่าง อันได้แก่เป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เครื่องจักรกลไฟฟ้า อิเลคทรอนิค เป็นศูนย์กลาง
การค้าส่งภาคเอกชนขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (Makro, Lotus, Big C) เป็นสถาน
ที่ตั้งของธนาคารพาณิชย์ จํานวน ๓๐ แห่ง เป็นสถานที่ตั้งของโรงแรม ภัตตาคาร จํานวน ๑๒๗ แห่ง
กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ จํานวน ๑๙ แห่ง
โดยการจัดองค์กรเทศบาลนครพิษณุโลก ประกอบด้วย สภาเทศบาลนครพิษณุโลก ทํา
หน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน ๒๔ คน ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มี
สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล วาระการดํารงตําแหน่ง ๔ และ
นายกเทศมนตรีทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารของเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
และนายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีที่มิใช่สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ช่วยเหลือในการ
บริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายจํานวน ๔ คน ซึ่งการบริหารงานเทศบาล
นครพิษณุโลก ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี เป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย โดยมีนายกเทศมนตรี
เป็ น หั ว หน้ า มี ร องนายกเทศมนตรี เ ป็ น ผู้ ช่ ว ย และฝ่ า ยปฏิ บั ติ ง านประจํ า มี ป ลั ด เทศบาลเป็ น
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด และพนั ก งานเทศบาลและลู ก จ้ า งเป็ น ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ติ ด ตามนโยบายที่
นายกเทศมนตรีมอบหมายงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนกําหนด แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ได้แก่
สํานักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน หน่วยงานตรวจสอบภายใน กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม กองคลัง สํานักการช่าง สํานักการศึกษากองการประปา กองสวัสดิการและสังคม ปัจจุบัน
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เทศบาลนครพิษณุโลก มีพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล, และลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น ๑,๑๙๔
คน๑๘
ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีล ซึ่ง
เป็นคําสอนที่สําคัญของพุทธศาสนา อีกทั้งยังศึกษาถึงปัจจัยและอุปสรรคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักเบญจศีลของเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อจะได้นําข้อมูลที่ได้นั้นไปหาทางและวิธีแก้ไขปัญหา
ในจุดนี้ต่อไปซึ่งผลของการศึกษาจะสามารถนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใน
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์และความก้าวหน้าในการบริหารราชการการปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงส่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

๒.วัตถุประสงค์การวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามหลักเบญจศีลของเทศบาลนครพิษณุโลก
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามหลักเบญจศีลของเทศบาลนคร
พิษณุโลก โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามหลัก
เบญจศีลของเทศบาลนครพิษณุโลก

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีล ของเทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก” เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้
วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และโดยการใช้แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ บุคลากรในเทศบาลนครพิษณุโลก มีจํานวน ๑,๑๙๔ คน มีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรใน
เทศบาลนครพิษณุโลก โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากประชากรมีจํานวนที่แน่นอน (Finite Population) จึงใช้ตารางสําเร็จรูป
สําหรับคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับและใช้อย่างแพร่หลายเป็นตารางสําเร็จรูปของ
R.V.Krejcie กับ D.W.Morgan๑๙ ในการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน
๒๙๑ คน ปรับเป็นจํานวนเต็ม ๓๐๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผนวกกับ
แนวคิดตามหลักเบญจศีล และเบญจธรรม เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้

๑๘

หน้า ๑๒.

๑๙

เทศบาลนครพิษณุโลก,รายงานประจําปี ๒๕๕๔, (พิษณุโลก : เทศบาลนครพิษณุโลก, ๒๕๕๔),

ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS, (กรุงเทพมหานคร : บิส
ซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๑), หน้า ๔๙.
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ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน อัตราเงินเดือน และอายุงาน โดยใช้แบบสอบถามชนิดแบบตรวจ
รายการ (Checklist)
ตอนที่ ๒ เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ในการพั ฒ นาทรั พ ยากร
มนุษย์ ของเทศบาลนครพิษณุโลกโดยการนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้เป็นข้อคําถาม ได้แก่ หลัก
เบญจศีลและเบญจธรรม
ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักเบญจศีล ของเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้ โปรแกรมสํ าเร็ จรู ปเพื่ อการวิ จั ยทางสั งคมศาสตร์ สถิ ติ ที่ ใช้ คื อ
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทําการเปรียบเทียบ
รายคู่โดยมีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD)

๔.สรุปผลการวิจัย
๔.๑ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายจํานวน ๑๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐ ส่วนใหญ่อายุ ๔๑-๕๐ ปี จํานวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๓๓.๓ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗ มีอัตราเงินเดือน
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปจํานวน ๑๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗ ส่วนใหญ่มีตําแหน่งงานระดับ ๗
ขึ้นไป จํานวน ๑๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐ และมีอายุงานตั้งแต่ ๑๖ ปีขึ้นไป จํานวน ๑๑๓ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๗.๗.๐
๔.๒ จากความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต ามหลั ก เบญจศี ล ของ
เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( x = ๓.๓๙ , S.D. =
๐.๒๙) เมื่อพิจารณาหลักเบญจศีลเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นอยู่ระดับมาก ๒ ข้อ คือ ข้อที่ ๑ :
ปาณาติปาตา เวรมณี และข้อที่ ๒ : อทินนาทานา เวรมณี ส่วนข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง

๕.อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจ
ศีล ของเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต ามหลัก เบญจศีล เทศบาลนครพิษ ณุโ ลกอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ พ อใช้ เมื่ อ
พิจารณารายขั้นสามารถที่จะนํามาอภิปรายได้ดังนี้
๑) การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ตามหลัก เบญจศีล ข้อที่ ๑ จากการศึกษา พบว่ า
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีลของเทศบาลนครพิษณุโลก
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๑๖๖

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีบทลงโทษเกี่ยวกับการทะเลาะกันอย่างรุนแรงระหว่าง
บุคลากรในองค์กร และองค์กรสนับสนุนไม่ให้มีการล่วงละเมิดศีลซึ่งเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นไปจาก
ความดี ทําให้บุคลากรมีการพัฒนาเบญจศีล ข้อที่ ๑ นั้นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)๒๐ ได้จําแนกระดับของศีลไว้ โดยกล่าวว่า ศีลระดับทั่วไป ได้แก่
ระดับธรรม หรือระดับที่ยังเป็นธรรม คือ เป็นข้อแนะนําสั่งสอน หรือหลักความประพฤติที่แสดงและ
บัญญัติไปตามกฎธรรมดาแห่งความดีและความชั่ว ที่เรียกว่า กฎแห่งกรรม ผู้ทําดีทําชั่ว หรือรักษาศีล
ละเมิดศีล ย่อมได้รับผลดีผลชั่วเองตามธรรมดาของเหตุ ปัจจัย หรือตามกฎแห่งกรรมนั้น นอกจากนั้น
แล้วโทษของคนทุศีล หรือคนที่ประพฤติฝ่าฝืนข้อห้ามของศีล อันเป็นการกระทําที่ชั่ว ย่อมได้รับโทษ
คือผลชั่วตอบแทนและใน พระสุตตันตปิฎก๒๑ อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต พระพุทธองค์ได้ตรัสถึง
โทษของคนทุศีล ๕ ประการ คือ ทําให้เสื่อมจากโภคทรัพย์ กิตติศัพท์ย่อมฟุ้งไป เข้าที่ประชุมย่อมเป็น
ผู้เก้อเขิน ย่อมหลงตาย (ขณะใกล้ตายไม่มีสติสัมปชัญญะ) และเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต และนรก จะเห็นได้ว่า คนทุศีล หรือคนที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของสังคมนั้น ได้ชื่อว่าเป็นคนบาป
ย่อมได้รับผลของบาปที่ตนทําไว้ ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า
๒) การพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ตามหลัก เบญจศีล ข้อที่ ๒ จากการศึกษา พบว่ า
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีลของเทศบาลนครพิษณุโลก
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากองค์กรมีบทลงโทษการทุจริตคอรัปชั่นอย่างรุนแรง เนื่องจากเป็น
การผิดศีล และไม่มีการนําของราชการไปใช้
ส่วนตัวที่เป็นการผิดศีล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)๒๒ ได้ให้ความหมายของเบญจศีลว่า หมายถึง ความประพฤติชอบทาง
กายและวาจา, การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย, การรักษาปกติตามระเบียบวินัย, ข้อปฏิบัติในการเว้น
จากความชั่ว, การควบคุมตนให้ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียน ซึ่งมีอยู่ ๕ ประการคือ
๑. ปาณาติปาตา เวระมณี เว้นจากการฆ่าการประทุษร้ายกัน
๒. อทินนาทานา เวระมณี เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ เว้นจากการลัก โกง
ละเมิดกรรมสิทธิ์ ทําลายทรัพย์สิน
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการล่วงละเมิด
สิ่งที่ผู้อื่นรักใคร่หวงแหน
๔. มุสาวาทา เวระมณี เว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมณี เว้นจากน้ําเมา คือสุราและเมรัยอันเป็น
ที่ตั้งแห่งความประมาท, เว้นจากสิ่งเสพย์ติดให้โทษ และในปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค ได้กล่าวถึง
ลักษณะของศีลไว้ว่า ธรรม ทั้งหลายมีเจตนาเป็นต้น ของบุคคลผู้งดเว้นจากโทษมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
เป็นต้นก็ดี ของบุคคล ผู้บําเพ็ญข้อวัตรปฏิบัติก็ดี เป็นศีล…ความไม่ล่วงศีลนั้น ได้แก่ ความไม่ล่วง
ละเมิดทางกายและวาจา แห่งผู้สมาทานศีลแล้ว และได้ให้ความความหมายของศีลไว้เป็น ๒ นัยว่า นัย
ที่ ๑ ศีล หมายถึง กิริยา ที่รวมเอาไว้อย่างดี คือกรรมในทวารมีกายกรรมเป็นต้น ไม่กระจัดกระจาย
๒๐

๗๖๗.

๒๑

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๕๒), หน้า

องฺ. ปญจก. (บาลี) ๓๖/๒๑๓/๔๖๓-๔๖๔.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒.
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๐๖ – ๒๐๗.
๒๒
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โดยความเป็นระเบียบอัน ดี หรือหมายถึงความเป็นที่รอง รับโดยความเป็นที่ตั้งอาศัยแห่๒๓งกุศลธรรม
ทั้งหลาย ส่วนนัยที่ ๒ ศีล หมายถึง สีสะ (หัวข้อ) สีตละ (ความเย็น) และสิวะ (ความเกษม)
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีล ข้อที่ ๓ จากการศึกษา พบว่า
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีลของเทศบาลนครพิษณุโลก
อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องมาจากเทศบาลนครพิษณุโลกมีการยกย่องและให้เกียรติผู้ชายและ
ผู้หญิ งโดยเท่ า เที ย มกั น และเทศบาลก็ไม่ ส นับสนุ น การมี กิ๊กหรือมีคู่รั ก๒๔หลายคน ซึ่ งสอดคล้องกั บ
หลักธรรมประจําสังคมที่มีมาก่อนพุทธกาลแล้ว ปรากฏในจักวัตติสูตร (บาลี: จกฺกวตฺติสุตฺต) อัน
กล่าวถึงเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิตรัสสอนประชาชนว่า ท่านทั้งหลาย ต้องไม่ประพฤติไม่เหมาะสมทาง
เพศ (บาลี: กาเมสุ มิจฺฉา น จริตพฺพา), ต่อมา เมื่อมีผู้ประพฤติผิดจากที่พระเจ้าจักรพรรดิสอน จึงมี
การลงโทษด้วยวิธีจับแขนไพล่หลังแล้วเอาเชือกเหนียวมัดอย่างมั่นคง โกนผม และประโคมบัณเฑาะว์
เสียงกร้าว แห่ประจานไปตามถนนและตรอกซอกซอย พาออกไปทางประตูเมืองทิศใต้ ก่อนประหาร
ชีวิตด้วยการตัดศีรษะและยังสอดคล้องกับแนวคิดของพจนานุกรมพุทธศาสน์ พระธรรมปิฎก
(ป.อ. ปยุตโต) ได้ให้ ความหมายของศีลว่า “ความประพฤติดีทางกายและวาจา, การรักษากายและ
วาจาให้เรียบร้อย, ข้อ ปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม, การรักษาปกติตาม
ระเบียบวินัย, ปกติ มารยาทที่สะอาดปราศ จากโทษ, ข้อปฏิบัติในการเว้๒๕
นจากความชั่ว, ข้อปฏิบัติใน
การฝึกหัดกายและ วาจาให้ดียิ่งขึ้น, ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ”
๔) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีล ข้อที่ ๔ จากการศึกษา พบว่า
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีลของเทศบาลนครพิษณุโลก
อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากบุคลากรในองค์กรไม่ชอบพูดอวดว่าตนเองเป็นคนที่มีความสามารถ
และองค์กรส่งเสริมการพูดความจริง เป็นการสร้างความเชื๒๖่อถือกับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรม
ประจําสังคมที่มีมาก่อนพุทธกาลแล้ว ปรากฏในจักวัตติสูตร (บาลี: จกฺกวตฺติสุตฺต) อันกล่าวถึงเรื่อง
พระเจ้าจักรพรรดิตรัสสอนประชาชนว่า ท่านทั้งหลาย ต้องไม่กล่าวเท็จ (บาลี: มุสา น ภาสิตพฺพา)
ต่อมา เมื่อมีผู้ประพฤติผิดจากที่พระเจ้าจักรพรรดิสอน จึงมีการลงโทษด้วยวิธีจับแขนไพล่หลังแล้วเอา
เชือกเหนียวมัดอย่างมั่นคง โกนผม และประโคมบัณเฑาะว์เสียงกร้าว แห่ประจานไปตามถนนและ
ตรอกซอกซอย พาออกไปทางประตูเมืองทิศใต้ ก่อนประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะและยังสอดคล้อง
กับพระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวาวรรค พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ถึงองค์ประกอบของศีล พอ
สรุปได้ดังนี้
๑. การงดเว้นจากปาณาติบาต คือ ไม่ทําการฆ่าหรือทําร้ายผู้อื่นให้ตายหรือได้รับความ
เดือดร้อน
๒. การงดเว้นจากอทินนาทาน คือ ไม่ถือเอาสิ่งของผู้อื่นโดยอาการขโมย
๓. การเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารา คือ ไม่ประพฤติผิดในกาม ได้แก่ ไม่ประพฤติผิดใน
เรื่องเพศ พอใจแต่ในคู่ครองของตน

๒๓

พระพุทธโฆษาจารย์, ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรคบาลี ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), วิสุทฺธิ. ๑/๘-๙.
๒๔
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ - ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,
พิมพ์ครั้งที่ ๒, แก้ไขเพิ่มเติม, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๘),หน้า ๓๖๔๓.
๒๕
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๙๒.
๒๖
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ - ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,
พิมพ์ครั้งที่ ๒, แก้ไขเพิ่มเติม, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๘),หน้า ๓๖๔๓.
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๔. การเว้นจากมุสาวาท คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคําหยาบ และไมพูดเพ้อ

๕) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีล ข้อที่ ๕ จากการศึกษา พบว่าบุคลากรมี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีลของเทศบาลนครพิษณุโลก อยู่ในระดับ
ปานกลาง แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของเทศบาลมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีล ข้อ ๕
ที่ระดับกลางๆ เนื่องจากยังมีผู้ที่ทําผิดศีลข้อ ๕ จํา๒๘นวนหนึ่งทําให้มีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งสอดคล้องกับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน ได้ให้ความหมายของศีลไว้ว่า “ข้อบัญญัติ ทาง
พระพุทธศาสนาที่กําหนดการปฏิบัติกายและวาจา เช่น ศีล ๕ ศีล ๘, การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย,
เป็นธรรมข้อ ๑ ในทศพิธราชธรรม; (ดู ทศพิธราชธรรม และ ราชธรรม); พิธีกรรมบางอย่างทางศาสนา
เช่น ศีลจุ่ม ศีลมหาสนิท. (ส. ศีล๒๙ว่าความประพฤติที่ดี; ป. สีล).” และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ได้ให้ความหมายของเบญจศีลว่า หมายถึง ความประพฤติชอบทาง
กายและวาจา, การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย, การรักษาปกติตามระเบียบวินัย, ข้อปฏิบัติในการเว้น
จากความชั่ว, การควบคุมตนให้ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียน ในที่นี้จะกล่าวถึงข้อที่ ๕. คือสุราเมระยะ
มัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี เว้นจากน้ําเมา และสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท, เว้นจาก
สิ่งเสพติดให้โทษ
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของโรงเรียนเทศบาล
ในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก
Human resource development applying buddhadhamma principle of municipal
schools under phitsanulok municipality educational office.
พระวัชระ ญาณวฑฺฒโน ( อ่อนชํายาง )
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของโรงเรียนเทศบาลใน
สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษ ย์ต ามหลัก พุท ธธรรมของโรงเรีย นเทศบาลในสัง กัด สํา นัก การศึก ษาเทศบาลนครพิษ ณุโ ลก
๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของโรงเรียน
เทศบาลในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก โดยจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ๓) เพื่อ
ศึ กษาปั ญ หา อุป สรรคและข้อ เสนอแนะต่อ การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ ต ามหลัก พุ ทธธรรมของ
โรงเรียนเทศบาลในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนผู้ที่
ศึกษาอยู่ในเขตโรงเรียนเทศบาลในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก จํานวน ๓๔๔ คน ซึ่ง
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ โดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม สําเร็จรูป
ทางสถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที (t - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –
way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียนต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักพุทธธรรมของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลกในภาพรวมทั้ง
๓ ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๒ ) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธ
ธรรมของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลกโดยจําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลแล้ว พบว่านักเรียนที่มี อายุ การศึกษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักพุทธธรรมของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๑ สําหรับ นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุษ ย์ต ามหลักพุทธธรรมของโรงเรีย นเทศบาลในสังกัดสํา นักการศึก ษาเทศบาลนคร
พิษณุโลกไม่แตกต่างกัน
ปัญหาและอุปสรรคในการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของโรงเรียน
เทศบาลในสังกัดสํานักการศึกษาสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก ยังต้องการอุปกรณ์ที่ใช้
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ในการศึกษาและการทํากิจกรรมสําหรับนักเรียนได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ให้เกิด
ความสามัคคีและการพัฒนานักเรียนให้ไปสู่ประชาคมอาเซียน
ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของโรงเรียนเทศบาลใน
สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลกนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากการจัดกิจกรรมต้องใช้งบประมาณในการจัดทําและต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านใน
การอบรมให้นักเรียนแสดงความรู้ความสามารถที่คู่กับคุณธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
เพื่อให้การพัฒนานักเรียนที่พร้อมด้วยความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

ABSTRACT
The objectives of this study were: 1) to study human resource
development applying the Buddha-Dhamma principle of the municipal schools
under Phitsanulok Municipality Educational Office, Phitsanulok Province, 2) to
compare opinion toward the human resource development applying the BuddhaDhamma principle of the municipal schools under Phitsanulok Municipality
Educational Office, Phitsanulok Province by classifying on the personal factors, and 3)
to study problems, barriers and suggestions for the human resource development
applying the Buddha-Dhamma principle of the municipal schools under Phitsanulok
Municipality Educational Office, Phitsanulok Province. This research applied the
Survey Research. The sample of the study was 344 students studying at the
municipal schools under Phitsanulok Municipality Educational Office, Phitsanulok
Province by the accident sampling. The instrument of the study was the
questionnaires. . The analysis of data used Statistical Package for Social Science. The
statistics for the data analysis used Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation,
t-test, One Way ANOVA, and Least Significant Difference: LSD.
The results of the study found that overall, the level of the students’
opinion toward the human resource development applying the Buddha-Dhamma
principle of the municipal schools under Phitsanulok Municipality Educational Office,
Phitsanulok Province was in high level. When considering each aspect, it was found
that the level of the students’ opinion toward the human resource development
applying the Buddha-Dhamma principle of the municipal schools under Phitsanulok
Municipality Educational Office, Phitsanulok Province was in high level for all aspects.
For the comparison of the students’ opinion toward the human resource
development applying the Buddha-Dhamma principle of the municipal schools
under Phitsanulok Municipality Educational Office, Phitsanulok Province, it was found
that the students having the different age and educational degree had the different
opinion toward the human resource development applying the Buddha-Dhamma
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principle of the municipal schools under Phitsanulok Municipality Educational Office,
Phitsanulok Province at 0.01 of statistical significance. However, the students having
the different sex had no different opinion toward the human resource development
applying the Buddha-Dhamma principle of the municipal schools under Phitsanulok
Municipality Educational Office, Phitsanulok Province.
The problems and the barriers in the human resource development
applying the Buddha-Dhamma principle of the municipal schools under Phitsanulok
Municipality Educational Office, Phitsanulok Province were the students wanted the
equipments for the studying and doing the activities for the students to express the
capacity and the creative thinking and have the unity and develop the students into
ASEAN Community.
The suggestions for the human resource development applying the
Buddha-Dhamma principle of the municipal schools under Phitsanulok Municipality
Educational Office, Phitsanulok Province were all the organizations should work
together because doing the activities must use the budget and the people having the
specific knowledge in the training for the to express the knowledge, the capacity and
the morality of the Buddha to develop the students.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ปัจจุบันโลกได้ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก สําหรับเศรษฐกิจยุค
เก่านั้น เน้นการผลิต จะให้ความสําคัญอย่างมากต่อกระบวนการแปรรูปผลผลิตในเชิงกายภาพ
การพัฒนาประเทศ จะมุ่งไปสู่เศรษฐกิจบนพื้นฐานของการผลิต โดยมีปัจจัยการผลิตที่สําคัญ คือ
แรงงานและทุนขณะเดียวกันแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพลังสมองของพนักงานจํานวนมากมายใน
การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ สําหรับเศรษฐกิจใหม่นั้น ทรัพยากรที่สําคัญที่สุด คือ พลังสมอง ส่งผล
ทําให้ทรัพยากรมนุษย์กลายเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดของประเทศ ทรัพยากรมนุษย์นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่
มีคุณค่า และมีความสําคัญต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่งเพราะทรัพยากรมนุษย์มีส่วนช่วยให้องค์กรประสบ
ความสําเร็จในด้านต่างๆ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นกําลังสําคัญที่มีส่วนช่วยให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ แต่ในขณะเดียวกันปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น
นับว่าเป็นปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ดั งนั้ นจะเห็นได้ ว่าการพัฒนาทรั พยากรมนุษ ย์มีค วามจําเป็น และมี ความสํ าคั ญ ต่ อ
องค์กรเป็นอย่างมาก ในการที่จะช่วยให้องค์กรสามารถดําเนินกิจการไปได้ด้วยความราบรื่น มีความ
เจริญก้าวหน้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในทุกๆด้าน ตั้งแต่องค์กร
สังคม ไปถึงการพัฒนาประเทศ และวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีก็คือการให้การศึกษา
แก่บุคคลในทุกรูปแบบ เทศบาลนครพิษณุโลก ได้มุ่งเน้นและให้ความสําคัญในการพัฒนาความเจริญ
ในทุก ๆ ด้าน จึงได้กําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุก ๆ ด้าน การศึกษาซึ่งเป็น
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การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาควบคู่ ไ ปการการดํ า เนิ น งานด้ า นการเรี ย นรู้ ข อง
ประชาชนในชุมชน ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลพิษณุโลก
ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษา มีการพัฒนาทางด้านความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ
ในระดั บ ที่ ดีขึ้ น ตลอดจนแหล่ ง ศึก ษาหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม เทศบาลก็ ไ ด้ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด
เทศบาลนครพิษณุโลกและศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อสร้างทางเลือกในการศึกษา
ค้ น คว้า ความรู้ใ หม่ ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ใ นการศึกษาตามอัธ ยาศัย สํ าหรับ ประชาชนและเยาวชน
โดยทั่วไป๓๐ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สมาน รังสิโยกฤษฎ์ ที่กล่าวว่า การพัฒนาบุคคล หมายถึง
การดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ
มีทักษะในการทํางานดีขึ้น
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน อันเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หรืออีกนัย
หนึ่ง การพัฒนาบุคคลเป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
เช่ นความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิ สัย ทั ศนคติ และวิธีการในการทํ างาน อันจะนํ าไปสู้
ประสิทธิภาพในการทํางาน๓๑
การพัฒนาบุคคลเพื่อให้เป็นผู้นําที่ดีนั้น เป็นเป้าหมายสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคน
ตามหลักทางพระพุทธศาสนา บุคคลที่พัฒนาดีแล้วยังมีความประพฤติเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นได้
ขณะเดียวกันก็เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน จึงจําเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นตัวกํากับแนวทางการพัฒนา เพื่อให้มนุษย์ที่ถือ
ว่าเป็นทรัพยากรที่จําเป็นที่สุด ได้มีความรู้ ความสามารถครองตนอยู่ในสังคมอย่างมีคุณธรรมและเป็น
คนที่มีคุณค่าต่อสังคมการพัฒนาตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา มีหลักคําสอนสําคัญเพื่อมุ่ง
พัฒนาบุคคลให้มีความรู้ (ปัญญาอย่าง แท้จริง เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิต สังคม
และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้บุคคล เป็นคนดีของสังคม (ศีล) มีวินัยในตัวเอง เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์
ในสังคม และปรับตัวอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสงบสุข (สันติสุข) และให้บุคคลมีจิตใจหนัก
แน่นในการทําความดี ด้วย ความขยัน (วิริยะ) และไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ต่าง ๆ ที่มากระทบ โดยมี
ความมุ่ ง มั่ น เพื่ อ ให้ จิ ต ใจ มี ค วามสว่ า ง สงบ สะอาด ด้ ว ยวิ ธี ก ารถู ก ต้ อ งในหลั ก การปฏิ บั ติ
(สัมมาสมาธิ)๓๒
เพื่อให้บรรลุถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พระพุทธศาสนามีหลักพุทธธรรมคําสอนที่
สามารถประมวลเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ทุติปาปณิก
สูตร ดังนี้
๑) จั ก ขุ ม า หมายถึ ง มี ปั ญ ญามองการณ์ ไ กล มี วิ สั ย ทั ศ มี ค วามชํ า นาญในการใช้
ความคิด มีความรอบรู้
๓๐

เพ็ญศรี เพชรนิตย์. สํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก.( ออนไลน์). แหล่งที่มา :
www.phsmun.go.thledphsmum.(เข้าถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔)
๓๑
สมาน รั ง สิ โ ยกฤษฎ์ ,ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล ,พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๑๓, (
กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการสํานักงาน กพ .,๒๕๓๐ ) , หน้า ๒๘.
๓๒
จํานงค์ อดิวัฒนสิทธ์ ศ.ดร., พุทธจริยธรรมกับการพัฒนานักพัฒนาสังคม,( ออนไลน์).
แหล่งที่ มา :
www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id.(เข้า ถึงเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๕๔ )
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๒) วิ ธูโ ร หมายถึ ง จั ดการธุร ะได้ดี มีค วามเชี่ย วชาญ คุณ ลั ก ษณะข้ อนี้ คือ มี ค วาม
ชํานาญ มีความสามารถ
๓) นิ ส สยสั ม ปั น โน หมายถึ ง ลั ก ษณะนิ สั ย คื อ มี ค วามประพฤติ มี บุ ก คลิ ก ภาพมี
กิริยามารยาท ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จึงถือได้วา่ เป็นความชํานาญด้านมนุษยสัมพันธ์
โรงเรียนเทศบาลในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก จัดตั้งขึ้นมา เพื่อเปิด
โอกาสให้บุตรหลานของคนในชุมชนเทศบาลและชุมชนใกล้เคียงได้มีโอกาสได้เรียนได้ศึกษา อันเป็น
การได้พัฒนาตนของผู้เรียน พัฒนาความประพฤติปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จัก
วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ สามารถนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคมได้
จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเกี่ยวกับประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักพุทธธรรมของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งมีโรงเรียน
เทศบาลในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก จํานวน ๕ โรงเรียน ว่ามีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ตามหลักพุทธธรรมเป็นอย่างไร ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยจําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันหรือไม่ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
พุทธธรรมมีอะไรบ้าง

๒.วัตถุประสงค์การวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของโรงเรียนเทศบาล
ในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม
ของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก โดยจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักพุทธธรรมของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของโรงเรียนเทศบาลในสังกัด
สํ า นั ก การศึ ก ษาเทศบาลนครพิ ษ ณุ โ ลกนี้ เป็ น การศึ ก ษาโดยการใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในเขตโรงเรียนเทศบาลในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก
ซึ่งมีจํานวน ๓,๓๘๖ ๓๓ คน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนผู้ที่ศึกษาอยู่ในเขตโรงเรียนเทศบาลใน
สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางขนาด
กลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้แก่กลุ่มตัวอย่างจํานวน ๓๔๔ คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุษ ย์ ต ามหลั กพุ ทธธรรมของโรงเรี ย นเทศบาลในสังกั ดสํา นักการศึ ก ษาเทศบาลนคร
๓๓

เอกสารรายงานฝ่ายการวานเจ้าหน้าที่สํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก,(อัดสําเนา),๒๕๕๔.
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พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธ
ธรรมของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก โดยจําแนกตามปัจจัยส่วน
บุ ค คลและการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต ามหลั ก พุ ท ธธรรมของโรงเรี ย นเทศบาลในสั ง กั ด สํ า นั ก
การศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น
๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (CheckList)
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียน
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของโรงเรี ยนเทศบาลในสังกัดสํานักการศึกษา
เทศบาลนครพิษณุโลก โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องแสดงความคิดเห็นจากคําถามที่ผู้วิจัยกําหนด
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดสํานักการศึกษา
เทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งมีลักษณะเป็น มาตราส่วนประเมินค่า (Numerical Rating Scale) ๒ มี ๕
ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
๕ หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
๔ หมายถึง เห็นด้วยมาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง เห็นด้วยน้อย
๑ หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ใน การพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุษ ย์ ต ามหลั กพุ ทธธรรมของโรงเรีย นเทศบาลในสั งกัดสํา นักการศึ ก ษาเทศบาลนคร
พิษณุโลก ซึ่งมีลักษณะเป็นคําถามปลายเปิด (Open ended Questionnaire)
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยมี
ผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD)

๔.สรุปผลการศึกษา
๔.๑ จากการศึกษาข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นหญิง จํานวน ๑๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๓ มีอายุตั้งแต่ ๑๐ – ๑๒ ปี จํานวน
๒๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๓ มีระดับชั้นการศึกษาอยู่ที่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จํานวน ๘๙
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๗
๔.๒ ระดับความคิดเห็นของนักเรียนต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม
ของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลกในภาพรวมทั้ง ๓ ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก ( X = ๔.๐๒ ) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
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๕.อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
พุทธธรรมของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( Χ = ๔.๐๒) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธ
ธรรมของโรงเรีย นเทศบาลในสัง กัด สํา นัก การศึก ษาเทศบาลนครพิษ ณุโ ลกอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เมื่อ
พิจารณารายขั้นสามารถที่จะนํามาอภิปรายได้ดังนี้
๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านจักขุมา จากการศึกษา พบว่า นักเรียนมีความ
คิด เห็ น ต่ อ การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ต ามหลัก พุท ธธรรมของโรงเรีย นเทศบาลในสัง กัด สํ า นัก
การศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก อยู่ในระดับมาก โดยที่นักเรียนมีความคิดวิเคราะห์และนําหลักการ
ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ไปใช้ได้อย่างสมเหตุสมผล สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มีการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม สามารถนําความรู้ที่ได้ ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ใน
การเรียน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ ใช้หลักเหตุผลในการปฏิบัติหน้าที่ของตน สามารถ
นําความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้ตามสถานการณ์ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนนําระบบ
เทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาวะปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของพระราชวรมุนี
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึงการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุติปาปณิก
สู ต รว่ า จั ก ขุ ม า หมายถึ ง มี ปั ญ ญามองการณ์ ไ กล ต้ อ งสามารถวางแผนและฉลาดในการใช้ ค น
คุณลักษณะข้อแรกนี้ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า conceptual skill คือ ความชํานาญในการใช้
ความคิด๓๔ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาณรงค์ศักดิ์ โสภณสิทฺธิ (โสภา) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องศึกษาบทบาทการเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมปริยัติเวที(สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)ผลการวิจัยกล่าวไว้
ว่า พระธรรมปริยัติเวที ได้ อาศัยพระธรรมวินั ยและหลัก ธรรมข้อดั งกล่าวนี้มาใช้ใ นการปกครอง
พระภิกษุสามเณรให้อยู่ในกรอบพระธรรมวินัยมาโดยดีตลอดมา เพราะท่านได้ใช้หลักธรรมะ คือใช้
สังคหวัตถุผูกมัดจิตใจลูกวัด ลูกคณะ ไม่ใช้แต่อํานาจและอารมณ์ ท่านได้หมั่นอบรมสั่งสอนชี้ผิดชี้ถูก
ให้เข้าใจ ด้วยความเมตตาธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จึงทําให้การปกครองมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดีงาม ด้วยความที่ท่านมีคุณสมบัติลักษณะผู้นํามืออาชีพ ที่เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นผู้ให้
เสมอ มีความเมตตา เฉลียวฉลาด เสียสละ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทํา กล้านํา กล้าแสดง ดังที่พระ
ตถาคตตรัสไว้ ๓ ประการ คือ จักขุมา หมายถึง มีปัญญามองการไกล มีวิสัยทัศน์ ใช้โยนิโสมนสิการ
ปัญญาเฉียบแหลม สมบูรณ์ด้วยความรอบรู้ อยู่อย่างชาญฉลาด สามารถใช้ความคิดอย่างรอบคอบ มี
คุณค่า สามารถวางแผนในทางการบริหารตน บริหารคน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ประสิทธิผล๓๕
๓๔

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), รวมปาฐกถาธรรม ชุด เพื่อชีวิตที่ดีงาม, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์ศยาม, ๒๕๔๑), หน้า ๖.
๓๕
พระมหาณรงค์ศักดิ์ โสภณสิทฺธิ (โสภา),ศึกษาบทบาทการเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมปริยัติ
เวที(สุเทพ ผุสฺสธมฺโม),วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,๒๕๔๘),หน้า ๓๖-๓๗.
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๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิธูโร พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุท ธธรรมของโรงเรีย นเทศบาลในสังกัด สํา นัก การศึก ษาเทศบาลนคร
พิษณุโลก อยู่ในระดับมาก โดยบุคคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน มี
การจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านกีฬา ดนตรีนาฏศิลป์ ระบบสารสนเทศ
ตลอดจนฝึกทักษะความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและยังแสดงออกอย่างเต็มที่ มีการปลูกฝังการ
ทํางานร่มกันเป็นทีมด้วยความสามัคคีปรองดอง ตั้งใจตั้งใจศึกษา ไม่ท้อถอยเมื่อมีอุปสรรคมาขวางกั้น
สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแก้ปัญหาทันสถานการณ์ สอดคล้องกับแนวคิดของพระราชวรมุนี
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึงการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุติปาปณิก
สูตรว่าวิธูโร หมายถึง จัดการธุระได้ดีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คุณลักษณะที่สองนี้ตรงกับคําว่า
technical skill คือความชํานาญด้านเทคนิค๓๖ และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาณรงค์ศักดิ์
โสภณสิทฺธิ (โสภา)ได้ศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาบทบาทการเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมปริยัติเวที
(สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)ผลการวิจัยกล่าวไว้ว่า พระธรรมปริยัติเวที ได้อาศัยพระธรรมวินัยและหลักธรรมข้อ
ดังกล่าวนี้มาใช้ในการปกครองพระภิกษุสามเณรให้อยู่ในกรอบพระธรรมวินัยมาโดยดีตลอดมา เพราะ
ท่านได้ใช้หลักธรรมะ คือใช้สังคหวัตถุผูกมัดจิตใจลูกวัด ลูกคณะ ไม่ใช้แต่อํานาจและอารมณ์ ท่านได้
หมั่นอบรมสั่งสอนชี้ผิดชี้ถูกให้เข้าใจ ด้วยความเมตตาธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จึงทําให้การ
ปกครองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม ด้วยความที่ท่านมีคุณสมบัติลักษณะผู้นํามืออาชีพ ที่
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นผู้ให้เสมอ มีความเมตตา เฉลียวฉลาด เสียสละ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทํา กล้า
นํา กล้าแสดง ดังที่พระตถาคตตรัสไว้ ๓ ประการ คือ วิธูโร หมายถึง จัดการธุระได้ดี มีการจัดการ
บริหารการปกครองที่เหมาะสม มีการดําเนินการที่ดี มีความเชี่ยวชาญ มีเทคนิควิธีการที่ดี ในการ
บริหารงานให้งานสําเร็จเป็นรูปธรรมด้วยมรรควิธี๓๗
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านนิสสยสัมปันโน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ต ามหลัก พุท ธธรรมของโรงเรีย นเทศบาลในสัง กัด สํ า นัก การศึก ษา
เทศบาลนครพิษณุโลกอยู่ในระดับมาก โดยมีกฎระเบียบของโรงเรียนให้นักเรียนปฏิบัติตาม มีการ
สร้างลักษณะนิสัยให้พูดจาสุภาพเรียบร้อย ลดละเลิกอบายมุขต่างๆ สร้างนิสัยในการเก็บออม ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและด้วยความสามัคคี โดยทั้งหมดนั้นอาศัยหลักพุทธ
ธรรมทางพระพุทธสาสนามาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิต สอดคล้องกับแนวคิดของพระราชวรมุนี
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึงการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุติปาปณิก
สูตรว่า นิสสยสัมปันโน หมายถึง พึ่งพาอาศัยคนอื่นได้ เพราะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี ข้อนี้ตรงกับคํา
ว่า humanrelation skill คือความชํานาญด้านมนุษยสัมพันธ์๓๘ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
๓๖

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), รวมปาฐกถาธรรม ชุด เพื่อชีวิตที่ดีงาม, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์สยาม, ๒๕๔๑), หน้า ๖.
๓๗
พระมหาณรงค์ศักดิ์ โสภณสิทฺธิ (โสภา),ศึกษาบทบาทการเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมปริยัติ
เวที(สุเทพ ผุสฺสธมฺโม),วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,๒๕๔๘),หน้า ๓๖-๓๗.
๓๘
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), รวมปาฐกถาธรรม ชุด เพื่อชีวิตที่ดีงาม, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์ศยาม, ๒๕๔๑), หน้า ๖.
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พระมหาณรงค์ศักดิ์ โสภณสิทฺธิ (โสภา) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาบทบาทการเผยแผ่พุทธธรรมของ
พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) ผลการวิจัยกล่าวไว้ว่า พระธรรมปริยัติเวที ได้อาศัยพระธรรม
วินัยและหลักธรรมข้อดังกล่าวนี้มาใช้ในการปกครองพระภิกษุสามเณรให้อยู่ในกรอบพระธรรมวินัยมา
โดยดีตลอดมา เพราะท่านได้ใช้หลักธรรมะ คือใช้สังคหวัตถุผูกมัดจิตใจลูกวัด ลูกคณะ ไม่ใช้แต่อํานาจ
และอารมณ์ ท่ า นได้ ห มั่ น อบรมสั่ ง สอนชี้ ผิ ด ชี้ ถู ก ให้ เ ข้ า ใจ ด้ ว ยความเมตตาธรรม ปฏิ บัติ ต นเป็ น
แบบอย่างที่ดี จึงทําให้การปกครองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม ด้วยความที่ท่านมีคุณสมบัติ
ลักษณะผู้นํามืออาชีพ ที่เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นผู้ให้เสมอ มีความเมตตา เฉลียวฉลาด เสียสละ กล้า
คิด กล้าพูด กล้าทํา กล้านํา กล้าแสดง ดังที่พระตถาคตตรัสไว้ ๓ ประการ คือ นิสสยสัมปันโน
หมายถึง พึ่งพาอาศัยคนอื่นได้เพราะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีสมบูรณ์ด้วยอาจารวิสัย เป็นร่มโพธิ์ร่ม
ไทรให้ศิษยานุศิษย์บรรพชิตและพุทธศาสนิกชน ตลอดจนสหธรรมิกพึ่งพาได้ ให้การเอื้ออาทร จูงใจ
ด้วยมิตรไมตรี เป็นกัลยาณมิตรแก่ มวลมนุษย์ ทุกหมู่เหล่า ไม่เลือกชาติตระกูล เพศ วรรณะ และวัย
ง่ายต่อการขอความร่วมมือในการปกครองเพื่องานให้สัมฤทธิผล ดังมีคํากล่าวว่า “ผู้บริหารที่ดีต้อง
ปกครองคนด้วยความ เที่ยงธรรม และสุขุมเยือกเย็นเป็นสําคัญ”๓๙
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๓๙

พระมหาณรงค์ศักดิ์ โสภณสิทฺธิ (โสภา),ศึกษาบทบาทการเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมปริยัติ
เวที(สุเทพ ผุสฺสธมฺโม),วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,๒๕๔๘),หน้า ๓๖-๓๗
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทํางานของพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
Factors affecting quality of working life of employees of nakhonsawan
municipality, nakhonsawan province
นางพสธร คณฑา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน ๒) เพื่อศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน ๒๔๕ คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ด้วยการใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผสมกับวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูล
สําคัญ (Key Informant) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามด้วย Chi-square test
ผลจากการวิจัยพบว่า
๑. คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มี ๘
ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพที่ทํางานปลอดภัยและไม่
อันตรายต่อสุขภาพ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง ด้าน
สังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านภาระจากงาน ด้านความภูมิใจในองค์การ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน
๒. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง รายได้ต่อ
เดือนที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศและอายุ ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน
ส่วนระดับการศึกษา ตําแหน่งและรายได้ต่อเดือน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
๓. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ต้องยึดหลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ๑) ฉันทะ ความพอใจ ๒) วิริยะ
ความเพียร ๓) จิตตะ ความคิด ๔) วิมังสา ความใคร่ครวญหรือทดลอง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกับ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๑๗๙

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

คุณภาพชีวิตการทํางาน ต้องเป็นผู้ที่มีความรัก ความพอใจในงาน ปฏิบัติงานด้วยความพากเพียร
บากบั่น เอาใจใส่ในงานที่ทําและมีการตรวจสอบความสําเร็จในงานอยู่เสมอผลก็คือ มีคุณภาพชีวิต
การทํางานที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้เทศบาลมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
ส่วนข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข ได้แก่ ๑) ควรมีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ทุกคนให้การยอมรับ ๒) ควรสนับสนุนให้พนักงานเทศบาลไปอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ๓) ควรมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมี
ประสิท ธิ ภ าพ ๔) มี กิ จ กรรมสร้า งความสั ม พั นธ์ร ะหว่ างพนั ก งานเทศบาลและประชาชนในเขต
เทศบาล เช่น ขี่จักรยานลดภาวะโลกร้อน ๕) ควรมีการศึกษาที่เจาะลึกในแต่ละด้านให้ละเอียดเพื่อ
ต่อยอดจากการศึกษาครั้งนี้ ในด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน และด้านภาระจากงาน
๖) ควรทําการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลพื้นที่อื่นเพื่อที่จะได้
ทราบว่าพนักงานเทศบาลพื้นที่อื่น มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานเป็นอย่างไร

ABSTRACT
The purposes of this study were to: 1) study quality of working life 2) to
study factors affecting quality of working life 3) to study problems, barriers, and
suggestions for developing quality of working life of employees of Nakhonsawan
Municipality Nakhonsawan province. The purposive sampling was used to select a
sample population of 245 officials of Nakhonsawan Municipality ,Nakhonsawan
province for data collection. The research methodology used mixed methods
research which consist of quantitative research that involved of survey research and
qualitative research by interviewing key informants in depth interview. The
instruments of the study were the questionnaires and interview. The statistics used
analyzing the data were frequency, percentage, mean, and standard deviation and
chi-square test.
The research findings showed that
1. The quality of working life of employees of Nakhonsawan Municipality,
Nakhonsawan province consist of 8 components: adequate and fair compensation,
safe and healthy environment, work progress and job security, social relations,
administration, constitutional and proud of organization. The overall, the level of
quality of working life of employees at Nakhonsawan Municipality, Nakhonsawan
province was found at fair level in each components.
2. The factors affecting quality of working life of employees at
Nakhonsawan Municipality, Nakhonsawan province showed no difference between
gender and age. The study demonstrated difference between education, position
and different monthly income in quality of working life of employees of
Nakhonsawan Municipality, Nakhonsawan province.
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3. The study showed the problems, barriers, and suggestions for
developing quality of working life of employees of Nakhonsawan Municipality
Nakhonsawan province, the employees should apply Four Paths of Accomplishment
which including 1) Intention or desire(Chanda) 2) Effort or will (Viriya) 3)
Consciousness ot minf (Citta) 4) Investigation or discrimination (Vimamsa). These Four
Paths of Accomplishment were factors that affecting the quality of working life.
Therefore, all employees try and aspire to practice the loving, satisfying in job,
putting enough effort, paying attention in each duty and checking all work to be
accomplishment. These are called a quality of working life which improving work
condition and affecting the Municipality be progressive in the future.
The suggestions and the solutions were, 1) There should be a standard
criterion that everyone accept in performance evaluation; 2) Supports should be given to
municipal staff to take training courses to increase knowledge; 3) Job assignments should be
clear in order to have quick and effective work performance; 4) There should be activities that
enhance good relationship between municipal staff and people in the municipal area, for
example biking to decrease hat weather condition of the world; 5) As a continuum from this
study there should be each specific study in details in the aspects of social relationship, work
administration, and workload; 6) There should be a research on working life quality of
municipality staff in other municipalities in order to know how and what level their working life
quality is.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of work life) มีความสําคัญอย่างยิ่งในการทํางานใน
ปัจจุบันเพราะคนเป็นทรัพยากรที่สําคัญเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องเข้า
สู่ระบบการทํางาน ต้องทํางานเพื่อให้ชีวิตดํารงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เมื่อคนต้อง
ทํางานในที่ทํางานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม ทําให้เกิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มี
วามรู้สึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทางกายสุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณและสุขภาวะทาง
สังคม (กองสวัสดิการแรงงาน.๒๕๔๗ : ๑๘) คุณภาพชีวิตการทํางานมีผลต่อการทํางานมากกล่าวคือ
ทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่องานและทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร
นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องสุขภาพจิต ช่วยให้เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพขององค์กร และยังช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ และส่งเสริมให้ได้ผล
ผลิตและการบริการที่ดี ทั้งคุณภาพ และปริมาณ (ทิพวรรณ ศิริคูณ. ๒๕๔๒ : ๑๘) คุณภาพชีวิตการ
ทํางานส่งผลต่อองค์กร 3 ประการ คือประการแรก ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร ประการที่สอง ช่วย
เพิ่มขวัญและกําลังใจของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้แก่พวกเขาในการทํางานประการ
สุดท้าย คุณภาพชีวิตการทํางานจะช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้วย (Huse & Cummings.
1985 : 198 - 199) ซึ่งในการทํางานจะเน้นไปที่ การสร้างความสบายใจ สภาพแวดล้อมการทํางานที่
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ปลอดภัยโดยเฉพาะพยายามสร้างให้คนทํางานมีความสุขกับงาน (Cascio.2003 : 27-28)อันจะทําให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีซึ่งส่งผลไปสู่ การมี
แรงจูงใจในการทํางานมากขึ้นและช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นด้วย ในการทํางานจะพบปัญหาต่าง ๆ
เป็นต้นว่า ขาดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ขาดความมั่นคงในหน้าที่การงาน ขาดเวลาส่วนตัว
ไม่ได้รับ ความยุติธรรมไม่ได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ งานหนักเกินไปและขาดความเชื่อมั่นในตัว
ผู้บังคับบัญชา ปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการพิจารณาแก้ไขจะบั่นทอนจิตใจและ มีผลถึงระบบการ
ทํางาน๔๐

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์
๒.๒ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของพนั ก งานเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิ จั ยเรื่ อง “ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของพนั ก งานเทศบาลนคร
นครสวรรค์” เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ใช้วิธีคู่ขนานแยกออก
จากกันแล้ววิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
จํานวน ๘๕๖ คนมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๒๔๕ คน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๖๔ เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็ บรวบรวมข้ อมู ลเป็ นแบบสอบถาม แบ่ งเป็ น ๓ ตอน คื อ ตอนที่ ๑ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า ๕ ระดับ เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชี วิตการทํ างานของพนั กงานเทศบาลนครนครสวรรค์ และตอนที่ ๓ เป็ นคําถามเกี่ยวกั บ
คุณภาพชีวิตการทํางาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้
คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้วิธีคู่ขนานแยกออกจากกันแล้ว
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันพบว่า ข้อกําหนดและสถิติที่ใช้ทดสอบมีความเหมือนกันทุกประการ มีข้อ
แตกต่างในเรื่องการตั้งสมมติฐานเท่านั้น
สําหรับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการจําแนกชนิดข้อมูล
(Typological Analysis) การวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)โดยการจัด
ระเบียบข้อมูล ตีความ และสรุปผลการศึกษา เพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ
๔๐

ทัศนา แสวงศักดิ์, คุณลักษณะที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี, วารสารศึกษาศาสตร์, ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มิถุนายน-ตุลาคม ๒๕๔๙.
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๔.สรุปผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จํานวน ๑๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๗ มี
อายุ ๓๐–๔๐ ปี จํานวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๐ มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน
๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๐ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งพนักงานเทศบาล จํานวน ๑๘๓ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๗๔.๖๙ มีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๘
ความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานเทศบาล ต่ อ ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของพนั ก งาน
เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = ๓.๐๕) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน

๕.อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาล ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( Χ = ๓.๐๕) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มี
คุณภาพชีวิตการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
ทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมที่ได้กล่าวไว้ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของ
อิทธิบาท ๔ คือ หลักธรรมที่เป็นเครื่องให้ถึงความสําเร็จหรือ“ทางแห่งความสําเร็จ” ประกอบด้วย
๑. ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น รักงาน รักเป้าหมาย รักจุดหมายที่ดีงาม รัก
วัตถุประสงค์ของงาน
๒. วิริยะ คือ ความเพียร ความพยายาม
๓. จิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในสิ่งนั้น
๔. วิมังสา ความไตร่ตรองสอบสวนพิจารณา
ถ้าใช้คําพูดให้สั้น เข้าใจง่าย ก็คือ “มีใจรัก พากเพียรทํา เอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญา
๔๑
สอบสวน”
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาล
นครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า
๑. ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ พนักงานต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลางและที่แ ตกต่างอยู่ใ นระดับมาก จํานวน ๑ ข้อ คือ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีการ
กําหนดรายได้และค่าตอบแทนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถตามตําแหน่งหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิสุทธ์ อุตะมะ ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ ในเขตการศึกษา ๖ พบว่า ระดับเกณฑ์คุณภาพชีวิตของการทํางานของ
บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ ในเขตการศึกษา ๖ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
๔๑

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๑๙.
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เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ตัวกําหนดคุณภาพชีวิต ๖ ด้าน อยู่ในระดับสูง ได้แก่ การจัด
องค์การและการบริหารจังหวะชีวิต การสื่อสาร และการประสานงาน ระบบงานในสํานักงาน
ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม และการมีส่วนร่วมในองค์การ ส่วนตัวกําหนดคุณภาพชีวิตการ
ทํางานอีก ๖ ด้าน อยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน การพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ การบูรณาการทางสังคม ความเจริญงอก
งามและสวัสดิภาพ๔๒
๒. ด้านสภาพที่ทํางานปลอดภัยและไม่อันตรายต่อสุขภาพ พนักงานต่อปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกข้อ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีการจัดสถานที่ทํางานและวางของใช้อย่าง
เป็นระเบียบช่วยให้การทํางานได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มานะ
สินธุวงษานนท์
ศึกษาคุณภาพชีวิตของการทํางานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหัวหน้าการ
ประถมศึกษาอําเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของการทํางานของหัวหน้า
การประถมศึกษาอําเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีอยู่ ๕ ด้าน ที่อยู่ในระดับสูง คือ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านลัทธิรัฐธรรมนูญ
นิยม และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มี ๒ ด้าน ที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านความก้าวหน้า
และความมั่นคง และด้านจังหวะชีวิตโดยรวม และพบว่าด้านผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมอยู่
ในระดับต่ํา๔๓
๓. ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน พนักงานต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลางทุกข้อ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของ
บุคลากรในการทํางาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมหวัง โอชารส ศึกษาเกี่ยวกับระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานแพทย์ใหญ่ กรมตํารวจ พบว่า
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตํารวจ อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยการรับรู้ต่อความสามารถเชิงวิชาชีพ และค่าเฉลี่ยระดับค่านิยมทางวิชาชีพอยู่ในระดับสูง แต่
ค่าเฉลี่ยการรับรู้ต่อระบบบริหาร ค่าเฉลี่ยค่านิยมทางบริการ และค่าเฉลี่ยค่านิยมทางราชการอยู่ใน
ระดับปานกลาง อายุ ระดับชั้นยศ ตําแหน่งหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตํารวจ มีผลทํา
ให้ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตํารวจแตกต่างกัน การ
รับรู้ต่อความสามารถเชิงวิชาชีพ การรับรู้ต่อระบบบริหาร ค่านิยมทางวิชาชีพ ค่านิยมทางราชการและ
ค่านิยมทางบริการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพใน
๔๒

วิสุทธ์ อุตะมะ, คุณภาพชีวิตการทํางานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการ
อําเภอในเขตการศึกษา ๖, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๘).
๔๓
มานะ สินธุวงษานนท์, คุณภาพชีวิตการทํางานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหัวหน้าการประถมศึกษา
อําเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๔).
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โรงพยาบาลตํารวจ ตัวแปรที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ ความแปรผันของระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตํารวจ คือ การรับรู้ต่อระบบบริหาร ค่านิยมทางราชการ แผนก
กุมารเวชกรรม ซึ่งร่วมกันทํานายระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ตํารวจ๔๔
๔. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง พนักงานต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุก
ข้อ แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้การสนับสนุนนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถในหน่วยงานของ
พนักงานแต่ละฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัณย์ สกุลสุข ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพบริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัด (มหาชน) พบว่า
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงเพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานด้านสภาพการปฏิบัติงานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะและสุขภาพของพนักงานด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงานด้านการปฏิบัติงาน
ร่ ว มกั น และความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น ภายในองค์ ก ารและด้ า นลั ก ษณะงานที่ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คมอยู่ ใ น
ระดั บ สู ง ยกเว้ น ด้ า นการได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เ พี ย งพอและยุ ติ ธ รรม ด้ า นโอกาสพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของตนเอง ด้านสิทธิส่วนบุคคลและด้านการดําเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการทํางาน
และชีวิตส่วนตัวอยู่ในระดับปานกลาง ผลเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
พบว่า อายุและอัตราเงินเดือนที่แตกต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกัน ส่วนเพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสและระดับตําแหน่งที่แตกต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานที่ไม่แตกต่างกัน๔๕
๕. ด้านสังคมสัมพันธ์ พนักงานต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้ได้สร้างความสัมพันธ์คุ้นเคยกันกับผู้ร่วมงาน ซึ่งสอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของ จิ ต ราพร จั น ทรกู ล ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งาน กั บ
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน : ศึ ก ษาเฉพาะกรณี ข องบริ ษั ท แอดวานซ์ อิ น โฟร์ เซอร์ วิ ส จํ า กั ด
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานด้านการส่งเสริมบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน มีค่าเฉลี่ย
มากที่ สุ ด ส่ ว นในด้ า นค่ า ตอบแทนที่ เ พี ย งพอและเป็ น ธรรม มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด ในส่ ว นของ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางาน กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานพบว่า คุณภาพชีวิตการ
ทํางานทั้ง ๘ ด้านในภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่ง
๔๔

สมหวัง โอชารส, คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตํารวจ สํานักงาน
แพทย์ใหญ่กรมตํารวจ, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, ๒๕๔๒).
๔๕
ลัดดาวัณย์ สกุลสุข, “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ
บริษัท ท่าอากาศยานไท จํากัด (มหาชน)”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
๒๕๕๐), หน้า ๑๙.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๑๘๕

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

หากพิ จ ารณาจํ า แนกตามสายงานบั ง คั บ บั ญ ชา ประเภทของพนั ก งานสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน พบว่ า
คุณภาพชีวิตการทํางานทั้ง ๘ ด้านของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่นเดียวกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ๘ ด้านของ ผู้ชํานาญการหรือผู้จัดการ ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการนั้นมีเพียง ๗ ด้าน ที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ยกเว้นแต่คุณภาพชีวิตการทํางานในด้านสภาพ
การทํ างานที่ คํ านึ งถึ ง ความปลอดภัย และส่ ง เสริม สุข ภาพที่ไม่ มีค วามสั ม พั น ธ์กั บประสิ ท ธิ ผ ลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน อีกทั้งพบว่าคุณภาพชีวิตการทํางานทั้ง ๘ ด้านของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ที่
อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ ๑, ทาวเวอร์ ๒ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ส่วนคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สํานักงานบริหารสาขาในเขต
กรุงเทพมหานคร มีเพียง ๖ ด้านเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ยกเว้นคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม และในด้าน
สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน๔๖
๖. ด้านลักษณะการบริหารงาน พนักงานต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อพนักงานให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทัศนา แสวงศักดิ์ ศึกษาคุณลักษณะที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของผู้บริหาร
สถานศึก ษาสัง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาปทุ มธานี พบว่า ๑) สถานภาพส่ ว นบุ ค คลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ส่วนมากมีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี ประสบการณ์การทํางานมากกว่า ๑๐ ปี มีสถานภาพสมรส และสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต ๒ ๒) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมีมากที่สุดยกเว้นด้านความรู้ความสามารถและการให้มีส่วนร่วมอยู่
ในระดับมีมาก
๓) คุณภาพชีวิตการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานีโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมีมากยกเว้นด้านลักษณะการบริหารงาน อยู่ใน
ระดับมีมากที่สุด ๔) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
โดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ๕) คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี สามารถทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงคุณลักษณะของผู้บริหาร ด้านความรู้ความสามารถก็ทํานายคุณภาพชีวิต
การทํางานเช่นกัน ๖) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

๔๖

จิตราพร จันทรกูล, ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางาน กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน :
ศึกษาเฉพาะกรณีของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์ครุศา
สตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๕).

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

เขตพื้นที่ปทุมธานี จําแนกตามระดับการศึกษาประสบการณ์ทํางาน และสถานภาพสมรสไม่แตกต่าง
กัน แต่จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ๔๗
๗. ด้านภาระจากงาน พนักงานต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า
พนักงานมีความรู้สึกกังวลและเครียดจากหน้าที่การงานที่รับผิดชอบแม้ว่าจะเป็นนอกเวลางาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรัช ขาวคม ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ : กรณีศึกษาบริษัท วี. เค. ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด พบว่ามีระดับคุณภาพชีวิต
ด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่ วนตัวมีคุณภาพชีวิตอยู่ ในระดับมาก
รองลงมาด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตในระดับมาก ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรมมีคุณภาพชีวิตในระดับมาก ด้านสภาพแวดล้อมดีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพมี
คุณภาพชีวิตในระดับมาก ด้านการพัฒนาความสามารถบุคคลมีคุณภาพชีวิตระดับมาก ด้านสิทธิ
ลูกจ้างและธรรมนูญองค์กร มีคุณภาพชีวิตในระดับมาก ด้านการบูรณาการทางสังคม (การทํางาน
ร่วมกัน) มีคุณภาพชีวิตในระดับมาก และด้านความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีคุณภาพ
ชีวิตระดับมาก๔๘
๘. ด้านความภูมิใจในองค์การ พนักงานต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ แสดง
ให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานนี้ ได้รับการยอมรับว่ามีความสําคัญต่อสังคมโดยรวม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรสุข อัศวนิเวศน์ ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อ
องค์การ : ศึกษากรณีโรงงานวัตถุระเบิด กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร (รวท.อท.ศอพท.) จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ข้าราชการกลาโหม รวท.อท.
ศอพท. มีความผูกพันต่อองค์การและคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับสูง ยกเว้นด้านภาวะ
อิสระจากงานของข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรอยู่ในระดับต่ํา และผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า สถานภาพการทํางาน รายได้และประโยชน์ตอบแทน สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ โอกาสพัฒนาศักยภาพ ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน สังคมสัมพันธ์ ธรรมนูญในองค์การ
ภาวะอิสระจากงานและความภูมิใจในองค์การ มีผลทําให้ข้าราชการกลาโหม รวท.อท.ศอพท. มีความ
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน โดยที่คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการกลาโหม รวท.อท.ศอพท.
ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ส่วนระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน
และลักษณะสายงานไม่พบว่ามีผลทําให้ข้าราชการกลาโหม รวท.อท.ศอพท. มีความผูกพันต่อองค์การ
แตกต่างกัน เมื่อทําการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงจนสามารถ
พยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การได้ พบว่า กลุ่มตัวแปรที่มีอํานาจอธิบายความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการกลาโหม รวท.อท.ศอพท. ในภาพรวม ได้แก่ รายได้และผลประโยชน์ตอบแทน ภาวะอิสระ
จากงานและสังคมสัมพันธ์ตามลําดับ นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์โดยจําแนกตามสภาพการทํางาน พบว่า
กลุ่มตัวแปรที่ร่วมทํานายความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ ภาวะ
อิสระจากงานและระดับการศึกษา กลุ่มตัวแปรที่ร่วมทํานายความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ
กลาโหมชั้นประทวน ได้แก่ รายได้และประโยชน์ตอบแทน และกลุ่มตัวแปรที่ร่วมทํานายความผูกพัน
๔๗

ทัศนา แสวงศักดิ์, คุณลักษณะที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี, วารสารศึกษาศาสตร์, ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มิถุนายน-ตุลาคม ๒๕๔๙.
๔๘
วิรัช ขาวคม, คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษาบริษัท วี.เค.ซัพ
พลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (นโยบายสาธารณะ, ๒๕๔๙).
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ต่อองค์การของลู
กจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ รายได้และประโยชน์ตอบแทนและระยะเวลา
๔๙
การทํางาน
แนวทางที่ต้องพัฒนาพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ควรยึดหลักอิทธิบาท ๔ ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ต้องเป็นผู้ที่มีความรัก ความพอใจในงาน
ปฏิบัติงานด้วยความพากเพียร บากบั่น เอาใจใส่ในงานและมีการตรวจสอบความสําเร็จในงานอยู่
เสมอผลก็คือ องค์การบรรลุเป้าหมาย ทําให้พนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ทุก
ระดับมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีขึ้น และยังส่งผลให้เทศบาลมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

เอกสารอ้างอิง
จิตราพร จันทรกูล. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางาน กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน :
ศึ ก ษาเฉพาะกรณี ข องบริ ษั ท แอดวานซ์ อิ น โฟร์ เซอร์ วิ ส จํ า กั ด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๕.
ทัศนา แสวงศักดิ์. คุณลักษณะที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี. วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑
มิถุนายน-ตุลาคม ๒๕๔๙.
พรสุข อัศวนิเวศน์, คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันกับองค์การ : ศึกษากรณีโรงเรียนวัตถุ
ระเบิ ด ทหารกรมการอุ ต สาหกรรมทหาร ศูน ย์ก ารอุต สาหกรรมป้อ งกัน ประเทศและ
พลังงานทหาร จังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบันฑิต. สาขาพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๑.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๓.
มานะ สินธุวงษานนท์. คุณภาพชีวิตการทํางานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหัวหน้าการประถมศึกษา
อําเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๓๔.

๔๙

พรสุข อัศวนิเวศน์, คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษากรณีโรงเรียนวัตถุ
ระเบิดทหารกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารจังหวัดนครสวรรค์,
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาสังคมบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๑).
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ภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
Leadership applying four sangahavatthus of secondary school
Administrators in muang district, nakhonsawan
พัชรพร พิพัฒน์พงศกร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อํ า เภอเมื อ งนครสวรรค์ จั ง หวั ด นครสวรรค์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ๑. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ นํ า ตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ๒. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วน
บุค คล ๓. เพื่ อศึ ก ษาแนวทางการพัฒ นาภาวะผู้ นํ าตามหลัก สัง คหวั ตถุ ๔ ของผู้ บริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน
๒๗๐ คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๙๑ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสั งคมศาสตร์ สถิ ติที่ใ ช้ ได้ แ ก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่า เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่าง
นัยสําคัญที่น้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.)
ผลการวิจัยพบว่า
๑. ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา และด้านสมานัตตตา
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประสบการณ์
ทํางาน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
๓. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องตระหนักถึงความรู้สึกอัน
ละเอียดอ่อนของบุคคลเป็นหลัก ใช้วิธีการพูดอย่างมีวาทศิลป์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และในการบริหารงานบุคคลควรใช้วิธีการจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามที่มอบหมายมากกว่าสั่งการ
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ควรใช้วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ เช่น การบริหารงานหรือการให้บริการ
ที่รวดเร็วก็เป็นการสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน และไม่ควรเย่อหยิ่ง หรือวางตัวสูงกว่าผู้ใต้บัง
บัญชามากจนเกินไป และควรสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้เกิดขึ้น สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
โรงเรี ยนกับสังคมหรือองค์กรภายนอกเพื่อประสานสัม พันธ์ ไมตรี ระหว่างโรงเรียนกั บชุมชนหรื อ
องค์การให้เกิดขึ้น
ABSTRACT
The objectives of this study were: 1) to study leadership applying four
Sangahavatthu, 2) to compare the leadership applying the four Sangahavatthu by
classifying the personal factors, and 3) to study ways for the development of the
leadership applying the four Sangahavatthu of secondary school administrators in
Muang District, Nakhonsawan Province.
The sample of the study was 270 teachers and educational personnel at
secondary schools in Muang District, Nakhonsawan Province by Purposive Sampling.
The instrument of the study was the questionnaires with 0.991 of reliability. The
analysis of data used Statistical Package for Social Science. The statistics used
Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation, t-test, F-test and Least Significant
Difference: LSD.
The results of the study found that overall, the leadership applying the
four Sangahavatthu of the secondary school administrators in Muang District,
Nakhonsawan Province was in high level. When considering each aspect : Dana,
Piyavaca, Atthacariya, and Samanattata, it was found that these were in high level.
For the comparison of the personnel’s opinion toward the leadership applying the
four Sangahavatthu of secondary school administrators in Muang District,
Nakhonsawan Province by classifying the personal factors, it was found that the
personnel having sex, age, educational degrees, educational personnel, and work
experiences had no different opinion toward the leadership applying the four
Sangahavatthu of secondary school administrators in Muang District, Nakhonsawan
Province. The hypothesis is denied.
The ways for the development of the leadership applying the four
Sangahavatthu of secondary school administrators in Muang District, Nakhonsawan
Province were the administrators must realize the sensitive feeling of the personnel
and speak rhetorically in the interactive. The administrators should create the
motivation for the personnel to do the assignments, use the various interactive
creatively such as the sudden administration or service, not be arrogant or behave
over highly, and make the harmony in the group and the connection between the
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schools and the society or the external organizations to make the friendship
between the schools and the community or the organizations.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ภาวะผู้นําหรือความเป็นผู้นํา (Leadership) นั้น เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะให้มี
อิทธิพล ต่อพฤติกรรมของผู้อื่น ปัจจัยที่สําคัญยิ่งอย่างหนึ่งแห่งความสําเร็จของการทําหน้าที่ผู้นํา คือ
การเป็นผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความต้องการของคน
ซึ่งความต้องการเป็นตัวกําหนดเป้าหมาย และทิศทางในการตัดสินใจ ถ้าเปลี่ยนความต้องการของคน
ได้ ก็เปลี่ยนตัวของคนนั้นได้ ผู้นําที่ดีจะช่วยให้คนพัฒนาความต้องการของตน ทั้งในการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคคลให้มีความต้องการที่ถูกต้องดีงามและให้หมู่ชนมีการประสานความร่วมมือเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะการพัฒนาความต้องการเป็นการพัฒนาความสุขของคน เพราะความสุข
เกิดจากการสนองความต้องการ ถ้าหากเปลี่ยนความต้องการได้ ก็เปลี่ยนวิธีการหาความสุขของเขาได้
ด้วย เมื่อทําอะไรตรงกับความต้องการ ก็ทําให้เขาสมใจและมีความสุขคนก็จะร่วมมือทําอย่างเป็นไป
เองโดยประสานกลมกลืน และเต็มใจจะหาทางทําให้สําเร็จ จึงพร้อมที่จะทํา และทําได้ง่าย แต่ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าผู้นํากระทําการที่ฝืนความต้องการของคนทั้งสองฝ่ายก็จะไม่มีความสุขและสิ่งที่ทําก็
ยากจะสําเร็จ๕๐ ในระบบการบริหารงานขององค์กรใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชนกลไก
สําคัญที่จะทําให้ดําเนินการไปสู่จุดหมายที่ดีงาม ก็คือ “ผู้นํา” ทั้งนี้ เนื่องจากผู้นําเป็นผู้มีบทบาทใน
การกําหนดนโยบายการบริหาร การจัดการรวมถึงความคิดริเริ่ม ในการวางแผน การบริหารกํากับการ
และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายขององค์กร ผู้นําจึงเป็นผู้มี
อิทธิพลที่สามารถส่งผลกระทบต่อความเป็นไปขององค์กรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านที่เกี่ยวกับ
การบริหารและงานบุคคล ดังนั้น ในทุกองค์กรจึงจําเป็นต้องมีผู้นําที่ดี
สถานศึ ก ษา (โรงเรี ยน) เป็ น องค์ก ารหนึ่ง ที่ มี ค วามสํ าคัญ ต่ อ การจัด การการศึ ก ษา มี
ผู้บริหารคอยควบคุมดูแล ให้การจัดการการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และการปฏิบัติงาน
ของผู้สอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ผู้บริหารสถานศึกษา (โรงเรียน) ซึ่งเป็นหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
การศึกษา และการสร้างความมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา ภาวะผู้นําเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าผู้นํานั้น
ๆ มีคุณสมบัติ ความสามารถ และภาวะผู้นําที่เหมาะสมกับตําแหน่งเพียงใด และผู้บริหารในฐานะผู้นํา
ของหน่วยงานจะได้รับความร่วมมือด้วยดีได้นั้น ในการบริหารจําเป็นต้องแสดงบทบาทภาวะผู้นําที่
เหมาะสมต่อผู้ร่วมงาน เพราะภาวะผู้นํามีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน และนอกจากการแสดง
บทบาทภาวะผู้ นํ า ที่ เ หมาะสมแล้ ว ผู้ บ ริ ห ารยั ง ต้ อ งนํ า หลั ก สั ง ควั ต ถุ ๔ เข้ า มาใช้ ใ นการบริ ห าร
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

๕๐

พระธรรมปิฎก, ภาวะผู้นํา : ความสําคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
www.dhammajak.net/board/viewtopic[๑๙กันยายน ๒๕๕๔].
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๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์” เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน
๙๐๑คน มีกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๒๗๐ คน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๙๑ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า ๕ ระดับ เกี่ยวกับภาวะผู้นําตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และ
ตอนที่ ๓ เป็นคําถามเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาเกี่ยวกับภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติ
ที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทําการ
เปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD)

๔.สรุปผลการวิจัย
๔.๑ จากการศึกษาข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น
เพศชาย จํานวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๐ เพศหญิงจํานวน ๑๖๙ คนคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๐
มีกลุ่มอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จํานวน ๑๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔๐ มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
จํานวน ๑๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๐ มีบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการคน คิดเป็นร้อยละ
๗๕.๖๐ และมีประสบการณ์การทํางาน ๓๑ ปีขึ้นไป จํานวน ๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๐
๔.๒ จากการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่ อ ภาวะผู้นําตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
และยั ง พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต่ อ ภาวะผู้ นํ า ตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( Χ =๔.๐๒) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ อยู่ในระดับที่มาก ได้แก่
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ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

๑.ทาน (การให้) ๒.ปิยวาจา (การกล่าววาจาสุภาพ) ๓. อัตถจริยา (การสงเคราะห์ผู้อื่น) ๔. สมานัตตตา
(การวางตนเสมอต้น เสมอปลาย) โดยประมวลสรุปให้เห็นภาพดังนี้
๑. ด้านทาน ครูและบุคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้านทาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนรู้จักให้ เสียสละ แบ่งปัน มีน้ําใจไมตรี มีความโอบอ้อม
อารี ให้ความไว้วางใจในการทํางานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และให้คําปรึกษาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความจริงใจ และควรให้ความเมตตาเอ็นดูแก่นักเรียนและผู้ร่วมงานมากขึ้น และ
ควรมีการเปิดใจรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ควรสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทุกระดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์๕๑
๒. ด้านปิยวาจา บุคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้านปิยวาจา โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการกล่าววาจาสุภาพ มีหลักการ มีสาระ ถูกกาลเทศะ เป็นที่
ประทับใจแก่ผู้ร่วมสนทนา แต่ไม่ควรแสดงอาการหรือกล่าวด้วยน้ําเสียงที่มีอารมณ์ฉุนเฉียว และควรมี
วาทศิลป์ที่ดึงดูดใจผู้ฟังให้คล้อยตามตอบสนองงานให้ได้รับมอบหมายด้วยวามเต็มใจ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ๕๒ สมหมาย บัวจันทร์, พันตรี
๓. ด้านอัตถจริยา บุคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้านอัตถจริยา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความตั้งใจทํางานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม มี
ความเอื้อเฟื้อและให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ําใจ ควรลดขั้นตอนการ
ให้บริการลงให้กระชับและสะดวกรวดเร็วขึ้น ควรมีความยืดหยุ่นในการบริหารงานมากขึ้น เพื่อลดความ
ตรึงเครียดและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราชันย์ ธงชัย, พัน
โท๕๓
๔. ด้านสมานัตตตา บุคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้านสมานัตตตา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนการวางตนที่เหมาะสมตามกาลเทศอย่างเสมอต้น
เสมอปลาย มีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดี มีอัธยาศัยดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีภาวะผู้นําเป็นที่

๕๑

อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์, “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
ฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณลงราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
๕๒
สมหมาย บัวจันทร์,พันตรี, “การวิเคราะห์และยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของสํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑.
๕๓
ราชันย์ ธงชัย,พันโท, ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการลงบัญชีทหารกองเกินตาม
แนวสังคหวัตถุ ๔ ของหน่วยงานสัสดีอําเภอเมือง จังหวัดระยอง”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๙๒.
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ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

เคารพของครูและนักเรียน และควรสร้างสามัคคีในองค์การให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้อง
กับหลักธรรมของ รภัสสา พานิกุล ก๕๔
๔.๓ จากการเปรี ย บเที ย บภาวะผู้ นํ า ตามหลั ก สั ง คหวั ต ถุ ๔ ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
๑.เพศ บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากสถานภาพแตกต่างกัน จึงทําให้ความเข้าใจต่อภาวะ
ผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ จึงต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย กนิษฐา กุลกนิษฐ ทําวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม” ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๔๘ และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ า มีความพึ งพอใจต่อการให้บริ การอยู่ในระดับมากทุกด้านลําดับ
ค่าเฉลี่ย คือ ด้านอัตถจริยา ด้านทาน ด้านสมานัตตตา และด้านปิยวาจา
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามแนวสังคหวัตถุ ๔
ของสํ า นั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ น ครปฐม โดยจํ า แนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ทํ า ให้
ประชาชนมีความพึงพอใจแตกต่างกัน ได้แก่ จํานวนครั้งในการใช้บริการต่อปี ส่วนปัจจัยที่ทําให้
ประชาชนมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันตามระดับสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว้ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน๕๕
๒.อายุ บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้ นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากอายุแตกต่างกัน จึงทําให้ความเข้าใจต่อภาวะผู้นําตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จึงต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูปลัดวันชาติ วิชาโต (ยอดดําเนิน) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของวัดนครสวรรค์ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน

๕๔

รภัสสา พานิกุล, “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดหางานของรัฐตามหลักสังคหวัตถุ ๔ :
กรณีศึกษาศูนย์จัดหางาน กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณลงราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓.
๕๕

กนิษฐา กุลกนิษฐ,“ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณลงราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓.
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ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของวัดนครสวรรค์ตาม
หลักสังคหวัตถุ๔ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของวัดนครสวรรค์โดยรวมไม่แตกต่างกัน๕๖
๓. ระดับการศึกษา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าครูและบุคลากรในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นํา
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ อยู่ในระดับที่มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ วิจัยเรื่อง
ความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตามหลักสังคหวัตถุ
๔ กรณีศึกษาอําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานส่วน
ตําบลต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พนักงานส่วนตําบลที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการ บริหารตามหลักสังคหวัตถุ ๔ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ส่วน
พนักงานส่วนตําบลที่มีเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย๕๗
๔. บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรที่มีบุคลากรทางการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า บุคลากรที่มีบุคลากรทาง
การศึกษาต่างกัน จะความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระสักชัย จิตฺตสุโภ (ลุ่ยดี) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของสํานักงานเทศบาลนครสวรรค์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าปะชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ อยู่ในระดับมากทุกด้าน
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
สํานักงานเทศบาลนครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามที่มี อายุ
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔
ของสํานักงานเทศบาลนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน๕๘
๕๖

พระครูปลัดวันชาติ วิชาโต (ยอดดําเนิน), “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของวัด
นครสวรรค์ตามหลักสังคหวัตถุ ๔”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔.
๕๗
ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ, “ความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ กรณีศึกษาอําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณลงราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓.
๕๘
พระสักชัย จิตฺตสุโภ (ลุ่ยดี), “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
สํานักงานเทศบาลนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔.
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๕. ประสบการณ์ทํางาน บุคลากรที่มีป ระสบการณ์ทํา งาน ต่า งกัน มีค วามคิด เห็น ต่อ
ภาวะผู้นํา ตามหลัก สัง คหวัต ถุ ๔ ของผู้บ ริห ารโรงเรีย นมัธ ยมศึก ษา ในอํา เภอเมือ งนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงปฎิเสธสมมติ
ฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิษ์ฐภัค สิงหลกะ ได้ทํา การวิจัย เรื่อ ง “การศึก ษาการ
บริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาเอกชน เขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่
ในระดับมาก การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามวุฒิการศึกษา ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือ ปริญญาตรี กับวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นโดยรวมต่อการบริหารแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักคุณธรรม และด้านหลักความรับผิดชอบ ครูมีความคิดเห็น
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ สําหรับด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่งใส และ
ด้านหลักการมีส่วนรวม ครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามประสบการณ์การสอน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน๕๙
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ความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔
ของหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร
Satisfaction of students toward administration according to four
Brahmaviharas of watphruek wanchottikaram academic service
Unit,nakhonsawan buddhist college, phichip rovince
ดาวัลย์ สุขสมวัย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของ
หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์.
๑) เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ๒)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของหน่วยวิทยบริการ
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร ๓) เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร ประชากร คือ นิสิตหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร จํานวน ๑๔๔ รูป/คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ด้านเมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา ผู้บริหารควรนําหลักพรหมวิหารธรรม มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานภายในองค์กร
เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่ผู้ใต้บังคับบัญชา ความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารงานตาม
หลักพรหมวิหาร ๔ ของหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัด
พิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ=๔.๐๔) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ=๔.๑๗) ในด้านเมตตา ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (μ=๓.๙๗) ใน
ด้านมุทิตา
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของหน่วยวิทยบริการ
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร ดุลพินิจในด้านความเมตตาของ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แต่ละท่านไม่เท่ากัน บางท่านมีความอนุเคราะห์ดี บางท่านเข้มงวดในกฎเกณฑ์
มากเกินไป นิสิตไม่ได้รับคําปรึกษาจากคณาจารย์อย่างเพียงพอ หน่วยฯ ขาดการแสดงออกถึงมุทิตา
จิตที่ดีต่อกันในเวลาที่นิสิต หรือคณาจารย์ได้รับตําแหน่ง หน้าที่ การงาน การสนับสนุนให้นิสิตมี
ความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นยังไม่ทั่วถึง การปฏิบัติตนต่อนิสิตทุกคนยังไม่ค่อยเท่าเทียมกัน ขาด
การชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่บริการบกพร่องบางส่วน ข้อเสนอแนะควรจัด
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ให้มีการประชุมกันของคณาจารย์เจ้าหน้าที่ รวมถึงมีตัวแทนนิสิตเข้าร่วมเพื่อให้ทราบความต้องการ
ของกันและกัน ปรับปรุงระบบ ระเบียบ แบบแผนต่างๆ ในหน่วยฯ ควรมีคณะกรรมการในการทํางาน
ร่วมตัดสินใจ เพิ่มบุคลากร เจ้าหน้าที่ ให้เหมาะสม จัดหาทุนการศึกษาแก่นิสิตที่มีความตั้งใจเรียนดี
ประพฤติดี จัดให้มีชั่วโมงสําหรับให้คําปรึกษาแก่นิสิต จัดกิจกรรมมุทิตาจิต ส่งเสริมบุคคลภายใน
องค์กร และบุคคลที่มีคุณต่อหน่วยฯ สนับสนุนให้นิสิตมีความรู้ในทุกด้านพร้อมการปฏิบัติตนต่อนิสิต
อย่างเท่าเทียมกันโดยยึดกฎระเบียบข้อบังคับเดียวกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

ABSTRACT
The objectives of this study were: 1) to study concepts and theories of
satisfaction toward administration according to four Brahmaviharas, 2) to study the
satisfaction of students toward the administration according to the four
Brahmaviharas of Wat Phruek Wan Chottikaram Academic Service Unit, Nakhonsawan
Buddhist College, Phichit Province, and 3) to study problems, barriers and suggestions
for the administration according to the four Brahmaviharas of Wat Phruek Wan
Chottikaram Academic Service Unit, Nakhonsawan Buddhist College, Phichit Province.
The population of the study was 144 students of Wat Phruek Wan Chottikaram
Academic Service Unit, Nakhonsawan Buddhist College, Phichit Province. The
instrument of the study was the questionnaires. The analysis of data used Statistical
Package for Social Science. The statistics used frequency, percentage, mean and
standard deviation.
The results of the study found that the administators should apply the
four Brahmaviharas: Metta, Karuna, Mudita and Upekkha for the administration within
the organization to make the love and the harmony in the organization. The
satisfaction of the students toward the administration according to the four
Brahmaviharas of Wat Phruek Wan Chottikaram Academic Service Unit, Nakhonsawan
Buddhist College, Phichit Province was high in the overall. When considering each
aspect, it was found that the satisfaction of the students toward the administration
according to the four Brahmaviharas was in the highest level for Metta but the lowest
level for Mudita.
For the problems and barriers of the administration according to the four
Brahmaviharas of Wat Phruek Wan Chottikaram Academic Service Unit, Nakhonsawan
Buddhist College, Phichit Province, the discretion for Metta of each teacher and staff
was different. Someone helped well, but someone was strict in the regulations. The
travelling for the study was too difficult because the bus did not go to the
organization. Therefore, the students must pay the fare more than. The staffs had a
little for the contact and a lack of the obvious standpoint for helping the students in
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the scholarship and travelling or a lack of the image for helping the society. The
students did not get the advice from the teachers sufficiently. The organization had a
lack of the expression in the good mind prosperity together. There was a little
supporting the students to get the knowledge and the capacity throughout. The
behavior of the staffs to the students was not equal. The suggestions were that it
should have the meeting of the teachers, the staffs, and the students to know the
requirements each other and to improve the system, the regulation and the custom
in the organization. The organization should have the work committee to decide
together, increase the personnel and the staffs appropriate, and provide the
scholarship for the good students. Moreover, the organization should provide the
time for giving the advice to the students, promote the personnel within the
organization and the personnel that give the benefit to the organization and support
the students for getting the knowledge. The staffs should conduct to the students
equally to the sustainable development.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ร่วมกับ
คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ได้ดําเนินการเปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
(ป.บส.) ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ โดยมี
พระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรม ได้สมัครเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จํานวน ๘๐
รูป เป็นรุ่นแรก
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ร่วมกับพระราชพุฒิเมธี เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร และคณะสงฆ์
จังหวัดพิจิตร จึงมีความเห็นชอบร่วมกันในการที่จะขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อรองรับ
ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาแก่คณะสงฆ์ ใน
เขตจังหวัดพิจิตร ให้สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาวิชาการทางพุทธศาสนา สําหรับสนองความต้องการ
ด้านการศึกษาของพระสังฆาธิการผู้ดํารงตําแหน่งทางปกครอง ครูสอนปริยัติธรรม และพระภิกษุ
สามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ตลอดจนประชาชนผู้สนใจศึกษาวิชาการทางพุทธ
ศาสนาในระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้หลากหลาย และมีความเป็นเลิศ ในด้านวิชาการทางพุทธ
ศาสนา ซึ่งจะเป็นรากฐานสําคัญในด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ชุมชนและสังคมโดยรวม จึง
ได้จัดทําโครงการเปิดหน่วยวิทยบริการฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อให้พระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ภาค ๔ หนเหนือ ได้
พัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจภารกิจคณะสงฆ์ สามารถปฏิบัติตามนโยบายของคณะสงฆ์ไปใน
แนวทางเดียวกัน
๒. เพื่อให้พระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ภาค ๔ หนเหนือ ได้นํา
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์และ
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ผลดีแก่วัด กิจการคณะสงฆ์ กิจการพระศาสนา และพัฒนาชุมชน สังคมให้ยั่งยืน โดยเผยแผ่ธรรมะสู่
ประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อให้นําแนวทางและหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการ รวมทั้งพระภิกษุ – สามเณร ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ภาค ๔ หนเหนือ ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องเดินทางข้าม
ไปเรี ย นที่ จั ง หวั ด นครสวรรค์ หรื อ พิ ษ ณุ โ ลก อั น จะเป็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบุ ค ลากรทาง
พระพุ ท ธศาสนาให้ มี โ ลกทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกล รวมทั้ ง มี ศั ก ยภาพที่ จ ะพั ฒ นาตนเอง และกิ จ การ
พระพุทธศาสนาโดยส่วนรวม ให้มีความเจริญมั่นคงถาวรยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติโดยมีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วันที่ ๑๖
มิถุนายน ๒๕๕๒ ให้เปิดหน่วยวิทยบริการฯ ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒
เป็นต้นไป และคณะกรรมการบริหารหน่วยมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แต่งตั้ง พระณรงค์
กิตฺติธโร น.ธ.เอก, บธ.บ., พธ.บ., พธ.ม. (ปรัชญา) เป็นรักษาการผู้อํานวยการหน่วยฯ
ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สําคัญและมีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพยากรใด ๆ เพราะบุคคลเป็น
ปัจจัยพื้นฐานสําคัญที่จะเป็นตัวกําหนดความสําเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ๖๐ การขาดทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพ ย่อมเป็นสาเหตุแห่งความสูญเสียของหน่วยงานทุก ๆ ระดับ ดังนั้น การพัฒนา
คุณภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน จึงเป็นสิ่งสําคัญและ
จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับหน่วยงาน สําหรับเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ ที่สําคัญ
คือการศึกษา เพราะการศึกษาจะเป็นปัจจัยช่วยให้การพัฒนามนุษย์มีความสมบูรณ์ ทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงได้กําหนดวัตถุประสงค์หลักการจัดการศึกษา ดังความในมาตรา
๖ ว่ า “การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งเป็น ไปเพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ งร่ า งกาย จิ ต ใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข”๖๑
พระภิ กษุสามเณร นับเป็นบุคลากรหลั กของพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นศาสนา
ทายาทผู้สืบอายุพระพุทธศาสนา โดยตรง กิจการพระพุทธศาสนาจะเจริญมั่นคงหรือเสื่อมโทรม ก็
ขึ้นอยู่กับพระภิกษุและสามเณรเป็นสําคัญ ดั งนั้น การพัฒนาพระภิกษุสามเณร ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และมีความสามารถจะดํารงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง คณะ
สงฆ์ได้อาศัยเครื่องมือที่เรียกว่าการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของพระภิกษุสามเณรดังกล่าว โดยจัด

๖๐

ธงชัย สันติวงษ์ , การบริ หารงานบุคคล , (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,๒๕๔๒,)หน้ า

๔๗.
๖๑

สนามหลวงแผนกบาลี, คู่มือวิชาแผลไทยเป็ น มคธ ป.ธ.๔-๕ วิชาแต่งไทยเป็ น มคธ ป.ธ.๙,
กรุงเทพมหานคร : ฟองทองเอ็นเตอร์ ไพร์ , ๒๕๔๔, หน้ า ๕.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๒๐๑

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

การศึกษาเป็น ๓ แผนก คือ ๑) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ๒) การศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม ๓) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา๖๒
หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร
ตั้งอยู่ที่ภายในวัดพฤกษะวันโชติการาม ตําบลตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้รับ
อนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มิ ถุ น ายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๒ โดยคณะสงฆ์ จั ง หวั ด พิ จิ ต รและ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดยเปิด
โอกาสให้พระภิกษุและสามเณรได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนทั้งวิชาด้านศาสนาและทางโลกทําการเปิด
การเรียนการสอนในสาขาและหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ทําการขออนุมัติเปิด
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์มีพระสังฆาธิการเข้าเรียนจํานวน ๘๐ รูป และมี
อาจารย์พิเศษ จํานวน ๑๐ รูป/คน
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ทําการขออนุมัติเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ
เชิงพุทธ หลักสูตร ๔ ปี มีพระนิสิตจํานวน ๕๕ รูป และหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ มีพระนักศึกษา จํานวน ๖๐ รูป และมีอาจารย์พิเศษ จํานวน ๑๑ รูป/คน เจ้าหน้าที่ ๒ รูป/
คน
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ทําการขออนุมัติเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ
เชิงพุทธ หลักสูตร ๔ ปี มีพระนิสิตจํานวน ๓๕ รูป และหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ มีพระนักศึกษา จํานวน ๕๐ รูป มีอาจารย์ประจํา จํานวน ๕ รูป และอาจารย์พิเศษ จํานวน
๑๐ รูป/คน เจ้าหน้าที่ ๓ รูป/คน
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทําการขออนุมัติเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
(เอกบริหารรัฐกิจ) มีเป้าหมายรับนิสิต จํานวน ๕๐ รูป/คน และมีอาจารย์ประจํา จํานวน ๕ รูป/คน
และอาจารย์พิเศษ จํานวน ๑๖ รูป/คน เจ้าหน้าที่ ๖ รูป/คน จากความเป็นมาและความสําคัญของ
ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารงานตามหลัก
พรหมวิหาร ๔ ของหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร
ด้วยเหตุผลที่ว่านิสิตมีความคิดเห็นอย่างไรต่อความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔
และศึกษาปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการบริการงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ที่เหมาะสม สําหรับ
หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูล
สําหรับพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของ
หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร
๒.๒ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔
ของหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร
๖๒

ชําเลือง วุฒิจันทร์ , การพัฒนากิจกรรมคณะสงฆ์และการพระศาสนาเพือความมันคง
แห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๒๖, หน้ า ๑๐๖.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๒๐๒

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

๒.๓ เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานตามหลักพรหม
วิหาร ๔ ของหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร

๓.วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
วั ด พฤกษะวั น โชติ ก าราม จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ซึ่ ง มี จํ า นวน ๑๔๔ รู ป /คน เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่
ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

๔.สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาทําให้ทราบว่า ความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารงานตามหลักพรหม
วิหาร ๔ ของหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ=๔.๐๔) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ความพึงพอใจของนิสิตต่อการ
บริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ ด้านเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา อยู่ในระดับมากทุกด้าน
มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.ด้านเมตตา ดุลพินิจในด้านความเมตตาของ คณาจารย์ เจ้าหน้ าที่ แต่ล ะท่ านไม่
เท่ากัน บางท่านมีความอนุเคราะห์ดี บางท่านเข้มงวดในกฎเกณฑ์ การเดินทางมาเรียน ลําบากมาก
เพราะรถโดยสารไปไม่ถึงหน่วยฯ ต้องจ้างรถไปส่งเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แก่สังคมยัง
น้อย บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่จะติดต่อประสานงานยังมีน้อย
๒.ด้ านกรุณ า ยังขาดจุดยืนที่ชัดเจนในการให้การอนุเคราะห์ แก่นิสิต ที่ลําบากด้าน
ทุนการศึกษา การเดินทาง หรือยังขาดภาพพจน์ในการช่วยเหลือสังคม การดูแลทุกข์สุข ของนิสิต
ขาดขวัญและกํ าลั งใจ ขาดการมี ส่ วนร่วมจัดทํากิจกรรมสงเคราะห์ ร่ วมกั บนิ สิ ตคฤหั สถ์ นิ สิ ตไม่
สามารถได้รับคําปรึกษาจากคณาจารย์อย่างเพียงพอ
๓.ด้านมุทิตา หน่วยฯ ยังขาดการแสดงออกถึงมุทิตาจิตที่ดีต่อกันในเวลาที่นิสิต หรือ
คณาจารย์ได้รับตําแหน่ง หน้าที่ การงาน ยังไม่เป็นภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างแท้จริง การสนับสนุน
ให้นิสิตมีความรู้ ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ยังไม่ทั่วถึง บางครั้งไม่ได้กําลังใจในการกระทําความดี
๔.ด้านอุเบกขา ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตนต่อนิสิตทุกคนยังไม่ค่อยเท่า
เทียมกัน ยังขาดการชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่บริการไม่ค่อยดี บางส่วนไม่
ค่อยต้อนรับขับสู้กับนิสิต จนทําให้รู้สึกว่าไม่เป็นกันเอง การปรับปรุงระบบ ระเบียบ แบบแผนต่างๆ
ในหน่วยฯ ควรมีคณะกรรมการในการทํางานร่วมตัดสินใจ
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ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
สถานีตํารวจภูธรพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
The morale in the performance of non-commissioned
Police officers at Phayuhakhiri Police Station, Nakhonsawan Province.
พ.ต.ท.บริสุทธิ์ อธิจิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุป ระสงค์ ๑.เพื่ อ ศึ ก ษาขวัญ และกํ า ลัง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนสถานีตํารวจภูธรพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ตามแนวทางพุทธศาสนา
๒. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวนสถานีตํารวจภูธรพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลการศึกษาวิจัยโดย
วิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน ๙๕ นายการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน ๘๗ นาย คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑.๕๔ มีอายุ ๔๐ - ๔๙ ปี จํานวน ๕๖ นาย คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๕ การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจํานวน ๕๖ นาย คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๕ ระดับชั้นยศ ด.ต. จํานวน ๓๒ นาย คิดเป็นร้อย
ละ ๓๓.๖๘ ตําแหน่ง งานป้องกันปราบปราม จํานวน ๔๖ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๒ มากกว่า ระดับ
เงินเดือน ๒๐,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๘
ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนสถานีตํารวจภูธรพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ตามหลักพรหมวิหาร
๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๘๘) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ตรง
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการบุคลากรให้อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข การกําหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กรมีการแบ่งงานกันทําและการกระจายอํานาจการทํางานเป็น
ทีมงานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการใช้คนให้เหมาะกับงานการ
ควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กรรวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กรเพื่อ
เสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเฉพาะ ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน จึงมีลักษณะจํากัด ผลการศึกษาที่ได้อาจไม่ครอบคลุมหรือเป็นตัวแทน
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ได้ทั้งหมด ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปจึงควรศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ตํารวจชั้นสัญญาบัตรเพื่อเปรียบเทียบต่อไป

ABSTRACT
The objectives of this study were: 1) to study the morale in the
performance of non-commissioned police officers at Phayuhakhiri Police Station,
Nakhonsawan Province, and 2) to study ways for the promotion of in the morale in
the performance of non-commissioned police officers at Phayuhakhiri Police Station,
Nakhonsawan Province by classifying on the personal factors. this research applied
Survey Research. The sample of the study was 95 non-commissioned police officers
at Phayuhakhiri Police Station, Nakhonsawan Province. The instrument of the study
was the questionnaires. The analysis of data used Statistical Package for Social
Science. The statistics used Frequency, Percentage, Mean, and Standard deviation.
The results of the study found that overall, the majority of respondents
were male, 87 percent said 91.54 ages 40-49 years, 56 percent said 58.95 a bachelor's
degree, 56 percent said 58.95 level. rank D.t. 32 percent said 33.68 46 jobs suppress
48.42 percent higher than the salary of 20,000 to 25,000 bath 11 was 11.58 percent.
The level of the morale in the performance according to the four
Brahmavihara of non-commissioned police officers at Phayuhakhiri Police Station,
Nakhonsawan Province was in high level. When considering each aspect, it was found
that the level of the morale in the performance according to the four Brahmavihara
of non-commissioned police officers at Phayuhakhiri Police Station, Nakhonsawan
Province was in high level. The hypothesis was accepted.
The problems, barriers and suggestions for the morale in the
performance according to the four Brahmavihara of non-commissioned police officers
at Phayuhakhiri Police Station, Nakhonsawan Province were the police officers should
apply Dhamma principle in the personnel administration, set the structure of the
relationship between the members within the organization, distribute the working
and the power in the working, recruit the new personnel, develop the personnel,
control the working quality within the organization , and also have the problem
solving process within the organization to promote the morale in the performance
of the non-commissioned police officers.
In this study, a case study. Morale in the operation of the Police
Commissioner. It has limited features. The results obtained may not reflect or
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represent them all. So, the next time they should study the morale in the work of
police officers commissioned to compare to.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีอํานาจหน้าที่ต่อสังคมโดยตรงมี
บทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในด้านการบําบัดทุกข์บํารุงสุข อํานวยความยุติธรรม การ
บริการประชาชน และภารกิจด้านอื่นๆ เช่น ภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดย
การออกตรวจ ดูแลบุคคลและสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พร้อมทั้งปราบปรามจับกุมผู้กระทําความผิด การตั้งจุดตรวจจุกสกัดเพื่อป้องกันและตรวจค้นจับกุม
ผู้กระทําความผิด, ภารกิจงานจราจร มีหน้าที่ช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไป
มาและจับกุมผู้ฝ่าฝืน, ภารกิจงานสอบสวน มีหน้าที่รับแจ้งความร้องทุกข์ ทําสํานวนการสอบสวนเพื่อ
มีความเห็นทางคดี, ภารกิจงานสืบสวน มีหน้าที่ในติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดีต่างๆ คดีค้างเก่า คดี
หมายจับ และติดตามจับกุมคนร้ายก่อเหตุฉกรรจ์และเหตุอื่นๆหลังมีการกระทําความผิด การติดตาม
และคุ้มครองพยาน ร่วมกับพนักงานสอบสวนในการตรวจที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานทาง
คดี, ภารกิจงานอํานวยการ มีหน้าที่ในการบริหารงานเอกสาร ให้บริการประชาชนบนสถานีตํารวจ
เช่น จัดทําหนังสือภายในหนังสือภายนอกรวมทั้งประสานงานอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้
มาใช้บริการบนสถานีตํารวจ, ภารกิจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติจึงไม่มีที่สิ้นสุด ในขณะเดียวกัน
รูปแบบพฤติการณ์และความซับซ้อนของอาชญากรรมก็ไม่มีสิ้นสุด(สมพงษ์ เกษมสิน, ๒๕๑๗) มนุษย์
มีความต้องการอยู่เสมอและไม่สิ้นสุดเมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการอย่างอื่น
จะเข้ามาแทนที่อีก ทําให้ข้าราชการตํารวจทุกฝ่ายงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลําบากเสี่ยงภัย
ทุกขณะอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
จากความสํ าคั ญ ของบทบาทภารกิจ หน้าที่ ของตํา รวจและรู ปแบบลั ก ษณะงานของ
ตํารวจที่กล่าวมาข้างต้นการทําหน้าที่ที่ดีของตํารวจจึงต้องมีขวัญและกําลังใจในด้านต่างๆเช่น ๑.
ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานที่พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ,ความร่วมมือร่วมใจ,
ความรักศักดิ์ศรีในหน้าที่ตํารวจ ความต้องการที่จะอยู่จนเกษียณอายุราชการ ๒. ด้านความเพียงพอ
ของรายได้ มีรายได้เพียงพอกับการดําเนินชีวิตของตํารวจพร้อมครอบครัวเหมาะสมตามอัตภาพ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ๓. ด้านโอกาสก้าวหน้าในราชการ มีการเลื่อนขั้น,มีการ
เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่ง ๔. ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน การพิจารณาความดีความชอบ, การจัดให้
ปฏิบัติหน้าที่, การให้โอกาสให้ความเสมอภาค ๕. ด้านสวัสดิการในหน่วยงาน มีที่อยู่อาศัยดี,มีการ
รักษาพยาบาลดี, มีการช่วยเหลือดูแลในด้านอื่นๆแก่ตํารวจและครอบครัว ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่
องค์ ก รให้ ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด คื อ ความรู้ สึ ก ของคนหรื อ ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในองค์ ก รนั้ น นั่ น เอง
(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ๒๕๓๕)
ข้าราชการตํารวจเป็นอาชีพที่ต้องทํางานหนักเฉลี่ยวันละ ๒๔ ชั่วโมง และ ๗ วันต่อ
สัปดาห์ทําให้สภาพจิตใจหรือความรู้สึกของข้าราชการตํารวจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีต่อ
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สภาพ แวดล้อมต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ถึงความตั้งใจทําให้สังเกตได้จากแสดงออกทางบวกหรือทาง
ลบ(เอกรัตน์ เปาอินทร์ ,๒๕๔๒)
จากภาระหน้ า ที่ ดั ง กล่ า ว ถื อ ว่ า ข้ า ราชการตํ า รวจนั้ น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส องบทบาทใน
ขณะเดียวกั น คือบทบาทหน้ าที่รับ ใช้สังคม เป็นงานบริการบํ าบัดทุ กข์บํารุงสุ ขให้แ ก่สังคม และ
บทบาทในการควบคุ ม สั งคมในฐานะเป็ น ผู้รั ก ษากฎหมาย หมายถึ ง การบั ง คั บใช้ ก ฎหมาย เพื่ อ
คุ้มครองสังคมจากอาชญากรรมด้วยยุทธวิธีต่าง ๆ ตั้งแต่การออกตรวจภายในพื้นที่ต่าง ๆ จนกระทั้ง
การสืบสวนจับกุมผู้กระทําผิดมาฟ้องต่อศาล เพื่อการลงโทษนั้น ข้าราชการตํารวจทุกนายจะต้องตะ
หนักในเรื่องจริยธรรม ต้องยึดหลักคุณธรรมของตํารวจอย่างเคร่งคัด เช่น ในประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจ ข้อที่ ๖ เขียนไว้ว่า(พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ, ๒๕๕๑ ) ช้าราชการ
ตํารวจต้องยึดถืออุดมคติของตํารวจ ๙ ประการ เป็นแนวทางซึ่งนําการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่
เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ คือ ๑. เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ ๒. กรุณาปราณี
ต่อประชาชน ๓. อดทนต่อความเจ็บใจ ๔. ไม่หวั่นไหวต่อความยากลําบาก ๕. ไม่มักมากในลาภผล ๖.
มุ่งบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ๗.ดํารงตนในยุติธรรม ๘. การะทําการด้วยปัญญา ๙.
รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต นี้เป็นคุณธรรม ค่านิยมหลัก และอุดมคติของตํารวจ
ปัจจุบันวงการตํารวจ มักจะตกเป็นข่าวปรากฏในสื่อมวลชนในทางเสื่อมเสียอยู่เสมอ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ทําให้ตํารวจที่ดีขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน การศึกษาขวัญและ
กํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของตํ า รวจนั บ ว่ า มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ และคุ ณ ธรรมในการ
ปฏิบัติงานของตํารวจในทุกหน่วยงาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดขวัญนั้น มีหลายลักษณะ อัน
ได้แก่ ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านสังคม ซึ่ง
ต่างก็มีอิทธิพลพอที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระดับขวัญกําลังใจของบุคลากรภายในหน่วยงานได้
ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น หากเกิดปัจจัยดังกล่าวในเชิงลบ ก็ย่อมจะมีผลทําให้บุคลากรเกิดความเบื่อ
หน่าย มีความเย็นชาต่อกัน ไม่ตั้งใจทํางาน ขาดงานหรือลาพักโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอบ่อยๆ
สถานีตํารวจภูธรพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๘ ตําบล เนื้อที่
๓๒๘.๘๒ ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน มีข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
๙๕ นาย มีคดีอาญาเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๓ จํานวน ๙๑๑ คดี ด้วยพื้นที่และภารกิจดังกล่าวจึงทําให้
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนต้องทํางานอย่างหนัก
ปัญหาคือ การทํางานของข้าราชการตํารวจทุกฝ่ายงานแสดงออกถึงความเครียด ความ
เหนื่อยล้า มีเวลาในการอยู่ร่วมกับครอบครัวมีน้อย ประกอบกับผู้บังคับบัญชาสั่งการโดยบังคับต้องให้
ได้ผลงานตามสั่ง ไม่ได้มองดูเรื่องปัญหาอุปสรรค ทําให้สภาพขวัญและกําลังใจตํารวจลดน้อยลง ดั้ง
นั้นการสร้างเสริมขวัญและกําลังใจของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนของสถานีตํารวจภูธรพยุหะคีรี
จึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ และจําเป็น อนึ่งในการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวนนั้นมีความจําเป็นต้องรู้ปัจจัยสาเหตุที่สําคัญที่มีผลต่อขวัญและกําลังใจดังกล่าวด้วยเหตุนี้
และด้วยหลักพรหมวิหาร๔ แปลว่า ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม หรือธรรมประจําใจของพรหม
กล่ าวคื อ พรหมเป็นเทพเจ้าสู ง สุดในศาสนาพราหมณ์ที่ ส ร้างโลกและอภิบาลโลกตามทัศ นะของ
พราหมณ์ เพราะถือว่ามนุษย์เมื่ออยู่กันไปพอถึงกัปหนึ่งโลกจะพินาศ และพระพรหมจะสร้างโลก
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๒๐๗

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

ขึ้นมาใหม่ และจะลิขิตชีวิตมนุษย์ว่าจะเป็นอยู่อย่างไร แต่ทัศนะของพระพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ทุก
คนมีส่วนรับผิดชอบในการสร้างสรรค์และอภิบาลสังคม ด้วยเหตุนี้ ทุกคนต้องทําตัวให้เป็นพรหม
(แสวง บุญเฉลิมวิภาศ, ๒๕๔๓)
ดังนั้ น การสร้างเสริมขวัญ และกําลั งใจของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนของสถานี
ตํารวจภูธรพยุหะคีรี จึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ และจําเป็น อนึ่งในการสร้างขวัญและกําลังใจแก่
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนนั้นมีความจําเป็นต้องรู้ปัจจัยสาเหตุที่สําคัญที่มีผลต่อขวัญและกําลังใจ
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการสร้างเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวนสถานีตํารวจภูธรพยุหะคีรีตลอดจนถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุสําคัญที่มีผลต่อขวัญและ
กํ า ลั ง ใจดั ง กล่ า วทั้ ง นี้ ผ ลการศึ ก ษาวิ จั ย นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การส่ ง เสริ ม ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจของ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนสถานีตํารวจภูธรพยุหะคีรีต่อไป

๒.วัตถุประสงค์การวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
สถานีตํารวจภูธรพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ตามแนวทางพุทธศาสนา
๒.๒ เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวนสถานีตํารวจภูธรพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งเป็น
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนสถานีตํารวจภูธร
เมืองนครสวรรค์ จํานวน ๙๕ นาย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม แบบตรวจสอบ
รายการ (Check-list) และมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ
ค่าความถี่ (Frequencies) ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)

๔.สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน ๘๗ นาย คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑.๕๔ มีอายุ ๔๐ - ๔๙ ปี จํานวน ๕๖ นาย คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๕ การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจํานวน ๕๖ นาย คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๕ ระดับชั้นยศ ด.ต. จํานวน ๓๒ นาย คิดเป็นร้อย
ละ ๓๓.๖๘ ตําแหน่ง งานป้องกันปราบปราม จํานวน ๔๖ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๒ มากกว่า ระดับ
เงินเดือน ๒๐,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๘
ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนสถานีตํารวจภูธรพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ตามหลักพรหมวิหาร
๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๘๘) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ตรง
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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๒๐๘

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการบุคลากรให้อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข การกําหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กรมีการแบ่งงานกันทําและการกระจายอํานาจการทํางานเป็น
ทีมงานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการใช้คนให้เหมาะกับงานการ
ควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กรรวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กรเพื่อ
เสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน

๕.ข้อเสนอแนะ

๑.สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ควรกําหนดนโยบายการบริหารจัดการบุคลากรให้อยู่ด้วยกัน
อย่างสันติสุข โดยการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้
๒. ควรจัดทําแผนแม่บทพัฒนาองค์กรที่เกิดจากความคิดของประชาชนในองค์กร แบบเชิง
บูรณาการโดยมีทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมมือกันทําให้งานเกิดผลสําเร็จ
๓. ควรนํานโยบายผู้นําเข้าถึงประชาชน สามารถยับยั้งปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจะเป็นเชิงพุทธที่
สมบูรณ์แบบ
๔. มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม
๕. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทุกนายมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
๖. ใช้หลักการจัดการองค์ความรู้ KNOWLEDG MANAGEMENT โดยมีการจัดประชุมทุก
สัปดาห์ เพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์กันพบปะพูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคยเป็นระยะ
๗. ทําการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ ให้มีวิสัยทัศน์ มีการจัดการ มี
มนุษยสัมพันธ์ ตามหลักพรหมวิหาร๔
๘. มีการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีในองค์กรสร้างกําลังกาย
และกําลังใจให้ดีและพัฒนาต่อไป
๙. นํานโยบายผู้นําเข้าถึงประชาชนโดยเจาหน้าที่ตํารวจทุกนายต้องเข้าถึงเข้าใจความ
ต้องการประชาชนในพื้นที่
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม

เอกสารอ้างอิง

พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ ปรับปรุงใหม่, “ฉบับสมบูรณ์”ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ, ๒๕๕๑., กรุงเทพมหานคร : สูตรไพศาล, ๒๕๕๒-๒๕๕๔.
สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม่, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๗.
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ภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรมของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
Leadership according to sappurisadhamma of lord mayor of
Nakornsawan province

บทคัดย่อ

ธันยชนก ขํากระแสร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

การศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ : มี
วัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษาภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ตาม
ทัศนะของบุคลากร (๒) เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของบุคลากรต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของ
นายกเทศมนตรี นครนครสวรรค์โดยจําแนกข้ อมูลส่วนบุคคล (๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินของภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
การดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่ าง จํานวน ๒๙๑ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็ บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
วิ เคราะห์ข้ อมู ลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสํ าเร็จรูปเพื่อการวิ จัยทางสั งคมศาสตร์ โดยใช้สถิ ติ
ค่ าความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะทําการ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheff’) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕
ผลการวิจัย พบว่า
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสั ปปุริสธรรม ของนายกเทศมนตรีนคร
นครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับ มาก
ทุกด้าน
เมื่ อเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของบุ คลากรต่ อภาวะผู้ นํ า ตามหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม ของ
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ
และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ผลการสมมติฐาน พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ ของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ด้านอายุ และด้านการศึกษา ไม่แตกต่างกัน
ส่วนด้านเพศ สถานภาพการตอบแบบสอบถาม และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แบะมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑
ข้อเสนอแนะของภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
ผู้บริหารควรจัดทําแผนงบประมาณในแต่ละโครงการให้ครอบคลุม และคุ้มค่า เพื่อดําเนินนโยบาย
ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ควรมีการแต่งตั้งคณะทํางานลงพื้นที่สํารวจ ความคิดเห็นของบุคคลากร
และประชาชนก่อนที่จะจัดทําแผน หรือโครงการออกมาให้เป็นรูปธรรม
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ABSTRACT
The objectives of this study were: 1) to study leadership according to
Sappurisadhamma of Lord Mayor of Nakhonsawan Province, 2) to compare opinion of
the personnel toward the leadership according to Sappurisadhamma of Lord Mayor
of Nakhonsawan Province by classifying on the personnel factors, and 3) to study
problems, barriers, and suggestions for the performance of the leadership according
to Sappurisadhamma of Lord Mayor of Nakhonsawan Province.
This research applied Survey Research. The sample of the study was 291
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, t-test and F-test by One Way ANOWA and Least Significant
Difference: LSD at 0.05 statistical significance.
The results of the study found that
Overall, the personnel had the opinion toward the leadership according to
Sappurisadhamma of Lord Mayor of Nakhonsawan Province in high level. When
considering each aspect, it was found that the theses were in high level in all
aspects.
For the comparison of the opinion of the personnel toward the leadership
according to Sappurisadhamma of Lord Mayor of Nakhonsawan Province by
classifying on the personal factors: sex, age, educational degrees, status and income
per month, it was found that the sex, the status and the income per month were the
factors that influenced the different opinion of the personnel toward the leadership
according to Sappurisadhamma of Lord Mayor of Nakhonsawan Province at 0.05 of
statistical significance. The hypothesis is accepted. However, the age, and the
educational degrees were the factors that did not influence the different opinion of
the personnel toward the leadership according to Sappurisadhamma of Lord Mayor
of Nakhonsawan Province.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ปัญหาเกี่ยวกับผู้นําที่มักเกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน ผู้นําบริหารงานอย่างไม่มีความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน ใช้อํานาจโดยมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง และยึดหลัก
ประโยชน์นิยมเป็นใหญ่ โดยไม่คํานึงถึงความเสียหายขององค์กรหรือคนในสังคมส่วนใหญ่ การไร้ซึ่ง
คุณ ธรรม จริ ย ธรรมอั น เกี่ ย วกั บ บทบาท และหน้ าที่ ข องการเป็ น ผู้นํ า ที่ดี ใ นสั งคมไทยยุ ค ปั จจุ บั น
คุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งในการดําเนินบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นําที่
ดี หากผู้นําขาดซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมทําให้ผู้นํานั้นขาดความชอบธรรมต่อการทําหน้าที่ใน
องค์กรนั้นด้วย ผู้นําจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอิงหลักพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักธรรมคําสั่งสอนของ
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องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาปรับใช้ ภายใต้ภาวะการณ์เช่นนี้ การเป็นผู้นําที่ดีที่ประพฤติตาม
หลักพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะนําองค์กรไปสู่เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด
จากความเป็ น มาและความสํ า คั ญ ของปั ญ หาข้ า งต้ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ยั ง
ต้ อ งการผู้ นํ า ที่ มี ค วามสามารถรั บ มื อ กั บ ทุ ก สถานการณ์ ปั ญ หาและสามารถปรั บ ตั ว กั บ ความ
เปลี่ยนแปลงของทิศทางการพัฒนาสังคมได้อย่างมีสติ และมีความชอบธรรม มีหลักธรรมในการ
บริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับหลักแนวคิดและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
คือ หลักสัปปุริสธรรม ซึ่งคุณสมบัติของผู้นําในทางพระพุทธศาสนาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ที่
เรียกว่า ธรรมของสัตบุรุษ เป็นผู้ประกอบด้วยหลักธรรม ๗ ประการ ว่าเป็นคนดี (สัตบุรุษ) คนที่
สมบูรณ์แบบหรือมนุษย์โดยสมบูรณ์ถือว่าเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ชาติ ถ้าหากใครมี
คุณธรรมของมนุษย์ที่แท้ ๗ ประการนี้ และสามารถประพฤติได้อย่างถูกต้องตามหลักการเหล่านี้แล้ว
ย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญ๖๓ ๑. ธัมมัญญุตา ความรู้จักธรรม รู้หลัก หรือ รู้จัก ๒. อัตถัญญุ
ตา ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ รู้จักผล คือ รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่
ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทําหรือความเป็นไปตามหลัก ๓. อัตตัญญุตา ความรู้
จักตน คือ รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลังความรู้ ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม
๔. มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี ๕. กาลัญญุตา ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอัน
เหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการประกอบกิจ กระทําหน้าที่การงาน ๖. ปริสัญญุตา ความรู้
จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม ๗. ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จัก
บุคคล คือ รู้ความแตกต่างแห่งบุคคล ซึ่งทั้งหลายเหล่านี้คือข้อเท็จจริงที่ผู้วิจัยต้องการที่จะนํามาเป็น
ตัวชี้วัดภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ผ่านความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นพนักงาน ในสํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้งนี้เพื่อนําบทสรุปภาวะผู้นํา
และหลักธรรมที่ดี มาเผยแพร่ต่อไป

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ตาม
ทัศนะของบุคลากร
๒.๒ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ศ นะของบุ ค ลากรต่ อ ภาวะผู้ นํ า ตามหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม ของ
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์โดยจําแนกข้อมูลส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการดําเนินของภาวะผู้นําตามหลักสัป
ปุริสธรรม ของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

๖๓

พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, ๒๕๓๒,
หน้า ๒๔๔-๒๔๖.
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๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) มีการดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน ๒๙๑ คน เครื่องมื อที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจั ยครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม
วิเคราะห์ ข้ อมู ลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสํ าเร็จรู ปเพื่อการวิ จัยทางสั งคมศาสตร์ โดยใช้ สถิ ติ
ค่ าความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะทําการ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheff’) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕

๔.สรุปผลการวิจัย

การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สําคัญ ภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริส
ธรรม ของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ โดยจะสรุปตามลําดับ ดังนี้
๑. ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชายจํานวน ๑๕๕ คน คิด-เป็นร้อยละ ๕๓.๒๖
มีอายุ ๒๕ – ๓๕
ปี ขึ้นไป จํานวน ๑๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๔ ระดับ-การศึกษา ปริญญาตรี จํานวน ๑๖๑ คน
คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๓ และมีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๔๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๙.๘๓
๒. ความคิดเห็นของบุคลากร สามารถสรุปผลและอภิปรายได้ดังนี้ คือ
โดยภาพรวม พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ใน
ภาพรวมในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก ( Χ = ๓.๙๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มาก ทุกด้าน
ด้านธัมมัญญุตา พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของ
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก ( Χ = ๓.๙๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ อยู่ใน
ระดับ มาก ทุกด้าน
ด้านอัตถัญญุตา พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของ
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก ( Χ =3.95) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า บุคลากรมี
ความคิดเห็นภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ อยู่ในระดับ มาก ทุก
ด้าน
ด้านอัตตัญญุตา พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของ
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๙๕) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ
พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
อยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน
ด้านมัตตัญญุตา พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของ
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( Χ = 3.89) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ
พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
อยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน
ด้านกาลัญญุตา พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของ
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๘๘) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ
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พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
อยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน
ด้านปริสัญญุตา พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของ
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( Χ = 3.92) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ
พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
อยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน
ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริส
ธรรม ของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก ( Χ =3.81) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ อยู่ใน
ระดับ มาก ทุกด้าน

๕.ข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นําตามหลักสัปปุริสธรรม ของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
ผู้วิจัยได้ข้อสรุปและการเสนอแนะไว้ดังนี้
๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. ผู้บริหารควรเสนอโครงการ และนโยบายที่จะเกิดขึ้นให้ตัวแทนประชาชนได้ทราบ
๒. ผู้ บ ริ ห ารควรจั ด เตรี ย มคู่ มื อ นโยบายแบบเข้ า ใจง่ า ย เพื่ อ จะเป็ น การให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีแนวทางในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อผลสําเร็จในอนาคต
๓. ผู้บริหารควรตั้งเป้ าหมายของทุกโครงการให้ ละเอียด รอบคอบ ก่อนที่จะมีการ
ดําเนินการ
๔. ผู้บริหารควรจัดทําแผนงบประมาณในแต่ละโครงการให้ครอบคลุม และคุ้มค่า เมื่อ
ดําเนินนโยบายแล้ว จะได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
๕. ผู้ บ ริ ห ารควรมี ค ณะทํ า งานลงพื้ น ที่ สํ า รวจความคิ ด เห็ น ก่ อ นที่ จ ะทํ า แผน หรื อ
โครงการออกมาให้เป็นรูปธรรม
๖. ในกรณีที่มีนโยบาย หรือโครงการที่ทําให้เกิดความซับซ้อน สบสน เข้ าใจยาก
ผู้บริหารควรชี้แจงถึงเหตุผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชนได้เข้าใจทั่วกัน
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ภาค ๔
บทความวิจัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
The factors of the encouragement to the morals and ethics of the
youths in muang district, nakhonsawan province
พระไพศาล จิตฺตสีโล ( สง่าชาติ )
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม” มีวัตถุประสงค์ ๑)
เพื่อศึกษาสภาพปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในทัศนะของนักเรียน ในเขต
อําเภอเมืองฯ จั งหวัดนครสวรรค์ ๒) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิ ดเห็นต่อปัจจั ยที่ส่งเสริม ให้
เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคลของนักเรียน และ ๓) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและนําเสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัย
ที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในเขต
อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๓๐๑ คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) และการสัมภาษณ์เพิ่มเติม โดยการสุ่มตัวอย่าง กําหนดขนาดการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยใช้การเปิดตารางของ Krejcie & Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
และสั ม ภาษณ์ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยหาค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test ) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA ) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทําการเปรียบเทียบรายคู่
โดยมีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD ) และสรุปข้อมูลปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรมอยู่ในภาพรวมระดับมาก ( Χ = ๓.๖๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ปัจจัย
ที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ด้านองค์กรทางศาสนา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( Χ = ๓.๙๙)
ส่วนในด้านภาครัฐ มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ( Χ = ๓.๔๒)
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม พบว่า เพศ,รายได้ของครอบครัว,ขนาดของครอบครัว, และเกรดเฉลี่ยสะสม ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งพบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ (t = -.๓๐๐, Sig =๐.๗๖๕)
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ คือ ทางด้านองค์กรทางศาสนา (t = -๒.๑๔๓, Sig =
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๐.๐๓๓) ส่วนนอกจากนั้น พบว่า ด้านครอบครัว, ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม, และด้านภาครัฐไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
แนวทางการพัฒนาต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอ
เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนควรคํานึงถึงหลักปัจจัยที่ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ ด้านครอบครัว, ด้านองค์กรทางศาสนา,ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม,
ด้านภาครัฐ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้การบริหารแก่บุคคลากรและนักเรียนใน
สถานศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ถือเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้
เนื่องจากบุคคลากร และนักเรียนทุกคนที่มาศึกษาหรือป ฏิบัติหน้าในการสอน ล้วนมีความแตกต่าง
กัน ทั้งด้านระดับชั้นความรู้ คุณวุฒิ วัยวุฒิ และอุปนิสัยใจคอ แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต่างมุ่งหวังและ
คาดหวังไว้ก็คือ คือ การได้รับการบริหารจัดการที่เป็นอย่างดีที่สุด ซึ่งสิ่งนี้มิอาจเกิดขึ้นได้หาก
บุคคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ขาดความรู้และ
หลักธรรมใน ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และขาดการนําไปปรับใช้จริง เพื่อที่จะได้นําหลักปัจจัยที่มา
ส่งเสริมในด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่ได้กล่าวมาแล้วไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตน สังคม และประเทศชาติ
ABSTRACT
This research entitled “The Factors of The Encouragement to the Morals
and Ethics of The Youths In Muang District,Nakhonsawan Province”having. the
objectives as follows :1) To study the Factors of The Encouragement to the Morals
and Ethics of The Youths In Muang District, Nakhonsawan Province. 2) To compare
the students’ opinions classifying by personal factors. And 3) To analyze the
problems and obstacles in order to encourage the youth for good behaviors in daily
life. The sample of this study composed of 301 students. The method of the
study was the survey research. The sample size of this study was identified by the
Table of Krejcie and Morgan. The research tool was questionnaire. The analysis of
data have been done by frequency, percentage, mean and standard deviation.
The test of hypotheses have performed by t – test and One Way ANOVA.
The results of the study have found that students’ opinions toward the Morals and
Ethics were in a high level ( Χ =3.69).Considering to each dimensions, the religion
organization had the highest mean score ( Χ =3.99). In the otherhand, the official
dimension was the lowest mean score ( Χ =3.42).
The test of hypotheses for Morals and Ethics by family income, family size
and grade point average have been statistical significant at .05 level. Only the Morals
and Ethics by gender was not significant at .05 level.
The suggestion for solving the problems of Morals and Ethics were as
follows: 1) The teachers and the administrators should realize the importonce of the
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four dimensions such as family dimension,religion dimension, community and
environment dimension and official dimension. 2) The good administration should be
used to solve the problems and obstacles to the school students in Muang
District,Nakhonsawan Province.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
เยาวชนเป็นวัยที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงจากภาวะเด็ก ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ทั้งสรีระ
ร่างกาย และจิตใจ อยู่ในระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อในการปรับจิตใจ หากไม่ได้ข้อแนะนําที่ดีจากผู้
ใกล้ชิดโดยเฉพาะพ่อแม่แล้วอาจจะทําให้เยาวชนตัดสินใจผิดๆได้ นักจิตวิทยาอเมริกันให้ความเห็นว่า
หลายคนที่เป็นอาชญากรนั้น เมื่อสืบสาวถึงอดีตพบว่า ล้วนมีปัญหามาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กของ
พ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวยากจนพ่อแม่ไม่มีการศึกษา หรือเด็กที่มาจากครอบครัว
ร่ํารวย พ่อแม่มีการศึกษาดีก็ตาม๑ เพราะเด็กทารกทุกคนไม่ได้มีจริยธรรมหรือหลักที่จะช่วยให้ตนมี
ความรับผิดชอบชั่วดีมาโดยกําเนิด หากแต่เด็กทุกคนมีความพร้อมที่จะเจริญทางจิตใจและสามารถ
รับรู้เรื่องความดีงามได้ตั้งแต่วัยแรกเกิด โดยขณะที่พ่อแม่เลี้ยงดูทารกความเข้าใจของพ่อแม่และ
ทารกในด้านความต้องการตลอดจนความรู้สึกต่างๆนั้น นับเป็นก้าวแรกของการพัฒนาความรู้สึกด้าน
ศีลธรรมและจริยธรรม อันนําไปสู่การแสดงพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ เป็นการพูด การคิดที่ประเมิน
ค่าเป็นดีเป็นชั่วได้ แม้ในสังคมไทยเองก็มีข่าวของการแก้ปัญหาความรุนแรงเกิดขึ้นมากมายเช่นกัน
ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นนั้นถือเป็นปลายทางของปัญหาแล้ว และพฤติกรรมอันก่อให้เกิดปัญหา
ทางสังคมต่างๆนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้จากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก
ผู้ใหญ่
ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจทําให้พ่อแม่ต้องไปประกอบอาชีพที่อื่น ไม่มีโอกาสได้
อยู่ใกล้ชิดกับลูก ปล่อยให้ลูกๆอยู่กับญาติๆ ได้แก่ ปู่,ย่าตา,ยาย เป็นต้น ด้วยวัยที่แตกต่างกันมากทํา
ให้บางครั้งเกิดการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน กลุ่มของวัยรุ่นจึงเลือกไปคบเพื่อนนอกบ้าน เพื่อนวัยรุ่น
ด้วยกันเองมักชักนําไปกระทําในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ถูกต้องดีงาม ไม่สนใจเรื่องของศาสนา เพราะมั่วสุม
หลงในกระแสแห่งความเจริญทางวัตถุ มั่วสุมกับสิ่งเสพติด ขับรถแข่ง ยกพวกตีกัน มีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันสมควร จึงเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ทั้งปัญหาการอยู่กินขณะเป็นนักเรียนนักศึกษาตาม
หอพักต่าง ๆ ปัญหาการตั้งครรภ์ การทําแท้ง ปัญหาการใช้เงินเกินตัว ฟุ่มเฟือยมือเติบ ปัญหาการขาย
ตัวทั้งชายและหญิง มองเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมดาไม่รักนวลสงวนตัวโดยเฉพาะผู้หญิง การตบ
ตีแย่งชิงผู้ชายตามคลิปที่สื่อต่างๆ นําเสนอแทบไม่เว้นในแต่ละวัน การมีรสนิยมสูงเกินฐานะ การ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมการแต่งตัวโดยเฉพาะแฟชั่นจากดาราต่างประเทศ ไม่สนใจในเรื่องการเรียน
และข้อสําคัญด้านพฤติกรรมของเยาวชนปัจจุบันคือ ไม่สนใจในเรื่องศาสนา คุณธรรมจริยธรรม ไม่
คํานึงเรื่องศีลธรรมอันถูกต้องดีงาม เอาแต่ความถูกใจเป็นหลัก ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองรวมทั้งสิ่งที่
๑

หน้า ๘๒.

มาตรี, “Raising a Moral Child” ,นิตยสาร NewsWeek, ฉบับพิเศษ (Fall/Winter ๒๐๐๐),
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ควรทําและไม่ควรทํา แยกแยะสิ่งดีกับชั่วไม่ถูก เชื่อมโยงระหว่างเหตุกับผลไม่ได้ ไม่รู้ภาวะของตัวเอง
และผู้ที่อยู่รอบข้างว่าควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไร เกิดการกระทําแต่สิ่งที่ถูกใจตนเองแต่กลับไม่
ถูกต้องในสังคมที่ตนเองอยู่ เป็นปัญหาทั้งแก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมอีกด้วย
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเด็ ก มี ค วามเห็ น ว่ า การที่ เ ด็ ก จะมี ส ามั ญ สํ า นึ ก ในการทํ า ดี ทํ า ชั่ ว นั้ น
จะต้องประกอบด้วยความรู้สึกนึกคิด และความเข้าใจว่า อะไรผิด อะไรถูก ซึ่งสามัญสํานึกในการทํา
ความดีเกิดขึ้นได้จากการสั่งสมไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยผิวเผิน อันหมายถึงเราต้องเรียนรู้เรื่องราวของ
จริยธรรมตั้งแต่ลืมตาดูโลกจนตลอดชีวิตของเราเอง โดยเด็กจะสามารถเรียนรู้ได้ตามช่วงวัย เพราะ
เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการประพฤติตนเป็นคนมีศีลธรรม และจริยธรรม แต่
ความสามารถนี้จะหมดไปได้หากเด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวย เช่น เด็กที่ถูกทารุณกรรม หรือ
ถูกปล่อยปละละเลย จะขาดความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจและกลายเป็นคนแข็งกระด้าง เพราะไม่มีใครแสดง
ความใส่ใจ ไม่เคยได้รับความรักและความเอาใจใส่ เป็นต้น โดยพฤติกรรมทางจริยธรรมของมนุษย์
เกิดจากแรงกระตุ้นที่สําคัญ ๒ ประการคือ อารมณ์กับปัญญา ทั้งจริยธรรมธรรมชาติ ได้แก่ พฤติกรรม
ที่เป็นไปเองตามธรรมชาติของสัญชาตญาณ ซึ่งมีในโลกของสัตว์ จริยธรรมบังคับ ได้แก่ พฤติกรรมเว้น
ทําดีทําชั่วของคนเพราะถูกอํานาจบางอย่างบังคับ ซึ่งมีในโลกแห่งเผด็จการ หรือจริยธรรมเจตนา
ได้แก่ พฤติกรรมเว้นชั่วและทําดีด้วยเจตนาคือความตั้งใจของตนเอง ซึ่งมีใน๒ โลกเสรี
มีรายงานจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลคาดการณ์ว่า ในปี
พ.ศ.๒๕๖๘ ประเทศไทยจะมีประชากร ๗๓ ล้านคน และในทุกวินาทีมีทารกเกิดใหม่ลืมตาดูโลก ๕
คนปัจจุบันประเทศไทยเอง มีประชากรคิดเป็น ๑ เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก โดยอายุเฉลี่ยของ
ชายไทยเท่ากับ ๖๙.๙ ปี ส่วนผู้หญิงอายุยืนกว่า คือ ๗๔.๙ ปี ในขณะที่โลกในยุคโลกาภิวัตน์
(Globalization) มีการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ฯลฯ มีความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโลกแห่งการศึกษาที่กว้างไกลไร้พรมแดน แต่
เป็นการพัฒนาด้านวัตถุมากกว่าด้านจิตใจ เป็นเหตุให้คุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจของคนไทยลด
ต่ําลง ทั้งในกลุ่มของผู้ใหญ่ เด็ก และเยาวชน คนในสังคมเกิดการแก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบ มีการ
แข่งขันกันในทุกรูปแบบ ทําให้เกิดเป็นปัญหาต่าง ๆ ในสังคมอย่างมากมาย เช่น ปัญหาการลัก
ทรั พ ย์ การฉ้ อ โกง อาชญากรรม เด็ ก ติ ด เกมส์ เด็ ก ใช้ ค วามรุ น แรงในการแก้ ปั ญ หา เด็ ก เกิ ด
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ เด็กก้าวร้าว และเด็กมีปัญหาสุขภาพจิต เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งในด้านวัตถุและจิตใจ มีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ จึงก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านจริยธรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอันหมายถึงวัยรุ่นในปัจจุบัน
จึงจําเป็นต้องรีบหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง
ให้แก่เยาวชน อย่างมีแบบแผนและจริงจัง สมดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช กล่าวไว้ว่า
๒

แสง จันทร์งาม, รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องกลวิธีเพื่อบรรลุผลในการพัฒนาบุคลิกภาพและ
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๓๐),
หน้า ๒๐.
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“…ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม นอกจากการศึกษาจะสอนให้คนเก่งแล้ว จําเป็น
อย่างยิ่งที่จะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพคือ ทั้งเก่ง ทั้งดี มาเป็น
กําลังของบ้านเมือง ให้ความเก่งเป็นปัจจัยและพลังสําหรับสร้างสรรค์ และให้ความดีเป็นปัจจัยเพื่อ
ประคับประคองหนุนนําความเก่ง ให้เป็นในทางอํานวยผลประโยชน์อันพึงประสงค์”๓ ยิ่งสอดรับกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ที่ได้แสดงถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนที่มี
ต่อประเทศอย่างมาก โดยมีการเน้นถึงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม และมีจิตสํานึกที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ด้ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วมาข้า งต้น ผู้ วิ จัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาปัจ จัย ที่ส่ ง เสริ ม ให้เ ยาวชนมี
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อปลูกฝังจริยธรรมให้เยาวชนซึ่งเป็นวัยที่สามารถฝึกอบรมได้โดยง่าย ด้วย
การเรียนรู้จากแบบว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี ควรทําหรือไม่ควรทํา จนในที่สุดเยาวชนก็จะเลือกปฏิบัติตาม
แบบที่ดีในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ผู้ใหญ่ร่วมกันปลูกฝังให้ติดตามบุคคลนั้นไป ส่งผลให้เด็กเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมอันเป็นลักษณะของบุคคลอันพึงประสงค์ที่สังคมต้องการคือ เป็นทั้งคนดี คนเก่ง
มีคุณธรรม มีความเฉลียวฉลาด และมีความสุขในการดํารงชีวิต รู้จักที่จะ “รัก” และ “ให้” สิ่งดีๆกับ
สังคมที่เขาเติบโตอันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวมต่อไปอีกด้วย

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาสภาพปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในทัศนะ
ของนักเรียน ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามสถานภาพของนักเรียน
๒.๓ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและนําเสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งเสริมให้
เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมืองฯ
จังหวัดนครสวรรค์

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอ
เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ มีลําดับนําเสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม
และจริยธรรม ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๓๐๑ คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และ
การสัมภาษณ์เพิ่มเติม โดยการสุ่มตัวอย่าง กําหนดขนาดการสุ่มตัวอย่างด้วยใช้การเปิดตารางของ
Krejcie & Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
๓

อมรา เล็กเริงสินธุ์, คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร, ( กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๒ ), หน้า ๑๗.
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ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดย
การทดสอบค่าที (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 ดยมี ผ ลต่ า งนั ย สํ า คั ญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least
Significant Difference : LSD ) และสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้นําเสนอผลการวิจัย

๔.สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สําคัญ ในความคิดเห็นที่เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจะ
สรุปตามลําดับ ดังนี้
๔.๑ ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจํานวน ๑๗๖ คน
คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๗ มีรายได้ของครอบครัว ครอบครัวระดับ A+ จํานวน ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ
๒๓.๒๖ ขนาดของครอบครัว ครอบครัวขนาดเล็ก จํานวน ๑๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๖ เกรด
เฉลี่ยสะสม ลําดับ ๔
๓.๐๐ ขึ้นไป จํานวน ๑๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.
๔.๒ ความคิดเห็นของนักเรียนต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๖๑) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อที่ ๔. ด้านภาครัฐ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า นักเรียนมี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในระดับมาก
๑) ด้านครอบครัว ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อปัจจั ยที่ส่งเสริมให้
เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( Χ = ๓.๖๘) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม
และจริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อที่ ๑๒.สมาชิกในครอบครัว มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ทางด้านอบายมุข ต่ างๆ และข้ อที่๘ ครอบครัวมีการร่วมมือกันในการจัดทํ าบัญ ชี รายรับรายจ่าย
สําหรับข้ออื่นๆ ที่เหลือ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในระดับมาก
๒) ด้านองค์กรทางศาสนา ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริม
ให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( Χ =๓.๙๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในระดับมากทุกด้าน
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๓) ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( Χ =๓.๖๖) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในระดับมากทุกด้าน
๔) ด้านภาครัฐ ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชน
มีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ =
๓.๔๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ ๒.รัฐยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านคุณธรรมในหน่ วยงาน/สังคม/ท้องถิ่น/ชาติ ข้อที่ ๑ รัฐ ส่งเสริมให้คนในหน่วยงานปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบีย บอย่า งเหมาะสม และข้อ ที่๓ .รั ฐ สนั บสนุน การจัด กิจ กรรมส่ ง เสริ ม คุณ ธรรมของ
หมู่บ้าน/วัด/หน่วยงาน/สังคม/ท้องถิ่น/ชาติ ที่เหลือ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในระดับปานกลาง
๔.๓ เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม
และจริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของนักเรียนต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม
และจริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างตัวแปร ได้แก่ การจําแนกตามเพศ, รายได้ของครอบครัว,ขนาดของครอบครัว,
เกรดเฉลี่ยสะสม ตามสมมติฐาน ดังนี้
เพศ เมื่อเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับเพศระหว่างนักเรี ยนจากปัจจัยที่ ส่งเสริมให้เยาวชนมี
คุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ ส่งเสริ มให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวั ด
นครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ ( t = -.๓๐๐, Sig =๐.๗๖๕)
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ คือทางด้านองค์กรทางศาสนา ( t = -๒.๑๔๓,
Sig =๐.๐๓๓) ส่วนนอกจากนั้น พบว่าด้านครอบครัว ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม และด้านภาครัฐไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
รายได้ของครอบครัว เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับรายได้ของครอบครัวของนักเรียนจาก
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า
นักเรียนที่มีรายได้ของครอบครัว ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่า งมีนัย สํา คัญ ทาง
สถิติที่ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนที่มีรายได้ของ
ครอบครัว ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอ
เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกันใน ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม และด้านภาครัฐ ส่วนด้าน
ครอบครัว และด้านองค์กรทางศาสนา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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ดังนั้นจึงได้ทําการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นคู่ ด้านครอบครัว และด้าน
องค์กรทางศาสนา จําแนกตามรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด(Least Significant Difference
: LSD) รายละเอียดดังนี้
โดยภาพรวม ด้านครอบครัวพบว่า นักเรียนที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวระดับ A+ มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม มากกว่านักเรียนที่มีรายได้เฉลี่ย
ของครอบครัวระดับ A, ครอบครัวระดับ B, ครอบครัวระดับ C และครอบครัวระดับ DE แต่ที่พบว่ามี
การแตกต่างโดยนัยสําคัญทางสถิติ คือ นักเรียนที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวระดับ A+ มีระดับความ
คิดเห็นในปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมมากกว่า นักเรียนที่มีรายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวระดับ DE ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑ ถ้าจับคู่ระหว่างนักเรียนที่มีรายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวระดับ A กับนักเรียนที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวระดับ DE ปรากฏว่ามีนักเรียนที่
ครอบครัวมีรายได้ระดับ A มีค่าเฉลี่ยรายได้ของครอบครัวมากกว่า นักเรียนที่มีครอบครัวระดับ DE ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕
ด้านครอบครัวพบว่า นักเรียนที่มีรายได้ของครอบครัวระดับ A+ มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม มากกว่านักเรียนที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวระดับ A,
ครอบครัวระดับ B, ครอบครัวระดับ C และครอบครัวระดับ DE แต่ที่พบว่ามีความแตกต่างโดยมี
นัยสําคัญทางสถิติ คือ นักเรียนที่มีรายได้ของครอบครัวระดับ A+ มีระดับความคิดเห็นในปัจจัยที่
ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมมากกว่า นักเรียนที่มีรายได้ของครอบครัวระดับ DE ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑ ถ้าจับคู่ระหว่างนักเรียนที่มีรายได้ของครอบครัวระดับA กับนักเรียนที่
มีรายได้ของครอบครัวระดับ DE นักเรียนที่มีรายได้ของครอบครัวระดับ A มีค่าเฉลี่ยรายได้ของ
ครอบครัวมากกว่าครอบครัวระดับ DE ที่ระดับนัยสําคัญที่ .๐๕ ถ้าจับคู่ระหว่างนักเรียนที่มีรายได้
ของครอบครัวระดับ B กับนักเรียนที่มีรายได้ของครอบครัวระดับDE ปรากฏว่านักเรียนครอบครัว
ระดับ B มีค่าเฉลี่ยมากกว่าครอบครัวระดับ DE ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑
ด้านองค์กรทางศาสนาพบว่า นักเรียนที่มีรายได้ของครอบครัวระดับ A+ มีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ด้านองค์กรทางศาสนามากกว่านักเรียนที่มี
รายได้ของครอบครัวระดับA, ครอบครัวระดับB, ครอบครัวระดับC และครอบครัวระดับ DE แต่ที่
พบว่ามีการแตกต่างโดยนัยสําคัญทางสถิติ คือ นักเรียนที่มีรายได้ของครอบครัวระดับ A+ มีระดับ
ความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมมากกว่า นักเรียนที่มีรายได้เฉลี่ย
ของครอบครัวระดับ A ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง นักเรียนที่มีรายได้
ของเฉลี่ยครอบครัวระดับ A+ กับ นักเรียนที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวระดับ A พบว่า นักเรียนที่มี
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวระดับ A+ มีระดับความเห็นที่แตกต่างกันกับนักเรียนที่มีรายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวระดับ A ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ ถ้าจับคู่ระหว่างนักเรียนที่มีรายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวระดับA+ กับนักเรียนที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวระดับ B ปรากฏว่ามีความแตกต่างกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑ ถ้าจับคู่ระหว่างนักเรียนที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวระดับA+ กับ
นักเรียนที่มีรายได้ของครอบครัวระดับC ปรากฏว่ามีแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑ คู่
สุดท้ายที่เปรียบเทียบกัน คือ นักเรียนที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวระดับA+ กับนักเรียนที่มีรายได้
เฉลี่ยของครอบครัวระดับDE มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑
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ขนาดของครอบครัว เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับขนาดของครอบครัวของนักเรียนจาก
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า
นักเรียนที่มีขนาดของครอบครัว ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่า งมีนัย สํา คัญ ทาง
สถิติที่ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนที่มีขนาดของ
ครอบครัว ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอ
เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกันใน ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้านครอบครัว และด้าน
ภาครัฐ ส่วนด้านองค์กรทางศาสนา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
ดังนั้นจึงได้ทําการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นคู่ ด้านองค์กรทางศาสนา
จําแนกตามขนาดของครอบครัว ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด(Least Significant Difference :
LSD) รายละเอียดดังนี้
ด้านองค์กรทางศาสนาพบว่า นักเรียนที่มีขนาดของครอบครัวขนาดใหญ่ มีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม มากกว่านักเรียนที่มีรายได้ของครอบครัวขนาด
กลาง, ครอบครัวขนาดเล็ก แต่ที่พบว่ามีการแตกต่างโดยนัยสําคัญทางสถิติ คือ นักเรียนที่มีรายได้ของ
ครอบครัวขนาดใหญ่ มีระดับความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
มากกว่า นักเรียนที่มีรายได้ของครอบครัวขนาดกลางที่ระดับนัยสําคัญที่ .๐๕ เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่าง นักเรียนที่มีรายได้ของครอบครัวขนาดใหญ่ กับนักเรียนที่มีรายได้ของครอบครัวขนาดกลาง
พบว่า นักเรียนที่มีรายได้ของครอบครัวขนาดใหญ่ มีระดับความเห็นที่แตกต่างกันกับนักเรียนที่มี
รายได้ของครอบครัวขนาดกลาง ที่ระดับนัยสําคัญที่ .๐๕ ถ้าจับคู่ระหว่างนักเรียนที่มีรายได้ของ
ครอบครัวขนาดใหญ่ กับนักเรียนที่มีรายได้ของครอบครัวขนาดเล็ก ปรากฏว่ามีความแตกต่างกันที่
ระดับนัยสําคัญที่ .๐๕
เกรดเฉลี่ยสะสม เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับเกรดเฉลี่ยสะสมของนักเรียนจากปัจจัยที่
ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า นักเรียนที่
มีเกรดเฉลี่ยสะสม ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขต
อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของนักเรียนต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม
และจริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การ
จําแนกตามเพศ, รายได้ของครอบครัว,ขนาดของครอบครัว,เกรดเฉลี่ยสะสม
สรุปผลการวิจัยตามสถานภาพส่วนบุคคลพบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกัน และมีรายได้
ครอบครัวต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมด้าน
ครอบครัว โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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ส่วนนักเรียนที่มีขนาดครอบครัวต่างกัน, และมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีระดับความคิดเห็นด้าน
ครอบครัว โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
สรุ ป ผลการวิ จั ย ตามสถานภาพส่ ว นบุ ค คลพบว่ า นั ก เรี ย นที่ มี เ พศต่ า งกั น , มี ร ายได้
ครอบครัวต่างกัน, มีขนาดครอบครัวต่างกัน, และมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมด้านองค์กรศาสนา ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม
และด้านภาครัฐ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
๔.๔ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมี
คุ ณ ธรรมและจริย ธรรม ในเขตอํ า เภอเมื องฯ จั ง หวัด นครสวรรค์ โดยภาพรวมส่ว นใหญ่ ต อบ
แบบสอบถามปัญหาและอุปสรรคดังนี้
ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัด
นครสวรรค์ ด้านครอบครัว พบว่านักเรียนมีปัญหาอุปสรรคที่มีต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมี
คุณธรรมและจริยธรรม ไม่มีเวลาให้กัน คนในครอบครัวไม่เข้าใจกัน พูดไม่รู้เรื่องไม่ใช้เหตุผลคุยกัน
และไม่ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก ด้านองค์กรทางศาสนา พบว่านักเรียน มีปัญหา
อุปสรรคที่มีต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม บางครั้ง การประพฤติตนของสงฆ์ก็
ทําให้ผู้คนเสื่อมศรัทธา ภาครัฐมีบทบาทน้อย ปัญหาคํา การปล่อยปะละเลยของคนในสังคม ด้าน
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม พบว่านักเรียน มีปัญหาอุปสรรคที่มีต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม
และจริยธรรม คนในชุมชนไม่สามัคคีกัน ขาดการร่วมมือจากชุมชน และด้านภาครัฐ พบว่านักเรียน
มีปัญหาอุปสรรคที่มีต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าส่วนรวม ไม่มีงบประมาณการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สําคัญ และรัฐไม่ให้ความสําคัญ
จากปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนควรคํานึงถึง
หลักปัจจัยที่ส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ ด้านครอบครัว, ด้านองค์กรทางศาสนา,ด้านชุมชน
และสิ่งแวดล้อม, ด้านภาครัฐ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้การบริหารแก่บุคคลากร
และนักเรียนในสถานศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ถือเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมเป็น
อย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลากร และนักเรียนทุกคนที่มาศึกษาหรือปฏิบัติหน้าในการสอน ล้วนมี
ความแตกต่างกัน ทั้งด้านระดับความรู้ คุณวุฒิ วัยวุฒิ และอุปนิสัยใจคอ แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต่างมุ่งหวัง
และคาดหวังไว้ก็คือ คือ การได้รับการบริหารจัดการที่เป็นอย่างดีที่สุด ซึ่งสิ่งนี้มิอาจเกิดขึ้นได้หาก
บุคคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ขาดความรู้และ
หลักธรรมใน คุณธรรมและจริยธรรม และขาดการนําไปปรับใช้จริง
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๕. อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจะอภิปรายผลตามลําดับ ดังนี้
๕.๑ ความคิดเห็นของนักเรียนในปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมที่มีผลต่อ การให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๖๑) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
นักเรียนมีปัจจัยที่ส่งเสริมที่มีผลต่อ การให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ
จังหวัดนครสวรรค์ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอ
เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อพิจารณาเป็นขั้นสามารถที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
๑) ด้านครอบครัว จากการศึกษา พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก
ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม
และจริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ว่า ครอบครัวเป็นสถาบันหลักทางสังคมที่เล็กที่สุด ที่เป็นบริบทรากฐานของการ
พัฒนาคุณภาพมนุษย์ เนื่องจากครอบครัวเป็นแหล่งกําเนิด หล่อหลอมปลูกฝังสิ่งที่ดี และขัดเกลาทาง
สังคมให้สมาชิกเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วาด หนูมา เรื่องปัจจัยและกระบวนการที่ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีประสิทธิผลต่อคุณภาพการศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีโรงเรียนดีเด่น
รางวัลพระราชทานในจังหวัดชัยนาทและอุทัยธานี ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ มีการประชุมกรรมการศึกษาปีละ ๔ - ๕ ครั้ง โรงเรียน
เน้นและร่วมกิจกรรม ทางศาสนาของชุมชนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ มีความพร้อมที่จะเสียสละและอุทิศเวลาให้กับโรงเรียน มีความเชื่อ
และศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเห็นความสําคัญของการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน
๒) ด้านองค์กรทางศาสนา จากการศึกษาพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมี
คุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ สํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว ว่า องค์กรทางศาสนา ผลสําเร็จ นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและ
ปลู ก ฝั ง ให้ เ ป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม ทั้ ง ด้ า นพฤติ ก รรม จิ ต ใจ และสติ ปั ญ ญา โดยยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรมตาม
หลักการของแต่ละศาสนาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาด
หนูมา เรื่องปัจจัยและกระบวนการที่ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาที่มี
ประสิทธิผลต่อคุณภาพการศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีโรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทานใน
จังหวัดชัยนาทและอุทัยธานี ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ มีการประชุมกรรมการศึกษาปีละ ๔ - ๕ ครั้ง โรงเรียนเน้นและร่วมกิจกรรม
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ทางศาสนาของชุมชนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะเสี ย สละและอุ ทิ ศ เวลาให้ กั บ โรงเรี ย น มี ค วามเชื่ อ และศรั ท ธาใน
พระพุทธศาสนาและเห็นความสําคัญของการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน
๓) ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมให้
เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ สํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่า ปัจจัยทางชุมชน ชุมชนจะมีองค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วน คือ บ้าน
โรงเรียน และชุมชน นักเรียนวัยรุ่นอาจมีพฤติกรรมแตกต่างไปตามลักษณะทางกายภาพ ดังนี้ คือ
ประเภทของชุมชน ขนาดของชุมชน ที่ตั้งของชุมชน พฤติกรรมที่แตกต่างขึ้นอยู่กับลักษณะทั้ง ๓
หากเป็นประเภทชุมชน พฤติกรรมก็จะแตกต่างจากชุมชนย่านธุรกิจ คือ พฤติกรรมที่ขาดความ
กระตือรือร้น หัวอ่อน เพราะพฤติกรรมมีแหล่งที่มาอยู่ ๒ แหล่ง คือ พันธุกรรมและสภาพแวดล้อม
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาด หนูมา เรื่องปัจจัยและกระบวนการที่ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผลต่อคุณภาพการศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณี
โรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทานในจังหวัดชัยนาทและอุทัยธานี ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ มีการประชุมกรรมการศึกษาปีละ ๔ - ๕
ครั้ง โรงเรียนเน้นและร่วมกิจกรรม ทางศาสนาของชุมชนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ มีความพร้อมที่จะเสียสละและอุทิศเวลาให้กับโรงเรียน มี
ความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเห็นความสําคัญของการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน
๔) ด้านภาครัฐ จากการศึกษาพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมให้
เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก ข้อค้นพบ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ว่า ภาครัฐส่งเสริมให้คนในหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหลักคุณธรรมใน
วิชาชีพ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาด หนูมา เรื่องปัจจัยและกระบวนการที่ชุมชน มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผลต่อคุณภาพการศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะ
กรณี โ รงเรี ย นดี เ ด่ น รางวั ล พระราชทานในจั ง หวั ด ชั ย นาทและอุ ทั ย ธานี ผลการวิ จั ย พบว่ า
คณะกรรมการสถานศึ ก ษามี ค วามเข้ า ใจในบทบาทหน้ า ที่ ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบ มี ก ารประชุ ม กรรม
การศึ ก ษาปี ล ะ ๔ - ๕ ครั้ ง โรงเรี ย นเน้ น และร่ ว มกิ จ กรรม ทางศาสนาของชุ ม ชนเพื่ อ รั ก ษา
ความสั มพันธ์ที่ ดี คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ มีความพร้อมที่จะ
เสียสละและอุทิศเวลาให้กับโรงเรียน มีความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเห็นความสําคัญ
ของการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน
๕.๒ เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
จากการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งเสริมที่มีผลต่อให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ใน
เขตอําเภอเมื องฯ จังหวัดนครสวรรค์ จํ าแนกตามปัจจัยส่วนบุ คคล ๔ ด้าน คื อ เพศ รายได้ของ
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ครอบครัว ขนาดของครอบครัว เกรดเฉลี่ยสะสม มีความแตกต่างกันออกไป เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ส่วน มีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
๑) เพศ ที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม
และจริยธรรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกัน เนื่องจากเพศหญิงมีปัจจัยที่ส่งเสริม
ให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม มากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงมีการนําความรู้ที่ได้จากการ
นําปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ที่มีปัจจัยที่
ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกัน จึงทํา
ให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วราภรณ์ วงศ์ใหญ่ การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
พิ ษ ณุ โ ลก พบว่ า โรงเรี ย นที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ครู จ ะเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์และงานประเพณีต่างๆของชุมชนสูง เปิดโอกาสให้บุคคลที่เหมาะสม และมีความรู้
ความเข้าใจทางการศึกษามาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งสามารถเสนอแนะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย นได้ และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการพั ฒ นาด้ า นอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี มีการประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองปีละ ๒ - ๓
ครั้ง และยังสอดคล้องกับผลงายวิจัยของ พิศเพลิน เขียวหวาน ศึกษาเรื่ององค์ประกอบบางประการ
ที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า มีปัจจัย ๔
ประการที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คือ ๑. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
นักเรียน คือ เพศ อายุ ส่วนสูง น้ําหนัก ๒. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน ได้แก่ ระดับ
การศึกษาของผู้ปกครองและ ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ๓. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
ครูผู้สอน ๔. ปัจจัยด้านโรงเรียนที่นักเรียนอยู่ และยังสอดคล้องกับผลงายวิจัยของ วาด หนูมา เรื่อง
ปัจจัยและกระบวนการที่ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผลต่อ
คุณภาพการศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีโรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทานในจังหวัดชัยนาท
และอุทัยธานี พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ มีการ
ประชุมกรรมการศึกษาปีละ ๔ - ๕ ครั้ง โรงเรียนเน้นและร่วมกิจกรรม ทางศาสนาของชุมชนเพื่อ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดี คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ มีความพร้อมที่จะ
เสียสละและอุทิศเวลาให้กับโรงเรียน มีความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเห็นความสําคัญ
ของการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน
๒) รายได้ ข องครอบครั ว ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม ให้
เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ.๐๕ ทั้งนี้เนื่องจาก การศึกษาที่แตกต่างกันไป ความหลากหลายของรายได้ของ
ครอบครัว และระดับความคิดเห็นแตกต่างกันจึงส่งผลทําให้ปัจจัยที่ส่งเสริมที่มีผลต่อให้เยาวชนมี
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศเพลิน เขียวหวาน ศึกษาเรื่ององค์ประกอบ
บางประการที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า มี
ปัจจัย ๔ ประการที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คือ ๑. ปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ของนักเรียน คือ เพศ อายุ ส่วนสูง น้ําหนัก ๒. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน ได้แก่
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ระดับการศึกษาของผู้ปกครองและ ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ๓. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
ครูผู้สอน ๔. ปัจจัยด้านโรงเรียนที่นักเรียนอยู่
๓) ขนาดของครอบครัว ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชน
มีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ.๐๕ ทั้งนี้เนื่องจาก การศึกษาที่แตกต่างกันไป ความหลากหลายของขนาดของครอบครัว
และระดับความคิดเห็นแตกต่างกันจึงส่งผลทําให้ปัจจัยที่ส่งเสริมที่มีผลต่อให้เยาวชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศเพลิน เขียวหวาน ศึกษาเรื่ององค์ประกอบบางประการที่
เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า มีปัจจัย ๔ ประการ
ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คือ ๑. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนักเรียน คือ
เพศ อายุ ส่วนสูง น้ําหนัก ๒. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน ได้แก่ ระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครองและ ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ๓. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของครูผู้สอน ๔. ปัจจัย
ด้านโรงเรียนที่นักเรียนอยู่
๔) เกรดเฉลี่ยสะสม ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมี
คุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย เนื่องจากปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ในหน้าที่ไม่ได้จํากัดอยู่ที่เกรดเฉลี่ยสะสม จะมีเกรดเฉลี่ยสะสม เท่าใดก็สามารถ
ปฏิบัติงานได้เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศเพลิน เขียวหวาน ศึกษาเรื่ององค์ประกอบ
บางประการที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า มี
ปัจจัย ๔ ประการที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คือ ๑. ปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ของนักเรียน คือ เพศ อายุ ส่วนสูง น้ําหนัก ๒. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน ได้แก่
ระดับการศึกษาของผู้ปกครองและ ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ๓. ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
ครูผู้สอน ๔. ปัจจัยด้านโรงเรียนที่นักเรียนอยู่
๕.๓ ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ในเขตอําเภอ
เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑.ด้านครอบครัว
สถาบันครอบครัวควรสร้างบรรยากาศของบ้านที่อบอุ่น มีความเอื้ออาทรความไว้วางใจ
การยอมรับ ตลอดจนการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นการฝึกให้บุตรหลานมีความรับผิดชอบ มีวินัย ดูแล
ตนเอง บ้าน และบุคคลในครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครองประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ฯลฯ ประพฤติตนตามหลักคําสอนของศาสนา และร่วมกิจกรรมของสถาบันทาง
ศาสนาและสถาบันการศึกษาของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันปลูกฝังคุณธรรมให้
เกิดขึ้นกับบุตรหลาน และเยาวชน
๒.ด้านองค์กรทางศาสนา
องค์กรทางศาสนา ควรมีกลยุทธ์ในการอบรมเผยแพร่ศาสนาสอดคล้องกับสังคมและวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน จัดบรรยากาศแวดล้อมที่สะอาด สงบส่งเสริมคุณธรรมให้เยาวชน
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ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา เพิ่มพูนความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม มีการ
ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบ้าน สถาบันการศึกษาและชุมชน
๓.ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ชุมชน/สังคมร่วมส่งเสริมคุณธรรมโดยให้บุคคลสําคัญที่มีชื่อเสียง กลุ่มผู้นําชุมชนและ
สังคมทุกระดับ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการดํารงชีวิตและ
ประพฤติปฏิบัติในการทํางาน อุทิศตน มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และจิตอาสาบริการสังคม
นักการเมืองควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีคุณธรรมโดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์ เสียสละ ส่วนชุมชน
ควรร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมที่ยั่งยืน
๔.ด้านภาครัฐ
รัฐควรกําหนดนโยบายแห่งชาติในการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการ ภาครัฐเด็กยาวชน
ให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ เด็ก เยาวชนและนําไปกําหนดนโยบาย
เป้าหมาย การส่งเสริมคุณธรรมของบุคลากร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ เช่นกระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการฯลฯ ทํางานให้
มีเอกภาพในทิศทางเดียวกันเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการ เด็ก เยาวชน ให้มีมาตรฐานกลาง
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรทั่วไป
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
๑) ควรมีการทําวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ใน
เขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ในพื้นที่อื่นซึ่งอาจเป็นระดับอําเภอ และจังหวัดซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ซ้ํากับการวิจัยครั้งนี้
๒) ควรมีการทําวิจัยเรื่องส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน
มัธยมศึกษากับผู้ปกครองนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในเชิงปริมาณและคุณภาพด้วย
๓) ควรมีการทําวิจัยศึกษาความต้องการปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม
และจริยธรรมด้านต่างๆ ของเยาวชนตามโรงเรียนและสถาบันต่างๆ ด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
ในเชิงลึก
๔) ควรมีการทําวิจัย คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้นํา
องค์กรในสังคมไทยยุคปัจจุบัน เชิงปริมาณและคุณภาพด้วย
๕) เนื่ อ งจากปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชนมี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมเป็ น สิ่ ง ที่ มี
ความสําคัญและจําเป็นที่โรงเรียนจะต้องให้การสนับสนุนให้กับนักเรียนได้มีการจัดกิจกรรมในด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมขึ้น เพราะกิจกรรมด้านปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมช่วย
ให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้พลังทางด้านร่างกาย ความคิดและการกระทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
ต่อโรงเรียนและต่อประเทศชาติ ดังนั้นผู้รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมควรให้ความสําคัญในการทําวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําข้อมูลไปวางแผนในการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมในปีต่อๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งควร
ศึกษาวิจัยแนวทางเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมแนวใหม่ เพิ่มเติมจาก
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมจากที่เคยจัดแบบเดิม
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ศึกษาการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์
A Study of an Applying of four Sangahavatthus of Educational Administrators
under Nakhonsawan Secondary Educational Service Area 42
พระรณชัย อคฺคเตโช (พิลึก)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บทคัดย่อ

การวิ จัยครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ ๒)
เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
และ ๓) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ โดย
ศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครูผู้สอนที่อยู่ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๔๒ อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จํานวน ๒๔๒ คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบ
ค่าที (t-test ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA ) เมื่อพบว่ามีความ
แตกต่างกันจึงทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least
Significant
Difference : LSD ) และสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๑๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๓ มีกลุ่มอายุ ๔๕
ปีขึ้นไป จํานวน ๑๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๒ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๑๔๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๕๙.๕๐ อายุราชการ มากกว่า ๑๕ ปี จํานวน ๑๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๙ ขนาด
โรงเรียน ขนาดใหญ่ น.ร. ๘๐๑ คน ขึ้นไป จํานวน ๒๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๒ ครูผู้สอนมี
ความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๕) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( Χ = ๔.๑๐) ในด้านสมานัตตตา ( Χ =
๔.๐๙) ในด้านอัตถจริยา
( Χ = ๔.๐๗) ในด้านปิยวาจา และ ( Χ = ๔.๐๗) ในด้านทานที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุด
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์โดย
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแล้วพบว่า ครูผู้สอนที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นของครูผู้สอน
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ต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕ สําหรับในด้าน เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและอายุราชการ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ข้ อ เสนอแนะ คื อ การนํ า หลั ก สั ง คหวั ต ถุ ๔ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารงานกั บ ครู
ผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัด
นครสวรรค์นั้น ผู้บริหารควรใส่ใจในการบริหารงานในด้านต่างๆอย่างเต็มที่และคอยติดตามงานอย่าง
สม่ําเสมอ พร้อมทั้งให้คอยให้คําแนะนําช่วยเหลือกับครูผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานศึกษา มีความสะดวก
รวดเร็วในการบริหารงาน ใช้วาจาที่น้ําเสียงสุภาพอ่อนโยน ไม่แสดงอารมณ์และท่าทางที่ไม่เหมาะสม
มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการบริ ห ารหน่ ว ยงานของตน ช่ ว ยเหลื อ เอื้ อ เฟื้ อ และเสี ย สละเพื่ อ การ
บริหารงานที่ดี ตลอดจนวางตนเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันอย่างเสมอต้น
เสมอปลาย พร้อมทั้งยอมรับฟังปัญหาและปรับปรุงแก้ไขในหน่วยงานสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นอย่างเต็ม
ความสามารถ อีกทั้งเพื่อให้ครูผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเข้าใจและพึงพอใจในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้ดียิ่งขึ้นไป

ABSTRACT

The purposes of this research “A Study of an Applying of For
Sangahavatthus of Educational Administrators under Nakhonsawan Secondary
Educational Service Area 42” were as follow : 1) To study of an Applying of Four
Sangahavatthus of Educational Administrators under Nakhonsawan Secondary
Educational Service Area 42, Nakhonsawan Province 2) To compare the opinion of
using an Applying of Four Sangahavatthus of Educational Administrators under
Nakhonsawan Secondary Educational Service Area 42, Nakhonsawan Province
classified by personal factors. 3) To analyze the problems and obstacles of an
Applying of Four Sangahavatthus of Administrators under Nakhonsawan Secondary
Educational Service Area 42, Nakhonsawan Province. The sample of this study was
the teachers in Nakhonsawan Secondary Educational Service Area 42, Muang District,
Nakhonsawan Province consisting of 242 teachers. The method of the study was
Stratified Random Sampling. The questionnaire was used as the research tools. The
analysis of data have been done by frequency, percentage, mean, t-test and One
Way ANOVA. If they were statistical significance therefore they will be computed by
Mutiple Comparisons (Least significant Difference ; LSD).
The results of this study found that most of respondents were females for
the number of 169 persons equal to 69.83 percent. According to age, there were 160
persons who has 45 years old or more about 66.12 percent. Most of the sample are
graduated in bachelor degree. The official period of time for Administrators were
more than 15 years old. The school has the large size. There were 801 students or
more. The teachers’ opinions towards the applying of Four Sangahavatthus for
Administrators were in the high level as a whole and each dimensions. To compare
the teachers’ opinions for the applying of Four Sangahavatthus. It was found that
only the dimension of school size was statistical significant as .05 level.
The suggestion of applying the four Sangahavatthus in school
Administration were as follows. 1) The school Administrators should provide all
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facilities to teachers. 2) The school Administrators should be humble.
3) The
school Administrators should be cooperated with each other for the benefit of the
school development. 4) The school Administrators should be justice for everybody
in the school.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ในสังคมปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาไปสู่โลกยุคไอที่ ที่ทันสมัยในยุคแห่งสังคมออนไลน์ ทํา
ให้สถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคมการบริหารงานภาครัฐและเอกชน มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง เพราะความก้าวหน้าทางด้านการสื่อสารเทคโนโลยี และการถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารอย่างรวดเร็วสู่ประชาชน แต่กระนั้นระบบการบริหารงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเกิดความไม่
สอดคล้อง และทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงทําให้สังคมโลกได้หันกลับมามองถึงสาเหตุปัญหา
ที่แท้จริงจาก “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๓ มาตรา ๓๗ ได้
บัญญัติให้การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึง
ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสม
ทางด้านอื่นด้วย ร่วมถึงการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือผู้ที่มีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ
โดยมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยและ
สําหรับคนที่มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งการจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให้บริการ
ในหลายเขตพื้นที่การศึกษา”๔ การบริหารที่มีผลกระทบต่อด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่ง
ส่งผลต่อองค์กรอื่น ๆ อย่างมากมาย ในการบริหารนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งต่อการดําเนินงานของ
องค์กร เพราะเป็นเครื่องมือที่ชี้ให้เห็นถึงความสําเร็จ และความล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพของ
องค์กรหรือความไร้ประสิทธิภาพขององค์กร การบริหารเป็นลักษณะการทํางานร่วมกันของกลุ่มบุคคล
ในองค์การเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยนําศาสตร์และศิลป์ พร้อมด้วยทรัพยากร
ทางการบริหารมาใช้ในกระบวนการการบริหารได้อย่างเหมาะสม จึงอาจกล่าวได้ว่าทรัพยากรที่สําคัญ
ทางการบริหารที่สุด คือผู้บริหาร ผู้บริหารเป็นหลักชัยของหน่วยงาน และเป็นดวงประทีปของ
ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารที่ดีจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และพยายามทําตนให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ร่วมงาน ดังนั้น ในการดําเนินงานจะประสบผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการนําหลักคุณธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให้สังคม
ทั้งภาครัฐ เอกชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ เป็น
การบริหารงานยุคใหม่ที่เน้นความรักความสามัคคี และความยุติธรรม โดยยึดหลักที่สําคัญเป็นพื้นฐาน
คุณธรรม ๔ ประการ คือ ๑)คุณธรรมด้านทาน ๒)คุณธรรมด้านปิยวาจา ๓)คุณธรรมด้านอัตถจริยา
๔

ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓, ให้ไว้ ณ วันที่
๑๒/๗/ ๒๕๕๓ เป็นปีที่ ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบัน, เล่มที่ ๑๒๗, ตอนที่ ๔๕ ก ( วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓), หน้า ๑.
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๔)คุณธรรมด้านสมานัตตตา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และการมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อ
สังคมและองค์กร
การจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดทางสายกลางอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณ
อย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย
เกิดการบูรณาการแบบองค์รวมที่ยึด“คน”เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี“ดุลภาพ”ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
เป็นแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงการ
พัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่างๆ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็น“มนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”และพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมี
ดุลภาพใน ๓ ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้และสังคมสมานฉันท์
และเอื้ อ อาทรต่ อ กั น ๕ สถานศึ ก ษา(โรงเรี ย น) จึ ง เป็ น องค์ ก รหนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การจั ด การ
การศึกษา ที่มีผู้บริหารคอยควบคุมดูแล ให้การจัดการการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และ
การปฏิบัติงานของผู้สอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาการศึกษา และการสร้างความมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา ภาวะผู้นําเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า
ผู้นํานั้นๆ มีคุณสมบัติ มีความสามารถ และภาวะผู้นําที่เหมาะสมกับตําแหน่งเพียงใด ผู้บริหารใน
ฐานะผู้นําของหน่วยงานจะได้รับความร่วมมือด้วยดีได้นั้น ในการบริหารจําเป็นต้องแสดงบทบาท
ภาวะผู้นําที่เหมาะสมต่อผู้ร่วมงาน เพราะภาวะผู้นํามีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน และนอกจาก
การแสดงบทบาทภาวะผู้นําที่เหมาะสมแล้ว ผู้บริหารยังต้องนําหลักคุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ เข้ามา
ใช้ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความสามัคคีความพร้อมเพียงในหมู่คณะ
อันจะส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมในอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง ๗ โรงเรียน คือ ๑)โรงเรียน
นครสวรรค์ ๒)โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ๓)โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาชัชวลิตวิทยา ๔)โรงเรียนบึง
บอระเพ็ดวิทยา ๕)โรงเรียนพระบางวิท ยา ๖)โรงเรี ยนสตรี นครสวรรค์ และ ๗)โรงเรียนกุหลาบ
วิทยาลัย(จิรประวัติ) เป็นหน่วยงานในสังกัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งในอําเภอ
เมืองจังหวัดนครสวรรค์นั้น มี ๗ โรงเรียน ภารกิจที่สําคัญ คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยผู้บริหารต้องยึดหลักคุณธรรมด้านสังคหวัตถุใน
การบริหารจัดการและสร้างทัศนะที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและจะเป็นประโยชน์ที่ดีในการบริหารงาน
ไปสู่ความสําเร็จ
๕

กระทรวงศึกษาธิการ, แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๒–๒๕๕๙) : ฉบับปรับปรุง, ข่าว
เศรษฐกิจ มติคณะ รัฐมนตรี, พุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๐๖.๑๑น. [ออนไลน์], แหล่งที่มาhttp://www.
ryt9.com/s /cabt /774644, [๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕].
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จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ อําเภอเมืองนครสวรรค์ ซึ่งมีสถานศึกษาใน
สังกัดความรับผิดชอบจํานวน ๗ โรงเรียน โดยมีความสนใจว่า ผู้บริหารได้นําคุณธรรมในการ
บริหารงานตามหลักสังคหวัตุ ๔ มาใช้ในการบริหารงานสถานศึกษามากน้อยเพียงใด และบุคลากรครู
ในหน่ ว ยงานการศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๔๒ อํ า เภอเมื อ ง
นครสวรรค์ มีทัศนคติต่อการบริหารงานในการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในเขตนี้มากน้อยเพียงใด

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ คุ ณ ธรรมด้ า นสั ง คหวั ต ถุ ๔ ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องเกี่ยวกับศึกษาการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยมีลําดับขั้นตอนการ
วิจัยดังต่อไปนี้
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อให้การวิจัยเรื่อง “การใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔
ของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา ของโรงเรีย นสั ง กัด สํานั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึก ษา เขต ๔๒
จังหวัดนครสวรรค์” มีสาระครอบคลุมครบถ้วน เหมาะสําหรับนําไปพัฒนาต่อไป ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
๔๒ ในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค์ ๗ โรงเรียนประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวนทั้งสิ้น ๖๒๙ คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู ในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค์ ๗ โรงเรียน ที่อยู่ใน
การควบคุมดูแลของสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๔ จํานวน ๒๔๒ คน เป็นกลุ่มศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ โดยใช้กําหนดขนาดตัวอย่างของกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้การเปิดตารางของ R.C.Krejcie and D.W.Morgan ซึ่งใช้วิธีสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) โดยดําเนินการดังนี้
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๑. สุ่ ม ตั ว อย่ า งตามขนาดโรงเรี ย น คื อ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดใหญ่
๒. สุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรแต่ละโรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน
๒๔๒ คน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน ๘ คน ขนาดกลาง จํานวน ๑๓ คน และโรงเรียนขนาด
ใหญ่จํานวน ๒๒๑ คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓
ตอนดังนี้
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เป็น
แบบสอบถามประเภทตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ ๒ เป็ น แบบสอบถาม “การใช้ คุ ณ ธรรมด้ า นสั ง คหวั ต ถุ ๔ ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์”
เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ประกอบไปด้วย ๕ ระดับ
ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อศึกษาข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการ“การใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์” ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open
Ended)
ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๑) ศึกษา หลักการ ทฤษฎีการการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา ด้านสมานัตตตา จากเอกสารและผลงานการวิจัยที่เคยมี
ผู้ดําเนินการวิจัยเอาไว้
๒) กําหนดกรอบ แนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย
๓) กําหนดวัตถุประสงค์ ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยขอคําปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๔) สร้างเครื่องมือ
๕) เสนอร่างเครื่องมือการวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
๖) นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่จะดําเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
๗) ปรับปรุงแก้ไข
๘) จัดพิมพ์เครื่องมือฉบับสมบูรณ์
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยจะได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๑. ขอคําแนะนําจากอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบเครื่องมือทีส่ ร้างไว้
๒. หาความเที่ยงตรง (validity) โดยนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จ
เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน ๕ ท่าน
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เพื่ อ พิ จ ารณาทั้ ง ในด้ า นเนื้ อ หาสาระและโครงสร้ า งของคํ า ถามรู ป แบบของ
แบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC)๖ เมื่อมีบางข้อที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต่ํากว่า ๐.๕ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไข ตามคําแนะนํา
ของผู้เชี่ยวชาญ จนได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ (Index of Item Objective
Congruence : IOC) ได้ค่า IOC มากกว่า ๐.๐๕ ขึ้นไปทุกข้อ
๓. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่แก้ไขแล้ว ไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับครูผู้สอนในโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จํานวน ๓๐ คน เพื่อหาความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
(Alpha coefficient) ของครอนบาค Cronbach )๗ ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๗๐๘
๔. นําแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
๑. ผู้วิจัยขอหนังสืออนุญ าตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ศู นย์บัณฑิ ตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ และขอความร่วมมือไปยังผู้อํานวยการโรงเรียนนครสวรรค์, ผู้อํานวยการโรงเรียนนวมินท
ราชูทิศ มัชฌิม, ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาชัชวลิตวิทยา,ผู้อํานวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ด
วิทยา, ผู้อํานวยการโรงเรียนพระบางวิทยา, ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และผู้อํานวยการ
โรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
๒. ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง คือ
ข้าราชการครู ในสั งกั ดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต ๔๒ อําเภอเมื อง จังหวัด
นครสวรรค์ จํานวน ๒๔๒ คน ในการแจกแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้นําแบบสอบถามไปแจกและเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังนี้
๑) นําแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้อง ในการตอบ
แบบสอบถามแล้วนํามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์เพื่อนํามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการบันทึกคะแนนแต่ละ
ข้อของแต่ละคนลงในแบบลงรหัส (Coding Form)
๒) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์
๓) การวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๑) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage)
๓.๒) ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของ
๖

พิสณุ ฟองศรี, วิจัยทางการศึกษา, (พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เทียมฝ่าการพิมพ์
, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓๘ - ๑๓๙.
๗
Cronbach, Lee J. Essentials of psychological testing (4 th ed.). New York: Harper &
Row, 1971.:P. 160.
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คะแนนจากการตอบแบบสอบถามของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์
๓.๓) แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้๘
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด
๓.๔) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ
๔ ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๔๒ จั ง หวั ด
นครสวรรค์ โดยใช้สถิติตามลักษณะของตัวแปร คือ การทดสอบที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว
และการทดสอบเอฟ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test/One way ANOVA) ในกรณี
ตัวแปรต้นตั้งแต่สามตัวขึ้นไป และเมื่อพบว่ามีความแตกต่าง จึงทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีผลต่าง
นัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD )

๔.สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สําคัญ ในการใช้คุณธรรมด้านสังคห
วัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยจะสรุปตามลําดับ ดังนี้
๔.๑ ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจํานวน ๑๖๙ คน คิด
เป็นร้อยละ ๖๙.๘๓ มีกลุ่มอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป จํานวน ๑๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๒ วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน ๑๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๐ อายุราชการ มากกว่า ๑๕ ปี ๑๘๘ คน คิด
เป็นร้อยละ ๗๗.๖๙ ขนาดโรงเรียน ขนาดใหญ่ น.ร. ๘๐๑ คน ขึ้นไป จํานวน ๒๒๑ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๙๑.๓๒
๔.๒ ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์
ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ครูผู้สอนมี
๘

สิน พันธุ์พินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชชิ่ง จํากัด
,๒๕๔๗), หน้า ๑๐๒.
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ความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสรุปเป็นรายด้านดังนี้
๑) ด้านทาน ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคห
วัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัด
นครสวรรค์ด้านทาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๙๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ข้อของด้านทาน พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านทาน ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๒) ด้านปิยวาจา พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์
ด้านปิยวาจา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๗) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อของ
ด้ า นปิ ย วาจา พบว่ า ครู ผู้ ส อนมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การใช้ คุ ณ ธรรมด้ า นปิ ย วาจา ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ
๓) ด้านอัตถจริยา พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์
ด้านอัตถจริยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของ
ด้ า นอั ต ถจริ ย า พบว่ า ครู ผู้ ส อนมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การใช้ คุ ณ ธรรมด้ า นอั ต ถจริ ย า ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ
๔) ด้านสมานัตตตา พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์
ด้านสมานัตตตา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๑๐) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ
ของด้านสมานัตตตา พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสมานัตตตา ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ
๔.๓ เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต ๔๒ จั ง หวั ด
นครสวรรค์ จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์เป็น
การทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปรย่อยของตัวแปรต้น ได้แก่ การ
จําแนกตามเพศ, อายุ, วุฒิการศึกษา, อายุราชการ, และขนาดโรงเรียน ตามสมมติฐาน ดังนี้
เพศ จากการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ ใน
ภาพรวม พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ โดย
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ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ครูผู้สอนที่
มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ที่มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
อายุ จากการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ ใน
ภาพรวม พบว่า ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ โดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คุณธรรมด้าน
สังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
จังหวัดนครสวรรค์ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
วุฒิการศึกษา จากการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ
๔ ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๔๒ จั ง หวั ด
นครสวรรค์ ในภาพรวม พบว่า ครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นว่าการใช้
คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นว่าการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
อายุราชการ จากการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ
๔ ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๔๒ จั ง หวั ด
นครสวรรค์ ในภาพรวม พบว่า ครูผู้สอนที่มีอายุราชการต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการใช้
คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าครูผู้สอนที่มีอายุราชการต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
ขนาดโรงเรียน จากการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคห
วัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัด
นครสวรรค์ ในภาพรวม พบว่า ครูผู้สอนที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการใช้
คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าครูผู้สอนที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์แตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .๐๕ ซึ่ งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงได้ทําการเปรี ยบเที ยบ ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นคู่โดยภาพรวมของ ด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยาและด้านสมานัตตตา จําแนก
ตามขนาดโรงเรียนด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) ดังนี้
โดยภาพรวมขนาดโรงเรียน พบว่า ครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนไม่
เกิน ๕๐๐ คน มีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมมากกว่าครูผู้สอนที่
สอนอยู่โรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียน
ขนาดกลาง นักเรียน ๕๐๑ คน ถึง ๘๐๐ คน มีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ โดย
ภาพรวม น้อยกว่าครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ด้านทาน พบว่า ครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน มี
ความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ ด้านทานมากกว่าครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียน
ขนาดกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง
นักเรียน ๕๐๑ คน ถึง ๘๐๐ คน มีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านทาน ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ น้อยกว่าครูผู้สอนที่สอน
อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ด้านปิยวาจา พบว่า ครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน มี
ความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ ด้านปิยวาจามากกว่าครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียน
ขนาดกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง
นักเรียน ๕๐๑ คน ถึง ๘๐๐ คน มีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านปิยวาจา ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ น้อยกว่า
ครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ด้านอัตถจริยา พบว่า ครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ นักเรียน ๘๐๑ คนขึ้นไป
มีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ ด้านอัตถจริยามากกว่าครูผู้สอนที่สอนอยู่ใน
โรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาด
เล็ ก นั ก เรี ย น ไม่ เ กิ น ๕๐๐ คน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การใช้ คุ ณ ธรรมด้ า นอั ต ถจริ ย า ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ มากกว่า
ครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ด้านสมานัตตตา พบว่า ครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน ๕๐๐
คน มีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ ด้านสมานัตตตา มากกว่าครูผู้สอนที่สอนอยู่
ในโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาด
กลาง นักเรียน ๕๐๑ คน ถึง ๘๐๐ คน มีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสมานัตตตา ของ
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ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ น้อย
กว่าครูผู้สอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๔.๔ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา สัง กัด สํ า นัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต ๔๒ จัง หวัด
นครสวรรค์ ในด้าน ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา
ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนที่อยู่ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ มีปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขกับการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้า นทาน ครูผู้ส อนต้อ งการให้ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาเสนอแนะความรู้แ นวทางและ
วิทยาการใหม่ๆให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ จํานวน ๔ คน ต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษามีใจ
โอบอ้อ มอารีแ ละมีน้ํา ใจรู้จัก เอื้อ เฟื้อ เผื่อ แผ่แ ก่ผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชาไม่เ สมอภาคกัน จํา นวน ๓ คน
และต้องให้ผู้บริหารสถานศึกษาอย่าให้อภัยในความผิดพลาดจากการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา
มากเกินไปจนทําให้ขาดความเคารพและไม่เชื่อฟัง จํานวน ๕ คน
ด้านปิยวาจา ครูผู้สอนมีความต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาพูดจาไพเราะสุภาพกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา จํานวน ๙ คน ต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาอย่าพูดเป็นกันเองมากเกินไปกับ
ผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชาจนทํา ให้ข าดความเกรงใจและความเคารพ จํ า นวน ๒ คน และต้อ งการให้
ผู ้บ ริห ารสถานศึก ษาบางครั ้ง ควรพูด หรือ ออกคํ า สั ่ง กับ ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาด้ว ยเหตุผ ลมาก่อ น
นโยบายโดยคํานึงถึงใจเขาใจเรา จํานวน ๒ คน
ด้า นอัต ถจริย า ครูผู ้ส อนมีค วามต้อ งการให้ผู ้บ ริห ารสถานศึก ษามีเ วลาบํ า เพ็ญ
สาธารณประโยชน์กับชุม ชนและสถานศึก ษาให้ม ากขึ้น จํา นวน ๕ คน และต้อ งการให้ผู้บริห าร
สถานศึก ษาส่ง เสริม และสนับ สนุน ให้ผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชาได้บํา เพ็ญ สาธารณประโยชน์ต่อ ชุม ชนใน
พื้นที่โดยไม่มุ่งหวังประโยชน์เพื่อตนเอง จํานวน ๔ คน
ด้า นสมานัต ตตา ครูผู้ส อนมีค วามต้อ งการให้ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาประพฤติต นต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน้าที่การงานและในด้านต่างๆ อย่างเสมอต้นเสมอปลาย จํานวน ๕ คน และ
ต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รักษาระเบียบวินัยแบบพอดีอย่ามากเกินไป จํานวน ๒ คน
จากปัญ หา อุป สรรคและแนวทางแก้ไ ขต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวั ตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ควร
คํา นึง ถึง หลัก ธรรมหลัก สัง คหวัต ถุ ๔ ได้แ ก่ ทาน ปิย วาจา อัต ถจริย า และสมานัต ตตา นํา มา
ประยุกต์ใ ช้เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพในการบริหารงานของหน่วยงานสถานศึกษาของตนเอง ซึ่งถือ
เป็น สิ่ง ที่มีค วามสํา คัญ เป็น อย่า งมาก ทั้ง นี้เ นื่อ งจากข้า ราชการครูทุก คนที่อ ยู่ภ ายใต้ก ารบัง คับ
บัญ ชาของท่า นล้ว นมีค วามแตกต่า งกัน ทั้ง ด้า นคุณ วุฒิ และวัย วุฒิ รวมไปถึง อุป นิสัย ใจคอที่
แตกต่า งกัน แต่สิ ่ง หนึ ่ง ที ่ข ้า ราชการครูท ุก คนต่า งคาดหวัง ไว้ก ็ค ือ การได้ผู ้บ ริห ารที ่ด ีแ ละมี
คุณธรรมเป็นแบบอย่างผู้นําในสถานศึกษา ซึ่งสิ่งนี้มิอาจเกิดขึ้นได้หากผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ ขาดคุณ ธรรมและความรู้
หลักธรรมในด้านสังคหวัตถุ ๔ และขาดการนําไปบูรณาการใช้จริงในการบริหารงาน

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๒๔๓

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

ดัง นั้น สิ่ง ที่เ หมาะสมที่สุด ก็คือ การสนับ สนุน และส่ง เสริม ในการใช้ห ลัก ธรรมคือ
หลักสังคหวัตถุ ๔ ที่กล่าวมานั้นควรให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานสถานศึกษาอย่างแท้จริง ผู้บริหาร
สถานศึก ษาต้อ งทํา ตนให้เ ป็น แบบอย่า งที่ดีต่อ ข้า ราชการครู ที่อ ยู่ภ ายใต้ก ารปกครองได้ใ ห้เ ห็น
เป็น แบบอย่า ง และคอยกระตุ ้น ข้า ราชการครูใ ห้ม ีก ารพัฒ นาการเรีย นการสอนเพื ่อ ให้เ กิด
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาของตนเอง เมื่อข้าราชการครูในสถานศึกษาเกิดความรู้และเข้าใจใน
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ก็จะมีความเข้าใจที่ดีอันก่อให้เกิดความรักความสามัคคี
มีคุณธรรมในการทํางานของตนให้ดียิ่งขึ้นไป

๕.อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรม
ด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สําคัญและน่าสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้
๕.๑ ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์
จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน อันเนื่องมาจากหลักสังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติ
ดีแล้ว ทําให้บุคคลทั่วไปเกิดความเคารพรักนับถือ และเกรงใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของ ไพฑูรย์ ขุนอาสา ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ผู้บริหารกับการใช้สังคหวัตถุธรรม: ศึกษากรณีผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์” ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับการวิจัยของ รภัสสา พานิกุล ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดหางานของรัฐตามหลักสังคหวัตถุ ๔ : กรณีศึกษาศูนย์
จัดหางาน กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน” ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านและยังสอดคล้อง
กับการวิจัยของ พระครูปลัดวันชาติ ยอดดําเนิน ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของวัดนครสวรรค์ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้คุณธรรมด้าน
สังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับดีมากและเมื่อพิจารณารายด้านมีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
๑) ด้านทาน จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้าน
สังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
จังหวัดนครสวรรค์ ด้านทาน โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุ ก ข้ อ ข้ อ ค้ น พบดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ครู ผู้ ส อนในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ ครูผู้สอนมีความเข้าใจต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔
ของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการให้ความรู้ศิลปะวิชาการในด้านต่างๆ เป็นขวัญกําลังใจและให้อภัย
ไม่ถือโทษโกรธเคืองเมื่อเกิดความผิดพลาดในงาน เป็นผู้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ
เครื่องใช้ตลอดจนถึงทุนทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ให้
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ความหมายของคําว่าทานคือให้ปัน คือ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วย
ปัจจัยสี่ ทุน หรือ ทรัพย์สินสิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจ และศิลปวิทยา และยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ไพฑูรย์ ขุนอาสา ได้วิจัยเรื่อง “ผู้บริหารกับการใช้สังคหวัตถุธรรม ศึกษากรณี
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์” ใน
ด้านทานอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พันตรีสมหมาย บัวจันทร์ ที่ได้ทํา
การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์และยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ
๔ ของสํานักงานเขตบางแคกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ในด้านทานอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พันโทราชันย์
ธงชัย ได้ทําการวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการลงบัญชีทหารกองเกิน
ตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของหน่วยงานสัสดี อําเภอเมือง จังหวัดระยอง” ในด้านทานอยู่ในระดับมาก
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รภัสสา พานิกุล ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการจัดหางานของรัฐตามหลักสังคหวัตถุ ๔ : กรณีศึกษาศูนย์จัดหางาน
กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน” ในด้านทานอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ พระครูปลัดวันชาติ ยอดดําเนิน ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของวัดนครสวรรค์ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔” ซึ่งพบว่าความพึงพอใจในการให้บริการ
ประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในด้านทานอยู่ในระดับมาก
๒) ด้านปิยวาจา จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้าน
สังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
จังหวัดนครสวรรค์ ด้านปิยวาจา โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ ครูผู้สอนมีความเข้าใจต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในด้านการความเป็นผู้มีวาจาสุภาพเรียบร้อย เป็นผู้มีวาจาสุภาพอ่อนหวาน
ยกย่องชมเชยเพื่อให้ผู้ฟังเกิดขวัญกําลังใจ และคอยแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ให้ความหมาย
ของคําว่าปิยวาจา พูดอย่างรักกัน คือ กล่าวคําสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง ชี้แจง แนะนําสิ่งที่เป็น ประโยชน์
มีเหตุผล เป็นหลักฐาน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไพฑูรย์ ขุนอาสา ได้วิจัยเรื่อง
“ผู้บริหารกับการใช้สังคหวัตถุธรรม ศึกษากรณีผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์” ในด้านปิยวาจาอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ
พันตรีสมหมาย บัวจันทร์ ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์และยกระดับ
ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของสํานักงานเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในด้านปิย
วาจาอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พันโทราชันย์ ธงชัย ได้ทําการวิจัยเรื่อง
“ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการลงบัญชีทหารกองเกินตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของ
หน่วยงานสัสดี อําเภอเมือง จังหวัดระยอง” ในด้านปิยวาจาอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ รภัสสา พานิกุล ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
จัดหางานของรัฐตามหลักสังคหวัตถุ ๔ : กรณีศึกษาศูนย์จัดหางาน กรมการจัดหางานกระทรวง
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แรงงาน” ในด้านปิยวาจาอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของปัณณธร เธียร
ชัยพฤกษ์ ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์การ :
กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อสร้างความ
ผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพ” ในด้านปิยวาจาอยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระครูปลัดวันชาติ ยอดดําเนิน ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการของวัดนครสวรรค์ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔” ซึ่งพบว่าความพึงพอใจใน
การให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในด้านปิยวาจาอยู่ในระดับมาก
๓) ด้านอัตถจริยา จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรม
ด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
จังหวัดนครสวรรค์ ด้านอัตถจริยา โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ ครูผู้สอนมีความเข้าใจต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในด้านการเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ต่อชุมชนและคอยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา เพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกในการ
ทําความดีให้กับสังคม ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ให้
ความหมายของคําว่าอัตถจริยาทําประโยชน์แก่ คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกาย และ ขวนขวายช่วยเหลือ
กิจการต่าง ๆ บําเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรมและ
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ไพฑูรย์ ขุนอาสา ได้วิจัยเรื่อง “ผู้บริหารกับการใช้สังคหวัตถุธรรม
ศึกษากรณีผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์” ในด้านอัตถจริยาอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พันตรีสมหมาย
บัวจันทร์ ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์และยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของสํานักงานเขตบางแคกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าความพึงพอใจในการ
ให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในด้านอัตถจริยาอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พันโทราชันย์ ธงชัย ได้ทําการวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการในการลงบัญชีทหารกองเกินตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของหน่วยงานสัสดี อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง” ในด้านอัตถจริยาอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รภัสสา พานิกุล ได้
ทําการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดหางานของรัฐตามหลักสังคหวัตถุ
๔ : กรณีศึกษาศูนย์จัดหางาน กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน” ในด้านอัตถจริยาอยู่ในระดับมาก
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระครูปลัดวันชาติ ยอดดําเนิน ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของวัดนครสวรรค์ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔” ซึ่งพบว่าความพึง
พอใจในการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในด้านอัตถจริยาอยู่ในระดับมาก
๔) ด้านสมานัตตตา จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรม
ด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
จังหวัดนครสวรรค์ ด้านสมานัตตตาโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ ครูผู้สอนมีความเข้าใจต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔
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ของผู้บริหารสถานศึกษา ในด้านการเป็นผู้วางตนเสมอต้นเสมอปลาย การประพฤติตนในหน้าที่การ
ทํางานหรือกิจกรรมต่ างๆที่จัดขึ้ น และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิ ดเห็น และมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในงานที่ทําโดยยึดกฎระเบียบเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจอย่างเสมอภาคกับทุกๆ คนโดยไม่
เลือกที่รักมักที่ชัง ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ให้ความหมาย
ของคําว่าสมานัตตตา คือการเอาตัวเข้าสมานทําตัวให้เข้ากับเขาได้ วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ให้
ความเสมอภาคปฏิบัติสม่ําเสมอกันต่อคนทั้งหลาย ไม่เอาเปรียบ และเสมอในสุขทุกข์ คือร่วมสุข ร่วม
ทุกข์ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันและยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ไพฑูรย์ ขุนอาสา ได้วิจัยเรื่อง “ผู้บริหารกับการใช้สังคหวัตถุธรรม ศึกษากรณีผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์” ในด้านสมานัตตตาอยู่
ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พันตรีสมหมาย บัวจันทร์ ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง
“การวิเคราะห์และยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
สํานักงานเขตบางแคกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ในด้านสมานัตตตาอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พันโท
ราชันย์ ธงชัย ได้ทําการวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการลงบัญชีทหาร
กองเกินตามแนวสังคหวัตถุ ๔ ของหน่วยงานสัสดี อําเภอเมือง จังหวัดระยอง” ในด้านสมานัตตตาอยู่
ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รภัสสา พานิกุล ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดหางานของรัฐตามหลักสังคหวัตถุ ๔ : กรณีศึกษาศูนย์จัดหา
งาน กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน” ในด้านสมานัตตตาอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์ ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อสร้าง
ความผูกพันต่อองค์การ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคห
วัตถุ ๔ เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพ” ในด้านสมานัตตตาอยู่ใน
ระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระครูปลัดวันชาติ ยอดดําเนิน ได้ทําการวิจัยเรื่อง
“ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของวัดนครสวรรค์ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔” ซึ่งพบว่า
ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในด้านสมานัตตตาอยู่ในระดับมาก
๕.๒ เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์
จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์
จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุราชการ และขนาดโรงเรียน
พบว่าครูผู้สอนที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุราชการต่างกันมีความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้
คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้าน
ขนาดโรงเรียน พบว่าครูผู้สอนที่มีขนาดโรงเรียนต่างกันมีความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรม
ด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒
จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
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ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ
๔ ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต ๔๒ จั ง หวั ด
นครสวรรค์ แตกต่างกันในทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณาแต่ละส่วนอภิปรายดังนี้
เพศ ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ไม่แตกต่างกัน
เนื่องจากการถามความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่ได้แบ่งแยกชาย-หญิง จึงทําให้
มีความคิดเห็นของครูผู้สอนไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พันตรีสมหมาย บัวจันทร์
ได้ทําการวิจัยเรื่อง”การวิเคราะห์และยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ ของสํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส
อาชีพ ประสบการณ์ในการมาใช้บริการ ประเภทของการมาใช้บริการและพื้นที่อยู่อาศัยมีความพึง
พอใจ ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รภัสสา พานิกุล ได้ทําการวิจัยเรื่อง
“ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดหางานของรัฐตามหลักสังคหวัตถุ ๔ : กรณีศึกษา
ศูนย์จัดหางาน กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการจัดหา
งาน ที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดหางานของศูนย์
จัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระครูปลัดวันชาติ ยอดดําเนิน ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของวัดนครสวรรค์ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔”ประชาชนที่มีเพศ,
อายุ, ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของวัดนครสวรรค์
โดยรวมไม่แตกต่างกัน
อายุ ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ไม่แตกต่างกัน
เนื่ อ งจากการถามความคิ ด ของเห็ น ครู ผู้ ส อนต่ อ การใช้ คุ ณ ธรรมด้ า นสั ง คหวั ต ถุ ๔ ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่ได้เจาะจง
ช่วงอายุของแต่ละคน จึงไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา ซึ่ ง ครู ผู้ ส อนมี ค วามคิ ด เห็ น ไม่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ พั น ตรี
สมหมาย บัวจันทร์ ได้ทําการวิจัยเรื่อง”การวิเคราะห์และยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
ประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของสํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า เพศ
อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ประสบการณ์ในการมาใช้บริการ ประเภทของการมาใช้บริการและพื้นที่
อยู่อาศัยมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รภัสสา พานิกุล ได้ทํา
การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดหางานของรัฐตามหลักสังคหวัตถุ ๔ :
กรณีศึกษาศูนย์จัดหางาน กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน”ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มาใช้
บริการจัดหางาน ที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดหางาน
ของศูนย์จัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของพระครูปลัดวันชาติ ยอดดําเนิน ได้ทําการวิจัยเรื่อง
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“ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของวัดนครสวรรค์ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔” ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนที่มีเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
วุฒิการศึกษา ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ไม่
แตกต่างกัน เนื่องจากการถามความคิดของเห็นครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่ได้
เจาะจงช่วงการศึกษาของแต่ละคน จึงไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔
ของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งครูผู้สอนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พระครูปลัดวันชาติ ยอดดําเนิน ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของวัดนครสวรรค์ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ, อายุ, ระดับ
การศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของรัชนีวรรณ วรรณพิรุณ ได้ทําการศึกษา คุณธรรม
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความเห็นต่อการปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมและทุกด้าน แตกต่างกันยกเว้นด้านความอ่อนโยน และ
ด้านความไม่โกรธ และไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บุญเสริม มงคลดา ได้ทําการศึกษา คุณธรรม
ในการบริหารงานของผู้บริหารมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา ๑๒ ผลการวิจัย
พบว่า ครูผู้สอนและกรรมการโรงเรียนที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี กับครูผู้สอนและ
กรรมการโรงเรียนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีความเห็นต่อการปฏิบัติตามคุณธรรม
ของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของรภัสสา พานิกุล ได้ทําการวิจัย
เรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดหางานของรัฐตามหลักสังคหวัตถุ ๔
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการจัดหางาน ที่มีสถานภาพสมรส สถานภาพการทํางาน ระดับ
การศึกษา และรายได้ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดหางานของศูนย์จัดหางาน กรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .๐๑ และ .๐๕
อายุราชการ ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ไม่
แตกต่างกัน เนื่องจากการถามความคิดของเห็นครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่ได้
เจาะจงช่วงอายุราชการและประสบการณ์การทํางานของแต่ละคน จึงไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการ
ใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งครูผู้สอนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของรัชนีวรรณ วรรณพิรุณ ได้ทําการศึกษาเรื่อง คุณธรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ผลการวิจัยพบว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความเห็นต่อการปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมและทุกด้าน แตกต่างกันยกเว้นด้านความอ่อนโยน
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และความอดทน และไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเพียรพันธ์ กิจพาณิชย์เจริญ ได้ทําการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีผู้บริหารสถานศึกษามีประสบการณ์การ
ทํางานต่างกันมีความเห็นต่อสมรรถนะในการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
ขนาดโรงเรียน ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ จังหวัดนครสวรรค์ โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ ทั้งนี้เนื่องจาก ขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่าง
กันไป ทําให้จํานวนครูผู้สอนแตกต่างกัน จึงส่งผลทําให้ความคิดเห็นของครูผู้สอนแตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเพียรพันธ์ กิจพาณิชย์เจริญ ได้ทําการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา
เกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความเห็นต่อ
สมรรถนะในการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .๐๕ ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
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การศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐
A study of Belief of Kamma in Buddhism of the High School Students in
Buengsamphan District Phetchabun Province Area 40
พระวิเชียร ตนฺติปาโล (กองพา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ศึกษาตอนปลาย ในอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาความ
เชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์ เขต ๔๐ ๒) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐ โดยจําแนกปัจจัยส่วน
บุ ค คล ๓) เพื่ อ เสนอแนวทางพั ฒ นาความเชื่ อ เรื่ อ งกรรมในพระพุ ท ธศาสนาของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมี จํานวน ๔๕๐ คน เป็นตัวแทนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม โรงเรียน วังพิกุลพิทยา
คม อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่นับถือพระพุทธศาสนา
ได้มาโดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากตารางเลขสุ่มของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and
Morgan) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Ramdom Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
ด้วยการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่
ผลการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ ความเชื่ อ เรื่ อ งกรรมในพระพุ ท ธศาสนาของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( = ๔.๑๗ X) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ระดับความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายX ในด้านกายกรรม ด้านวจีกรรม ด้านมโนกรรม ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (
=๔.๑๙
) ในด้านมโนกรรม ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด
( = ๔.๑๕ ) ในด้านกายกรรม
X
เมื่อเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ศึกษาตอนปลาย ในอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
แล้วพบว่าบุคคลที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
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แนวทางพัฒนาความเชื่อเรื่องกรรม ด้านกายกรรม ควรมีเมตตาต่อสัตว์และอภัยซึ่งกัน
และกัน ไม่ควรลักขโมยของผู้อื่นซึ่งจะทําให้เขาเดือดร้อน ควรให้อยู่ในกฎระเบียบ ของการอยู่ร่วมกัน
ควรประพฤติตัวอยู่ในคําสอนของพุทธศาสนา สัตว์ต่าง ๆ ก็มีความเจ็บปวดเหมือนกับเราเช่นกันควรมี
เมตตาต่อสัตว์ การเจตนาหรือไม่เจตนา กรรมดีหรือกรรมชั่ว เพราะเจตนาทํากรรมชั่วก็จะบาปมาก
แต่ถ้าไม่เจตนาก็จะบาปน้อยลง เราต้องมีการช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีเมตตาต่อกันเพื่อให้
สังคมนี้อยู่เป็นสุข
ด้านวจี กรรม ควรพูดในสิ่งที่เป็นความจริงถึงแม้ว่าความเป็นจริ งนั้ นจะยากต่ อการ
ยอมรับแต่เราก็ควรยอมรับในสิ่งที่เป็นจริงให้ได้ ไม่ควรพูดโกหกต่อผู้อื่นเพื่อเอาตัวรอดจากความผิด
ต้องยอมรับในความเป็นจริง ไม่ควรพูดคําหยาบต่อผู้อื่นควรมีเมตตาต่อกัน ควรไม่มีอคติต่อกัน หรือ
การพูดจาไม่ดีต่อกัน และมีความจริงใจต่อกันสามัคคีกัน คําพูดก็ควรคิดให้ดีเสียก่อน ว่าพูดออกไป
แล้วจะมีปัญหาต่อผู้ฟังหรือไม่ การว่าร้ายหรือเถียงผู้มีพระคุ ณนั้น ไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา ครู
อาจารย์ไม่สมควร เพราะจะเป็นคน อกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ ส่วนกับคนอื่นอาจจะทําให้ทะเลาะวิวาท
กัน จะทํา ให้เป็นเรื่ องใหญ่ ขึ้นมาได้ ไม่ควรพู ดโกหกในสิ่ งที่ทําให้ตนเองและผู้ อื่นเดื อดร้ อนหรือ
เสียหาย อยากให้หยุดการกระทําแบบนี้แล้วสังคมจะมีแต่ความสุขคนรอบข้างจะได้ไม่มีปัญหา ไม่
อยากให้ทุกคนพูดโกหกให้พูดแต่ความจริงมีความยุติธรรมแก่ตนเองและผู้อื่น
ด้านมโนกรรม เราไม่ควรอาฆาตผู้อื่นอีกเลยและควรมีเมตตาต่อผู้อื่นเพื่อสังคมอยู่เป็น
สุขเราไม่ควรมีอคติกับคนอื่นที่เราไม่ชอบจงปล่อยวางเฉย โดยที่เราไม่ต้องไปสนใจ และอยู่กับตัวเอง
ไม่ยึดติดกับมัน ไม่คิดเอาเรื่องเอาความกับใคร ควรปล่อยวาง ควรให้อภัยต่อกัน เราควรมีความพึง
พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ ไม่ควรคิดร้ายต่อบิดา มารดา ผู้ให้กําเนิดซึ่งมีพระคุณต่อเราจะได้ไม่เป็นลูก
อกตัญญู ทําใจให้สงบ ไม่คิดอาฆาตพยาบาทต่อผู้อื่น อยากให้ทุกคนคิดแต่เรื่องดีๆ จะทําให้เราเป็น
คนดี การคิดดี ทําดี พูดดี เป็นสิ่งสําคัญมาก

ABSTRACT
The study entitled “A study of Belief of Kamma in Buddhism of the High
School Students in Buengsamphan District, Phetchabun Province Area 40” having
the following objectives 1) To study Belief of Kamma in Buddhism of the High
School Students in Buengsamphan District, Phetchabun Province Area 40 2) To
compare the Belief of Kamma in Buddhism of the High School Students in
Buengsamphan District, Phetchabun Province Area 40 classifying by personal
factors. 3) To suggest the way to improve the Belief of Kamma in Buddhism. The
sample of this study composed of 450 High School Students which including
Mathayom Suksa 4–6. The sample of two schools namely Buengsamphan
Wittayakhom school and Wangpikul Pittayakhom school in the second semester of
the academic year (2555 B.E.). The sample size has been defined by krejcie and
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Morgan table. The method of sampling was simple Random sampling. The research
tool was questionnaire which analyzed by frequency, mean and standard deviation.
The testing of hypotheses have been done by t-test and One Way ANOVA.
The results of the study has been found that the Belief of Kamma in
Buddhism for High school Students as a whole having the high mean score ( = 4.17).
X

Considering in each dimensions of action discourse and mental work. The mental
work had the highest score mean ( = 4.19).X The action dimension has the lowest
mean
( = 4.15). TheXBelief of Kamma in Buddhism by gender and level of
education was statistical significance at .05 level.
The problems and obstacles 0f Belief of kamma in Buddhism for High
school students were in action, The method of modify the discourse had to speak
the truth. The mental work has been solved by the charity. The way to solve
Kamma that the people should be kinder to all animals. The community a house
and school should be cooperated in order to take care all animals and Human
beings. The youths should be respected to the elder ones. The elder ones should
have justice to the youths. The youths should obey to their parents. The people
should be forgiven to each other in order to maintain peace of community and our
nation.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผล มีระบบความเชื่อความศรัทธา ที่ตั้งอยู่บน
รากฐานแห่งปัญญา ผู้ที่มีความเชื่อตามคําสอนในพระพุทธศาสนา สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิตได้ ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงหมายถึง วิถีแห่งชีวิต อันเป็นระบบแห่งการดําเนินชีวิตที่เรียกว่า
Way of life๙ จึงทําให้พระพุทธศาสนาแตกต่างจากศาสนาอื่น ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล
เรียกว่า ศรัทธา ๔ ประกอบด้วย ๑ กัมมสัทธา คือ ความเชื่อกรรม เชื่อกฎแห่งกรรม เชื่อว่ากรรมมี
อยู่จริง คือ เชื่อ ว่าเมื่อทําอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจทําทั้งรู้ ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่วความดีมี
ขึ้นในตน เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป การกระทําไม่ว่างเปล่าและเชื่อว่าผลที่
ต้องการจะสําเร็จได้ด้วยการกระทํา มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค เป็นต้น ๒ วิปากสัทธา คือ
เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง คือ ว่ากรรมที่ทําแล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ
ผลดีจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว ๓ กัมมัสสกตาสัทธา คือ เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของ
ตน เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของกรรมจะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน ๔
ตถาคตโพธิสัทธา คือ เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มั่นใจในองค์พระตถาคตว่าทรงเป็นพระสัมมา
๙

พระเมธีธรรมาภรณ์ , ( ประยูร ธมฺมจิตฺโต ), พุทธศาสนากับปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร :
อมรินทร์พรินติ้ง กรุ๊พ จํากัด, ๒๕๓๓ ), หน้า ๑๒.
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สัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง ๙ ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้นําทางที่แสดงให้เห็น
ว่า มนุษย์คือเราทุกคนนี้ หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ ดังที่
พระองค์ได้ทรงบําเพ็ญไว้เป็นแบบอย่าง๑๐
จากหลักศรัทธา ๔ เห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนเรื่องกรรม และให้
ความสําคัญหลักกรรมว่าเป็นหลักธรรมใหญ่และสําคัญ ทั้งนี้เพราะกรรมได้มีความสัมพันธ์กับการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์ กรรมจึงเป็นหลักธรรมมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของคน
ในสังคม บุคคลจะมีชีวิตที่เจริญขึ้นหรือเสื่อมลง มีทุกข์หรือสุขนั้น มีผลมาจากกรรมของตนเองทั้งสิ้น
มิใช่การกระทําของผู้อื่น พระพุทธศาสนาได้ให้ความหมายของกรรมไว้ดังที่ปรากฏในพุทธพจน์ที่ว่า
“ภิกษุทั้งหลาย เจตนานั่นเอง เราเรียกว่ากรรม บุคคลจงใจแล้วจึงกระทํา ด้วยกาย ด้วยวาจา
ด้วยใจ”๑๑ ดังนั้นกรรมจึงเกิดจากการกระทําของตัวเราเอง มิใช่มีใครมากําหนดการกระทําดี เรียกว่า
กรรมดี การกระทําชั่ว เรียกว่า กรรมชั่ว ในการกระทําทุกอย่างย่อมมีผลเรียกว่า วิบาก ที่บุคคล
ผู้กระทําจะต้องเป็นผู้รับ
สังคมไทยแต่เดิมได้มีการปลูกฝังค่านิยมเรื่องกรรม ให้เชื่อในกฎแห่งกรรม จนมีสํานวน
ไทยว่า “ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว” และยกย่องคนดี คือ คนที่มีคุณธรรม แต่ปัจจุบันสังคมไทยได้มีค่านิยม
ที่เปลี่ยนไป การให้ความสําคัญเรื่องกรรมมีน้อยลง สาเหตุเพราะสังคมไทยไปรับวัฒนธรรมของ
ชาวตะวันตกเข้ามา ยอมให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเพื่ออํานวยความสะดวกสบายต่อวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของคนไทยในทุกเรื่อง จนส่งผลให้ความเชื่อ ค่านิยมของคนไทยเปลี่ยนไป เป็นสังคม
บริโภคนิยมและวัตถุนิยม
ดังที่ ท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้ว่า...สังคมไทยปัจจุบันได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุเป็นอย่างมาก แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หาได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขที่
แท้จริงของคนไทยไม่คนนิยมวัตถุ หรือวัตถุ นิยมมากไปมีกิเลสมากขึ้น และสิ่งที่ขาดคือ ศีลธรรม
สภาพสังคมที่ฟอนเฟะ เพราะรับอิทธิพลอารยธรรมตะวันตก...๑๒
จากค่านิยมเดิมที่ยกย่องคนดี คือ คนมีคุณธรรม และเชื่อในกฎแห่งกรรมตามสํานวน
ที่ว่า “ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว” ในปัจจุบันได้จางหายไปกับคนไทยรุ่นใหม่ สังคมไทยได้เปลี่ยนค่านิยมไป
ยกย่องวัตถุ คนดี คือ คนที่มีเงินทอง มีอํานาจ และผลตอบแทนของการทําดีได้ดี “ดี” ในความหมาย
ของคนรุ่นใหม่ คือ ได้วัตถุสิ่งของ เงินทอง ชื่อเสียง เกียรติยศ ทั้ง ๆ ที่ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้
ประพฤติเสื่อมเสีย แต่สังคมไม่ได้ให้ความสนใจความประพฤติหรือวิธีการที่ทําให้ได้มาซึ่งวัตถุสิ่งของ
เหล่านั้น เพียงแต่ขอให้ได้มาเป็นพอ จึงเกิดสํานวนที่นํามาใช้ในสังคมใหม่ว่า “ทําดีได้ดีมีที่ไหน ทํา
ชั่วได้ดีมี ถมไป” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของความเชื่อเรื่องกรรมในสังคมไทยได้คลอนแคลน
สังคมเกิดความเข้าใจเรื่องกรรมคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงและไม่เชื่อกฎแห่งกรรมว่ามีจริง
ความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้มีผลเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมอย่างมาก
๑๐

พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙,
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๓), หน้า ๑๖๔.
๑๑
องฺ. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๓๓๔/๔๒๒.
๑๒
พุทธทาสภิกขุ, ท่านพุทธทาสกับการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๔๕), หน้า
๑๓.
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กับเด็กและวัยรุ่นที่จะเป็นกําลังของชาติ ทําให้เกิดความเชื่อเรื่องกรรม คลาดเคลื่อนและผิดเพี้ยนไป
จากความเป็นจริงและไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลแห่งกรรมว่ามีจริง สาเหตุมาจากเห็นการกระทําของ
ผู้ใหญ่ที่กระทําตัวอย่างที่ไม่ดีไว้ และกฎแห่งกรรมก็ไม่ได้ลงโทษให้เห็นทันตา
ความต้องการของวัยรุ่นเป็นแรงผลักดันให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่พยายามไปสู่เป้าหมายของ
ตน ตามความต้องการของวัยรุ่นขึ้นอยู่กับค่านิยมของกลุ่มที่วัยรุ่นเป็นสมาชิกอยู่ ส่วนใหญ่วัยรุ่นจะมี
ความต้องการในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
๑. ความต้องการทางเพศ เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น เด็กวัยรุ่นมักพยายามดิ้นรนที่จะคบหา
เพื่อนต่างเพศ ซึ่งผู้ใหญ่จะกีดกันเพราะไม่เข้าใจ ทําให้เกิดแรงกดดัน เนื่องจากในระยะนี้ต่อมต่าง ๆ
ภายในร่างกายกําลังทํางานเต็มที่ โดยเฉพาะต่อมเพศที่ผลิตฮอร์โมนออกมาเพื่อควบคุมการถึงวุฒิ
ภาวะทางเพศ
๒. ความต้องการได้รับอิสระ ในวัยเด็กพ่อแม่มีความใกล้ชิดและหวงแหนลูกของตนคอย
พิทักษ์รักษาไม่ยอมให้ทําอะไรลําพังจะไม่มีปัญหาอะไร แต่พอถึงวัยรุ่นเด็กจะพยายามแสวงหาความ
จริงและพยายามยืนหยัดอยู่ด้วยลําแข็งตนเอง พ่อแม่จึงควรรู้จัดผ่อนปรน ปล่อยให้ลูกเป็นตัวของ
ตัวเองบ้าง เป็นผลดีทําให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง การพยายามกีดกันวัยรุ่น การทําเฉพาะในสิ่งที่พ่อ
แม่ชอบ มีผลทําให้วัยรุ่นขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ตัดสินใจทําสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองไม่ได้
๓. ความต้องการที่จะหาเลี้ยงตนเอง วัยรุ่นเริ่มที่มีความคิดที่จะหาเลี้ยงตนเองแทนที่
จะต้องอาศัยพ่อแม่ ทั้งนี้เพราะคิดว่าการหาเงินได้ด้วยตนเองทําให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจการใช้เงิน
ในการจับจ่ายสิ่งต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องเกรงและเป็นการพิสูจน์ให้ผู้ปกครองของตน
เห็นว่าตนนั้นโตแล้วควรจะมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นแทนที่จะต้องถูกควบคุมเหมือนแต่ก่อน
๔. ความต้องการที่จะได้รับการนับถือจากสังคม วัยรุ่นต้องการให้สังคมยอมรับนับถือว่า
ตนเป็นผู้ใหญ่แล้ว โดยพยายามทําตนเลียนแบบผู้ใหญ่ วัยรุ่นชายบางคนพยายามดื่มเหล้าหรือ สูบ
บุหรี่ เพื่ออวดความเป็นผู้ใหญ่ของตน ส่วนผู้หญิงมักพยายามแต่งหน้า ใส่รองเท้าส้นสูงทาปาก เขียน
คิ้ว เป็นต้น
๕. ความต้องการในปรัชญาชีวิตที่น่าพอใจ วัยรุ่นจะถามเรื่องราวที่ตนอยากรู้อย่างมี
เหตุผล จนกว่าจะได้คําตอบที่ตนพอใจ โดยไม่ยอมล้มเลิกความสงสัยง่าย ๆ ดังนั้นสถานศึกษาจะต้อง
ส่งเสริมเด็กให้มีปรัชญาชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพของสังคมและควรรู้จักวิธีการ
แนะนําส่วนบุคคลด้วยเพื่อช่วยให้เด็กได้รู้จักสร้างมาตรฐานของศีลธรรมให้แก่ตนเองได้
๖. ความต้องการมีประสบการณ์แปลกใหม่ ๆ เกลียดความจําเจซ้ําซาก ชอบทดลองยิ่ง
เป็นสิ่งต้องห้ามยิ่งอยากลอง วัยรุ่นจึงชอบฝ่าฝืนกฎระเบียบและความต้องการนี้เป็นสาเหตุประการ
หนึ่งที่เป็นสิ่งเร้าให้เสพยาเสพติด ประพฤติผิดทางเพศ ต่อต้านกฎเกณฑ์ของสถาบันและสังคม
จากการที่ผู้วิจัยเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และได้มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เห็นว่าปัญหาวัยรุ่นไม่เชื่อเรื่องกรรมเป็นปัญหาที่สําคัญ เพราะจากความ
ไม่เชื่อทําให้วัยรุ่นได้สร้างปัญหาต่าง ๆ ให้กับครอบครัว โรงเรียนและสังคมมากมาย ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะทําการวิจัยถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าทําไมวัยรุ่นจึงไม่เชื่อเรื่องกรรม ทั้งนี้เพื่อที่จะนําผลการวิจัย
ที่ได้มาทําการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ
และปรับปรุงพฤติกรรมของวัยรุ่นในด้านคุณธรรมจริยธรรม
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เพื่อที่จะได้วัยรุ่นที่มีความประพฤติดี ถูกต้องสมควรเหมาะสม และได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองที่ดีและเป็น
ประชากรที่มีค่าของสังคมและประเทศชาติต่อไป อันเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาสังคมอีกทางหนึ่ง

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐
๒.๒ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐ โดยจําแนกปัจจัยส่วน
บุคคล
๒.๓ เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาความเชื่ อ เรื่ อ งกรรมในพระพุ ท ธศาสนาของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐ มีลําดับขั้นตอนการวิจัย
ดังต่อไปนี้
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลครั้งเดียวและทําการวิเคราะห์โดยการสุ่มตัวอย่าง ใช้การเปิดตารางของ เครจซี่และมอร์แกน
(Krejcirand Morgan)
เพื่อให้การวิจัยเรื่อง การศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐ มีสาระครอบคลุมครบถ้วน
เหมาะสําหรับนําไปพัฒนาต่อไป
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอําเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐ ซึ่งจะเลือกเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง จะได้ ๒ โรงเรียน
จํานวนประชากรทั้งสิ้น ๑๐๘๖ คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอําเภอบึงสาม
พัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยใช้ตารางกําหนดขนาดของ R.V.Krejcie
& D.W.Morgan ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสุ่มตัวอย่างได้ประชากรจํานวน ๔๕๐ คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการสร้างและการ
ตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้
๑. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒. กําหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย
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๓. กําหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอคาปรึกษาจาก
อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๔. สร้างเครื่องมือ
๕.
นําเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
๖. นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม
ตัวอย่าง
เพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
๗. ปรับปรุงแก้ไข
๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนําไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง
การสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย เรื่องการศึกษาความเชื่อเรื่อง
กรรมในพระพุ ท ธศาสนาของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ในอํ า เภอบึ ง สามพั น จั ง หวั ด
เพชรบูรณ์
๑) ศึกษาหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือ และเอกสารที่
เกี่ยวกับหลักธรรมเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักธรรมเรื่องกรรม จิตวิทยา
วัยรุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
๒) กําหนดเนื้อหา ผู้วิจัยกําหนดประเด็นของตัวแปรตาม คือ กรรมทั้ง ๓ ด้าน
ได้แก่ด้านกายกรรม ด้านวจีกรรม และด้านมโนกรรม
๓) กําหนดน้ําหนักความสําคัญของกรรมทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านกายกรรม ด้าน
วจีกรรม และด้านมโนกรรม เท่า ๆ กัน รวมคําถามที่ตั้งมี จํานวน ๓๐ ข้อ ซึ่งในการตั้งคําถาม ผู้วิจัย
คํานึงถึงภาษาที่ใช้ให้เหมาะสมกับระดับของผู้ตอบคําถามที่มีความแตกต่างกัน คือ ตั้งแต่ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๔) สร้างแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องเพื่อให้แบบสอบถามครอบคลุมเนื้อหา (Content Validity) และตรงตามประเด็นที่
ต้องการศึกษา
๕) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอ
ประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและนําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้ว
นํามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
๖) หาความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ไป
ทดลองใช้กับประชากร (Try – Out) ที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการแจก
แบบสอบถามกั บกลุ่มทดลองคือนั กเรียนโรงเรียนซับบอนวิทยาคม ในอําเภอบึงสามพั น จังหวั ด
เพชรบูรณ์ และเก็บแบบสอบถามภายใน ๑ วัน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จํานวน ๑๐ คน และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จํานวน ๑๐ คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จํานวน ๑๐ คน รวม
จํานวนทั้งสิ้น ๓๐ คน แล้วนําแบบสอบถามที่นักเรียนตอบมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability)
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โดยคํานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยวิธีการของ ครอนบาซ (Cronbach) ๑๓
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๔
๗) ปรับปรุงแบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
๑. ผู้วิจัยทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อออกหนังสือขออนุญาตในการเก็บข้อมูลถึง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม และโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
๒. ผู้วิจัยนําหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย เสนอต่อ โรงเรียนบึงสาม
พันวิทยาคม และโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขออนุญาตในการเก็บข้อมูล
๓. ผู้วิจัยประสานงานไปยังครูผู้สอนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการแจก
แบบสอบถาม และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ระยะเวลาดําเนินการ ๕ วัน รวมสองโรงเรียนได้ ๔๕๐ ชุด
๔. รวบรวมแบบสอบถามที่ ไ ด้ ม าตรวจสอบความถู ก ต้ อ งโดย นํ า ส่ ว นที่ ส มบู ร ณ์ ไ ป
วิเคราะห์ผลข้อมูล
ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ได้รับคืนมารวบรวมข้อมูลทั้งหมดจัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ หลังจากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS for Window ๒๐ (Statistical Package for Social Sciences) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ในกรณีที่ตัวแปรที่ต้องการศึกษา ๒ กลุ่มได้แก่ เพศ ใช้ค่าทดสอบค่าที (t - test) ใน
กรณีที่จําแนกตัวแปรที่ต้องการศึกษา มากกว่า ๒ กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (F - test)
ได้แก่ ระดับชั้นเรียน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบว่ามี
ความแตกต่าง จะทําการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีผลต่างนัยสําคัญ
น้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) เพื่อพิจารณาผลการศึกษาค้นคว้าตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา

๔.สรุปผลการวิจัย
๔.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการสํารวจผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ๔๕๐ คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 55.78 เพศชาย จํานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ
44.22 คน มีระดับการศึกษา ระหว่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๔.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับ ความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐ พบว่า มีระดับความเชื่อเรื่องกรรมใน
๑๓

พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์,พิมพ์ครั้งที่๘,
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,๒๕๔๓), หน้า ๑๒๕ – ๑๒๖ .
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พระพุทธศาสนา ด้านกายกรรม ด้านวจีกรรม ด้านมโนกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๗ )
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ระดัXบความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน
ดังนี้
ด้านกายกรรม พบว่านักเรียนมี ระดับความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๕ ) เมื่อพิจXารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีระดับความเชื่อ
เรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อที่ ๑ นักเรียนเชื่อว่า การฆ่าสัตว์ทุก
ชนิดเพื่อเป็นอาหาร จัดเป็น กายทุจริต สําหรับข้ออื่นๆ ที่เหลือ นักเรียนมี ระดับความเชื่ออยู่ใน
ระดับมาก
ด้านวจีกรรม พบว่านักเรียนมี ระดับความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๖ ) เมื่อพิXจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีระดับความเชื่อ
เรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมากทุกข้อ
ด้านมโนกรรม พบว่านักเรียนมี ระดับความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๙ ) เมื่อพิจXารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมี ระดับความเชื่อ
เรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ ๒๘ นักเรียนเชื่อว่า ความคิดเห็นว่า
บิ ดา มารดา ครู อาจารย์ มี พระคุณ ต่อ เรา และควรตอบแทนพระคุณ ท่ าน จั ดเป็ น มโนสุ จริ ต
สําหรับข้ออื่นๆ ที่เหลือ นักเรียนมีระดับความเชื่ออยู่ในระดับมาก
๔.๓ ผลการเปรียบเทียบ “ความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ตอนปลาย ในอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐” โดยจําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล สรุปได้ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐ ได้แก่ ด้านกายกรรม ด้านวจีกรรม
ด้านมโนกรรม จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา การทดสอบสมมติฐาน
โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร ดังนี้
เพศ จากการศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐ ในภาพรวม พบว่า นักเรียนที่มีเพศ
ต่างกัน มีความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .
๐๑ ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มี
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอําเภอ
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทางด้าน
กายกรรม ทางด้านวจีกรรม และ ทางด้ านมโนกรรม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑
ระดับการศึกษา จากการศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ตอนปลาย ในอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐ โดยภาพรวม พบว่า
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นักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
นักเรี ยนมี มี ความเชื่ อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา แตกต่างกั น ใน ด้านกายกรรม ด้ านวจีกรรม
ส่วนด้าน มโนกรรม ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
ผลการเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา การทดสอบ สมมติฐาน
๔.๔ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ในอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐ ในด้านกายกรรม
ด้านวจีกรรม ด้านมโนกรรม
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ใน อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต ๔๐ มีปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขกับ ความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาในแต่ละด้าน ดังนี้
ส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถามปัญหาและอุปสรรคว่า ด้าน กายกรรม พูดถึงการฆ่าสัตว์
เป็นส่วนมาก การทําร้ายร่างกาย และการลักขโมยมีพอประมาณ ด้านวจีกรรม การพูดโกหกกันมี
มากพอสมควรไม่ค่อยจริงใจต่อกัน การพูดหยาบคาย พูดเพ้อเจ้อ การด่าทอกัน มีพอประมาณ ด้าน
มโนกรรม อาฆาตพยาบาท คิดปองร้ายกันนั้นมีเป็นส่วนมาก การคิดลักขโมยของคนอื่น การคิดให้
เกิดความโลภนั้น ก็มีเป็นส่วนมากเช่นกัน
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ด้านกายกรรม ควรมีเมตตาต่อสัตว์และอภัยซึ่งกันและกัน ไม่ควรลักขโมยของผู้อื่นซึ่งจะ
ทําให้เขาเดือดร้อน อยากให้อยู่ในกฎระเบียบ ของการอยู่ร่วมกัน ควรประพฤติตัวอยู่ในคําสอนของ
พุทธศาสนา สัตว์ต่าง ๆ ก็มีความเจ็บปวดเหมือนกับเราเช่นกันควรมีเมตตาต่อสัตว์ การเจตนาหรือไม่
เจตนา กรรมดีหรือกรรมชั่ว เพราะเจตนาทํากรรมชั่วก็จะบาปมาก แต่ถ้าไม่เจตนาก็จะบาปน้อยลง
เราต้องมีการช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีเมตตาต่อกันเพื่อให้สังคมนี้อยู่เป็นสุข อยากให้ทุกคน
ช่วยกันรักษาธรรมชาติให้คงอยู่นานๆ
ด้านวจีกรรม ควรพูดในสิ่งที่เป็นความจริงถึงแม้ว่าความเป็นจริงนั้นจะยากต่อการ
ยอมรับแต่เราก็ควรยอมรับในสิ่งที่เป็นจริงให้ได้ ไม่ควรพูดโกหกต่อผู้อื่นเพื่อเอาตัวรอดจากความผิด
ต้องยอมรับในความเป็นจริง ไม่ควรพูดคําหยาบต่อผู้อื่นควรมีเมตตาต่อกัน ควรไม่มีอคติต่อกัน หรือ
การพูดจาไม่ดีต่อกัน และมีความจริงใจต่อกันสามัคคีกัน คําพูดก็ควรคิดให้ดีเสียก่อน ว่าพูดออกไป
แล้วจะมีปัญหาต่อผู้ฟังหรือไม่ การว่าร้ายหรื อเถียงผู้มีพระคุ ณนั้ น ไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา ครู
อาจารย์ไม่สมควร เพราะจะเป็นคน อกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ ส่วนกับคนอื่นอาจจะทําให้ทะเลาะวิวาท
กัน จะทําให้เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ เราควรมีเมตตาต่อกัน ไม่ควรพูดโกหกในสิ่งที่ทําให้ตนเองและผู้อื่น
เดือดร้อนหรือเสียหาย อยากให้หยุดการกระทําแบบนี้แล้วสังคมจะมีแต่ความสุขคนรอบข้างจะได้ไม่มี
ปัญหา ไม่อยากให้ทุกคนพูดโกหกให้พูดแต่ความจริงมีความยุติธรรมแก่ตนเองและผู้อื่น อยากให้
พูดจากันให้ไพเราะเพื่อผู้ฟังจะได้สบายใจ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๒๖๐

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

ด้านมโนกรรม เราไม่ควรอาฆาตผู้อื่นอีกเลยและควรมีเมตตาต่อผู้อื่นเพื่อสังคมอยู่เป็น
สุขเราไม่ควรมีอคติกับคนอื่นที่เราไม่ชอบจงปล่อยวางเฉย โดยที่เราไม่ต้องไปสนใจ และอยู่กับตัวเอง
ไม่ยึดติดกับมัน ไม่คิดเอาเรื่องเอาความกับใคร ควรปล่อยวาง ควรให้อภัยต่อกัน เราควรมีความพึง
พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ ไม่ควรคิดร้ายต่อบิดา มารดา ผู้ให้กําเนิดซึ่งมีพระคุณต่อเราจะได้ไม่เป็นลูก
อกตัญญู ทําใจให้สงบ ไม่คิดอาฆาตพยาบาทต่อผู้อื่น อยากให้ทุกคนคิดแต่เรื่องดีๆ จะทําให้เรา
เป็นคนดี การคิดดี ทําดี พูดดี เป็นสิ่งสําคัญมาก
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แรงจูงใจของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
The Motivation of moral teacher monks in the school
of Uthaithani Province
พระอธิการฉลอง กุสโล (ผลไพร)
สาขาการบริหารการศึกษา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาแรงจูงใจของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อแรงจูงใจของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
จังหวัดอุทัยธานีโดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาแรงจูงใจของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
ดําเนินการวิจัยโดยใช้กลุ่มประชากรจากพระสอนศีลธรรมจํานวน ๑๒๗ รูป ที่ลงทะเบียน
ไว้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและปฏิบัติงานสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวนเป็น
กลุ่มศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Servey Research) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่จัดทําโครงร่างขึ้นเองในขั้นต้นแล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
วิเคราะห์ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจํานวน ๕ ท่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test )
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA ) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทํา
การเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD )
และสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดของแรงจูงใจของพระสอนศีลธรรมในการสอนศีลธรรมใน
จังหวัดอุทัยธานีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๕๔) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน
พบว่า ด้านเนื้อหาหลักสูตรอยู่ในระดับปานกลางนอกนั้นใน ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์และ ด้านการวัดผลและการประเมินผลอยู่ในระดับมาก
แนวทางการประยุกต์ใช้การจากประสบการณ์ของผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาที่มีต่อ
๑.ผู้บริหารระดับสูงไม่คอยให้ความสนใจเป็นบางโรงเรียน
๒.มีห้องเรียนที่ไม่เหมาะสมบางโรงเรียนจัดห้องเรียนหรือสถานที่เรียนให้ไม่เหมาะ
๓.บางโรงเรียนไม่มีเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
๔.จัดตารางเรียนไว้ไม่เหมาะสมเช่นจัดไว้ในคาบที่ ๕-๖ ทําให้นักเรียนไม่ให้ความสนใจที่
จะเรียน
๕.บางโรงเรียนไม่ได้จัดโต๊ะไว้สําหรับพระสอนศีลธรรม
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
๑.ควรที่จะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีแรงจูงใจต่อการสอนของพระสอนศีลธรรมโดยการใช้
สถิติชั้นสูงเช่นการวิเคราะห์ตัวประกอบ(Factor Analysis)
๒.ควรศึกษาการจัดนิตยภัตรที่เหมาะสมของสอนพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาต่างๆ
๓.ควรศึ กษาจากกลุ่มประชากรอื่ นๆที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรในการวิ จัยครั้งนี้เพื่อนํามา
เปรียบเทียบผลการศึกษากับการวิจัยนี้
๔.ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ ระยะเวลาในการเตรี ย มการสอบธรรมศึก ษาทุ ก ระดั บชั้ น
เพราะว่าในปัจจุบันมีการจัดการระยะเวลาเรียนให้แก่นักเรียนที่จะเข้าไปสอบนักธรรมทุกระดับชั้นไม่
เหมาะสม
๕.ควรจัดการเรียนการสอนของธรรมศึกษาอยู่ในตารางสอนอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ คาบ

ABSTRACT
The purposes of this study were as follows : 1) To study the
motivation of the monks who have taught in the schools of Uthaithani Province. 2)
To compare the monks’ motivation classifying by personal factors. 3) To study
problems and obstacles along with advices to develop monks’ motivation of
Uthaithani School.
This population of the study was 127 moral teacher monks which
have been registered at MCU in the academic year 2555 B.E..
The research was used the Survey Research Method . The research
tool was questionnaire which was given to the five experts to their considerations.
The data analyses have been done by frequency, percentage , mean and standard
deviation . The test of hypotheses have been performed by t- test and One Way
ANOVA . If the hypotheses were significant differences , the Multiple Comparisons by
method of ( Least Significant Difference : LSD ) would be done .
The results of this study found that the monks’ motivation in
Uthaithani Province as a whole had the high mean score ( Χ = 3.54 ) .
Considering to each dimensions it was found that curriculum dimension
having medium mean score . The other dimensions such as learning and teaching,
instruction media and measurement and evaluation were at high level .
From the researcher experience he has the following suggestions to monk’s
motivation as below:
1) The administrators should pay attention to teaching of the morality.
2) The administrators should provide the suitable classes for the study
of morality.
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3) The administrators should prepare the over head projector for using
in morality class
4) The administrators should arrange the suitable time for morality
teaching.
5) The administrators should manage the working table for the monks.
The suggestion for further study were as follows :
6) They should be study in monk’s motivation by advanced statistics
such as factor analysis .
7) They should have the study of monks’ compensation.
8) It should be study for the other population which was different
from this study.
9) It should be studied about the preparation of Dhamma Suksa
examination in all level.
10) The time table of Dhamma Suksa studies should be include at
least one period per week.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเกิดขึ้นโดยข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวง
วัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนให้พระภิกษุเข้าไปสอนในโรงเรียนทั้งระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ซึ่งระยะแรก รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายถวายพระภิกษุที่เข้าไปสอนในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมี
วัตถุประสงค์แรกเริ่ม คือ ๑)เพื่อจัดพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติเข้าไป
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับ
อาชีวศึกษา ๒)เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมที่สําคัญของพระพุทธศาสนา
และ ๓)เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถนําความรู้และคุณธรรมไปบูรณา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข ปัจจุบันการเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนา
นับเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับคนไทยเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิต
ผูกพันประสานกลมกลืนกับหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา๑๔
วัดจัดว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาของสังคมไทย เป็นแหล่งคําสั่งสอนและการฝึกอบรม
กิจกรรมที่สําคัญของรัฐ หรือชุมชนจะมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วยเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเป็น

๑๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, คู่มือปฏิบัติงานโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน, (ขอนแก่น : โรงพิมพ์แอนนาออฟเซต ขอนแก่น, ๒๕๕๒), หน้า ๕.
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การเน้นย้ําความสําคัญและเสริมคุณค่าทางจิตใจ๑๕ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ.
ปยุตฺโต)
ที่กล่าวไว้ในหนังสือความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติว่า
“พระพุทธศาสนากับชนชาติไทยมีความสัมพันธ์แนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งในประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของชนชาติไทยและวัฒนธรรมไทย” นอกจากนี้หลักธรรม คําสอนในพระพุทธศาสนา มี
ลักษณะที่เหมาะสมกับกาลสมัยและสามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล เวลาและสถานที่
กล่าวคือ การปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาพุทธมีความกลมกลืนไปกับธรรมชาติและช่วยให้การอยู่
ร่วมกันของคนในสังคมมีความสงบสุข ด้วยความสําคัญของพระพุทธศาสนาดังกล่าวแล้วการศึกษา
ของไทยจึงกําหนดให้บรรจุวิชาพระพุทธศาสนาไว้ในหลักสูตรทุกระดับการศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งระบุจุดหมายข้อแรกไว้ว่า“ต้องการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตน
องมีวินัยในตนเองปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์”จากจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จึงปรากฏสาระการเรียนรู้ ในกลุ่ม
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๕ สาระ และเรื่องของศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม จัดเป็นสาระที่ ๑
และเป็นสาระหลักที่ต้องเรียนรู้ทุกช่วงชั้น (ป.๑-ม.๖) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ๖ เรื่อง ๑) ประวัติและ
ความสําคัญของพระพุทธศาสนา ๒) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๓) ประวัติพุทธสาวกพุทธสาวิกา
๔) หน้าที่ชาวพุทธ ๕) การบริหารจิต ๖) วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในระดับช่วงชั้นที่ ๓ และช่วง
ชั้นที่ ๔ คือมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพิ่มเติมเรื่องที่ต้องเรียนอีก ๑ เรื่อง คือ “สัมมนา
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา”
ผู้วิจัย ในฐานะเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนาและเป็น
การสนองงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการให้พระภิกษุ
สามเณรไปช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามโรงเรียนต่าง ๆที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการเห็นพระภิกษุ
สามเณรเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ แ ละความสามารถในการสอนศี ล ธรรมในโรงเรี ย นเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเห็ น
ความสําคัญของพระพุทธศาสนา แสดงบทบาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีได้ตามความเหมาะสม
ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของปัญหาการสอนของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนเพราะพระภิกษุที่ทําหน้าที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมีประสบการณ์ วุฒิ
ทางการศึกษาต่างกัน เช่นถึง บางรูปสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแต่บางรูปก็ยังไม่สําเร็จ
การศึกษาและไม่มีวุฒิการศึกษาสายครูเช่น ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู อาจส่งผลให้การเรียนการสอนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอน
สรุปได้ว่าแรงจูงใจของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ในการเรียนการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนา มีความจําเป็นมาก ซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอุทัยธานี

และมีพระสอนศีลธรรมที่มีวุฒิทางการศึกษาไม่เหมือนกัน ด้วยเหตุดังกล่าว จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจ
ที่จะศึกษาประวัติความเป็นมาและโครงสร้างของโรงเรียน การสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
๑๕

๒๕๔๕), หน้า ๑.

กรมวิชาการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว,
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และผลการสอนวิ ช าพระพุ ท ธศาสนาในโรงเรีย น ว่ า บรรลุ ผ ลตามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ กํา หนดไว้
อย่างไร

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาแรงจูงใจของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
๒.๒ เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อแรงจูงใจของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
จังหวัดอุทัยธานีโดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญ หาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาแรงจูงใจของพระสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี มีลําดับ
ขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อให้การวิจัยเรื่องแรงจูงใจของพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้มีสาระครอบคลุมครบถ้วน เหมาะสําหรับนําไปพัฒนาต่อไป
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พระสอนศีลธรรมที่ลงทะเบียนไว้ที่มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี จํานวนประชากรทั้งสิ้น จํานวน ๑๒๗ รูป
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสอนศีลธรรมที่ลงทะเบียนไว้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และปฏิบัติงานสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จํานวน ๑๒๗ รูปเป็น
กลุ่มศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้
เครื่อ งมี ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ในครั้ง นี้ ผู้วิ จั ย ได้ใ ช้ เ ป็ นผู้ วิจั ย ได้ ใ ช้ เป็น แบบสอบถาม ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นตามกรอบงานของ แบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่อใช้เก็บข้อมูลเพื่อใช้เก็บข้อมูล ในการวิจัย มี ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ แบบ
เลือกตอบ (Check List) โดยใช้แบบสอบถามชนิดตรวจรายการ (Checklist)
ตอนที่ ๒ เป็ น แบบสอบถามแรงจู ง ใจของพระสอนศี ล ธรรมในสถานศึ ก ษาจั ง หวั ด
อุทัยธานีโดยใช้แบบสอบถามชนิดเลือกตอบจําแนกเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านเนื้อหาหลักสูตร,ด้านการ
เรียนการสอน,ด้านสื่อและวัสดุ อุปกรณ์,ด้านการวัดผลและการประเมินผล ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรส่วน

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๒๖๖

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

ประเมินค่า (numerial Rating scale)๑๖ มี ๕ ระดับ โดยกําหนดความมากน้อยของระดับการปฏิบัติ
ดังนี้
๕
๔
๓
๒
๑

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด
มีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก
มีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง
มีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับน้อย
มีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อศึกษาข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการแรงจูงใจของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจยั ได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๑) ศึกษา หลักการ ทฤษฎีการแรงจูงใจของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา จังหวัด
อุทัยธานีจากเอกสารและผลงานการวิจัยที่เคยมีผู้ดําเนินการวิจัยเอาไว้
๒) กําหนดกรอบ แนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย
๓) กําหนดวัตถุประสงค์ ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยขอคําปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๔) สร้างเครื่องมือ
๕) เสนอร่างเครื่องมือการวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
๖) นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่จะดําเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเครื่องมือ
๗) ปรับปรุงแก้ไข
๘) จัดพิมพ์เครื่องมือฉบับสมบูรณ์
เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของคําถามรูปแบบของแบบสอบถาม
ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)๑๗ เมื่อมี
บางข้อที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต่ํากว่า ๐.๕ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
จนได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ (Index of Item Objective Congruence :
IOC) ได้ค่า IOC มากกว่า ๐.๐๕ ขึ้นไปทุกข้อ
๓. หาความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ (Reliability) โดยนํ า แบบสอบถามที่ แ ก้ ไ ขแล้ ว ไป
ทดลองใช้ (Try-out) ที่ พ ระสอนศี ล ธรรมจั งหวัด นครสวรรค์ ที่ไม่ ใ ช่กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ใ ช้ ใ นการวิจั ย
๑๖

บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุวีริยาสาส์น,
๒๕๓๕), หน้า ๙๙–๑๐๐.
๑๗
พิสณุ ฟองศรี, “วิจัยทางการศึกษา”, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เทียมฝ่า
การพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓๘-๑๓๙
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๒๖๗

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

จํานวน ๓๐ คน เพื่อหาความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient)
ของครอนบาค ( Cronbach )๑๘ ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
๔. นําแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
๑. ผู้วิจัยขอหนังสืออนุญ าตเก็บรวบรวมข้อมู ลจาก ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์และศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมประจําจังหวัดอุทัยธานีที่วัดหนองขุนชาติ
๒. นําหนังสือเสนอต่อผู้อํานวยการสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต ๑ และเขต ๒ และสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนําหนังสือที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา ในเขต
จังหวัดอุทัยธานี ที่มีกลุ่มตัวอย่าง เพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลต่อไป
๓. ผู้วิจัยได้เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง ทั้งการแจกแบบสอบถามระหว่าง
วันที่ ๒๐ ตุลาคม – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังนี้
๑) นําแบบสอบถามมาตรวจแล้วคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์และถูกต้องเพื่อนํามาวิเคราะห์
๒) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์
๓) การวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๑) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive
statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage)
๓.๒) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการแรงจูงใจของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
๓.๓) ทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการแรงจูงใจ
ของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา โดยใช้สถิติตามลักษณะของตัวแปร คือการทดสอบที (t-test) ใน
กรณีตัวแปรต้นสองตัว และการทดสอบเอฟ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test /
One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามตัวขึ้นไป และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงทําการ
เปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD )
๓.๔) วิเคราะห์และสรุปผลแบบสอบถามปลายเปิดของการแรงจูงใจของพระสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษาและข้อเสนอแนะอื่นๆ
๓.๕) วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลการสั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ การแรงจู ง ใจของพระสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษาและข้อเสนอแนะอื่นๆ

๔.สรุปผลการวิจัย
๑๘

Cronbach, Lee J. Essentials of psychological testing (4 th ed.), ( New York: Harper
& Row, 1971), :P. 160.
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๒๖๘

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สําคัญของแรงจูงใจในการสอนพระ
สอนศีลธรรมในสถานศึกษา จังหวัดอุทัยธานีโดยจะสรุปตามลําดับ ดังนี้
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของพระสอนศีลธรรมในจังหวัดอุทัยธานี
ผู้วิจัยพบว่าพระสอนศีลธรรมในจังหวัดอุทัยธานีมีอายุพรรษาน้อยกว่า ๑๐ มากที่สุดเป็น
๖๕ รูปคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๘ และระดับการศึกษาทางธรรมส่วนมากเป็นนักธรรมชั้นตรี จํานวน ๕๔
รูปคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๒ การศึกษาทางโลกมีระดับการศึกษาตํากว่าปริญญาตรีมากที่สุดคือ ๑๐๒
รูปคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓ ประสบการสอนพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานีส่วนมากมี
ประสบการน้อยกว่า ๑๐ ปีเป็นจํานวน ๑๐๐ รูปรูปคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๐
๔.๒.ศึกษาระดับความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรมในการสอนศีลธรรมในจังหวัด
อุทัยธานี
โดยภาพรวมระดับความคิดของแรงจูงใจของพระสอนศีลธรรมในการสอนศีลธรรมใน
จังหวัดอุทัยธานีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๕๔) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน
พบว่า ด้านเนื้อหาหลักสูตรอยู่ในระดับปานกลางนอกนั้นใน ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์และ ด้านการวัดผลและการประเมินผลอยู่ในระดับมาก
๑) ด้านเนื้อหาหลักสูตร พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานีด้านเนื้อหา
หลักสูตรพบว่าในภาพรวมด้านเนื้อหาหลักสูตรพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานีอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( Χ = ๓.๔๖) เมื่อพิจารนาเป็นรายข้อของด้านเนื้อหาหลักสูตรมีระดับมาก ๒ ข้อคือ
๑.ท่านมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อ
การเรียนการสอนอย่างไร ๒.ท่านมีส่วนร่วมในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนกับโรงเรียนอย่างไรที่
เหลือนอกนั้นมีระดับปานกลาง
๒) ด้านการเรียนการสอน พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานีด้านการ
เรียนการสอนพบว่าในภาพรวมด้านการเรียนการสอนพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
อยู่ในระดับมาก ( Χ =๓.๕๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านการเรียนการสอนมีระดับปานกลาง ๒
ข้อคือ ๑๒.ท่านพบข้อขัดข้อง/อุปสรรค ต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างไร ๑๓.ท่าน
มีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนระดับใดข้อที่เหลือนอกจากนั้นอยู่ในระดับ
มาก
๓) ด้านสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานีด้านสื่อ
และวัสดุ อุปกรณ์พบว่าในภาพรวมด้านสื่อและวัสดุ อุปกรณ์พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจังหวัด
อุทัยธานีอยู่ในระดับมาก ( Χ =๓.๕๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านสื่อและวัสดุ อุปกรณ์มีระดับ
ปานกลาง ๓ ข้อคือ ๑.ท่านได้ใช้สื่อในการเรียนการสอนมากน้อยอย่างไร ๒.ท่านหาสื่อจากการเรียน
การสอนอย่างไร ๖.ท่านพบข้อขัดข้อง/อุปสรรคในการใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์อย่างไรนอกจากนั้นข้อที่
เหลืออยู่ในระดับมาก
๔) ด้านการวัดผลและการประเมินผล พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
ด้านการวัดผลและการประเมิ นผลพบว่าในภาพรวมด้านการวัดผลและการประเมินผลพระสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ =๓.๕๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
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ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

ของด้านการวัดผลและการประเมินผลมีระดับปานกลาง ๑ ข้อคือ ๗.ท่านพบข้อขัดข้อง/อุปสรรคใน
การวัดผลและการประเมินผลอย่างไรที่เหลือจากนั้นทุกข้ออยู่ในระดับมาก
๔.๓ เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรมในการสอนศีลธรรมในจังหวัด
อุทัยธานีโดยจําแนกตามพรรษา การศึกษาทางธรรม การศึกษาทางโลกและประสบการณ์การสอน
(ผลการทดสอบสมมุติฐาน)
การศึกษาแรงจูงใจของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี โดยจําแนกตามอายุ
พรรษาซึ่งได้แยกย่อยออกเป็น ๓ กลุ่มจึงใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(F-test) ในการ
ทดสอบสมมุติฐาน
สมมุต ิฐ านข้อ ที ่ ๑ พระสอนศีล ธรรมในสถานศึก ษาจัง หวัด อุท ัย ธานีที ่ม ีพ รรษา
แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการสอนศีลธรรมแตกต่างกัน
จากผลการวิเ คราะห์ข้า งต้น ในตารางที่ ๔.๗ พบว่าพระสอนศีลธรรมในสถานศึก ษา
จัง หวัด อุทัย ธานีที่มีพ รรษาต่า งกัน มีแ รงจูง ใจในการสอนศีล ธรรมไม่แ ตกต่า งกัน ที่ร ะดับ ความมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ สรุปว่าต้องปฏิเสธสมมุติฐานข้อที่ ๑ ที่ตั้งไว้
หมายว่าพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานีที่มีพรรษาแตกต่างมีความ
คิดเห็นในภาพรวม(แรงจูงใจของพระสอนศีลธรรม) ไม่แตกต่างกัน(เหมือนกัน)และพิจารณาราย
ด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ และด้านการวัดผลและการ
ประเมินผลก็พบว่าไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสําคัญสถิติที่ .๐๕
สรุปว่าต้องปฏิเสธสมมุติฐานข้อที่ ๑ ที่ตั้งไว้
การศึกษาแรงจูงใจของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี โดยจําแนกตามระดับ
การศึกษาทางธรรมซึงได้แยกย่อยมาเป็น ๔ กลุ่มจึงใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(F-test) ใน
การทดสอบสมมุติฐาน
ซึ่งสอดคล้ องกั บงานวิจัยของพระมหาประสิ ท ธิ์ สระทอง (๒๕๔๘ : บทคั ดย่อ) ได้
ทําการศึ กษาวิจัยเรื่อง บทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของพระสงฆ์ใ นอําเภอปรางค์ กู่
จังหวัดศรีสะเกษ โดยพบว่าพระภิกษุจําแนกตามพรรษาที่แตกต่างกันมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนไม่แตกต่างกัน
แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมานิตย์ โชติธมฺโม (อรรคชาติ) (๒๕๕๓) บทคัดย่อ
ซึ่งได้ วิจั ยเรื่ องการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของพระสอนศีล ธรรมใน
โรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษพบว่าพระสอนศีลธรรมที่มีพรรษาต่ํากว่า ๕ พรรษาและพระสอนศีลธรรมที่
มีพรรษา ๕ พรรษาขึ้นไปมีปัญหาการปฏิบัติงานแตกต่างกันที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ ทั้งโดย
ภาพรวมและรายด้าน
แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาสอนประจันทร์ เสียงเย็น (๒๕๔๘ : บทคัดย่อ)
ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจของประชาชนของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดมุกดาหารพบว่าพระที่มีพรรษาแตกต่างกันมีบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกต่าง
กันอย่างที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑
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สมมุต ิฐ านข้อ ที ่ ๒ พระสอนศีล ธรรมในสถานศึก ษาจัง หวัด อุท ัย ธานีที ่ม ีระดั บ
การศึกษาทางธรรมแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการสอนศีลธรรมแตกต่างกัน
จากผลการวิเ คราะห์ข้า งต้น ในตารางที่ ๔.๘ พบว่าพระสอนศีลธรรมในสถานศึก ษา
จังหวัดอุทัยธานีมีแรงจูงใจในการสอนศีลธรรมโดยจําแนกตามระดับการศึกษาทางธรรมไม่แตกต่าง
กันที่ระดับความมีนัยสําคัญสถิติที่ .๐๕
หมายว่าพระสอนศีล ธรรมในสถานศึก ษาจังหวัด อุทัย ธานีที่มีระดับการศึกษาทางธรรม
แตกต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวม(แรงจูงใจของพระสอนศีลธรรม)ไม่แตกต่างกัน(เหมือนกัน)
และพิจารณารายด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ด้านการ
วัดผลและการประเมินผลก็พบว่าไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสําคัญสถิติที่ .๐๕
สรุปว่าต้องปฏิเสธสมมุติฐานข้อที่ ๒ ที่ตั้งไว้
การศึกษาแรงจูงใจของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี โดยจําแนกตามระดับ
การศึกษาทางโลกซึ่งได้แยกย่อยมาเป็น ๓ กลุ่มจึงใช้การวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว(F-test) ในการ
ทดสอบสมมุติฐาน
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของพระมหาประสิ ท ธิ์ สระทอง (๒๕๔๘ : บทคั ด ย่ อ ) ได้
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของพระสงฆ์ใ นอําเภอปรางค์ กู่
จังหวัดศรีสะเกษ โดยพบว่าพระภิกษุที่จําแนกตามระดับการศึกษาทางธรรมที่แตกต่างกันมีบทบาทใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนไม่แตกต่างกัน
สมมุติฐ านที่ ๓ พระสอนศีล ธรรมในสถานศึก ษาจัง หวัด อุทัย ธานีที่มีระดับการศึกษา
ทางโลกแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการสอนศีลธรรมแตกต่างกัน
จากผลการวิเ คราะห์ข้า งต้น ในตารางที่ ๔.๙ พบว่าพระสอนศีลธรรมในสถานศึก ษา
จังหวัดอุทัยธานีมีแรงจูงใจในการสอนศีลธรรมโดยจําแนกตามระดับการศึกษาทางโลกไม่แตกต่างกัน
ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕
หมายว่าพระสอนศีล ธรรมในสถานศึก ษาจัง หวัด อุทัย ธานีที่มีระดับการศึกษาทางโลก
แตกต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวม(แรงจูงใจของพระสอนศีลธรรม)ไม่แตกต่างกัน(เหมือนกัน)
และเมื ่อ พิจ ารณาเป็น รายด้า นก็พ บว่า เนื ้อ หาหลัก สูต ร ด้า นการเรีย นการสอน ด้า นสื ่อ วัส ดุ
อุปกรณ์ ด้านการวัดผลและการประเมินผลก็พบว่าไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสําคัญ
สถิติที่ .๐๕
สรุปว่าต้องปฏิเสธสมมุติฐานในการทดสอบสมมุติฐานข้อที่ ๓ ที่ตั้งไว้
การศึกษาแรงจูงใจของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี โดยจําแนกตาม
ประสบการสอนซึงได้แยกย่อยมาเป็น ๓ กลุ่มจึงใช้การวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว(F-test) การในการ
ทดสอบสมมุติฐาน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีรชัย บุญจุรีนาค (๒๕๔๒ : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาวิจัย
เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของการค้าคุรุสภาที่พบว่าเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ค้าคุรุสภาที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจต่อการทํางานที่ไม่แตกต่างกัน
สมมุติฐานข้อที่ ๔ พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานีที่มีประสบการณ์
การสอนแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการสอนศีลธรรมไม่แตกต่างกัน
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จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นในตารางที่ ๔.๑๐ พบว่าพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
จัง หวัด อุทัย ธานีมีแ รงจูง ใจในสอนศีล ธรรมโดยจํา แนกตามประสบการสอนไม่แ ตกต่า งกัน ที่ร ะดับ
ความมี
หมายว่าพระสอนศีล ธรรมในสถานศึก ษาจังหวัดอุทัย ธานีที่มีประสบการสอนแตกต่า ง
กัน มีค วามคิด เห็น ในภาพรวม(แรงจูง ใจของพระสอนศีล ธรรม)ไม่แ ตกต่า งกัน (เหมือ นกัน )และ
พิจ ารณานัย รายด้า นก็พ บว่า ด้า นเนื้อ หาหลัก สูต ร ด้า นการเรีย นการสอน ด้า นสื่อ วัส ดุอุป กรณ์
ด้านการวัดผลและการประเมินผลก็พบว่าไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสําคัญสถิติที่.๐๕
สรุปว่าต้องปฏิเสธสมมุติฐาน ๔ ที่ตั้งไว้
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง ๔ ข้อพระสอนศีลธรรมในจังหวัดอุทัยธานีที่จําแนก
ตาม พรรษา ระดับการศึกษาทางธรรม ระดับการศึกษาทางโลกและประสบการณ์การสอนมีแรงจูงใจต่อการ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนไม่แตกต่างกันที่ลํานัยสําคัญทางสถิติที่.๐๕ จึงปฎิเสธสมมติฐานทัง้ ๔ ข้อที่ตั้งไว้
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ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี

Learning and Teaching Problems of Monks Morality Teachers
in Singburi Province Schools
พระอธิการไพโรจน์ เขมจิตฺโต (ขวัญเมือง)
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรีโดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาแนว
ทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามที่ จั ดทํ าขึ้ นเอง วิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยหาค่ าความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test ) ที่รวบรวมได้จากพระ
สอนศีลธรรมในจังหวัดสิงห์บุรี ๑๐๐ รูป มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สังคมศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ( Χ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการ
ทดสอบค่าที(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One way ANOVA ) เมื่อ
พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น จึ ง ทํ า การเปรี ย บเที ย บรายคู่ โ ดยมี ผ ลต่ า งนั ย สํ า คั ญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least
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Significant Difference : LSD ) และสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรีอายุระหว่าง ๔๑-๖๐ ปี
มากที่สุดเป็นจํานวน ๔๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ และอายุตั้งแต่ ๖๑ ปี ขึ้นไปเป็นจํานวน ๒ รูป
น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ การศึกษาทางธรรมพบว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี
มีนักธรรมชั้นเอกมากที่สุดเป็นจํานวน ๘๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ นักธรรมชั้นตรี ๒ รูป น้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ การศึกษาเปรียญธรรมพบว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี ไม่มี
เปรียญมีมากที่สุดเป็นจํานวน ๗๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๐ เปรียญธรรม ๗ – ๙ มีจํานวน ๑ รูป น้อย
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ การศึกษาทางโลกพบว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี มีวุฒิ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา / ปวช มากที่สุดเป็นจํานวน ๔๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๐ การศึกษา
ระดับสูงกว่าปริญญาตรีเป็นจํานวน ๓ รูป น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ ตําแหน่งทางคณะสงฆ์
พบว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี พระลูกวัดเป็นจํานวน ๕๕ รูป คิดเป็นร้อยละ
๕๕.๐๐ เจ้าคณะตําบล ๖ รูป น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ ประสบการณ์ในการสอนพบว่า พระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี มีประสบการณ์ในการสอน ระหว่าง ๐ – ๕ ปี มากที่สุดเป็น
จํานวน ๖๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๐ ระหว่าง ๑๑ – ๑๕ เป็นจํานวน ๒ รูป และ ๑๖ ปีขึ้นไปเป็น
จํานวน ๒ รูป น้อยเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ เงินค่าตอบแทน (โดยค่านิตยภัตร)ที่เหมาะสมพบว่า
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี ต้องการตามวุฒิการศึกษา จํานวน ๓๙ รูป คิดเป็นร้อยละ
๓๙.๐๐ ต้องการ ๑๐๐๐๐ บาท / เดือน เป็นจํานวน ๑๒ รูป น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ มีความ
ต้องการสอนศีลธรรมในโรงเรียนพบว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี ต้องการสอนน้อยมี
มากที่สุดจํานวน ๕๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๐ ต้องการสอนมากมีจํานวน ๑ รูป น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ และ
เป็นที่น่าสังเกตว่าความต้องการน้อยกับน้อยที่สุดรวมกันถึง ๖๗ รูปคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๐
ปัญหาการเรียนการสอนเรียงจากมากไปหาน้อยในด้านทั้ง ๔ คือ ด้านหลักสูตร / เนื้อหา ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า ด้านที่มีปัญหามากที่สุดคือ ด้าน
การวัดผลและประเมินผล ( Χ = ๓.๖๒๒๕) รองลงมาคือ ด้านการใช้สื่อการสอน ( Χ = ๓.๕๙๕๐) ด้านที่มีปัญหาอันดับ
๓ คือด้านหลักสูตร ( Χ = ๓.๕๖๔๐) ด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุดก็คือด้านการจัดการเรียนการสอน ( Χ = ๓.๒๐๘๘)
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี ต่อปัญหา
การจัดเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี พบว่าพรรษา, การศึกษาทาง
ธรรม, การศึกษาเปรียญธรรม, การศึกษาทางโลก, ตําแหน่งทางคณะสงฆ์, ประสบการณ์ในการสอน,
เงินค่าตอบแทนในการสอน (โดยค่านิตยภัตร) ที่เหมาะสม และความต้องการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมไม่แตกต่าง
กัน มีเพียงตัวแปรอิสระคืออายุเท่านั้นที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน มีดังต่อไปนี้ ควรที่จะมีนโยบายสําหรับ
การจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอ โรงเรียนควรจัดระบบการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
ตนเองของพระสอนศีลธรรมและโรงเรียนควรมีการสาธิตเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการผลิตสื่อ
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การเรียนการสอน โรงเรียนควรจัดตารางสอนให้เหมาะสมและควรจัดงบประมาณให้เพียงพอในการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน

ABSTRACT
The objectives of research were as follows : 1) to study style of learning and
teaching of monks moralily teachers in Singburi Province schools 2) to compare the
opinion towards learning and teaching problems of monks morality teachers in
Singburi Province schools by classifying on personal factors. 3) to study the problems,
barriers and suggestions for solutions of the learning and teaching problems of monks
morality teachers in Singburi Province Schools. The sample consisted of 100 monks
morality teachers in Singburi Province Schools. The instruments of the research used
Questionnaire (checklist) with .971 of reliability and rating scale. The Analysis of Data
performed by Social Package of Social Science. The statistics for the research employed frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test, One Way ANOVA and Least Significant Difference: LSD.
The results of the research were as follows : most of monks morality teachers
in Singburi Province Schools have informed that the problems of learning and
teaching process were in high mean scores as a whole ( Χ = 3.87) and with all
dimensions. According to curriculum; it was found that the monks who taught in
schools could not cover the curriculum’s content. Referring to learning and teaching
dimension; it was found that monks morality teachers in Singburi Province Schools
also having the problems’ level in high mean scores (Χ = 3.595). Due to Measurement and evaluation
dimension, it was found that monks morality teachers in Singburi Province schools having the problems’
level in high mean scores (Χ = 3.6225). General information of the respondents, most of the monks
morality teachers had Vassa between 0-10 years old for the number of 44 bodies (44 percent). The monks
morality teachers who had 31 vassa and above consisted of 2 bodies (2 percent). The majority of monks
morality teachers who had the ages between 41-60 years old were 46 bodies (46 percent). The
minimum number of monks morality teachers were 2 bodies who were 61 years old and above. The
majority of monks morality teachers who have obtained the Dhamma scholar were 80 bodies (80
percent). The minimum number of monks morality teachers were 2 bodies (2 percent) who have
obtained ecclesiastical graduated of Dhamma studies. Most of monks morality
teachers who had no Parinnu were 74 bodies (74 percent). The most of monks
morality teachers who have graduated in higher secondary school and vocational
school were 55 bodies (55 percent). According to teaching experience it was found that monks morality
teachers had teaching experience between 0-5 years old for the number of 69 bodies (69 percent).
Referring to monthly money allowance most of monks morality teachers wanted to receive
compensation due to their education level. The needs for teaching at low level of monks morality
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teachers were 51 bodies (51 percent). The test of hypothesis have been rejected with significant difference
at .o5 levels by vassa, level of Dhamma studies, Pali Tipitaka Section, rank, teaching experience,
compensation and preferring to teaching. Only the age of the monks morality teachers was found the
significant difference at .05 level. In conclusion the Learning and Teaching Problems of Monks
Morality Teachers in descending order viz measurement and evaluation (Χ = 3.6225), instruction
media (Χ = 3.5950). curriculum ( Χ = 3.5640). and learning and teaching ( Χ = 3.2088). The monks morality
teachers should receive training on how to measure and evaluate the learning and teaching process
continuously.
The suggestions for solving problems were as follows : it should have the policy for providing
sufficient instructional media.It should have the special training concern about self-development of
monks.It should have teaching demonstration to monks about teaching and learning process, and
instructional media. It should have suitable time-table for teaching. It should provide enough budget
specially to produce the good instructional media.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
การเรี ย นรู้ วิ ช าพระพุ ท ธศาสนาโดยจั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นและ
สถาบันการศึกษามีความสําคัญอย่างยิ่ง เพื่อนํามาเป็นแนวทางการดําเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันและร่วม
พัฒนาสังคมไทย เพื่อเป็นการหล่อหลอมคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดี มีคุณภาพ๑๙ เพื่อออกไปพัฒนาสังคมในอนาคตคุณธรรมคือหลักธรรมจริยาที่
สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในทางศีลธรรมมีคุณความดีภายในจิตใจอยู่ในขั้นสมบูรณ์จนเต็มเปี่ยมไป
ด้วยความสุขความยินดี การกระทําที่ดีย่อมมีผลิตผล ของความดีคือ ความชื่นชมยกย่อง ในขณะที่การ
กระทําชั่วย่อมนําความเจ็บปวดมาให้ การเป็นผู้มีคุณธรรม คือ การปฏิบัติตนอยู่ในกรอบที่ดีงามความ
เข้าใจเรื่องการกระทําดีมีคุณธรรมเป็นกฎเกณฑ์สากลที่ตรงกัน เช่น การไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียน ไม่ลัก
ขโมย ไม่ประพฤติผิดในกาม เป็นต้น สภาพการณ์ของการกระทําความดี คือ ความเหมาะความควรต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมด้วยหลักจริยธรรมที่สามารถจําแนก
ความถูกผิดสามารถสั่งสอนอบรมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของพฤติกรรมที่ถูกต้อง มีสติสัมปชัญญะ
รับผิดชอบชั่วดีตามทํานองคลองธรรม มีจิตใจลักษณะนิสัยและความตั้งใจหรือเจตนาที่ดีงามส่วน
ศีลธรรม คือ ข้อปฏิบัติอันเป็นผลผลิตทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องในการปฏิบัติต่อกัน ขจัดสิ่ง
ขัดแย้งและส่งเสริมความสัมพันธ์ในสังคมวางมาตรการที่กําหนดขอบเขตของปรัชญาคุณธรรม ทําให้

๑๙

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ธรรมภา,๒๕๔๔),
หน้า ๑.
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สังคมมีกฎเกณฑ์มีความประพฤติระเบียบนัยที่ดี การให้บุคคลเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีสํานึกอิสระ
ในแนวทางจริยธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการกระทําดี๒๐
การที่จะปลูกฝังจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อให้มีศีลธรรมอันดีงาม เป็นกระบวนการ
ทางการศึกษา ซึ่งในแต่ละสถาบันที่ทําหน้าที่ ช่วยปลูกฝังเด็ก ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน หรือ
สังคมโดยทั่วไป ล้วนแต่มีลักษณะและวิธีการปลูกฝังจริยธรรมที่แตกต่างกันออกไป เช่นโรงเรียนซึ่งทํา
หน้าที่ปลูกฝังจริยธรรมให้แก่เด็กต่อจากครอบครัว จะมีวิธีการแตกต่างไปจากครอบครัวคือโรงเรียน
ปลูกฝังจริยธรรม โดยมีหลักสูตร บทเรียน ที่แน่นอน วิธีการปลูกฝัง ถ่ายทอด และการประเมินผลเป็น
ระบบในขณะที่ครอบครัวปลูกฝังและถ่ายทอด จริยธรรมโดยการให้การเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด ให้ความรัก
ความอบอุ่น รวมทั้งการลงโทษให้รางวัลแก่เด็ก แต่ในปัจจุบันก็ยังพบว่าเกิดปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากเด็ก
นักเรียน เช่น การทะเลาะวิวาท การลักขโมย การเสพยาเสพติด เป็นต้นอันแสดงให้เห็นว่าเด็ก
นักเรียนยังคงขาดศีลธรรมและจริยธรรม ในการดําเนินชีวิตอยู่มาก ซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีการพัฒนาวิธีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนจากสภาพวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ไทยที่ต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสสังคม เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม ทําให้เกิดภาวะ
สับสนในวิถีชีวิต ค่านิยมและภูมิคุ้มกันทางสังคมลดลง จนก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางพฤติกรรม คือ
ละเลยในเรื่องคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลคุกคามเด็กเยาวชน นักเรียน
นักศึกษา ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในทางไม่พึ่งประสงค์ เช่น ขาดระเบียบวินัย
เกี่ยวข้องยาเสพติด ทะเลาะวิวาทมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและขาดวินัยในการดําเนินชีวิต ดังนั้น
จึงจําเป็นอย่างเร่งด่วนในการปลูกฝังกล่อมเกลาด้วยหลักธรรมทางศาสนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต ให้มี
สํานึกผิดชอบชั่วดี มีสติพิจารณายั้งคิด เพื่อให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอาชีวศึกษามีจิตใจใฝ่ดี มีพลังใจที่เข้มแข็งในเรื่องของมีคุณธรรม ศีลธรรม
จริยธรรมโดยนัยนี้ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จึงถือกําเนิดขึ้นแล้วเริ่ม ดําเนินการตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ ในระหว่าง กระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการจึงมีการส่งเสริมให้
พระภิกษุสงฆ์เข้าไปสอนในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาเพื่อให้พระภิกษุที่เข้าไปสอนในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ
๑) เพื่อจัดให้พระสงฆ์ที่มีการความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
๒) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
๓) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถนําความรู้และคุณธรรม
ไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขอย่างไรก็ตามจึงมีความต้องการ
พระสงฆ์ไปให้ความรู้แก่นักเรียน๒๑
๒๐

ประภาศรี สีหอําไพ, “พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและวัฒนธรรม”, โครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน, รายงานสัมมนาพระสอนศีลธรรม ประจําปี ๒๕๕๒. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนสามดา,
๒๕๕๒) หน้า ๒๑.
๒๑
โครงการพระสอนสอนศีลธรรมในโรงเรียน, “รายงานสัมมนาพระสอนศีลธรรม พระนักเทศน์
และพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจําปี ๒๕๕๒”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนสาม
ดา,๒๕๕๒),
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พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต)ได้กล่าวไว้ว่า บทบาทของพระสงฆ์นั้น นอกจากจะเป็นผู้ให้
การอบรมสั่งสอนทางด้านศีลธรรมและจริยธรรมเป็นผู้นําทางด้านจิตใจอันเป็นการเผยแผ่ทั่วไปแล้ว
ภารกิจหลักที่พระสงฆ์จะต้องกระทําคือ การจัดการศึกษาและให้บริการการศึกษาแก่ชาวบ้าน ทั้งใน
ส่วนที่เป็นการศึกษาของพระภิกษุสามเณรสําหรับลูกชาวบ้านที่เข้ามาบวชเรียนและลูกชาวบ้านทั่วไป
ด้วย พระสงฆ์นอกจากจะต้องทําหน้าที่ของตนเองคือการศึกษาหาความรู้แล้ว ในขณะเดียวกันก็ทํา
หน้าที่สอนผู้อื่นด้วย กล่าวคือเป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอน หรือผู้ให้การศึกษาและผู้รับการศึกษาในเวลา
เดียวกัน วัดเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้คอยถ่ายทอดศิลปะวิทยาการต่าง ๆ ตามที่
ตนได้ศึกษาเล่าเรียนมาให้กับชาวบ้าน ตามความจําเป็นของคนในสังคมยุคสมัยนั้น ๆ กล่าวได้ว่าเป็น
การศึกษาแบบสงเคราะห์จริง ๆ ไม่มุ่งเน้นที่ผลกําไร เป็นการจัดการศึกษาแบบให้เปล่า๒๒
การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการ
ปกครองนั้น สิ่งสําคัญที่จะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก คือ การวางรากฐานของการศึกษาให้แก่เยาวชน การศึกษา
เป็นบันไดขั้นแรกที่จะนําไปสู่การมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ๒๓
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาและมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพให้เป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาคน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประชากรของประเทศให้เต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ระบบการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กําหนดให้
การจัดการศึกษามี ๓ รูปแบบ คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ คุณธรรม มี
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งเน้น
ปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ
ประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมของชาติภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักพึ่งตนเองมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง๒๔
การพัฒนานักเรียน เยาวชน ให้มีความรู้และจริยธรรม เริ่มตั้งแต่เยาว์วัย ให้ความสําคัญ
แก่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมครอบครัวที่อบอุ่นและสถานศึกษาที่เอาใจใส่ดูแลเด็กอย่าง
ใกล้ชิดด้วยการปลูกฝังความรู้ที่ทันโลกและคุณค่าที่ดีของวัฒนธรรมไทย การส่งเสริมบทบาทของคณะ
สงฆ์ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โรงเรียนและครอบครัวต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจน
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติธรรม และความสงบร่มเย็นทางจิตใจควบคู่กับการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา
๒๒

พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต), “การศึกษาของคณะสงฆ์ปัญหาที่รอทางออก”,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๙),หน้า ๒.
๒๓
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, รายงานการวิจัยองค์ประกอบบางประการที่มี
อิทธิพลต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๑), หน้า ๑.
๒๔
สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ๒๕๔๒),หน้า ๕-๙.
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และกระบวนการเรียนรู้ทุกรูปแบบและทุกแนวทางจะโน้มน้าวจิตใจเยาวชนให้ออกห่างจากสิ่งยั่วยุ
หลีกเลี่ยงสื่อลามกอนาจารการหมกมุ่นทางเพศก่อนวัยอันควร อันตรายและพิษภัยจากยาเสพติด ต้อง
พัฒนาไปตามธรรมชาติของวัยนักเรียนและความพร้อมทางด้านจิตใจโดยการให้ศึกษาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไม่ฝืนธรรมชาติจากสภาพปัญหา หลักการ
เหตุผล และนโยบายที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้กระทรวงวัฒนธรรมได้ทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU =
Memorandum of Understanding) กับกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม
จริยธรรมให้แก่นักเรียนนักศึกษา และครูอาจารย์ทุกระดับ รวมถึงหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวใน
สถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ ข้อตกลงได้เสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้พิจารณาตกลงรายละเอียดของโครงการพระสอนศีลธรรมแล้ว เห็นควร
สนับสนุนเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านพุทธศาสนากับพระสงฆ์โดยตรง เพื่อช่วยสร้างปฏิบัติ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างศาสนากับนักเรียน รวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กับ
เด็กตั้งแต่วัยเริ่มต้น เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
การดํ า เนิ นงานตามโครงการครูพ ระสอนศี ล ธรรมในโรงเรีย นได้ ดํ าเนิน การมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ อย่างต่อเนื่อง และเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๑ โครงการครูพระสอนศีลธรรมได้
เปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบจากกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ และได้ปรับเปลี่ยนโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็น
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อีกทั้ง ผู้วิจัยเองก็มีสถานะเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของจังหวัด
สิงห์บุรี พบว่าการทําหน้าที่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการนั้น มีข้อจํากัดหลายอย่าง ซึ่งผู้วิจัยเองมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นว่า
เกิดขึ้นเนื่องมาจากปัญหาอันใด และจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้อย่างไร จาก
เหตุผลดังกล่าวนี้เอง ที่จะศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี
เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษาให้เหมาะสมและ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทํางานในคราวต่อไป
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑.เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัด
สิงห์บุรี
๒.๒.เพื่ อเปรียบเที ยบความคิดเห็ นต่ อปั ญหาการจัดการเรียนการสอนของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรีโดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓.เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
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๒๗๙

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

การวิจัยเรื่อง ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัด
สิงห์บุรี มีลําดับขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อให้การวิจัยเรื่องปัญหาการจัดการเรียนการของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี มีสาระครอบคลุมครบถ้วน เหมาะสําหรับนําไปพัฒนาต่อไป
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นพระสอนศีลธรรมที่ลงทะเบียนไว้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย และปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนที่ลงทะเบียนไว้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และปฏิบัติงานสอน จังหวัดสิงห์บุรีในจํานวน ๑๑๖ รูป
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ของพระ
สอนศีลธรรมที่ลงทะเบียนไว้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และปฏิบัติงานสอน ในปี
การศึกษา ๒๕๕๕ จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จํานวน ๑๐๐ รูป เป็นกลุ่มศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๓.๓.๑. แบบสอบถาม
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นตามกรอบงานของปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อใช้เก็บข้อมูล ในการวิจัย มี
๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือสถานภาพ
ส่วนบุคคลโดยใช้แบบสอบถามชนิดตรวจรายการ (Checklist)
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี ทั้ง ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านหลักสูตร ๒) ด้านการจัดการเรียนการสอน
๓) ด้านการใช้สื่อการสอน ๔) ด้านการวัดผลและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ ซึ่งมี
ลักษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า (numerical Rating scale)๒๕ มี ๕ ระดับ โดยกําหนดความมาก
น้อยของระดับการปฏิบัติ ดังนี้
๕
๔
๓
๒
๑

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีผลการปฏิบัติงานระดับมากที่สุด
มีผลการปฏิบัติงานระดับมาก
มีผลการปฏิบัติงานระดับปานกลาง
มีผลการปฏิบัติงานระดับน้อย
มีผลการปฏิบัติงานระดับน้อยที่สุด

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อศึกษาข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี
๒๕

สํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม,คู่มือครูพระสอนศีลธรมใน
โรงเรียน,(ฉบับปรับปรุง),(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจํากัด,๒๕๔๙), หน้า ๑๔๗๑๕๙.
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๒๘๐

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจยั ได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๑) ศึกษา หลักการ ทฤษฎีปัญหาการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
จังหวัดสิงห์บุรี จากเอกสารและผลงานการวิจัยที่เคยมีผู้ดําเนินการวิจัยเอาไว้
๒) กําหนดกรอบ แนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย
๓) กําหนดวัตถุประสงค์ ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยขอคําปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๔) สร้างเครื่องมือ
๕) เสนอร่างเครื่องมือการวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
๖) นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่จะดําเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
๗) ปรับปรุงแก้ไข
๘) จัดพิมพ์เครื่องมือฉบับสมบูรณ์
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๑. ขอคําแนะนําจากอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบเครื่องมือทีส่ ร้างไว้
๒. หาความเที่ยงตรง (validity) โดยนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จ
เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
เพื่ อ พิ จ ารณาทั้ ง ในด้ า นเนื้ อ หาสาระ และโครงสร้ า งของคํ า ถาม รู ป แบบของ
แบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC)๒๖ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๕ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
จนได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ (Index of Item Objective Congruence :
IOC) ได้ค่า IOC > .๕๐
๓. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try-out) ที่พระสอนศีลธรรมจังหวัดชัยนาท ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จํานวน
๓๐ คน เพื่อหาความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach)๒๗ ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .๙๗๑
๔. นําแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
๑. ผู้วิจัยขอหนังสืออนุญ าตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์และศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมประจําจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี ที่วัดพระนอนจักสีห์
๒๖

พิสณุ ฟองศรี, วิจัยทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เทียมฝ่าการ
พิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓๘-๑๓๙
๒๗
Cronbach, Lee J. Essentials of psychological testing (4 th ed.). New York: Harper &
Row, 1971.:P. 160.
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๒๘๑

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

๒. นําหนังสือเสนอต่อผู้อํานวยการสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสิงห์บุรี เขต ๑ และเขต ๒ และสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนําหนังสือที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา ในเขต
จังหวัดสิงห์บุรี ที่มีกลุ่มตัวอย่าง เพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลต่อไป
๓. ผู้วิจัยได้เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง ทั้งการแจกแบบสอบถามระหว่าง
วันที่ ๒๐ ตุลาคม – ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังนี้
๑) นําแบบสอบถามมาตรวจแล้วคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์และถูกต้องเพื่อนํามาวิเคราะห์
๒) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์
๓) การวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๑) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage)
๓.๒) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation)
๓.๓) ทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของปัญหาการจัดการเรียน
การสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้สถิติตามลักษณะการแยกย่อยของตัว
แปร คือ การทดสอบที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นแยกย่อยเป็นสองกลุ่ม และการทดสอบเอฟ โดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(F-test / One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นการแยกย่อย
ตั้ งแต่ส ามกลุ่ ม ขึ้ นไป และเมื่ อพบว่า มีค วามแตกต่ า งจึงทํ า การเปรีย บเที ย บรายคู่โดยวิธี มีผ ลต่ า ง
นัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD )
๓.๔) วิเคราะห์และสรุปผลแบบสอบถามปลายเปิดของการแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี และข้อเสนอแนะอื่นๆ
๓.๕) วิเคราะห์และสรุปผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียน
การสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี และข้อเสนอแนะอื่นๆ๒๘

๔. สรุปผลการวิจัย

การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สําคัญ ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี โดยจะสรุปตามลําดับ ดังนี้
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัยเรื่องปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัด
สิงห์บุรี มีพรรษาระหว่าง ๐ – ๑๐ ปี เป็นจํานวน ๔๔ รูป คิดร้อยละ ๔๔.๐๐ เรียงลําดับรองลงมาคือ
๒๘

ธานินทร์ ศิล ป์จ ารุ , การวิจัย และวิเ คราะห์ข้อ มูล ด้วยทางสถิติ SPSS
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วีอินเตอร์พริ้น, ๒๕๕๓).หน้า ๓๔

และ AMOS.
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มีพรรษาระหว่าง ๑๑ –๒๐ ปี เป็นจํานวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๐ ที่มีพรรษา ๓๑ ปีขึ้นไปมี
จํานวน ๕ รูป น้อยที่สุดคิดเป็นจํานวนร้อยละ ๕.๐๐
เมื่อกล่าวถึงอายุพบว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรีอายุระหว่าง ๔๑-๖๐
ปีมากที่สุดเป็นจํานวน ๔๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ รองลงมาคืออายุ ๒๑-๔๐ ปี มีจํานวน ๔๕ คน
คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐ ตั้งแต่ ๖๑ ปี ขึ้นไปเป็นจํานวน ๒ รูปน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐
เมื่อกล่าวถึงการศึกษาทางธรรมพบว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี มี
นักธรรมชั้นเอกมากที่สุดเป็นจํานวน ๘๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ รองลงมาคือ นักธรรมชั้นโท ๑๘
รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ นักธรรมชั้นตรี ๒ รูป น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐
เมื่อกล่าวถึงการศึกษาเปรียญธรรมพบว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี ไม่
มีเปรียญมีมากที่สุดเป็นจํานวน ๗๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๐ รองลงมาคือเปรียญธรรม ๓ – ๖ เป็น
จํานวน ๑๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๐ เปรียญธรรม ๗ – ๙ มีจํานวน ๑ รูป น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ
๑.๐๐
เมื่อกล่าวถึงการศึกษาทางโลกพบว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี มีวุฒิ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา / ปวช มากที่สุดเป็นจํานวน ๔๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๐ รองลงมาคือ
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส / ตรี ๓๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ มีวุฒการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
เป็นจํานวน ๓ รูป น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐
เมื่อกล่าวถึงตําแหน่งทางคณะสงฆ์พบว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี
พระลูกวัดเป็นจํานวน ๕๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ รองลงมาคือเจ้าอาวาสเป็นจํานวน ๓๙ คิดเป็น
ร้อยละ ๓๙.๐๐ เจ้าคณะตําบล ๖ รูป น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐
เมื่อกล่าวถึงประสบการณ์ในการสอนพบว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี
มีประสบการณ์ในการสอน ระหว่าง ๐ – ๕ ปี มากที่สุดเป็นจํานวน ๖๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๐
รองลงมาคือระหว่าง ๖ – ๑๐ ปี เป็นจํานวน ๒๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๐ ระหว่าง ๑๑ – ๑๕ เป็น
จํานวน ๒ รูป และ ๑๖ ปีขึ้นไปเป็นจํานวน ๒ รูป น้อยเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐
เมื่อกล่าวถึงเงินค่าตอบแทน (โดยค่านิยภัตร)ที่เหมาะสมพบว่า พระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี ต้องการตามวุฒิการศึกษา จํานวน ๓๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๐ รองลงมา
คือต้องการ ๒,๕๐๐ บาท / เดือน ๓๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๐ ต้องการ ๑๐๐๐๐ บาท / เดือน
เป็นจํานวน ๑๒ รูป น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐
เมื่อกล่าวถึงท่านมีความต้องการสอนศีลธรรมในโรงเรียนพบว่า พระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี ต้องการสอนน้อยมีมากที่สุดจํานวน ๕๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๐ รองลงมา
คือ ปานกลางจํานวน ๓๐ รูป ต้องการสอนมากมีจํานวน ๑ รูป น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ และ
เป็นที่น่าสังเกตว่าความต้องการน้อยกับน้อยที่สุดรวมกันถึง ๖๗ รูปคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๐
๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี
๑) ด้านหลักสูตร ผลการวิจัย พบว่าระดับความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
จังหวัดสิงห์บุรีในด้านต่างๆและภาพรวม ของด้านหลักสูตร พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ =
๓.๕๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่ ๑ ท่านมีความรู้ความเข้าใจแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อการเรียนการสอน มากที่สุด ( Χ = ๓.๗๒) ข้อที่ต่ําที่สุดคือ ข้อ ๒ ท่านมี
ส่วนร่วมในหลักสูตรการเรียนการสอนกับโรงเรียน ( Χ = ๓.๔๙๑) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง
๒) ด้านการจัดการเรียน ผลการวิจัย พบว่าระดับความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรี ยนจังหวัดสิงห์บุรีของด้ า นการจั ดการเรี ยน พบว่ าในภาพรวมด้านนี้อยู่ในระดับมาก ( Χ =
๓.๖๗๕) ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือข้อ ๔ ( Χ = ๓.๗๙) ข้อที่อยู่ในระดับน้อยที่สุดคือข้อ ๕ ท่านได้
จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนลงมือทํากิจกรรมและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง ( Χ = ๓.๕๕)
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๓) ด้านการใช้สื่อการสอน ผลการวิจัย พบว่าระดับความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี ภาพรวมของด้านการใช้สื่อการสอนพบว่า ในภาพรวมของด้านการใช้สื่อ
การสอนอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๕๙๕) ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุดของด้านนี้ คือข้อที่ ๑ ท่านได้ใช้สื่อ
ในการเรียนการสอนระดับใด ( Χ = ๓.๖๕) และข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อ ๒ ท่านหาสื่อที่
ทําจากวัสดุสิ่งของในท้องถิ่นเพื่อการเรียนการสอน ( Χ = ๓.๕๔)
๔) ด้านการวัดผลและประเมินผล ผลการวิจัย พบว่าระดับความคิดเห็นของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๓.๖๒๒๕) ข้อที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุดคือข้อ ๔ ท่านประเมินการนําหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจําวันของผู้เรียนด้านการสังเกต การ
สัมภาษณ์ เช่นการเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ( Χ = ๓.๖๗) และข้อที่มีระดับความ
คิดเห็นน้อยที่สุดก็คือข้อที่ ๑ ( Χ = ๓.๖๑) คือท่านสร้างและนําเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลไป
ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๔.๓ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี
พรรษา ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นพบว่ า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัด
สิงห์ บุรี ที่ มีพรรษาต่ างกันมีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกั น จากการ
วิเคราะห์ F- test พบว่าโดยภาพรวม และในรายด้านทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการใช้สื่อ และด้านการวัดและประเมินผล ค่า F ที่คํานวณได้ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .๐๕ นั้นคือ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี ที่มีพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัญหา
การจัดการเรียนการสอนศีลธรรมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญที่ .๐๕ จึงต้องปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหานอม เตชวโร (ชาติผักแว่น) ผลการศึกษาพบว่าการเปรียบเทียบปัญหา
การสอนพระปริยัติธรรมของครูสอนพระปริยัติธรรม ในสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรม จังหวัด
นครราชสีมา ระหว่างครูสอนที่มีพรรษาน้อยกว่า ๑๐ พรรษา และครูสอนที่มีพรรษา ๑๐ พรรษาขึ้น
ไป โดยรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ .๐๕และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่
แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ .๐๕
อายุ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นพบว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี
ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัด
สิงห์บุรี แตกต่างกัน จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียวพบว่า ทั้งในภาพรวมและในแต่ละด้าน
F ที่คํานวณได้มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ นั่นคือ พระสอนศีลธรรมที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมในจังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกันจึงจัดทําการเปรียบเป็นรายคู่
ด้วยวิธีนัยสําคัญน้อยที่สุด ( LSD ) ต่อไป โดยยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อที่ ๒ สมมติฐานข้อที่ ๓
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรีที่มีวุฒิทางธรรมแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน
วุฒิการศึกษาทางธรรม ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นพบว่าทั้งในภาพรวมและในภาพ
รายด้าน ค่า F ที่คํานวณได้ไม่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ นั้นคือ พระสอนศีลธรรมที่มีวุฒิทางธรรม
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญที่ .๐๕
วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นพบว่า พระสอนศีลธรรม
ที่มีเปรียญธรรม แตกต่างกัน มีความเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกันจากผลการคํานวณ F-test ปรากฏว่า ทั้งภาพรวมและรายด้าน ไม่
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ นั่นคือ พระสอนศีลธรรมที่มีระดับเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ มีปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนเหมือนกัน หรือไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕
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การศึกษาทางโลก ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นพบว่า พระสอนศีลธรรมในจังหวัด
สิงห์บุรีที่มีวุฒิการศึกษาทางโลกแตกตางกัน มีความเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนของพระ
สอนศีลธรรม ในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกัน จากการทดสอบ ค่า F – test พบว่าค่าที่คํานวณ
ได้ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ นั่นคือ พระ
สอนศีลธรรมที่มีวุฒิการศึกษาทางโลกแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหา การจัดการเรียนการสอน
เหมือนกัน จึงต้องปฏิเสธสมมติฐาน ข้อที่ ๕
ตําแหน่งคณะสงฆ์ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นพบว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
จังหวัดสิงห์บุรี ที่มีตําแหน่งทางคณะสงฆ์ แตกต่างกัน มีความคดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนศีลธรรมแตกต่างกัน ค่า F ที่คํานวณได้ ทั้งในภาพรวมและรายด้าน พบว่าไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .๐๕ จึงต้องปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ ๖
ประสบการณ์ในการสอน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นพบว่า พระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี ที่มีประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกัน มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ของพระสอนศีลธรรม แตกต่างกัน จากค่า F ที่คํานวณได้ พบว่าในภาพรวม พระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี ที่มีประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกัน มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ของพระสอนศีลธรรม ในการสอนไม่แตกต่างกัน มีเพียงด้านการใช้สื่อการสอนเท่านั้น ที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕
เงินค่าตอบแทน (โดยค่านิตยภัตร) ที่เหมาะสม ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นพบว่า
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี ที่มีเงินค่าตอบแทนแตกต่างกัน ที่มีความคิดเห็นต่อปัญหา
การจัดการเรียนการสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกัน จากค่า F ที่คํานวณได้ พบว่า
ในภาพรวมและรายด้าน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี ที่มีเงินค่าตอบแทนแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อปัญหาการเรียนการสอนของพระไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕
ความต้องการสอนศีลธรรมในโรงเรียนสอน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นพบว่า พระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี ที่มีความต้องการสอนศีลธรรมแตกต่างกัน มีปัญหาในการ
เรียนการสอนที่แตกต่างกัน จากตารางทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวข้างต้นพบว่า ค่า F ใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ นั่นคือพระสอนศีลธรรมที่มีความ
ต้องการสอนศีลธรรมในโรงเรียนต่างกัน มีปัญหาในการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน (เหมือนกัน) จึง
ต้องปฏิเสธสมมติฐานในข้อที่ ๙ ข้างต้น
๔.๔. การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด(LSD) พระ
สอนศีลธรรมอายุระหว่าง ๐ – ๒๐ ปี มีปัญหาด้านหลักสูตรมากกว่า พระที่มีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไปที่ระดับ
สําคัญทางสถิติที่ .๐๕ พระสอนศีลธรรมอายุระหว่าง ๒๑ – ๔๐ ปี มีปัญหาทางด้านหลักสูตรน้อยกว่า
พระสอนศีลธรรมที่มีอายุ ๔๑ – ๖๐ ปี ที่ระดับนัยสําคัญ .๐๕ และพบต่อไปอีกว่า พระสอนศีลธรรมที่
มีอายุระหว่าง ๒๑ – ๔๐ ปี มีปัญหาด้านหลักสูตรมากกว่าพระสอนศีลธรรมที่มีอายุมากกว่า ๖๑ ปีขึ้น
ไปที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑ คู่สุดท้ายพระที่มีอายุ ๔๑ – ๖๐ ปี มีปัญหามากกว่ากลุ่ม ๔๑ –
๖๐ ปี ที่ระดับนัยสําคัญที่ .๐๑
พระสอนศีลธรรมอายุ ๐ – ๒๐ ปี มีปัญหาทางด้านการเรียนการสอนน้อยกว่าพระที่มีอายุ
ระหว่าง ๔๑ – ๖๐ ปี ที่ระดับนัยสําคัญที่ .๐๕ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างพระที่มีอายุ ๐ – ๒๐ ปี
พบว่ามีปัญหามากกว่าพระที่มีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไปที่ระดับสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ พระที่มีอายุ ๒๑ – ๔๐
ปี มีปัญหาน้อยกว่าพระที่มีอายุ ๔๑ – ๖๐ ปี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑ คู่สุดท้ายพระที่มีอายุ
๔๑ – ๖๐ ปี มีปัญหามากกว่าพระที่มีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑
พระที่มีอายุ ๐ – ๒๐ ปี มีปัญหาน้อยกว่าพระที่มีอายุ ๔๑ – ๖๐ ปี ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .๐๕ และพระที่มีอายุระหว่าง ๒๑ – ๔๐ ปี มีปัญหาเรื่องสื่อการเรียนการสอนน้อยกว่าพระ
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สอนศีลธรรมที่มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๖๐ ปี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑ และคู่สุดท้ายคือพระที่มี
อายุระหว่าง ๔๑ – ๖๐ ปี มีปัญหามากกว่าพระที่มีอายุมากกว่า ๖๑ ปีขึ้นไปที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .๐๑
พระที่มีอายุระหว่าง ๒๑ – ๔๐ ปี มีปัญหาเรื่องการวัดผลประเมินผลน้อยกว่าพระอายุ
๔๑ – ๖๐ ปี ที่ระดับนัยสําคัญที่ .๐๑ และพบอีกว่าพระที่มีอายุ ๔๑ – ๖๐ ปี มีปัญหามากกว่าพระที่
มีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไปที่ระดับนัยสําคัญที่ .๐๕
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่มีอายุระหว่าง ๒๑ – ๔๐ ปี มีปัญหาในภาพรวมทั้ง ๔
ด้านน้อยกว่าพระที่มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๖๐ ปี ที่ระดับนัยสําคัญที่ .๐๑ และพระที่มีอายุ ๔๑ – ๖๐ ปี
มีปัญหาเรื่องการวัดผลมากกว่าพระที่มีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไปที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑ นอกนั้นคู่
อื่นๆไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
พระที่มีประสบการณ์การสอน ๐ – ๕ ปี มีปัญหาในการใช้สื่อการสอนมากกว่า ๑๖ ปีขึ้น
ไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑ พบว่าพระที่มีประสบการณ์การสอนระหว่าง ๖ – ๑๐ ปี มีปัญหา
ในการใช้สื่อการสอนมากกว่าพระสอนศีลธรรมที่มีประสบการณ์สอน ๑๖ ปี ขึ้นไปที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .๐๑ คู่สุดท้ายคือพระที่มีประสบการณ์การสอน ๑๑ – ๑๕ ปี มีปัญหาเรื่องการใช้สื่อการ
สอนมากกว่าพระที่มีประสบการณ์ในการสอน ๑๖ ปีขึ้นไปที่ระดับนัยสําคัญที่ .๐๑
๔.๕. ปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะที่มีต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี
๑. สื่อการสอนประเภทวัสดุมีไม่เพียงพอกับความต้องการ
๒. สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์มีไม่เพียงพอกับความต้องการ
๓. ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน
๔. ไม่มีการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนการใช้สื่อการเรียนการ
๕. ไม่ได้ทดลองใช้สื่อการสอนก่อนการนําสื่อการเรียนการสอนไปใช้จริง
๖. สื่อการสอนที่มีอยู่ล้าสมัยไม่สามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. สื่อการสอนไม่ตรงกับเนื้อหาที่สอน
๘. ขาดแคลนงบประมาณที่จะให้การสนับสนุนในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
๙. ไม่ได้รับการนิเทศความรู้ด้านกระบวนการผลิตสื่อการเรียนการสอน

เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน,
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ธรรมภา,๒๕๔๔.
ประภาศรี สีหอําไพ, “พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและวัฒนธรรม”, โครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน, รายงานสัมมนาพระสอนศีลธรรม ประจําปี ๒๕๕๒.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนสามดา, ๒๕๕๒.
โครงการพระสอนสอนศีลธรรมในโรงเรียน, “รายงานสัมมนาพระสอนศีลธรรม พระ
นักเทศน์และพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจําปี ๒๕๕๒”,
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนสามดา,๒๕๕๒.
พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต), “การศึกษาของคณะสงฆ์ปัญหาที่รอทางออก”,

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๒๘๖

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๙.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, รายงานการวิจัยองค์ประกอบบางประการที่
มีอิทธิพลต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา,
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๑.
สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒, กรุงเทพมหานคร : สํานักนโยบายและแผนการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม, ๒๕๔๒.
สํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม,คู่มือครูพระสอนศีล
ธรมในโรงเรียน,(ฉบับปรับปรุง),กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชมุ ชนสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทยจํากัด,๒๕๔๙.
พิสณุ ฟองศรี, วิจัยทางการศึกษา, พิมพ์ครัง้ ที่ ๒, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เทียม
ฝ่าการพิมพ์, ๒๕๔๙.
ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยทางสถิติ SPSS และ AMOS.
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วีอินเตอร์พริ้น, ๒๕๕๓.
Cronbach, Lee J. Essentials of psychological testing (4 th ed.). New York:
Harper & Row, 1971.:P. 160.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๒๘๗

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

การบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุรสิ ธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
The personnel administration according to sappurisadhammas vii of School
administrators in takhli district nakhonsawan province
นางสาวสุวรรณนา มีเดช
สาขาการบริหารการศึกษา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗
ของผู้ บริ หารสถานศึ ก ษา อํ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยศึกษา
กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๒๔๖ คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test ) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA ) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทําการเปรียบเทียบ
รายคู่โดยมีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD ) และสรุปข้อมูลปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๑๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๗ ในส่วนของอายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จํานวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๕ ในส่วนของระดับการศึกษาผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๗ ในส่วน
ของตําแหน่งหน้าที่รับผิดชอบผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในตําแหน่งครูสอน จํานวน ๒๑๐ คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๕.๓๖ ในส่ ว นของประสบการณ์ ใ นการทํ า งานผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์ในการทํางาน ๑๕ ปีขึ้นไป จํานวน ๑๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๔ ในส่วนของขนาด
สถานศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก จํานวน ๑๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๒ ความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึ กษา
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมมีความเห็นอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๑๔) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า มีความเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน
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เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม
๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ประสบการณ์ ใ นการทํ า งาน และขนาด
สถานศึกษา พบว่า โดยรวมภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ (F = ๓.๐๙๒, Sig
= .๐๒๘) ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านปริสัญญุตา และด้าน
ปุคคลัญญุตา ไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านที่เหลืออื่น ๆ ทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕
มีข้อเสนอแนะ คือ ๑) ผู้บริหารควรวางแผนการจัดการบริหารอย่างเป็นระบบและ
สามารถนําไปสู่การปฏิบัติจริงได้ ๒) ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมที่ส่งเสริมการบริหารการจัดการ
เกี่ยวกับงานบุคคล เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ตัวผู้บริหาร และความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล ๓) ผู้บริหารควรพัฒนาตนเอง และส่งเสริมให้ผู้อื่นมีการพัฒนาอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้เกิด
ความก้าวหน้าและพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ๔) ผู้บริหารควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหาร
เวลา และจัดลําดับความสําคัญของงานได้อย่างเหมาะสม ๕) ผู้บริหารควรศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องและสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จ ด้วยความร่วมมือของ
ทุกฝ่าย

ABSTRACT
The purposes of this research were as follows 1) to study opinions of the
Personnel Administration According to Sappurisadhamma VII of School Administrators
in Takhli District Nakhonsawan Province 2) to compare opinions towards the
Personnel Administration According to Sappurisadhamma VII of School Administrators
in Takhli District Nakhonsawan Province classifying by personal factors 3) to study the
problems, barriers and suggestions for Personnel Administration According to
Sappurisadhamma VII of School Administrators in Takhli District Nakhonsawan
Province.
The sample of this study consisted of 246 respondents. The method of
this research applied Survey Research. The tool used in this study was questionnaires
which have been analyzed by means of Frequency, Percentage, Mean and Standard
Deviation. The tests of hypotheses have been done by t-test, One Way ANOVA and
Least Significant Difference : LSD. And summarize the problems, barriers and
recommendations by analyzing the synthetic data. The results showed that most
respondents were females for 150 persons which was equal to 60.97 percent. The
age of most respondents were 51 years and above for 101 persons which was aqual
to 41.05 percent. The most respondents graduated with a bachelor’s degree was 180
persons (73.17 percent). The respondents position for most of the respondents were
the teachers for 210 persons or 85.36 percent. The work experience of the
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respondents were 15 years old and above for 115 persons representing 46.74
percent. The school’s size of the most respondents were small which were drawn
142 teachers representing 57.72 percent. The opinions of personnals towards the
personnel administration according to Suppurisadhamma VII as a whole were high
average scores ( Χ = 4.14). When considering to each dimension it was found that
there were high average in all dimensions. When comparing the opinion of
personnels towards the Personnel Administration according to Suppurisadhamma VII
of School Administrators classifying by gender, age, education level, responsible
position, work experience and school size. It was found that there were significant
difference at .05 level (F=3.092, Sig= .028) The hypotheses have been accepted
when considering the dimension of Parisaññutā and Puggalaññutā there were no
significant difference. The other dimensions were significant differences at .05 level.
The suggestions in this study were 1) the school administrators should
be taken he master plan which can lead to a practical reality. 2) The school
administrators should promote the principles on personnel administration to achieve
their objectives and transparency in personnel administration. 3) The school
administrators should develop themselves and encourage the others to do regularly
in skill development for the progress and efficiency of organization. 4) The school
administrators should set
a good example in managing time and prioritize work
appropriately. 5) The school administrators should learn about the people involved
and build a good relationship to ensure successful implementation with the
cooperation of everyone.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นรากฐานที่สําคัญที่จะช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ และสามารถ
ดํารงชี วิตร่วมกับผู้อื่นได้ จึงจําเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งจิตใจ ร่ างกาย
ความรู้ ทักษะความสามารถและความเป็นผู้นํา ให้เพียบพร้อมทั้งด้าน “คุณธรรม” และ “ความรู้”
ซึ่งจะนําไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” รอบคอบและระมัดระวัง ด้วยจิตสํานึกในศีลธรรม
และคุณธรรม๒๙ ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษา ก็คือ บุคลา
การทางการศึกษาทั้งหลายตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
หากพฤติกรรมของบุคลาการทางการศึกษาเหล่านี้ไม่เหมาะสมต่อบทบาทหน้าที่ ขาดคุณธรรมและ
จริยธรรม ย่อมทําให้เกิดปัญหาต่อตัวเอง สังคม และประเทศชาติ เพราะปัญหาเหล่านี้ย่อมส่งผล
๒๙

ภัสวรรณ ปรางค์พันธุ์, การพัฒนาคุณธรรมผู้นําเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : ศึกษากรณี
โรงเรียนสามพรานวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑).
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กระทบต่อตัวผู้เรียนโดยตรง ซึ่งผู้เรียนถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนา เพื่อให้
เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเอง
ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาจึ ง มี ค วามสํ าคัญ อย่ า งยิ่ง ในการจั ด การศึ ก ษาและบริ ห ารงานใน
โรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทําให้ผู้บริหารจําเป็นต้องมีความเป็นผู้นํา และการบริหารงานของ
ผู้บริหารนั้นไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทําให้ตัวผู้บริหารเองต้องมีความ
พร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ รวมถึงลักษณะการเป็นผู้นําที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องจาก
คุ ณ ธรรมและจริย ธรรมเหล่านี้จ ะเป็น ภูมิคุ้ม กั น ให้ตั วผู้บริ ห ารสามารถดําเนิ นชีวิต ได้ถู กต้ องตาม
ครรลองครองธรรม ที่สําคัญส่งผลอย่างยิ่งในระบบการบริหารการศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทั้ง
ต่อตัวผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและตัวผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคม
จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการบริหารงานบุคคลจึงมีความจําเป็นในการดําเนินการของ
องค์กร เพราะถึงแม้จะมีบุคคลแต่ไม่รู้วิธีการบริหารหรือการจัดการที่ดี องค์กรคงมีแต่ความวุ่นวาย
และบรรลุตามเป้าหมายได้ยาก การใช้หลักธรรมในการบริหารจัดการก็ถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่
ช่วยแก้ปัญหาได้ หมวดธรรมที่ประยุกต์ใช้เป็นรากฐานคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ สัปปุริส
ธรรม ๗ เป็นธรรมของสัตบุรุษคุณสมบัติของคนดีธรรมของผู้ดี มีข้อธรรม ๗ ข้อคือ ๑) ธัมมัญญุตา
รู้จักเหตุ
๒) อัตถัญญุตา รู้จักผล ๓) อัตตัญญุตา รู้จักตน ๔) มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ ๕)
กาลัญญุตา รู้กาลเวลาอันเหมาะสม ๖) ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน ๗) ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล ผู้บริหาร
การศึกษาควรยึดหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ เพื่อการครองตนประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคลและ
การตัดสินใจ๓๐
คุณธรรมและจริยธรรม จึงถือเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินบทบาทหน้าที่ของการเป็น
ผู้บริหาร หากผู้บริหารขาดซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมจะทําให้ผู้บริหารนั้นขาดความชอบในการ
ทําหน้ าที่ในองค์กรนั้ นต่อไป ทั้งนี้ เนื่ องจากคุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นคุณสมบั ติที่สําคั ญของ
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ที่ทําให้ผู้บริหารสามารถได้รับการยอมรับความเชื่อถือ ตลอดจนความนับ
ถือจากบุคคลต่าง ๆ ทั้งในองค์กรและสังคมทั่วไป ดังนั้นปัญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้บริหาร ย่อมทําให้ผู้บริหารไม่เป็นที่ยอมรับต่อบุคคลทั่วไปทั้งในองค์กรและในสังคม ซึ่งย่อมส่งผล
กระทบต่อหลักบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กรให้เสื่อมลง และย่อมนํามาซึ่งความล่มสลายของ
องค์กรในอนาคตเช่นกัน๓๑ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุ
ริสธรรม ๗ ของผู้ บริหารสถานศึ ก ษา อํ าเภอตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ ซึ่งเป็นธรรมของสั ตบุรุ ษ
คุณสมบัติของคนดี คือ ความรู้จักเหตุ ความรู้จักผล ความรู้จักตน ความรู้จักประมาณ ความรู้จักกาล
ความรู้ จั กชุ มชน และความรู้ จัก บุค คล เพื่ อเป็น แนวทางในการพัฒนาการบริ ห ารงานบุค คลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและประยุกต์ใช้ต่อไป
๓๐

วรภาส ประสมสุข, หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๙).
๓๑
พระมหารุ่งโรจน์ ธมฺมฏฺฐเมธี (ศิริพันธ์), การศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นําในพระพุทธศาสนาเถรวาท,
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐).

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๒๙๑

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๓. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาโดยใช้เบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งเป็น
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการดังนี้
๑. ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หลักธรรมสัปปุริส
ธรรม ๗ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา
ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนในหน่วยงานรัฐบาลทั้งในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขตอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๖๘๖
คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของอาร์ ซี เครจซี และดี ดับเบิลยู มอร์แกน (R.C.Krejcie
and D.W.Morgan) จํานวน ๒๔๖ คน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย(Simple Random
Sampling)
๓. ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย ๑) ตั ว แปรต้ น ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
ประกอบ ด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ประสบการณ์ในการทํางาน และ
ขนาดสถานศึกษา ๒) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗
ของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง ๗ ด้าน ได้แก่ ธัมมัญญุตา (รู้จักเหตุผล) อัตถัญญุตา (รู้จักจุดมุ่งหมาย
และผล) อัตตัญญุตา (รู้จักตน) มัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ) กาลัญญุตา (รู้จักกาล) ปริสัญญุตา (รู้จัก
ชุมชน) ปุคคลัญญุตา (รู้จักบุคคล)
๔. ผู้วิจัยกําหนดช่วงเวลาในการทําวิจัย ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – เดือนมีนาคม
๒๕๕๖ รวมระยะเวลา ๖ เดือน
๕. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดทําเครื่องมือ
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่า (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัว
แปรต้ น ตั้ ง แต่ ส ามตั ว ขึ้ น ไป หากพบว่ า มี ค วามแตกต่ า งจึ ง ทํ า การเปรี ย บเที ย บรายคู่ โ ดยมี ผ ลต่ า ง
นัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD )
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๔.สรุปผลการวิจัย

๒๙๒

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึงการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยจะสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
๑. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จํานวน ๑๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๗ ในส่วนของระดับอายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ
๕๐ ปีขึ้นไป จํานวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๕ ในส่วนของระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๗ ในส่วนของตําแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูสอนในโรงเรียน จํานวน ๒๑๐ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๘๕.๓๖ ในส่วนของประสบการณ์ในการทํางานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ทํางาน ๑๕ ปีขึ้นไป จํานวน ๑๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๔ และในส่วนขนาดสถานศึกษาผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีขนาดสถานศึกษาเป็นขนาดเล็ก จํานวน ๑๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๒
๒. ความคิ ดเห็ น ของบุคลากรในการบริหารงานบุค คลตามหลักสัป ปุ ริส ธรรม ๗ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จากผลการวิจัย พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อ
การบริ หารงานบุ คคลตามหลั กสั ปปุ ริ สธรรม ๗ ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา อํ า เภอตาคลี จั ง หวั ด
นครสวรรค์ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๑๔) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
๓. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม
๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
บุคลากรที่มี เพศ, อายุ, และประสบการณ์การทํางานของบุคลากร โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ส่วนระดับการศึกษา, ตําแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบ, และขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .
๐๕ ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
๔. บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในอํ า เภอตาคลี จั ง หวั ด นครสวรรค์ ไ ด้ เ สนอข้ อ มู ล ปั ญ หา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค มีดังนี้
ด้านธัมมัญญุตา พบว่า ข้อคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลัก
สัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีปัญหา อุปสรรค ดังนี้
ขาดแคลนบุคลากรในการจัดทําแผนของโรงเรียนและงานอื่น ๆ, ไม่มีการวางแผนการกําหนดอัตรา
กําลังคน, ผู้บริหารไม่นําหลักการในการบริหารมาปฏิบัติจริงเท่าที่ควร, ขาดการวิเคราะห์งานตาม
ความเหมาะสม, กํ าหนดการประเมินงานไม่ชัดเจน, และผู้บริ หารขาดความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารงานเท่าที่ควร
ด้านอัตถัญญุตา พบว่า มีปัญหา อุปสรรค ดังนี้ การรู้จักเหตุทําให้ผลเป็นไปตามที่กําหนด
ไว้, กําหนดเป้าหมายตามผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม, กําหนดเป้าหมายไว้ แต่ขาดปัจจัย
สนับสนุน/ไม่เพียงพอ จึงไม่ประสบผลสําเร็จ, และการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งไม่ชัดเจน
ด้านอัตตัญญุตา พบว่า มีปัญหา อุปสรรค ดังนี้ การยอมรับในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็น,
ขาดทักษะในการบริหารบุคคลที่เหมาะสม, วางตัวไม่เหมาะสมในบางสถานการณ์, และขาดความ
เข้าใจและขาดการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเท่าที่ควร
ด้านมั ตตั ญญุ ตา พบว่า มีปัญ หา อุปสรรค ดังนี้ ทํางานตามกําลังของตนอย่างพอดี ,
จัดสรรงบประมาณไม่ทั่วถึง, งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีจํากัด, กระจายงานไม่ทั่วถึงทําให้

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๒๙๓

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

ประสิทธิภาพในการทํางานด้อยลง และวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ลดหนี้สิน เพื่อให้การ
ทํางานมีประสิทธิภาพ
ด้านกาลัญญุตา พบว่า มีปัญหา อุปสรรค ดังนี้ จัดลําดับความสําคัญของงานไม่เหมาะสม
, ขาดการวางแผนในการดําเนินงานกับระยะเวลา, และแบ่งเวลาในการทํางานและเรื่องส่วนตัวให้
ชัดเจน
ด้านปริสัญญุตา พบว่า มีปัญหา อุปสรรค ดังนี้ ขาดปฏิสัมพันธ์กับชุมชน, และไม่เข้าใจ
และไม่รู้จักชุมชนดีพอ
ด้านปุคคลัญญุตา พบว่า มีปัญหา อุปสรรค ดังนี้ การพิจารณาความดีความชอบควร
ดําเนินการโดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และทั่วถึง, แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบได้เหมาะสม และชัดเจน, และขาดความรู้ความเข้าใจและความแตกต่างของแต่ละบุคคล
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ มีดังนี้
ด้านธัมมัญญุตา พบว่า ข้อคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลัก
สัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควร
นําหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในหลักการบริหาร, ผู้บริหารควรมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
เพื่อบริหารโรงเรียนดียิ่งขึ้นกว่าเดิม, การสอบผู้บริหารควรกําหนดระยะเวลาในการทํางานให้ชัดเจน,
ควรวางตัวคนทํางานให้เหมาะสมกับงาน, เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา,และผู้บริหารควรมี
ประสบการณ์ในการบริหารงานในโรงเรียน
ด้านอัตถัญญุตา พบว่า มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ผู้บริหารควรกําหนดเป้าหมาย, ส่งเสริมงาน
ให้บรรลุตามที่กําหนดไว้, การบริหารควรใช้ปัญญา และสติอยู่เสมอ, ควรตรวจสอบการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย, ควรนําหลักวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน, และควร
คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
ด้านอัตตัญญุตา พบว่า มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ผู้บริหารที่รู้จักตนดี ย่อมบริหารได้ดี, ควร
วางตั ว ได้ เ หมาะสมในทุ ก สถานการณ์ มี ม ารยาทที่ ดี , ควรรู้ จิ ต ใจของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา มี น้ํ า ใจ
เอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ต่อกัน , รู้จักปล่อยวาง และคิ ดบวกในทุกสถานการณ์, ควรประเมินตนเองในการ
ปฏิบัติงาน, และผู้บริหารควรพัฒนาตนเองตลอดเวลา
ด้านมัตตัญญุตา พบว่า มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ มีความพอดี พอเพียงทั้งการทํางานและการ
ดําเนินชีวิต หรือนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้, มีคุณธรรมประจําใจ สร้างจิตสํานึกที่ดีแก่คนใน
องค์กร, แบ่งปันความ รู้สึกที่ดีแก่คนอื่นๆ รอบข้าง, พิจารณาความดีความชอบได้อย่างทั่วถึง, และ
กระจายงานให้แต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม
ด้านกาลัญญุตา พบว่า มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ผู้บริหารที่บริหารเวลาได้ดีเป็นตัวอย่างที่ดี
แก่ผู้อื่น, สร้างจิตสํานึกในองค์กร, ควรจัดลําดับความสําคัญของงานได้เหมาะสม, และควรแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์และเวลา
ด้านปริสัญญุตา พบว่า มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ให้ความร่วมมือและทํากิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนทําให้การบริหารงานโรงเรียนได้ดี, และควรให้ความสําคัญกับ
ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ด้านปุคคลัญญุตา พบว่า มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรพิจารณาความดีความชอบ หรือยก
ย่องให้เกียรติ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล, ผู้บริหารควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี, เป็นที่น่าเชื่อถือ
กับผู้อื่น, ต้องสํารวจ สังเกตความแตกต่างของแต่ละบุคคลและการทํางานร่วมกัน, และส่งเสริมให้
บุคคลมีการพัฒนาตนเอง ซึ่งการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของบุคคลส่งผลกับงานที่ได้รับ
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พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
Administrators Ethical Behaviors Towards School
Administration in Kamphaengphet Primary Education Service Area Office 2
นางสลิลทิพ ชูชาติ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บทคัดย่อ

งานวิ จั ย เรื่ อ งพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห ารในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากํ า แพงเพชร เขต ๒ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ๑) เพื่ อ ศึ ก ษา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ ๒) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ จําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ๓) เพื่อนําเสนอรูปแบบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
งานวิจัยนี้ได้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนที่อยู่ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ จํานวน ๓๓๐ คน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่ า ความถี่
ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เปรี ย บเที ย บโดยการทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way
ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด
(Least Significant Difference : LSD) และสรุปข้อมูลรูปแบบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ผลการวิจัยพบว่า
๑) ความคิ ด เห็ น ของครู ผู้ส อนต่อ พฤติ ก รรมเชิง จริ ย ธรรมของผู้บ ริห ารในการบริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง จํ า นวน ๒๕๗ คน มี ก ลุ่ ม อายุ ๔๐ - ๔๙ ปี จํ า นวน ๑๒๑ คน และขนาด
สถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน ๒๐๑ คน ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต
๒ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๒) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน จําแนกเป็น
รายด้าน ได้แก่ ด้านการครองตน ตามหลักฆราวาสธรรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๓)
ด้านการครองคน ตามหลักพรหมวิหารธรรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๒) และด้านการ
ครองงาน ตามหลักอิทธิบาทธรรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๒)
๒) เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารใน
การบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ โดย
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแล้วพบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศ, อายุ และขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความ
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คิดเห็นของครูผู้สอนต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ที่มีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๕
๓) ข้อเสนอแนะ รูปแบบที่ครูผู้สอนต้องการให้ผู้บริหารมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ด้าน
การครองตน ตามหลักฆราวาสธรรม คือ ๑.ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ๒.
ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนมีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ พูดจริง ทําจริง และ ๓.ผู้บริหารมีคุณธรรม
ทั้งกาย วาจา ใจ มีจิตสํานึกเป็นผู้นํา ด้านการครองคน ตามหลักพรหมวิหารธรรม คือ ๑.ผู้บริหาร
มีความเสมอภาค ยุติธรรม ไม่เอนเอียง ๒.ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นหรือปัญหาของผู้ร่วมงาน
อย่า งจริง ใจ ๓.ผู้บ ริห ารให้ค วามเอาใจใส่ดูแ ล สนับ สนุน ผู้ร่ว มงานให้มีค วามเจริญ ก้า วหน้า ใน
หน้าที่ ยกย่องเอาใจใส่ตามกาลอย่างเหมาะสม ด้านการครองงาน ตามหลักอิทธิบาทธรรม คือ ๑.
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้วยความอุตสาหะไม่ย่อท้อ กล้าเผชิญปัญหา ๒.ผู้บริหาร
บริหารโดยยึดหลักการและความถูกต้องในการบริหารงาน ๓.ผู้บริหารมอบหมายงานให้เหมาะสม
กับความสามารถของผู้ร่วมงาน

ABSTRACT
The research entitled “Administrators Ethical behaviors Towards School
Administration in Kamphaengphet primary Education Service Area Office 2”. The
objectives of the research were as follows : 1) to study the Administrators Ethical
Behaviors Towards School Administration in Kamphaengphet Primary Education
Service Area Office 2, 2) to compare the Administrators Ethical Behaviors
Administration in Kamphaengphet Primary Education Service Area Office 2 by
classifying on the personal factors, and 3) to present model of the Administrators
Ethical Behaviors Towards School Administration in Kamphaengphet Primary
Education Service Area Office 2.
The sample of this research consisted of the 330 teachers under
Kamphaengphet Primary Education Service Area Office 2. The sampling method
applied the Simple Random Sampling. The research tool used questionnaire. The data
were analyzed to find frequency, percentage, mean and standard deviation. The test
of hypotheses had been made by t-test, F-test (One Way ANOVA). If there were
significant difference the Multiple Comparison by the Least Significant Difference : LSD
would be used. And summarized the administrators ethical behaviors by analyzed
and synthesized the collected data.
The findings of the study had been found that :
1. The opinions of teachers on Administrators Ethical Behaviors Towards
School Administration in Kamphaengphet Primary Education Service Area Office 2,
Most of the respondents were females for the number of 257 bodies. The respondents
aged 40-49 years old with the number of 121 people. Teacher’s opinion on
Administrators Ethical Behaviors Towards School Administration in Kamphaengphet
Primary Education Service Area Office 2 as a whole were in high mean scores ( Χ =
4.02). When considering to each aspect it was also found that there were in high
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mean scores in all aspects including self-control dominated by Gharavasa-dhamma (
Χ = 4.03), human being control dominated by Brahmavihara ( Χ = 4.02) and
working-control dominated by Iddhipada ( Χ = 4.02).
2. When comparing the opinions of teachers towards the Administrators
Ethical Behaviors Towards School Administration in Kamphaengphet Primary
Education Service Area Office 2 by classifying on gender, age and school size it was
found that on personal factors had no significant difference at .05 level.
3. The suggestion of teachers for Administrators Ethical Behaviors selfcontrol dominated by Gharavasa-dhamma. 1) The administrators should act as idol to
colleagues and subordinates. 2) The administrators should conduct as honest person
with integrity and speak trustingly. 3) The administrators should have both a moral
speech and mind and consciousness as well. Human beings control dominated by
Brahmavihara. 1) The administrators should have justice and no bias to anyone. 2) The
administrators should listen to the colleagues and subordinates and taken their
messages sincerely. 3) The administrators should take care to support working with
advanced functions appropriately. Working-control dominated by Iddhipada. 1) The
administrators should be committed to the tasks and courage to face the problems. 2)
The administrators should adhere to the principle and the accuracy of management. 3)
The administrators should assign tasks according to colleges and subordinate abilities.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ในปัจจุบันสภาพปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมได้ทวีความรุนแรง ซับซ้อนมาก
ยิ่ง ขึ้ น ทํ า ให้ เกิ ด ปั ญ หาทางด้ า นคุ ณ ธรรม โดยเกิ ด ปรากฎการณ์เ กี่ ย วกั บ การปล้ น ฆ่ า ข่ ม ขื น และมี
พฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมซึ่งปรากฏอยู่ทั่วไป สังคมไทยในปัจจุบันนี้เริ่มสนใจแต่การพัฒนาทางด้าน
วัตถุและขาดความสนใจทางด้านจิตใจ มนุษย์เราก็ยิ่งจะเพิ่มความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มากขึ้นและจะ
ฉลาดขึ้นในทางฉ้อฉล แก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่นเอารัดเอาเปรียบกันโดยไม่คํานึงถึงความผิดชอบชั่วดี มีการ
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ตลอดทั้งมีการทําลายล้างกันด้วยความรุนแรงและแยบยลมากขึ้น ปัญหา
ความเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจ ปัญหาละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ปัญหาความประพฤติมิชอบในวง
ราชการ ทําให้เกิดผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุทําให้คนสมัยใหม่หลงใหลใฝ่ฝันต่อรูปธรรมที่จะนําความสุขความสบายมา
ให้แก่ตนเองโดยไม่คํานึงถึงคุณธรรม นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามามีอิทธิพล
ต่อสังคมไทยมากขึ้น ทําให้คนไทยนั้นขาดคุณธรรมในการดํารงชีวิตที่ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้บริหาร
สถานศึกษาซึ่งจะต้องเป็นผู้นําทางการศึกษาในท้องถิ่นและเป็นแบบอย่างที่ดีงามในด้านคุณธรรม๓๒
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานสําคัญของการบริหารจัดการศึกษาในระดับรากหญ้า เพราะมี
ความใกล้ชิดกับผู้เรียนและชุมชนเป็นอย่างมาก กิจกรรมการเรียนการสอนก่อให้เกิดการเรียนรู้ของ
๓๒

สุรัตน์ มุ่งอิงกลาง, “การศึกษาคุณธรรมตามแนวพุทธธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจัหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๔).
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ผู้เรียนนั้นจะเกิดขึ้นที่สถานศึกษา เด็กจะเกิดการเรียนรู้ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขได้ก็อยู่ที่สถานศึกษาเป็นสําคัญ ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาเป็นผลมาจาก
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การเรียนการสอน และการบริหารจะประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติหลายประการ คือ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ มีคุณธรรมและมี
ลักษณะที่ดี ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ คือ สมรรถภาพของผู้บริหารสถานศึกษา การสร้างคุณธรรมเพื่อใช้ใน
การบริหารเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหาร ที่จะทําให้สามารถดําเนินงานไปด้วยความราบรื่นและ
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันสังคมไทยนับวันจะมีความซับซ้อน
วิกฤตและรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเชิงตลาด การแข่งขันแบบเสรี การเร่งเร้าและ
การกระตุ้นในลักษณะบริโภคนิยมผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ทําให้โครงสร้าง
สังคมอ่อนแอ ศาสนาห่างเหินและถูกปฏิเสธ มนุษย์มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ล่อแหลมต่อการกระทําผิด
กฎหมาย หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมอันดีงาม มีค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้นผู้บริหารในฐานะผู้นําทาง
การศึกษาจึงควรมีแนวปฏิบัติที่อยู่ในกรอบของคุณธรรม เพราะคุณธรรมเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจ
บุค คลให้ ประพฤติในทางที่ ถูกที่ค วร และเป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริม ให้บุค คลนั้นเป็นที่ ยอมรั บ แก่
ผู้ร่วมงาน ทําให้ผู้ร่วมงานเกิดขวัญและกําลังใจ รู้สึกมีความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ๓๓
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมมี ค วามสํ า คั ญ มากผู้ บ ริ ห ารทุ ก คนทุ ก ระดั บ ต้ อ งมี โ ดยเฉพาะ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อช่วยให้การบริหารงานในสถานศึกษาราบรื่น บรรลุจุดมุ่งหมาย ถ้าผู้บริหาร
สถานศึกษาขาดคุณธรรมและจริยธรรมจะไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา ขาดความศรัทธาในตัว
ผู้บริหาร การบริหารงานจะต้องยึดกฎระเบียบของทางราชการ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เราสามารถพัฒนาได้
ด้วยการศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นบันไดสู่ความสําเร็จในชีวิต มีความมั่นคงในอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่
สบายกว่าคนอื่น ได้รับการยกย่องนับถือ หากผู้บริหารมีความรู้แต่ขาดคุณธรรมย่อมจะไม่เป็นที่
ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นการบริหารงานผู้บริหารควรมีคุณธรรมในการครองตน ครองคน และ
ครองงาน พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมทั้งสามด้านของผู้บริหารสถานศึกษามีความสําคัญต่อการ
บริหารงานในสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนนั้น นอกจากจะเกิดกับตัวครู นักเรียน วิธีการสอนแล้ว ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถใน
การบริหาร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
มีคุณธรรม มีจริยธรรมที่งดงามจะต้องยึดมั่นในระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจริยธรรมของครู ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิขาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘๓๔
๓๓

วิเชียร บุญกล้า, “การศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓”, วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษา, (คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๕๐).
๓๔
ถาวร อาจนนลา, “พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๑”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, ๒๕๔๙).

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๒๙๙

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ น่าจะนําคําสอน หลักธรรมในทางพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มีคุณธรรม ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนต้องการที่จะศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต ๒ ตามความหมายของหมวดธรรมที่ประยุกต์ใช้เป็นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารใน ๓
ด้าน คือ ด้านการครองตน ด้านการครองคนและด้านการครองงาน ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาและ
เปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการครองตน ครองคน และครองงานของผู้บริหารในการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ ตามความ
คิดเห็นของครูผู้ สอนที่มี ขนาดของสถานศึกษาต่า งกัน ทั้งนี้เพื่อ นํ าข้อสนเทศที่ ไ ด้ นํ าเสนอสังกั ด
สํานั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษากํ าแพงเพชร เขต ๒ เพื่ อเป็นแนวทางในการวางแผน
ปรับปรุง พัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาคน พัฒนางานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต ๒ ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการครองตน ครองคน และครองงานของ
ผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
๒.๒. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการครองตน ครองคน และครองงาน
ของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต ๒ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของครูผู้สอน
๒.๓. เพื่อนําเสนอรูปแบบของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการครองตน ครองคน และ
ครองงานของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๒

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห ารในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีลําดับขั้นตอนการวิจัย
ดังต่อไปนี้
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อให้การวิจัยเรื่องพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารใน
การบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ มีสาระ
ครอบคลุมครบถ้วน เหมาะสําหรับนําไปพัฒนาต่อไป
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๓๐๐

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนเป็นข้าราชการครูและพนักงาน
ราชการ จํานวน ๑,๘๘๘ คน ในจํานวน ๑๙๑ โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕๓๕
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ทําการสุ่มมาจากประชากร โดยหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากการใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .๐๕ หรือ
ความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕ ๓๖
การใช้สูตรคํานวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยมีประชากรเป็นข้าราชการครู
และพนักงานราชการ จํานวน ๑,๘๘๘ คน จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๓๓๐ คน และทําการ
เลือกตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) โดยแบ่งประชากรออกเป็น ๓ กลุ่ม
ตามขนาดสถานศึกษา แล้วจึงแบ่งจํานวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้ ๓๓๐ คน ออกเป็น ๓
กลุ่ม โดยแบ่งตามสัดส่วนของครูในแต่ละขนาดสถานศึกษา เพื่อมิให้การสุ่มตกไปอยู่กับกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง หรือไม่กระจายให้เป็นไปตามสัดส่วนของประชากรที่ควรเป็น จากนั้นเลือกตัวอย่างแบบสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) ได้ครูผู้สอนแต่ละขนาดสถานศึกษา ตามขนาดของกลุ่ม
ประชากรที่ได้จากการคํานวณ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต
๒ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด ๕ ตัวเลือก และแบบสอบถาม
ปลายเปิดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งประเด็นคําถามเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการครอง
ตน, พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการครองคน, พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการครองงาน ซึ่งมีทั้งหมด
๓ ตอน
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของครูผู้สอน ได้แก่ เพศ อายุ
ขนาดของสถานศึกษา ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ มี ๕ ระดับ
ตอนที่ ๓ เป็นแบบแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจยั จะได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๑. ศึกษา หลักการ ทฤษฎีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ จากเอกสารและ
ผลงานการวิจัยที่เคยมีผู้ดําเนินการวิจัยเอาไว้
๓๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒, ข้อมูลนักเรียน ๑๐ มิ.ย. ๕๕,
[ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.202.143.171.247/kpp2/attach/DataStudentUpload.rar [๙ กันยายน
๒๕๕๕].
๓๖
สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฏเทพสตรี,
๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐.
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ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

๒. กําหนดกรอบ แนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย
๓. กําหนดวัตถุประสงค์ ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยขอคําปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๔. สร้างเครื่องมือ
๕. เสนอร่างเครื่องมือการวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชีย่ วชาญเพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
๖. นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่จะดําเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเครื่องมือ
๗. ปรับปรุงแก้ไข
๘. จัดพิมพ์เครื่องมือฉบับสมบูรณ์
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยจะได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๑. ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้
๒. หาความเทีย่ งตรง (validity) โดยนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จ
เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน ๕ ท่าน
เพื่ อ พิ จ ารณาทั้ ง ในด้ า นเนื้ อ หาสาระและโครงสร้ า งของคํ า ถามรู ป แบบของ
แบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC)๓๗ เมื่อมีบางข้อที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต่ํากว่า ๐.๕ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไข ตามคําแนะนํา
ของผู้เชี่ยวชาญ จนได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ (Index of Item
Objective Congruence : IOC)
๓. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จํานวน ๓๐ คน เพื่อหาความ
เชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค Cronbach)๓๘ ได้
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .๙๓๘๔
๔. นําแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
๑. ผู้วิจัยขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ศูนย์บณ
ั ฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม

๓๗

พิสณุ ฟองศรี, วิจัยทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เทียมฝ่ายการ
พิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓๘-๑๓๙.
๓๘
Cronbach, Lee J. Essentials of psychological testing (4 th ed.), New York: Harper &
Row, 1971, : P. 160.
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ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

๒. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล ส่งให้กลุ่ม
ตัวอย่างในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ ที่มีกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลต่อไป
๓. ผู้วิจัยได้เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง ทั้งการแจกแบบสอบถาม
ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังนี้
๑. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
๒. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหาร
สถานศึกษา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๓. ทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นครูผู้สอนพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา โดยใช้สถิติตามลักษณะของตัวแปร คือ การทดสอบที (ttest) ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว และการทดสอบเอฟ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(Ftest / One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามตัวขึ้นไป และเมื่อพบว่ามีความแตกต่าง
จึงทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD )
๔. วิเคราะห์และสรุปผลแบบสอบถามปลายเปิดของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา ด้านการครองตน ด้านครองคน ด้านครองงาน และข้อเสนอแนะ
อื่นๆ

๔.สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สําคัญ ในการสอบถามความคิดเห็น
ของครูผู้สอนต่อการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ โดยจะสรุปตามลําดับ ดังนี้
๔.๑ ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจํานวน ๒๕๗ คนคิดเป็น
ร้อยละ ๗๗.๘๘ มีกลุ่มอายุ ๔๐ - ๔๙ ปี ตอบแบบสอบจํานวน ๑๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ และ
ขนาดสถานศึกษา ขนาดกลางนักเรียน ๑๒๑ คน ถึง ๖๐๐ คน ตอบแบบสอบถามจํานวน ๒๐๑ คน
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๑
๔.๒ ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็น
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ต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสรุปเป็นรายด้านดังนี้
๑) ด้านการครองตน ตามหลักฆราวาสธรรม พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๒ ด้านการครองตน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๓) เมื่อพิจารณา
รายละเอี ย ดในแต่ ล ะข้ อ ของด้ า นการครองตน พบว่ า ครู ผู้ ส อนมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ พฤติ ก รรมเชิ ง
จริยธรรมการครองตน ของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ อยู่ในระดับมากทุกข้อ จําแนกเป็นรายข้อที่มีระดับมากที่สุด คือ ข้อ
๑.เป็นคนพูดจริงและปฏิบัติตามที่ได้พูดไว้เสมอ ข้อ ๒.ยึดมั่นในความซื่อตรง ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และ
ข้อ ๓.มีความอดทนอดกลั้นต่อคําพูดและการกระทําของผู้อื่น มีค่าเฉลี่ย ( Χ = ๔.๐๕) ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก ส่วนรายข้อที่มีระดับน้อยที่สุด คือ ข้อ ๔.ข่มใจตนเองไม่ให้มัวเมากับสิ่งเพลิดเพลินจนเกินฐานะ
และข้อ ๗.สละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีค่าเฉลี่ย ( Χ = ๔.๐๐) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
๒) ด้านการครองคน ตามหลักพรหมวิหารธรรม พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ ด้านการครองคน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๒) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดแต่ละข้อของด้านการครองคน พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมการครองคน ของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ อยู่ในระดับมากทุกข้อ จําแนกเป็นรายข้อที่มีระดับมากที่สุด คือ ข้อ
๗.มีความยุติธรรม ไม่เอนเอียงด้วยรักหรือชังต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มีค่าเฉลี่ย (
Χ = ๔.๐๖) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อที่มีระดับน้อยที่สุด คือ ข้อ ๓.ให้ความช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงาน เมื่อเกิดปัญหาไม่หนีเอาตัวรอดอย่างเดียว ข้อ ๕.สนับสนุนเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถให้
มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การทํางาน และข้อ ๖.ให้ขวัญกําลังใจหรือยกย่องชมเชยเมื่อเพื่อน
ร่วมงานทํางานบรรลุผลสําเร็จ มีค่าเฉลี่ย ( Χ = ๔.๐๐) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
๓) ด้านการครองงาน ตามหลักอิทธิบาทธรรม พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ ด้านการครองงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๐๒) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านการครองงาน พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมการครองงาน ของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ อยู่ในระดับมากทุกข้อ จําแนกเป็นรายข้อที่มีระดับมากที่สุด คือ ข้อ
๔.สร้างทัศนคติที่ดีในการทํางาน เช่น ให้ทํางานเพื่อเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ข้อ ๕.ส่งเสริมพัฒนา
โรงเรียน โดยยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐาน และข้อ ๗.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานด้วยการ
ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ มีค่าเฉลี่ย ( Χ = ๔.๐๓) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อที่มีระดับน้อย
ที่สุด คือ ข้อ ๒.เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน กําหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และข้อ ๖.มีการให้คําปรึกษาหรือนิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียนอย่างเป็นธรรม มี
ค่าเฉลี่ย ( Χ = ๔.๐๐) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
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๔.๓ การเปรี ย บเทีย บความคิ ด เห็ น ของครู ผู้ ส อนต่อ พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมของ
ผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต ๒ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของครูผู้สอนต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารใน
การบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ เป็นการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การจําแนกตามเพศ, อายุ
และขนาดสถานศึกษา ตามสมมติฐาน ดังนี้
เพศ จากการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารใน
การบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ ใน
ภาพรวม พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากํ า แพงเพชร เขต ๒ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน (t = -๑.๒๘๒ , Sig = ๐.๒๐๑) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
ด้านการครองตน ด้านการครองคน และด้านการครองงาน ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ที่มีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๕
อายุ จากการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารใน
การบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ ใน
ภาพรวม พบว่า ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกันที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารใน
การบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ ด้านการ
ครองตน ด้านการครองคน และด้านการครองงาน ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .๐๕
ขนาดสถานศึกษา จากการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต ๒ ในภาพรวม พบว่า ครูผู้สอนที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๒ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าครูผู้สอนที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ ด้านการครองตน ด้านการครองคน และด้านการ
ครองงาน ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
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สรุปผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และขนาดสถานศึกษา การทดสอบสมมติฐานโดย
๔.๔ ข้อมูลนํา เสนอรูป แบบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒
ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนที่อยู่ในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๒ มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารใน
การบริหารสถานศึกษา ในแต่ละด้านดังนี้
ด้ า นการครองตน ครู ผู้ ส อนมี ค วามคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมเชิ ง
จริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา โดยต้องการให้ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีต่อผู้ร่วมงาน จํานวน ๙ คน ต้องการให้ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนมีความซื่อตรง ซื่อสัตย์
พูดจริง ทําจริง จํานวน ๗ คน และต้องการให้ผู้บริหารมีคุณธรรมทั้งกาย วาจา ใจ และมีจิตสํานึก
ความเป็นผู้นําที่ดี จํานวน ๓ คน
ด้ า นการครองคน ครู ผู้ ส อนมี ค วามคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมเชิ ง
จริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา โดยต้องการให้ผู้บริหารมีความเสมอภาค ยุติธรรม
ไม่เอนเอียง จํานวน ๘ คน ต้องการให้ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น หรือปัญหาของผู้ร่วมงานอย่าง
จริงใจ จํานวน ๖ คน และต้องการให้ผู้บริหารให้ความเอาใจใส่ดูแล สนับสนุนผู้ร่วมงานให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ ยกย่องเอาใจใส่ตามกาลอย่างเหมาะสม จํานวน ๕ คน
ด้า นการครองงาน ครูผู้ ส อนมีค วามคิด เห็น และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมเชิ ง
จริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา โดยต้องการให้ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
งานด้วยความอุตสาหะไม่ย่อท้อ กล้าเผชิญปัญหา จํานวน ๘ คน ต้องการให้ผู้บริหาร บริหารโดยยึด
หลักการและความถูกต้องในการบริหารงาน จํานวน ๗ คน และต้องการให้ผู้บริหารมอบหมายงานให้
เหมาะสมกับความสามารถของผู้ร่วมงาน จํานวน ๔ คน
จากข้อมูลนําเสนอรูปแบบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ การที่ได้นําหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนามาประยุ กต์ใช้ใ นการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ที่แสดงพฤติกรรมเชิ ง
จริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต ๒ ด้านการครองตน ตามหลักฆราวาสธรรม พบจุดเด่นคือ ๑.เป็นคนพูดจริงและ
ปฏิบัติตามที่ได้พูดไว้เสมอ ๒.ยึดมั่นในความซื่อตรง ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และ ๓.มีความอดทนอดกลั้น
ต่อคําพูดและการกระทําของผู้อื่น ข้อที่ต้องปรับปรุง คือ ๑.ข่มใจตนเองไม่ให้มัวเมากับสิ่งเพลิดเพลิน
จนเกิ น ฐานะ และ ๒.สละเวลาส่ ว นตัว เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม จากการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของ
ครูผู้สอน พบรูปแบบที่ครูผู้สอนต้องการให้ผู้บริหารมีพฤติกรรมด้านการครองตน คือ ๑.ผู้บ ริห าร
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ๒.ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนมีความซื่อตรง
ซื่อสัตย์ พูดจริง ทําจริง และ ๓.ผู้บริหารมีคุณธรรมทั้งกาย วาจา ใจ มีจิตสํานึกเป็นผู้นํา ด้านการ
ครองคน ตามหลักพรหมวิหารธรรม พบจุดเด่นคือ มีความยุติธรรม ไม่เอนเอียงด้วยรักหรือชังต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ข้อที่ต้องปรับปรุง คือ ๑.ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
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เมื่อเกิดปัญหาไม่หนีเอาตัวรอดอย่างเดียว ๒.สนับสนุนเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การทํางาน และ ๓.ให้ขวัญกําลังใจหรือยกย่องชมเชยเมื่อเพื่อนร่วมงานทํางาน
บรรลุผลสําเร็จ จากการสํารวจความคิดเห็นของครูผู้สอน พบรูปแบบที่ครูผู้สอนต้องการให้ผู้บริหารมี
พฤติกรรมด้านการครองคน คือ ๑.ผู้บริหารมีความเสมอภาค ยุติธรรม ไม่เอนเอียง ๒.ผู้บริหารรับ
ฟังความคิดเห็น หรือปัญหาของผู้ร่วมงานอย่างจริงใจ ๓.ผู้บริหารให้ความเอาใจใส่ดูแล สนับสนุน
ผู้ร่ว มงานให้มีค วามเจริญ ก้า วหน้า ในหน้า ที่ ยกย่อ งเอาใจใส่ต ามกาลอย่า งเหมาะสม ด้านการ
ครองงาน ตามหลักอิทธิบาทธรรม พบจุดเด่นคือ ๑.สร้างทัศนคติที่ดีในการทํางาน เช่น ให้ทํางานเพื่อ
เห็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม ๒.ส่งเสริม พั ฒนาโรงเรียน โดยยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐาน และ
๓.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานด้วยการใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ ข้อที่ต้องปรับปรุง คือ
๑.เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน กําหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
๒.มีการให้คําปรึกษาหรือนิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียนอย่างเป็นธรรม จากการสํารวจความ
คิดเห็นของครูผู้สอน พบรูปแบบที่ครูผู้สอนต้องการให้ผู้บริหารมีพฤติกรรมด้านการครองงาน คือ
๑.ผู ้บ ริห ารมีค วามมุ ่ง มั ่น ในการพัฒ นางานด้ว ยความอุต สาหะไม่ย ่อ ท้อ กล้า เผชิญ ปัญ หา
๒.ผู้บริหาร บริหารโดยยึดหลักการและความถูกต้องในการบริหารงาน ๓.ผู้บริหารมอบหมาย
งานให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้ร่วมงาน ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๒ ได้ยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นสิ่งนําทาง
ในการประพฤติปฏิบัติตนและการบริหารงานคุณธรรมด้านการครองตน การครองคน และการครอง
งานของผู้บริหารในการบริห ารงาน ผู้ร ่ว มงานจะมีค วามเข้า ใจที่ดีอัน ก่อ ให้เ กิด ความรัก ความ
สามัคคีในหมู่คณะ ก่อให้เกิดการบริหารงานและทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การประพฤติ
ปฏิบัติตนของผู้บริหารที่ได้แสดงออกมา เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากผู้ร่วมงานและ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพในลักษณะต่างๆ โดยบ่งบอกและชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะความเป็น
ผู้นํา ผู้อํานวยความสะดวก ผู้กระตุ้นให้ผู้อื่นทํางานตามบทบาทหน้าที่ โดยได้รับผลสําเร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้
ดังนั้น สิ่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือ การสนับสนุนและส่งเสริมในการใช้หลักธรรมคือหลักการ
ครองตน ครองคน และครองงาน ที่กล่าวมานั้นควรให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานสถานศึกษาอย่าง
แท้จริง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงาน มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์
พูดจริง ทําจริง มีความเป็นผู้นําที่ดี มีความเสมอภาค ยุติธรรม ไม่เอนเอียง รับฟังความคิดเห็น หรือ
ปัญหาของผู้ร่วมงานอย่างจริงใจ ความเอาใจใส่ดูแล สนับสนุนผู้ร่วมงานให้มีความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่ ยกย่องเอาใจใส่ตามกาลอย่างเหมาะสม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้วยความอุตสาหะไม่
ย่อท้อ กล้าเผชิญปัญหา บริหารงานโดยยึดหลักการและความถูกต้องในการบริหารงาน คุณธรรม
จริยธรรมเป็นเรื่องสําคัญสําหรับการบริหาร เป็นสิ่งกํากับควบคุมและสร้างสํานึกในการปฏิบัติตนให้อยู่
ในกรอบของกฎ กติกา กฎหมาย และศีลธรรมขององค์การหรือสังคม ซึ่งเป็นเครื่องมือให้คนเคารพ
ตนเองและผู้อื่น ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น เมื่อผู้บริหารใช้หลักการครองตน ครองคน
และครองงาน ในการบริหารงาน ผู้ร่วมงานจะมีความเข้าใจที่ดีอันก่อให้เกิดความรักความสามัคคีใน
หมู่คณะ ก่อให้เกิดการบริหารงานและทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
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การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนเอกชน
ในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
The Administration of school curriculum by applying the Four Iddhabadas of
private schools in Muang District , Nakhon Sawan Province
นางสาววิไลวรรณ นิลนบดี
สาขาการบริหารการศึกษา

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ ๑.เพื่อศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนเอกชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๒.เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาแจกแจงตามสถานภาพส่วนบุคคล
และ๓.เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการหลักสูตรในสถานศึกษา๔ ของ
โรงเรียนเอกชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารและ
ครูจํานวนทั้งสิ้น ๖๓๐ คนผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simpie Random Sampilng) และ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซีมอร์เกนได้ขนาดตัวอย่างกับ ๒๗๘ คน ตัวแปรต้นหรือตัว
แปรอิสสระคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน ตัวแปรตามคือการบริหาร
หลักสูตรของสถานศึกษาโดยประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนเอกชนในอําเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์
ผลการวิจัยพบว่า
๑.ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารและครู ต่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔ สํ า หรั บ
สถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
๒.เมื่อพิจารณาถึงด้านฉันทะด้านวิริยะด้านจิตตะและด้านวิมังสาของอิทธิบาท ๔ ก็พบ
เช่นเดียวกันว่าผู้บริหารและครูให้คะแนนทุกด้านระดับมาก
๓.การทุดสอบสมมติฐานปรากฏว่าในด้านฉันทะแจกแจงโดยอายุ ประสบการณ์ในการ
สอน
ได้ถูกยอมว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๔.เมื่ อ พิ จ ารณาด้ า นวิ ริ ย ะโดยแจกแจงโดยอายุ ระดั บ การศึ ก ษาตํ า แหน่ ง หน้ า ที่
ประสบการณ์ในการสอนพบว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ถูกยอมรับที่มีความแตกต่างกันว่ามีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .๐๕
๕.ในด้านจิตตะโดยจําแนกโดยอายุประสบการณ์ในการสอนก็ถูกยอมว่าผู้บริหารที่มีอายุ
ต่างกันและประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีความคิดที่แตกต่างกันในบริหารหลักสูตรในด้านจิตตะ
๖.ในด้านวิมังสาสมมติฐานก็ถูกยอมรับที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๔ เมื่อแจกแจง
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน
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ABSTRACT
The purposes of this study were as follows: 1. To study the administration
of school curriculum by applying the Four Iddhibadas of private schools in Muang
District, Nakhon sawan Province. 2. To compare the opinions of administrators and
teachers towards the administration of school curriculum classifying by personal
factors. And 3. To study the problems and obstacles and suggestions in order to
improve the schools’ administration. The population of the study composed of 630
bodies which have been selected by Random Sampling Method. The sampling was
278 schools’ personnels (Administrators and teachers) by using the table of Krejcie
and Morgan. The independent variables were gender, age, level of education and
working experiences. The dependent variable was the Administration of school
curriculum by applying the Four Iddhibads.
The results of the study were as follows:
1. The administrators and teachers’ opinions towards applying the
Four Iddhibads for the administration of school curriculum as a whole were in the
high level.
2. Considering to each dimensions of Four Iddhibads (Chanda, Viriya,
Citta, Vimamsa) found that all dimensions had high level.
3. The tests of hypotheses have been accepted in Chanda by age and
working experiences.
4. The Viriya has been accepted by age, level of education, position
and working experiences.
5. The Citta has been accepted by age and working experiences.
6. The Vimamsa has been accepted by gender, age, level of education
and working experience.

๑.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ปัจจุบันเมื่อโลกได้เปลี่ยนแปลงมาสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ทําให้เสมือนกับว่าโลกหมุนเร็วขึ้น
เนื่องจากข้อมูลข่าวสารสามารถส่งถึงผู้บริโภคได้ง่าย บุคคลที่ขาดข้อมูล ด้อยความรู้ และขาดปัญญา
ในการเชื่อมโยงความรู้ มักเกิดความสับสนและหลงผิดในข้อมูล เกิดความเข้าใจผิด ทําให้การดําเนิน
ชีวิตไปอย่างขาดสติและไม่รู้เท่าการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับธรรมชาติของสังคมทุนนิยมเอื้ออํานวย
ให้ผู้มีศักยภาพที่สูงกว่ามีความได้เปรียบผู้ด้อยกว่า ปัญหาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ จึงเกิดขึ้น และทวี
ความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนทําให้นักวิชาการประเมินว่าในยุคโลกาภิวัตน์อาจทําให้เปลี่ยนรูปแบบของ
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ภัยคุกคามโลกเป็นสงครามความเชื่อและวัฒนธรรม ซึ่งปรากฏการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในสังคมไทยและ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้หากไม่มีมาตรการแก้ไขที่ถูกต้องและทันกาล สาเหตุของ
ปัญหาต่าง ๆของประเทศ เกิดจากการที่สถานการณ์โลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ ซับซ้อน การ
แก้ปัญหาต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วด้วยปัญญา ด้วยการพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ
และมีวินัยในการสร้างชาติ ทั้งระดับผู้นําและประชาชนทั่วไป โดยต้องปรับระบบการศึกษา การ
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบของการสร้างความคิดด้วยการวิเคราะห์ ค้นคว้า และการ
วิจัย แทนการท่องจําที่ใช้อยู่เดิม แนวทางในการป้องกันประเทศให้พ้นจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต ปัจจัยสําคัญที่จะให้การพัฒนาประเทศบังเกิดผลตามความต้องการ ๓๙
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๔ มาตรา ๓๓ บัญญัติให้มีการ
จั ดทํ า แผนการศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรมแห่ งชาติ ซึ่ งจะเปลี่ ย นชื่ อ ใหม่เ ป็น “แผนการศึ ก ษา
แห่งชาติ” ที่เน้นนําสาระสําคัญดังกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕)
นโยบายรัฐบาลวิสัยทัศน์การพัฒนาระยะยาว ๒๐ ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ระยะที่ ๙ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากําหนดเป็น
แผนปฏิรูปหลักด้านการศึกษาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ อันจะ
นํามาซึ่งประโยชน์ต่อการสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป๔๐
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวที่มีความสําคัญยิ่งเนื่องจากเป็น
การนําสาระการปฏิบัติการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลนําสู่
การปฏิบัติตาม และเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนา
การศึกษาอาชีวศึกษา แผนพัฒนาอุดมศึกษา และแผนพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา เพื่อนําไปสู่การดําเนินการ
อย่างต่อเนื่องสมบูรณ์ทั้งกระบวนการเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การกําหนดการด้านศาสนา จนถึงปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่สอดคล้องต่อเนื่องกันทั้งประเทศ ๔๑
การศึกษามีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ หลักสูตรการศึกษาที่ต้องกําหนดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ ความเป็ น ไทย ความเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ข องชาติ ก าร
ดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทํา
สาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะ
๓๙

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, “การบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” , พิมพ์ครั้งที่ ๒, (ภาค
(ภาควิชาการบริหารหารศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๕๑), หน้า ๒๓.
๔๐
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ ),
(สํานักพิมพ์เดอะส์บุคส์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๔.
๔๑
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, “การบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ,พิมพ์ครั้งที่ ๒, (ภาค
วิชาการบริหารหารศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๑๕ ), หน้า ๔๔.
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อันพึ งประสงค์ เพื่อเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยสาระของ
หลั ก สู ต รให้ มี ที่ เ ป็ น วิ ช าการและวิ ช าชี พ มุ่ ง พั ฒ นาคนให้ มี ค วามสมดุ ล ทั้ ง ด้ า นความรู้ ความคิ ด
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม ๔๒
หลักสูตรเป็นเครื่องมือในการแปลงจุดหมายและนโยบายทางการศึกษาของชาติไปสู่การ
ปฏิบัติในสถาบัน การศึกษาในระดับต่าง ๆ จะดีหรือไม่ สามารถศึกษาได้จากหลักสูตรการศึกษาใน
ระดับนั้ น ๆ หลักสูตรจะเป็นเสมื อนหางเสือคอยกําหนดทิศ ทางให้ การเรียนการสอนเป็ นไปตาม
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือหลักสูตรเป็นเครื่องชี้นําทางในการจัดความรู้และ
ประสบการณ์แก่นักเรียน ซึ่งครูจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ไปสู่จุดมุ่งหมาย
เดียวกัน หลักสูตรเป็นหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาและเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญ ถ้าประเทศใด
มีหลักสูตรที่เหมาะสมทันสมัยและมีประสิทธิภาพ คนในประเทศนั้นย่อมมีความรู้และศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่ ๔๓ และหลักสูตรจะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําไปสู่
เป้าหมายการศึกษาแล้วหลักสูตรที่ดียังเป็นแนวทางให้กับผู้เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร สามารถ
วางแผนบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย (๑) ผู้บริหารสถานศึกษาจะจัดการและ
บริ หารหลักสูตรอย่างไรจึ งจะเป็นไปตามจุดมุ่ งหมายของหลักสู ตร จะจัดสิ่งอํ านวยความสะดวก
อะไรบ้างที่จะทําให้การสอนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรควร
จะจัดประสบการณ์อะไร จะสอนอย่างไรทําไมจึงต้องสอนวิธีนั้น การเรียนจะได้ผลอย่างไร รวมทั้ง
การวัดผลและประเมินผลด้วย (๓) นักเรียนควรเรียนอย่างไร และคาดหวังผลการเรียนอะไรบ้าง(๔)
สถานประกอบการและสังคมมีความประสงค์จะได้ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในคุณลักษณะใด ผลผลิตคือ
ผู้สําเร็จการศึกษาควรมีคุณภาพอย่างไรที่สังคมต้องการ ๔๔
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้ น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเอกชนตามหลักอิทธิบาท ๔ ในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ว่าโดยเฉพาะ
หลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นสถานศึกษามีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียนต่อไป
ผู้วิจัยมี ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึ กษาของโรงเรียน
เอกชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

๔๒

รามลักษณ์ อนุสุริยา, “สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ในโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย
: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖), หน้า ๑.
๔๓
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, “การพัฒนาหลักสูตรหลักการและแนวปฏิบัติ”, (กรุงเทพมหานคร :
พิมพ์ที่ อลินเพรส, ๒๕๓๙), หน้า ๑๑.
๔๔
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, “การบริหารงานวิชาการ”, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สื่อ
เสริมกรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๕), หน้า ๓๙.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๓๑๒

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนตามหลักอิทธิบาท ๔
ในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
เอกชนตามหลักอิทธิบาท ๔ ในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนตามหลักอิทธิบาท ๔ ในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

๓.วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนตามหลักของอิทธิบาท
๔ ในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีลําดับขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อให้การวิจัยเรื่องการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนตามหลักของอิทธิบาท ๔ ในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์มีสาระครอบคลุมครบถ้วน
เหมาะสําหรับนําไปพัฒนาต่อไป
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารและครูของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๖๓๐ คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นได้แก่ ผู้บริหาร ครูของโรงเรียนเอกชน ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน ๒๗๘ จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๖๓๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดย
สุ่มจากตารางของ R.V.Krejcie & D.W.Morgan โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เป็นแบบสอบถามซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แบบสอบถามเพื่ อการวิจั ย ในครั้ งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นตามกรอบงานของการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ โรงเรียนเอกชน ในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์เพื่อใช้
เก็บข้อมูล ในการวิจัย มี ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทํางาน เป็นคําถามปลายปิด (Close-ended Question)
โดยใช้แบบสอบถามชนิดตรวจรายการ (Checklist)
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
เอกชนตามหลักอิทธิบาท ๔ จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้แบบสอบถามชนิดเลือกตอบจําแนกเป็น ๔
ด้าน คือ ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ, วิมังสา
ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (numerical Rating scale) มี ๕ ระดับ
ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อศึกษาข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนเอกชนในอําเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์
ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจยั ได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๑) ศึกษา หลักการ ทฤษฎีการการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ จาก
เอกสารและผลงานการวิจัยที่เคยมีผู้ดําเนินการวิจัยเอาไว้
๒) กําหนดกรอบ แนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย
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๓) กําหนดวัตถุประสงค์ ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยขอคําปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๔) สร้างเครื่องมือ
๕) เสนอร่างเครื่องมือการวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
๖) นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่จะดําเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเครื่องมือ
๗) ปรับปรุงแก้ไข
๘) จัดพิมพ์เครื่องมือฉบับสมบูรณ์
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๑. ขอคําแนะนําจากอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบเครื่องมือทีส่ ร้างไว้
๒. หาความเที่ยงตรง (validity) โดยนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จ
เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของคําถาม รูปแบบของแบบสอบถาม
ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)๔๕ เมื่อมี
บางข้อที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต่ํากว่า ๐.๕ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไข ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
จนได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ (Index of Item Objective Congruence :
IOC) ได้ค่า IOC มากกว่า ๐.๕ ขึ้นไปทุกข้อ
๓. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try-out) ผู้ บ ริ ห ารและครู ผู้ ส อนที่ อยู่ อํ า เภอเมื อ งอุ ทั ย ธานี , โรงเรี ย นหนองเต่า วิ ท ยา
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จํานวน ๓๐ คน เพื่อหาความเชื่อมั่นด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)๔๖ ได้ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .๙๗๑
๔. นําแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
๑. ผู้วิจั ยขอหนังสืออนุญ าตเก็บรวบรวมข้อมู ลจาก ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนเอกชนใน
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน ๙ โรงเรียน
๒ ติดต่อประสานงานไปยังผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
๓ นําแบบสอบถามไปทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร และครู
สอนของโรงเรียนเอกชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง ๙ โรงเรียน
๔. ผู้วิจัยได้เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง

๔๕

พิสณุ ฟองศรี, “วิจัยทางการศึกษา”, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เทียมฝ่า
การพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓๘-๑๓๙
๔๖
Cronbach, Lee J. Essentials of psychological testing (4 th ed.). New York: Harper &
Row, 1971.:P. 160.
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ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังนี้
๑) นําแบบสอบถามมาตรวจแล้วคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์และถูกต้องเพื่อนํามาวิเคราะห์
๒) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์
๓) การวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๑) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage)
๓.๒) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔
ของโรงเรียนเอกชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
๓.๓) ทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนเอกชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดย
ใช้สถิติตามลักษณะของตัวแปร คือ การทดสอบที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว และการทดสอบ
เอฟ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test / One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้น
ตั้งแต่ สามตัวขึ้นไป และเมื่อพบว่ ามี ความแตกต่างจึงทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ มีวิธีผลต่ าง
นัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD )
๓.๔) วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลแบบสอบถามปลายเปิ ด ของการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนเอกชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์และโดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาข้อเสนอแนะอื่นๆ
๓.๕) วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลการสั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ การการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
สถานศึ ก ษาตามหลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔ ของโรงเรี ย นเอกชนในอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครสวรรค์ แ ละ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ

๔.สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษากับบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนเอกชน ในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผูบ้ ริหารครูผู้สอน
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายเป็นจํานวน ๑๔๙ คนคิดเป็นร้อยละ
๕๓.๖๐ มีอายุระหว่าง ๒๖-๓๐ ปีมากที่สุดเป็นจํานวน ๑๐๓ คนคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๐ จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและต่ํากว่าจํานวน ๑๗๖ คนคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๐ มีตําแหน่งเป็นครูผู้สอนใน
โรงเรียนมากที่สุดจํานวน ๑๕๓ คนคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๐ ประสบการณ์ในการสอนมากกว่า ๑๕ ปี
ขึ้นไปจํานวน ๑๗๒ คนคิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๗
๔.๒ ศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารครูและผู้สอน
๑. พบว่า ผู้บริหารครูและผู้สอนมีความคิดเห็น ต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนเอกชน ในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๓๙๒๗) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
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ด้านฉันทะแสดงค่าเฉลี่ย ( Χ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็น
ของบุคลากร ผู้บริหารและครู ตามหลักอิทธิบาท ๔ (ด้านฉันทะ) พบว่าผู้บริหารและครูในสถานศึกษา
มีความคิดเห็นในภาพรวมด้านฉันทะอยู่ในระดับมาก ( Χ =๔.๔๐) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
มีค่ามากที่สุดอยู่ ๒ ข้อคือ ๑.ความพอใจในการได้รับการอบรมให้มีความรู้เรื่องการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา ๓.บุคลากรทุกคนพอใจในการรับทราบถึงปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
นอกจากนั้นที่เหลืออยู่ในระดับมากทุกข้อ
ด้านวิริยะแสดงค่าเฉลี่ย ( Χ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ
บุคลากร ผู้บริหารและครู ตามหลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารสถานศึกษาด้านวิริยะในภาพรวมด้าน
วิริยะอยู่ในระดับมาก ( Χ =๔.๓๘) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านวิริยะก็พบเช่นกันเดียวกันว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ
ด้านจิตตะแสดงค่าเฉลี่ย ( Χ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ
บุคลากรผู้บริหารและครูต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( Χ =๔.๔๐) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อด้านจิตตะก็พบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ข้อ
ด้านวิมังสาแสดงค่าเฉลี่ย ( Χ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ
บุคลากรผู้บริหารและครูต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสาพบว่าใน
ด้านวิมังสาเมื่อมองในภาพรวมอยู่ในระดับมากถ้าพิจารณาเป็นรายข้อด้านวิมังสาทุกข้ออยู่ในระดับ
มากทุกข้อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนเอกชน ในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์โดยจําแนกสถานภาพส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม(การทดสอนสมมุติฐาน)
สมมุ ติ ฐ านข้ อ ที่ ๑ ผู้ บ ริ ห ารและครู ผู้ ส อนที่ มี เ พศต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น การบริ ห าร
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนเอกชนแตกต่างกันจําแนกตามเพศพบว่า
บุคลากรผู้บริหารและครูที่มีเพศต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบริหารหลักสูตรโดยภาพรวมของ
อิ ท ธิ บ าท ๔ แตกต่ า งกั นที่ ร ะดั บ นั ยสํ าคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ .๐๕ จึงยอมรั บสมมุติ ฐานที่ ตั้ งไว้เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเฉพาะด้านวิมังสาบุคลากรผู้บริหารและครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นใน
การบริหาร หลักสูตรสถานศึกษาแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่.๐๑ นอกนั้นอีก ๓ ด้านคือ ๑.
ด้านฉันทะ ๒.ด้านวิริยะ ๓.ด้านจิตตะ พบว่าไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่.๐๕
ซึ้งสอดคล้องกับการวิจัย ของเบิร์ก (Burke) ได้กล่าวการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่เป็นสถานภาพส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามได้แก่ปัจจัย
ส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการทํางานหรืออีกนัยหนึ่งการหาความแตกต่างทาง
สถานภาพส่วนบุคคลกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ย่อมมีความสัมพันธ์กัน
สมมุติฐานที่ข้อ ๒ ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนเอกชนแตกต่างกันโดยจําแนกตามอายุ
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าบุคลากรผู้บริหารและครูที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาต่างกันในภาพรวมและด้านทั้ง ๔ คือ๑.ด้านฉันทะ๒.ด้านวิริยะ๓.ด้านจิตตะ๔.
ด้านวิมังสาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ จึงยอมรับสมมุติฐานข้อที่ ๒
ซึ้งสอดคล้องกับการวิจัย ของเชส (Chase. 2001) ได้ศึกษาความแตกต่างของการรับรู้
ความสามารถของตนอายุและเพศของนักเรียนที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้นคือนักเรียนที่มีการ
รับรู้ความสามารถของตนสูง(เช่นว่ารู้ว่าตัวตนของนักเรียนที่มีอายุในระดับนั้นจะทําอะไรได้มากแค่
ไหน)เช่นเดียวกับการรับรู้เรื่องเพศของ
สมมุติฐานข้อที่ ๓ ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนเอกชนแตกต่างกันแตกต่างกัน
จากผลการวิเ คราะห์ข ้า งต้น ในตารางที่ พ บว่ า บุ ค ลากรผู้ บ ริ ห ารและครู ซึ่ ง มี ร ะดั บ
การศึกษาแตกต่ า งกั นมี ต ามคิ ด เห็ น ต่อ การบริ ห ารหลั กสูต รสถานศึ กษาตามหลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔ ไม่
แตกต่างกันในภาพรวมและ ด้านฉันทะ ด้านจิตตะ ด้านวิมังสา มีแต่เพียงด้านวิริยะที่แตกต่างระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .๐๕ สรุปว่าต้องปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้
ซึ้งสอดคล้องกับการวิจัย ของสิทธิชัย เดชาสิทธิ์ ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์
ในการใช้อิทธิบาท ๔ในการปฏิบัติงานของราชการศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการศาลากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช”ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีกับกลุ่มปริญญา
ตรีมีผลสัมฤทธิ์ในการใช้อิทธิบาท ๔ ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
สมมุติฐานข้อที่ ๔ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียน
เอกชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ของผู้บริหารและครูที่มีตําแหน่งหน้าที่แ ตกต่า งกัน มีค วาม
คิด เห็น ต่อ การบริห ารหลัก สูต รแตกต่า งกัน พบผลจากการวิเ คราะห์ข ้อ มูล พบว่า การบริ ห าร
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามตําแหน่งหน้าที่ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ ซึ่งสอดคล้องกับด้านฉันทะด้านจิตตะ ด้านวิมังสามีเฉพาะด้านวิริยะที่
แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ซึ้งกับสอดคล้องกับการวิจัยของวิละดา ชาวชื่นสุข ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในสํานักงานข้าราชการพลเรือน” ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของ
ข้าราชการต่อกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในสํานักงานข้าราชการพลเรือนข้าราชการที่มี
สถานภาพแตกต่างมีความคิดเห็นต่อการอบลมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกัน
สมมุติฐานข้อที่ ๕ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ผู้บริหารและ
ครูของโรงเรียนเอกชน ในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีประสบการณ์ในการสอนแตกต่า งกัน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
จากพบผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าบุคลากรผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการสอน
ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ในภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านคือด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ ด้านวิมังสา ต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๑ จึงต้องทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี (LSD)
ซึ้งสอดคล้องกับการวิจัย ของพระมหาวุฒิกร บัวทอง ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้
หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติ
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ธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม ๗”ผลการศึกษาพบว่าครูที่มีประสบการณ์ที่ทํางานต่างกันมีคิดเห็น
เกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ แตกต่างกัน
ผู้วิจัยได้พบว่าการจัดกลุ่มอายุของพระมหาวุฒิกร บัวทอง จัดกลุ่มอายุแตกต่างการวิจัย
ครั้งนี้
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างสถิติผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด
(LSD)
พบว่าบุคลากรผู้บริหารและครูที่มีอายุระหว่าง ๒๐-๒๕ ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ โดยเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มอายุ ๒๖–๓๐ ปี กลุ่ม
อายุ ๓๑ –๓๕ ปี และกลุ่มอายุมากกว่า ๓๕ ปี ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๑
พบว่าบุคลากร ผู้บริหารและครูที่มีอายุระหว่าง ๒๐ -๒๕ ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ น้อย
กว่ า กลุ่ม อายุ ๒๖ –๓๐ ปี กลุ่ ม อายุ ๓๑ – ๓๕ ปี และกลุ่ ม อายุ ม ากกว่ า ๓๕ ปี ที่ร ะดั บความมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑
พบว่าบุคลากร ผู้บริหารและครูที่มีอายุระหว่าง ๒๐ -๒๕ ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ น้อย
กว่ากลุ่มอายุ ๒๖ –๓๐ ปี กลุ่มอายุ ๓๑ – ๓๕ ปี และกลุ่มอายุมากกว่า ๓๕ ปี ที่ระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑ นอกนั้นจากนั้นคูที่เหลือพบว่าไม่ความแตกต่างกัน
พบว่าบุคลากร ผู้บริหารและครูที่มีอายุระหว่าง ๒๐ -๒๕ ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ น้อย
กว่ า กลุ่ ม อายุ ๒๖ –๓๐ ปี กลุ่ ม อายุ ๓๑ – ๓๕ ปี และกลุ่ม อายุ ม ากกว่า ๓๕ ปี ที่ร ะดั บความมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑ คู่เหลือนอกจากนั้นไม่ความแตกต่างกัน
พบว่าบุคลากร ผู้บริหารและครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและต่ํากว่ามีความคิดเห็น
ต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ (ด้านวิริยะ) น้อยกว่ากลุ่มที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕
ถ้าเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาปริญญาโทกับนักศึกษาปริญญาเอกพบว่านักศึกษา
ปริญญาโทมีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะน้อยกว่า
นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕
พบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานหลักสูตรน้อยกว่าครูผู้รับผิดชอบกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ คู่ที่เหลือนอกนั้นไม่มีความแตกต่างกันที่ มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๕
พบว่าบุคลากรประสบการณ์ในการสอน ๑ – ๕ ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะมากกว่าอายุประสบการณ์ในการสอน ๖ – ๑๐ ปีที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
เมื่อเปรียบเทียบบุคลากรที่ประสบการณ์ในการสอน๖ – ๑๐ปีมีความคิดเห็นน้อยกว่า
กลุ่มประสบการณ์ในการสอน๑๑ – ๑๕ ปีและกลุ่มประสบการณ์ในการสอนมากกว่า ๑๕ ปีที่ระดับ
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ สุดท้ายระหว่างบุคลากรประสบการณ์ในการสอนที่มีอายุระหว่าง ๑๑
– ๑๕ ปีมีความเห็นน้อยกว่ากลุ่มที่มีอายุมากกว่า ๑๕ ปีที่ระดับที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
พบว่าบุคลากรที่มีโดยประสบการณ์ในการสอน ๑ – ๕ ปีมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากกว่า
กลุ่มประสบการณ์ในการสอน๖ – ๑๐ ปีที่มีระดับสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการสอน ๖ – ๑๐ ปีมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนตามหลักอิทธิบาท ๔ น้อยกว่ากลุ่ม
ประสบการณ์ในการสอน ๑๑ – ๑๕ ปี และกลุ่มอายุมากกว่า ๑๕ ปี มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
พบว่าบุคลากรที่มีโดยประสบการณ์ในการสอน ๑ – ๕ ปี มีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยน้อย
กว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์ในการสอน ๑๑ – ๑๕ ปี และกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการสอนมากว่า ๑๕
ปีที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการสอน ๖ – ๑๐ ปีมีความเห็นโดย
เฉลี่ยน้อยกว่าต่อการศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนเอกชน
ในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์เมื่อเปรียบกับประสบการณ์ในการสอน ๑๑ – ๑๕ ปีและกลุ่ม
มากกว่า ๑๕ ปีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
พบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการสอนระหว่าง ๖-๑๐ ปีมีความคิดเห็น
ทางด้านการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาน้อยกว่ากลุ่ม ๑๑-๑๕ ปีและกลุม่ ที่ประสบการณ์ในการสอน
มากกว่า ๑๕ ปีมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
พบว่าครูที่มีอายุ ๒๐-๒๕ ปีมีความคิดเห็นภาพรวมโดยอายุน้อยกว่ากลุ่มอายุที่น้อยกว่า
ทุกกลุ่มที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และระหว่างกลุ่มอายุ ๒๖ – ๓๐ปีกับกลุ่มอายุ ๓๑ – ๓๕
ปี
พบว่าภาพรวมโดยประสบการณ์ในการสอนครูที่มีประสบการณ์ในการสอน ๑ – ๕ ปีมี
ความคิดเห็นน้อยกว่าที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
เมื่อ จั บ คู่ร ะหว่ า ง ๖ – ๑๐ ปีแ ละ ๑๑ – ๑๕ ปี ม ากกว่ า ๑๕ ปี พบว่า แตกต่ า งกัน มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
สรุปผลการทดสอนสมมติฐานของการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท ๔
ของโรงเรียนเอกชนจําแนกตามด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่และประสบการใน
การณ์สอน
สรุปการทดสอบสมมติฐานผลการวิจัยปฏิเสธสมมติฐานด้านฉันทะ โดยเพศ ด้านวิริยะ
โดยเพศ ด้านจิตตะ โดยเพศ
และปฏิเสธด้านฉันทะ โดยระดับการศึกษา ด้านจิตตะ โดยระดับการศึกษาด้าน
วิมังสาโดยระดับการศึกษา
ปฏิเสธ ด้านฉันทะ โดยตําแหน่งหน้าที่ ด้านจิตตะ โดยตําแหน่งหน้าที่ ด้านวิมังสาโดย
ตําแหน่งหน้าที่ นอกจานนั้นก็ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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