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บรรณาธิการ
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ฉบับนี้เป็นปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑
ประจาเดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นปีที่มีความสาคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับความท้าทาย
ด้านคุณภาพของวารสาร โดยได้ เสนอเพื่อรับการพิจารณาจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(Thai Journal Citation Index Centre) หรือ TCI ให้อยู่ในกลุ่ม ๑ หรือกลุ่ม ๒ ซึ่งจะประกาศผล
ในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๐ นี้ ทาให้มีคณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจากสถาบันภายนอกได้นาเสนอผลงานทางวิชาการที่หลากหลายหัวข้อหลากหลาย
สาขาวิชา ทั้งนี้กองบรรณาธิการได้ส่งผลงานทางวิชาการเหล่านี้ไปให้กรรมการกลั่นกรองบทความ
ทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้อ่าน และมอบให้เจ้าของบทความนาไปปรับปรุงแก้ไขก่อนการ
ตีพิมพ์แล้ว และด้วยความตั้งใจของคณะกองบรรณาธิการที่มีความประสงค์จะทาวารสารเล่มนี้ให้
สมบูรณ์ตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)
และสามารถพั ฒ นาขึ้ น สู่ ฐ าน TCI ได้ ฉะนั้ น โดยฉบั บ นี้ น าเสนอบทความ ๑๕ บทความอั น
ประกอบด้ ว ยบทความวิ จั ย ๗ เรื่อ ง และบทความวิ ช าการ ๘ เรื่อ ง ซึ่ งมี เ นื้ อ หาสาระในเล่ ม
ประกอบด้วยนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก ดังจะเสนอบทความที่น่าสนใจ ๒ เรื่องดังต่อไปนี้
บทความที่ น่ า สนใจเรื่ อ งแรก “การเสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
พระพุทธศาสนาและชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ :The Nakhonsawan Province Buddhist
and Community Radio Broadcasting” โดย.พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดี
วิทยาเขตนครสวรรค์ ประเด็ น ที่น่ าสนใจคือ สภาพปั ญหา อุป สรรค ของวิท ยุ ชุ มชนในจั ง หวั ด
นครสวรรค์ทั้งหมดและกระบวนการจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง พบว่า ปัญหาและอุปสรรค์ที่
ประสบคือ การปฏิบัติตามกฎหมายของ กสทช. มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน มีการร่วมปฏิญญา
และบัน ทึกความร่ วมมือระหว่างเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสี ยง การสร้างความเข็มแข็งและ
พัฒนาเครือข่ายอย่างยั่งยืน ตัวแทนของสถานีวิทยุฯ เครือข่ายจานวน ๒๒ เครือข่าย ได้มีข้อตกลง
ร่วมกัน คือ (๑) มีการผลิตรายการธรรมะหรือที่เกี่ยวกับการเผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนาร่วมกัน
(๒) มีการเผยแพร่สื่อวิทยุกระจายเสียงที่เกี่ยวกับกิจการคณะสงฆ์จึงหวัดนครสวรรค์ร่วมกันหรือ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามโอกาส (๓) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเนื้อหารายการทาง
พระพุทธศาสนา เช่น ละครวิทยุอิงธรรม (๔) มีการร่วมมือกันในการให้เวลาหรือเชื่อมสัญญาณ
รายการทางพระพุทธศาสนาให้ได้ออกอากาศอย่างน้อยอาทิตย์ละ ๓๐ นาที (๕) มีการช่วยระดมทุน
เพื่องานเผยแผ่ พระพุทธศาสนา และการสร้างความร่ว มมื อของสถานี วิทยุข องเครือข่า ยสถานี
วิทยุกระจายเสียงทางพระพุทธศาสนาและชุมชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ เป็นความร่วมมือกัน
ระหว่างเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดนครสวรรค์ ผลการสัมมนามีก ารแลกเปลี่ยนรายการ
สถานีวิทยุในการออกอากาศเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของรายการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนและ
ในอนาคตจะมีการอบรมนัดจัดรายการทุกปีและเชิญผู้บริหารสถานีผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสถานี

วิทยุ ช มชนมาร่ว มเสนอแนะรายการที่ชุมชนต้องการรั บ ทราบข่าวสารเพื่อตอบสนองตามความ
ต้องการของชุมชนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง
ส่วนบทความที่น่าสนใจเรื่องที่สอง คือ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนว
พุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม:Human resource development in the buddhist
organization under consumerism” โดย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์
อาจารย์ประจาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เสนอบทความ
วิชาการที่มีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธเพื่อ
แก้ปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันภายใต้กระแสบริโภคนิยม พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
ตามแนวพุทธเพื่อแกปัญหาบริโภคนิยมของเยาวชนนั้น สถาบันครอบครัว สังคม ตองปรับเปลี่ยน
มาตรฐานการเลี้ยงดูหรือจัดการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสติปัญญาของเยาวชนให้ถูกต้อง
เหมาะสม และจัดการศึกษาอบรมขัดเกลาเยาวชนไดเรียนรูและเข้าใจถึงคุณค่าวัฒนธรรมอันดีงาม
นอกจากนี้ ตองสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมถูกต้องเพียงพอ ส่วนการพัฒนาเยาวชน
โดยการพัฒนาตัวคนที่เป็นปัจจัยตัวกระทาให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้วยการพัฒนาคนเต็มทั้ง
ระบบ โดยมีหลักไตรสิกขาคือ ๑) การฝึกอบรม ได้แก่การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม ๒) การศึกษา
ได้แก่การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ ๓) การพัฒนา ได้แก่การพัฒนาปัญญา และหลักธรรมสนับสนุน
และสร้างภูมิคุ้มกันกระแสบริโภคนิยม ได้แก่ วิธีการแห่งปัญญาแบบอริยสัจ ที่มุ่งตรงต่อปัญหาที่
ต้องการจะพิจารณาและเป็นวิธีคิดที่เป็นไปตามเหตุและผล โดยสืบสาวจากผลไปหาเหตุ แล้วทาการ
แก้ไขที่ต้นเหตุเพื่อขจั ดปั ญหาให้ หมดไป โดยกระบวนการจะอยู่ในรูปของการพัฒ นาใน ๓ ด้าน
ร่วมกันคือ พฤติกรรม จิตใจและปัญญา มีความสัมพันธ์อิงอาศัยกันและส่งผลต่อกันเป็นปัจจัยแก่กัน
ในกระบวนการการพัฒนาในองค์กร
คณะกองบรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของผลงานบทความทุก ท่านที่ได้มีส่วนร่วมทาให้
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณะ
ตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย และขออนุ โ มทนาขอบคุ ณ
คณะกรรมการกลั่นกรองทุกท่านที่ได้ใช้ความเพียรพยายามชี้แนะ แนะนาให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ผลงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง น่าอ่านและเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และ
ท้ายที่สุดขออนุโมทนาขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้จัดทาให้มีวารสารฉบับนี้และโปรด
ติดตามฉบับต่อไป
ด้วยความปรารถนาดียิ่ง
(พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร.)
บรรณาธิการ

สารบัญ
กองบรรณาธิการ
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ
บทบรรณาธิการ
บทความวิจัย :
การเสริ มสร้ า งเครื อข่ า ยสถานี วิท ยุก ระจายเสีย งพระพุท ธศาสนาและชุ มชนจั งหวั ด
นครสวรรค์
: พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร.
รูปแบบการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดตามพุทธจริยธรรม
: ศิริโรจน์ นามเสนา
การติ ดตามบัณ ฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่นที่ ๖๑
: พระมหาสมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน และคณะ
ผลของกิจกรรมเชิงพุทธต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กที่พิการทางร่างกาย ในสถาน
สงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
: อมรชัย ทองดี
ปัจจัยจิตสังคมที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
: พระฉัตรชัย ติกฺขปญฺโ
การประเมินผลการเข้าฝึกอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัดควน
คลัง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
: พระกิตติภูมิ วชิรกิตฺติโก
ปัจจัยจิตสังคมที่สัมพันธ์กับสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
: พระจิรวัตร สุจิตฺโต
บทความวิชาการ :
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม
: อนุวัต กระสังข์
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
: พระครูโกศลพัฒนาภรณ์ (รัชพล ปภสฺสโร)
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พระเทพปริยัติเมธี (ฐิติพัฒน์ สิริธโร)
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาและชุมชน
: จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยกาหนดวัตถุประสงค์ไว้ ๓
ประการ คื อ (๑) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หา อุ ป สรรค และกระบวนการจั ด การของสถานี
วิทยุกระจายเสียงทางพระพุทธศาสนาและชุมชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ (๒) เพื่อเสริมสร้างระบบ
เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงทางพระพุทธศาสนาและชุมชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ (๓) เพื่อ
สร้างความร่ว มมือของสถานีวิทยุของเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสี ยงทางพระพุทธศาสนาและ
ชุมชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์
ผลการวิจัยพบว่า
๑) สภาพปัญหา อุปสรรค ของวิทยุชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ทั้งหมดและกระบวนการ
จัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง พบว่า ปัญหาและอุปสรรค์ที่ประสบคือ การปฏิบัติตามกฎหมายของ
กสทช. มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน มีการร่วมปฏิญญาและบันทึกความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
สถานีวิทยุกระจายเสียง
๒) สร้างความเข็มแข็งและพัฒนาเครือข่ายอย่างยั่งยืน ตัวแทนของสถานีวิทยุฯ เครือข่าย
จานวน ๒๒ เครือข่าย ได้มีข้อตกลงร่ว มกัน คือ (๑) มีการผลิตรายการธรรมะหรือที่เกี่ยวกับการ
เผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนาร่วมกัน (๒) มีการเผยแพร่สื่อวิทยุกระจายเสียงที่เกี่ยวกับกิจการ
คณะสงฆ์จึงหวัดนครสวรรค์ร่วมกันหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามโอกาส (๓) มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเนื้ อหารายการทางพระพุทธศาสนา เช่น ละครวิทยุอิงธรรม (๔) มีการ
ร่วมมือกันในการให้เวลาหรือเชื่อมสัญญาณรายการทางพระพุทธศาสนาให้ได้ออกอากาศอย่างน้อย
อาทิตย์ละ ๓๐ นาที (๕) มีการช่วยระดมทุนเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๓) สร้ า งความร่ ว มมื อ ของสถานี วิ ท ยุ ข องเครื อ ข่ า ยสถานี วิ ท ยุ กระจายเสี ย งทาง
พระพุ ท ธศาสนาและชุ ม ชนในเขตจั ง หวั ด นครสวรรค์ เป็ น ความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งเครื อ ข่ า ย
วิทยุกระจายเสียงในจังหวัดนครสวรรค์ ผลการสัมมนามีการแลกเปลี่ยนรายการสถานีวิทยุในการ
ออกอากาศเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของรายการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนและในอนาคตจะมี
การอบรมนั ดจั ดรายการทุกปี และเชิญผู้ บริห ารสถานีผู้ นาชุม ชนที่เกี่ยวข้องกับสถานีวิทยุชมชน
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ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

มาร่วมเสนอแนะรายการที่ชุมชนต้องการรับทราบข่าวสารเพื่อตอบสนองตามความต้องการของ
ชุมชนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง
Keyword: Nakhonsawan Province, Buddhist, Community Radio, Broadcasting
ABSTRACT
The Research Nakhonsawan Province Buddhist and Community Radio
roadcasting Is a survey research There are three objectives: (1) to study the
problems, obstacles and management process of broadcasting stations The
Buddhist and community voices in Nakhon Sawan Province (2) To strengthen the
network of Buddhist and community radio broadcasting stations in Nakhon Sawan
Province (3) To establish the cooperation of the radio stations of the Buddhist Radio
Network. And communities in Nakhon Sawan Province
The research found that
1) The problems and obstacles of community radio in Nakhon Sawan
province and the process of managing broadcasting stations found that the
problems and obstacles faced were: NBTC's legal practice is complicated by several
steps. There is a joint declaration and record of cooperation between the radio
network.
2) to create a strong and sustainable network. Representatives of radio
stations Network 22 network have agreed that (1) the producer of religion or on the
propagation of the principles of Buddhism share (2) has published a radio broadcast
about the Sangha so cold. Sawan share or turnover, according to (3) have
knowledge about creating content items, such as a radio play based on the
Buddhist dharma (4). None of collaborating to provide a signal or connection of
religion to broadcast at least 30 minutes a week (5) has helped raise funds for
Buddhism.
3) Collaborate with the radio station of the network of Buddhist and
community radio broadcasting stations in Nakhon Sawan province. It is a
collaboration between the broadcasting network in Nakhon Sawan province. The
results of the seminar were exchanges of radio stations for broadcasting to enhance
the quality of the broadcasts of the community radio stations and in the future
they will be held every year and invite the leaders of community radio stations to
visit the radio stations. Join the community to get feedback on the needs of the
community without breaking the law.
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คำสำคัญ :การเสริมสร้างเครือข่าย,สถานีวิทยุกระจายเสียง,พระพุทธศาสนา,จังหวัดนครสวรรค์
๑. บทนำ

คาว่า“วิทยุกระจายเสียง” มีพัฒนาการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๑ โดยพลเอกพระเจ้าบรม
วงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า บุ ร ฉั ต รไชยากร กรมพระก าแพงเพชรอั ค รโยธิ น “บิ ด าแห่ ง วงการ
วิทยุกระจายเสียงไทย”๑ ได้เริ่มทดลองส่งกระจายเสียงวิทยุเป็นครั้งแรก โดยทรงทาการทดลองการ
ส่งกระจายเสียง ณ อาคาร “ไปราณียาคาร” ซึ่งใช้เป็นที่ทาการไปรษณีย์แห่งแรก ตั้งอยู่บริเวณปาก
คลองโอ่งอ่าง ส่งกระจายเสียงด้วยเครื่องวิทยุกระจายเสียง ขนาดกาลังส่ง ๒๐๐ วัตต์ ขนาดความ
ยาวคลื่น ๓๖.๔๒ เมตร ได้รับความสนใจจากประชาชนมาก ต่ อ ม า ก อ ง ช่ า ง วิ ท ยุ
กรมไปรษณีย์โทรเลขได้ย้ายสถานีจากปากคลองโอ่งอ่างไปตั้งที่ศาลาแดง และได้ประกอบเครื่องส่ง
ขึ้นเองอีกเครื่องหนึ่ง มีกาลังส่งออกอากาศสูงขึ้นเป็น ๑ กิโลวัตต์ ขนาดคลื่น ๓๒๐ เมตร ส่งกระจาย
เสียงโดยสัญญาณที่เรียกว่า “๑๑ พีเจ ” (หนึ่ง -หนึ่ง - พีเจ)
เมื่อประชาชนให้ความสนใจและนิยมซื้อเครื่องรับวิทยุที่เรียกว่าเครื่องแร่ในสมัยนั้นกัน
มากขึ้น สมเด็จกรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิน จึงได้ทรงสั่งเครื่องส่งที่มีกาลังสูง ๒.๕ กิโลวัตต์ จาก
บริษัทฟิลลิปราดิโอ ประเทศฮอลันดา เข้ามาอีกเครื่องหนึ่ง โดยใช้ขนาดคลื่น ๓๖๓ เมตร ติดตั้ง
สถานีส่งกระจายเสียงที่วังพญาไท และจัดตั้งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงถาวรแห่งแรกของประเทศ
ไทยขึ้น ชื่อว่า “สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท” การตื่นตัวในการมีวิทยุของประชาชนไทยก็ขยายวง
ออกไปกว้างขวางขึ้นเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยุโทรเลข (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๔๗๓
อนุ ญาตให้ ป ระชาขนทั่ว ไปมีเ ครื่ อ งรั บ วิทยุก ระจายเสี ยงได้ ในปีต่ อมาพบว่ ามีเครื่องรับฟั งกว่ า
๑๑,๐๐๗ เครื่อง และสถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท ก็ส ามารถออกอากาศเป็นประจาทุกคืน ตั้งแต่
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๗๕
ในปี ๒๔๗๕ ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ
ราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยคณะราษฎร์ซึ่งนา
โดยพันเอกพหลพลพยุหเสนา ในยุคนั้น คณะราษฎร์ได้ใช้วิ ทยุกระจายเสียงเป็นสื่อในการเผยแพร่
ความรู้ ใ นการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย ในปี ๒๔๘๘ ค าสั่ ง ให้ ทุ ก จั ง หวั ด ต้ อ งมี
วิทยุกระจายเสียงเปิดให้ประชาชนฟัง รัฐบาลพยายามชักชวนให้ประชาชนฟังวิทยุ ซึ่งเป็นปากเสียง
สาคัญของรัฐบาล ระหว่าง พ.ศ.๒๔๙๓ –๒๔๙๘ เป็นระยะเวลาที่ไทยต่อสู่กรณีเรียกร้องดินแดนคืน
จากฝรั่งเศส สมัยนั้นรัฐบาลจอมพล ป. (หลวงพิบูลสงครามในสมัยนั้น) ตั้งสถานีวิทยุเคลื่อนที่ ๑๒
สถานีตามแนวชายแดน เพื่อให้ประชาชนร่วมเรียกร้องดินแดนคืน ในสมัยนั้น วิทยุสามารถสร้าง
กระแสชาตินิยมให้เกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ โดย เฉพาะ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็น
ยุวชนและเป็นยุวชนทหาร ข้าราชการ มีการแต่งเพลงกราว เพลงปลุกใจจานวนมาก เช่น เพลงตื่น
เถิดชาวไทย ของหลวงวิจิตรวาทการ
๑
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ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

ในช่ว งประมาณปี ๒๕๑๖ -๒๕๒๖ เป็นช่วงที่เหตุการณ์ในประเทศไทยไม่สงบ มีการ
ปฏิวัติรัฐประหารและการเดินขบวนเรียกร้องของนักศึกษาและประชาชนอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะ
เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลา ๒๕๑๙ วิทยุถูกใช้เพื่อเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลในการ
โฆษณาชวนเชื่ อ และบิ ดเบื อนข่ า วสารเกี่ ย วกับ การเดิ น ขบวนเรี ย กร้ อ งประชาธิ ป ไตยของนิ สิ ต
นักศึกษา รัฐบาลมีการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๑๘
และจัดตั้งหน่วยงานชื่อ กบว. (คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) เพื่อคอย
ตรวจสอบและดูแลการนาเสนอรายการ
รัฐบาลใช้มาตรการ “ขวาพิฆาตซ้าย” โดยใช้วิทยุปลุกกระแสต่อต้านนักศึกษา โดยขวา
เท่ากับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่วนซ้าย เท่ากับ คอมมิวนิสต์ ปลุกระดมมวลชนจนคนให้เชื่อ
ว่านั กศึกษาจะต่อสู้ กับ รั ฐ เป็น ฝ่ ายซ้ายหรือคอมมิว นิส ต์ รัฐ บาลบังคับให้ ทุกสถานีวิทยุถ่ายทอด
รายการข่าว และรายการ “เพื่อแผ่นดินไทย” เพื่อเสนอข่าวสารของรัฐบาล ช่วงนี้เป็นจุดที่วิทยุถูกใช้
เป็ น กระบอกเสี ย งทางการเมื อ งอย่ า งชั ด เจนมาก ภายหลั ง รั ฐ บาลสลายกลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม เมื่ อ ครั้ ง
เหตุการณ์ ๖ ตุลา นักศึกษาจานวนหนึ่งหนีเข้าป่า และใช้สื่อวิทยุ “เสียงประชาชนแห่งประเทศ
ไทย” ตอบโต้รัฐบาล โดยส่งสัญญาณผ่านวิทยุคลื่นสั้น จากสถานีที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน
รายงานข่าว วิเคราะห์วิจารณ์การเมืองและสังคม สมัยนี้มีเพลงเพื่อชีวิต เพลงวีรชนต่างๆ เกิดขึ้น
มากมาย อย่างเช่น บทเพลงของวงดนตรีคาราวานของสุรชัย จันทิมาธร ความคิดของวิทยุในไทย
เปลี่ยนไปสู่เรื่องของการค้า และ เครื่องมือในการทากาไรทางธุรกิจ แต่จะว่าไปแล้ว การที่เมืองไทยมี
โฆษณาระหว่างรายการในวิทยุนั้นก็มีมาตั้งนานแล้ว โดยเริ่มจากการขยายตัวของคลื่นวิทยุ ทาให้
รัฐบาลไม่สามารถเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินเพียงรายเดียว จึงเกิดการเปิดช่องทางให้เอกชน บริษัท
ห้างร้านมีการโฆษณาได้เพื่อสนับสนุนรายการ
ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ เป็นต้นมานั้น บทบาทของวิทยุเพิ่มเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ศิล ปิ น และเพลงของค่ายเพลงต่างๆ ทาให้ เกิดสถานี วิทยุ เพิ่มอย่ างรวดเร็ ว เป็ น เท่าตัว ในช่ว งปี
๒๕๒๕-๒๕๓๕ โดยส่วนมากเป็นสถานีวิทยุ FM เพื่อตอบสนองการเป็นเครื่องมือส่งเสริมการขาย
ของค่ายเพลง โดยสถานีวิทยุที่เกิดขึ้นนั้น ดาเนินกิจการโดยรัฐเก็บค่าสัมปทาน และ ค่าเช่าเวลา ใน
ยุคนี้การแข่งขันระหว่างสถานีต่างๆ มีความรุนแรงมากเพื่อนามาซึ่งกาไรจากผลประกอบการ
หลังเกิดเหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ สมัยท่ านอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี เริ่มมี
ความคิดของ “การเปิดเสรีสื่อ” เพื่อเป็นช่องทางให้สื่อสามารถนาเสนอข่าวสารในยามวิกฤตได้อย่าง
เต็มที่ตามข้อเท็จ จริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้ป ระชาชนได้รับทราบข้อมูล จึงมีการออกระเบียบว่าด้ว ย
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐
บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๐ ความว่า “คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
วิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็น
อิ ส ระท าหน้ า ที่ จั ด สรรคลื่ น ความถี่ ต ามวรรคหนึ่ ง
และก ากั บ ดู แ ลการประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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การดาเนินการตามวรรคสองต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน ในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น
รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ นธรรม”๒ จากกฎหมายดังกล่ าวส่ งผลให้ มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๔๓ และกาหนดให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ หรือ กสช.
ท าหน้ า ที่ ก าหนดนโยบาย จั ด ท าแผนแม่ บ ทกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ ๓
สาระสาคัญคือ ให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่ภาคประชาชน ทาให้เกิดสถานีวิทยุของชุมชนขึ้น
โดยการจัดตั้งของคณะบุคคล กลุ่มนิติบุคคล วัด สถานศึกษา และได้รวมกลุ่มภายใต้การกากั บของ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด จัดตั้งศูนย์ประสานงานวิทยุชุมชนขึ้นในแต่ละจังหวัด เพื่อสร้างเครือข่ายวิทยุ
ชุมชนขึ้น แต่ยังไม่มีกฎหมายรับรองสถานภาพของสถานีวิทยุชุมชนในยุคนั้น
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ เพื่อรับ รองสิทธิและเสรีภ าพตามกฎหมาย โดยกาหนดไว้ในหมวด ๑ ว่าด้ว ยเรื่องการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ความว่า “มาตรา ๗ ผู้ใดประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน์ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ...” ในส่วนของใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์มี ๓ ประเภท คือ (๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ
สาธารณะ (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการชุมชน และ (๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ๔
และในปีเดียวกันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสท.) ได้ให้ผู้
ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ลงทะเบี ยนและรับเอกสารสิทธิทดลองออกอากาศ เป็น
ระยะเวลา ๓๐๐ วัน ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ๕ แต่
ยังไม่มีประกาศหลักเกณฑ์วิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริก ารสาธารณะและทางธุรกิจ ดังนั้น
สถานี วิทยุกระจายเสี ยงที่ยังไม่ได้รั บอนุญาตจึงใช้ประกาศนี้ และต้องขอขยายเวลาการทดลอง
ออกอากาศปีละหนึ่งครั้งๆ ๓๐๐ วัน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยกาหนดไว้ในมาตรา ๖ ให้มี
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อ
ว่า “กสทช.” จานวนสิบเอ็ดคน และกาหนดคณะกรรมการที่รับผิดชอบสถานีวิทยุกระจายเสียง
๒

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐, มำตรำ ๔๐.(แหล่งออนไลน์ : ๑๕ ต.ค.๕๙)
www.nhrc.or.th/getattachment/7db34ca2-0bc2-4f01-8398๓
กรมประชาสัมพันธ์,พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำกับกิจกำวิทยุกระจำยเสียง วิทยุ๔โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๔๓, มำตรำ ๖. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๔๔.
กรมประชาสัมพันธ์,พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์พ.ศ. ๒๕๕๑,
มำตรำ ๗.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๔๔.
๕
กรมประชาสัมพันธ์,ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรอนุญำตประกอบกิจกำรบริกำรชุมชนชั่วครำว (วิทยุกระจำยเสียง-ชุมชน), ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๕๒.
กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๕๒.

6

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

โดยตรงไว้ในมาตรา ๓๕ ความว่า “ให้มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์คณะ
หนึ่ง เรียกโดยชื่อย่อว่า “กสท.”...” มีอานาจหน้าที่ปฏิบัติการใดๆ แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗
โดนเฉพาะในเรื่องการพิจารณาอนุญาตและกากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมใน
การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมโดยกาหนดกฎเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียม กากับดูแลเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับ
บริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนมิ ให้ ถูกเอาเปรี ยบจากผู้ ป ระกอบกิ จ การและค้อ มครองสิ ทธิ ในความเป็ น ส่ ว นตัว และ
เสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอ
ภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ติดตามตรวจสอบและให้คาปรึ กษาแนะนาการประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ติดตามตรวจสอบและให้คาปรึกษาแนะนา
การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกั บกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อทาหน้าที่จัดทามาตรฐานทางจริงธรรมของ
การประกอบอาชี พ หรื อ วิ ช าชี พ และการควบคุ ม การประกอบอาชี พ หรื อ วิ ช าชี พ กั น เองภายใต้
มาตรฐานทางจริยธรรม๖
ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ กสทช. ได้ทยอยพิจารณาอนุญาตการทดลองประกอบกิจการกระจาย
เสียงให้กับสถานีวิทยุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ และแยกประเภทสถานีวิทยุเป็น ๓ ประเภทตามกฎหมาย
คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะ สถานีวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการชุมชน
และสถานีวิทยุกระจายเสียงประเภทธุรกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นช่องทางหนึ่งที่ใช้ ในการ
สื่ อ สาร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การสร้ า งความเข้ า ใจระหว่ า งภาครั ฐ กั บ ประชาชน ประชาชนกั บ
ประชาชน และยังเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เชิงธุรกิจ ทาให้การขออนุญาตประกอบ
กิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งส่ ว นมากเป็ น ประเภทธุ ร กิ จ วิ ท ยุ ชุ ม ชน และวิ ท ยุ บ ริ ก ารสาธารณะ
ตามลาดับ การบริหารจัดการแต่ละสถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นไปโดยอิสระต่อกัน ตามทิศทางและ
ผังอัตราส่วนรายการที่ได้เสนอไปยัง กสทช. แต่ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงอีกมากมายที่ไม่ได้ขอ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และฝ่าฝืนส่งคลื่นความถี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน กาลัง
ส่งมีวัตต์แรงเกินกว่าที่ทางกฎหมายกาหนด นอกจากนั้น ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงอีกไม่น้อยที่
โฆษณาสรรพคุณสินค้า อาหารและยาเกินความเป็นจริง ทาให้ผู้รับฟังข่าวสารได้รับข้อมูลที่ผิดและ
ตกเป็นเหยื่อ ในขณะเดียว มีสถานีวิทยุกระจายเสียงอีกหลายสถานีที่ผลิตรายการสร้างสรรค์สังคม
เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของชุมชน เช่น รายการธรรมะ สารละคร รายการภูมิปัญญาพื้นบ้าน
๖

กรมประชาสัมพันธ์, พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำกับกำรประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓, มำตรำ ๖, ๒๗, ๓๕.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
คุรุสภา, ๒๕๕๓.
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รายการศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น แต่ไม่สามารถกระจายเสียงได้ไกลครอบคลุมพื้นที่ให้กว้างขวาง
เพราะถูกสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ทาผิดกฎหมายแทรกคลื่นความถี่
เมื่อ พิจ ารณาตามกฎหมาย กสทช. เป็ นหน่ว ยงานที่ต้ องกากับ ดูแ ลและส่ ง เสริม การ
รวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อทาหน้าที่จัดทามาตรฐานทาง
จริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุ มการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเอง
ภายใต้มาตรฐานทางจริ ยธรรม ดังนั้น คณะผู้ วิจัยจึงเห็นว่า การส่ งเสริมเครือข่ายสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จึงมีความจาเป็นเพื่อที่จะรวมกลุ่ม กาหนดทิศทาง
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การร่วมผลิตรายการ การเผยแผ่รายการ และการบริหาร
จัดการอย่างมีส่วนร่วม
๒. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
๑. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และกระบวนการจัดการของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ทางพระพุทธศาสนาและชุมชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์
๒. เพื่อเสริมสร้างระบบเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงทางพระพุทธศาสนาและชุมชน
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์
๓. เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ของสถานี วิ ท ยุ ของเครื อ ข่ า ยสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งทาง
พระพุทธศาสนาและชุมชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
๓. ขอบเขตกำรวิจัย
๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งเน้นการศึกษาสาระเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา อุปสรรค การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ การผลิตรายการ การสร้างรูปแบบรายการ และเผยแพร่ของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงทางพระพุทธศาสนาและชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
๒. ขอบเขตด้านพื้น ที่ การศึก ษาใช้พื้นที่ ส ถานีว ิท ยุก ระจายเสีย งที่ตั้ง อยู่ใ นจังหวัด
นครสวรรค์
๓. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยในเชิงลึกมุ่งเน้นการสัมภาษณ์ผู้นา
เครื อ ข่ า ยสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งพระพุ ท ธศาสนาและชุ ม ชนในเขตจั ง หวั ด นครสวรรค์ จั ด
ประชุมสัมมนาระดมความคิดของตัวแทนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อวาง
ยุทธศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงในเขตจังหวัดนครสวรรค์ สารวจสภาพ ปัญหา อุปสรรคในการ
บริหารจัดการ การผลิตรายการ การเผยแผ่รายการ และสารวจผลการรับฟังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างของผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) การสุ่มแบบ
หลายชั้น (multiple sampling) และสุ่มแบบง่าย (simple sampling) คือ
๑ กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์ในระดับเครือข่ายภูมิภาค เป็นผู้นาเครือข่ายในแต่ละอาเภอ จานวน
๘ คน ได้กลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มเจาะจง
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๒ กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียง ผู้ดาเนินรายการในแต่ละอาเภอ ละ
๕๐ รวมเป็นจานวน ๔๐๐ คน ได้กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบหลายชั้น
๓ กลุ่มผู้รับฟังรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงในแต่ละอาเภอ ๑๐๐ คน รวมเป็น
จานวน ๘๐๐ คน ได้จากกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบง่าย

๔. วิธีดำเนินกำรวิจัย
๑.รูปแบบกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยวิธีการเชิงผสมผสาน (Mixed Method Research)
โดยใช้แบบแผนเชิงผสมผสานแบบอธิบาย (Explanatory Design) เพื่อให้การวิจัยเรื่อง “การ
เสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาและชุมชน : จังหวัดนครสวรรค์ ” มี
สาระครอบคลุมครบถ้วน เหมาะสาหรับนาไปพัฒนาต่อไป
การดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจาก
คัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา และวรรณกรรมพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน (Documentary Research)
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ทั้งในส่วนของที่เป็นหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และปฏิบัติการ “การเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุ” ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการสภาพ ปัญหา อุปสรรค ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง รูปแบบ
รายการ การมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชน การสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค ระบบ
ฐานข้อมูลเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดนครสวรรค์ การสร้างความร่วมมือระดับทวิภาคี
และพหุภาคี
๒. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง/ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
(Key Informant) ประกอบด้วย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
๑) ประชาชนที่รับฟังรายการสถานีวิทยุชุมชน จานวน ๔๐๐ คน
๒) หัวหน้าสถานีที่มาร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างเครือข่าย จานวน ๒๕ รูป/
คนคนกลุ่มตัวอย่าง
๑) กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่รับฟังรายการสถานีวิทยุชุมชนจานวน ๒๑๐ คน
๒) กลุ่มตัวอย่างหัวหน้าสถานีที่มาร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างเครือข่าย จานวน
๑๓ รูป/คน โดยการเปิดตารางสาเร็จรูปคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ R.V.Krejcie และ
D.W.Morgan๗ ผู้วิจัยทาการสั มภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ (Key
Informant) ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานีวิทยุหรือหัวหน้าสถานีวิทยุ ดังที่กล่าวข้างต้น
๓. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจั ย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์
(Interview Form) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง
พระพุทธศาสนาและชุมชน : จังหวัดนครสวรรค์ ใช้สาหรับสั มภาษณ์ผู้ ให้ ข้อมูล ส าคัญ (Key
Informant) คือ ผู้อานวยการสถานีหรือหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
๔. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
มีวิธีการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑
๑. ศึกษาข้อมูล จากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ ข้อมูลจาก
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และคัมภีร์ปกรณ์วิเสส ทั้งฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย
๒. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ ส่วนที่เป็น
คาอธิบายจากเอกสาร หนังสือ และตาราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ขั้นตอนที่ ๒
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
๗

ธานินทร์ ศิลป์จารุ, กำรวิจัยและวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วย SPSS และ AMOS, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓,
(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนสามัญบิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๕) หน้า ๔๙.
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๑. ผู้วิจัยขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้อานวยการสถานีหรือหัวหน้าสถานี
วิทยุในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นหนังสือนาในการขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้ง
ที่เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
๒. ผู้ วิจั ย ได้เ ดิน ทางไปเก็บ รวบรวมข้อมูล ด้ว ยตัว เองและทางไปรษณีย์ โดยผู้ วิจัยส่ ง
หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้อานวยการสถานีหรือหัวหน้าสถานีวิทยุ
๕.กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตอนที่ ๑ วิจัยเชิงคุณภำพ
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) โดย
วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาและชุมชน
: จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เอกสารงานวิจัย หนังสือ ตารา
และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ ๒ วิจัยเชิงปริมำณ
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
๑) นาแบบสอบถามมาตรวจแล้วคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์และถูกต้องเพื่อนามาวิเคราะห์
๒) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์
๓) การวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๑) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณน า
(Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage)
๓.๒) วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง
พระพุทธศาสนาและชุมชน : จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ค่าเฉลี่ย (mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
๓.๓) ทดสอบสมมติฐ าน การเปรีย บเทียบความคิด เห็ น ของบุคลากรต่อการ
เสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาและชุมชน : จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้
สถิติตามลักษณะของตัวแปร คือ การทดสอบที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว และการทดสอบ
เอฟ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(F-test / One way ANOVA)ในกรณีตัวแปรต้น
ตั้งแต่สามตัวขึ้นไป และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงทาการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยสาคัญ
น้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD )
๓.๔) วิเคราะห์และสรุปผลแบบสอบถามปลายเปิดเรื่องการเสริมสร้างเครือข่าย
สถานีวิทยุกระจายเสี ย งพระพุทธศาสนาและชุมชน : จังหวัดนครสวรรค์และข้อเสนอแนะอื่นๆ
ออกมาเป็นค่าร้อยละ
๓.๕) วิเคราะห์และสรุปผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายสถานี
วิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาและชุมชน : จังหวัดนครสวรรค์และข้อเสนอแนะอื่น ๆ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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๕. สรุปผลกำรวิจัย
๑.สภำพปัญหำ อุปสรรค และกระบวนกำรจัดกำรของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงทำง
พระพุทธศำสนำและชุมชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์
สภาพปัญหา อุปสรรค ของวิทยุชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ทั้งหมดและกระบวนการ
จัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง พบว่า ปัญหาและอุปสรรค์ที่ประสบคือ การปฏิบัติตามกฎหมายของ
กสทช. มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน เช่น การขอใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ขั้นตอนการ
ตรวจคุณภาพเครื่องส่งกระจายเสียง และข้อจากัดด้านการโฆษณา ขาดสภาพคล่องในการบริหารทุน
หมุน เวีย น อัน เป็ น ผลมาจากค่าใช้ จ่ ายเกี่ยวกั บ สาธารณู ป โภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าเช่ าพื้น ที่ และ
ค่า ใช้ จ่ า ยในการขอใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการและต่ ออายุใ บอนุญ าตประกอบกิ จการ เป็น ต้ น
นอกจากนี้ ใ นส่ ว นของบุ ค ลากรประจ าการ เช่ น ช่ า งเฉพาะทางที่ ก ฎหมายก าหนดขาดแคลน
ข้อกาหนดด้านการส่งความถี่กระจายเสียง มีระยะทางเพียง ๕๐๐ วัตต์ หรือรัศมีประมาณเพียง ๕๐
กิโลเมตร จากปัญหาข้างต้น เป็นข้อมูลสาคัญในการมีส่วนร่วมแก้ไขในลักษณะช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน จนนามาสู่การทาปฏิญญาความร่วมมือขึ้น
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ คลื่นวิทยุ
FM 107.25 MHz ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๖ ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ เป็ นสถานี ที่ใช้เผยแผ่ ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์และเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีการเปิดสถานีออกอากาศ
มาแล้ว ๑๐ ปี มีนักจัดรายการที่รับผิดชอบจัดรายการวิทยุชุมชนทั้งหมด ๑๒ คนตารางการจัด
รายการส่วนใหญ่เป็นรายการเพลงเพื่อการบันเทิงสอดแทรกด้วยธรรมะและมีสปอตโฆษณาและส่วน
น้อยคือการมีส่วนร่วมในการจัดรายการธรรมทางสถานีวิทยุ ซึ่งทาให้การกระจายข่าวสารที่จาเป็น
เป็นไปได้อย่างล่าช้าและไม่ทั่วถึง และได้รับข่าวสารที่ไม่ตรงกันทาให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อ
การรับสารในปัจจุบัน ทางสถานีได้สารวจสมาชิกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อสร้างเครือข่ายพบว่า
มีสถานีวิทยุชุมชนที่ได้รับการเปิดโดยถูกต้องจานวนทั้งสิ้น ๒๒ สถานีทางผู้วิจัยได้ทาบทามในการทา
MOU ร่วมกันในการประชาสัมพันธ์ทุกๆด้านข่าวสาร จึงเชิญผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และชี้ให้เห็นความสาคัญในการเผย
แผ่ธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ซึ่งในขั้นตอนนี้ได้ข้อมูลรายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงจากเว็บ
ไซด์ของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) แล้วดาเนินการติดต่อผู้บริหารสถานี ๓ รูปแบบ คือ (๑) การติดต่อโดยตรงถึงพื้น
ที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง (๒) ใช้สโนว์บอลเทคนิค (Snowball technique) โดยเริ่มต้นจาก
คาแนะนาของประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และ (๓)
เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการในจังหวัดนครสวรรค์ เช่น การประชุมสัมมนา
ของกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจในการโฆษณาสิ น ค้ า บางประเภททางสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพื่อสื่อสารและเชื่อมโยงให้ผู้ฟังมีความเข้าใจในทุกๆด้านสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิชชาญ จุลหริก ผลการวิจัยพบว่า วิทยุชุมชนตั้งขึ้นตั้งแต่ปลายพุทธศักราช 2543 ตามมาตรา 40
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แห่ง รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ที่กาหนดไว้ว่าคลื่นความถี่ไม่ควรมีการผูกขาด
ประชาชนควรเข้าถึงสื่อและชุมชนสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ เพื่อประโยชน์ของชุมชนและของชาติ
โดย จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารกิ จ การสื่ อ ด้ า นนี้ เ ป็ น การเฉพาะ ส่ ว นการบริ ห ารสถานี นั้ น
เนื่องจากว่า ใน ระยะเวลาที่วิจัยเรื่องนี้ นโยบายวิทยุชุมชนยังมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้รูปแบบที่
เหมาะสมอยู่ ผู้วิจัยจึงได้กาหนดกรอบการบริหารตามหลัก POSDCORB คือการวางแผน การจัด
องค์กร การจัดคน เข้าทางานการประสานงาน การรายงานและการจั ดงบประมาณ เป็นแนวทาง
วิจัย และพบว่า สถานี วิทยุชุมชนมีการบริหารตามแนวทางของ POSDCORB และที่เพิ่มเข้ามาคือ
การเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในหลายกิจกรรม สมกับเป็นวิทยุชุมชนของชุมชนและ
เพื่อชุมชน การบริหารแบบให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ช่วยให้วิทยุชุมชนมีบทบาท หน้าที่ส่งเสริมความ
มั่นคงของชุมชนและของรัฐ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และชุมชนเข้มแข็ง
๒.กำรเสริมสร้ ำงระบบเครื อข่ำยสถำนีวิทยุกระจำยเสียงทำงพระพุทธศำสนำและ
ชุมชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์
การประชุมกลุ่มจัดขึ้น ณ หอประชุมอาคารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ชั้น
๒ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองฯ จังหวัด
นครสวรรค์ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. หลังจากหัวหน้าโครงการวิจัย ได้ชี้แจง
วัต ถุ ป ระสงค์ การวิจั ย ให้ กั บ เครื อ ข่ ายรั บ ทราบและเปิด โอกาสให้ ตัว แทนแต่ล ะสถานี วิ ท ยุฯ ได้
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพปั ญ หา อุ ป สรรค และกระบวนการจั ด การของสถานี
วิทยุกระจายเสียงทางพระพุทธศาสนาและชุมชน และร่วมกันสร้างปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่าย ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ได้รับผลเชิงประจักษ์ดังนี้
ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า มี ก ารร่ ว มปฏิ ญ ญาและบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งเครื อ ข่ า ยสถานี
วิทยุกระจายเสียง เพื่อสร้างความเข็มแข็งและพัฒนาเครือข่ายอย่างยั่งยืน ตัวแทนของสถานีวิทยุฯ
เครือข่ายจานวน ๒๒ เครื อข่าย ได้มีข้อตกลงร่วมกัน คือ (๑) มีการผลิตรายการธรรมะหรือที่
เกี่ยวกับการเผยแผ่ห ลักธรรมพระพุทธศาสนาร่ว มกัน (๒) มีการเผยแพร่สื่ อวิทยุกระจายเสียงที่
เกี่ยวกับกิจการคณะสงฆ์จึงหวัดนครสวรรค์ร่วมกันหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามโอกาส (๓) มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเนื้อหารายการทางพระพุทธศาสนา เช่น ละครวิทยุอิงธรรม (๔)
มีการร่วมมือกันในการให้เวลาหรือเชื่อมสัญญาณรายการทางพระพุทธศาสนาให้ได้ออกอากาศอย่าง
น้อยอาทิตย์ละ ๓๐ นาที (๕) มีการช่วยระดมทุนเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเป็นความ
ร่ว มมือกัน ระหว่างเครือข่ายวิทยุ กระจายเสียงในจังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ หั ว ใจสาคัญของ
โครงการวิจัยคือสถานีวิทยุกระจายเสียงต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้อานวยการหรือตัวแทน
ของแต่ละสถานีเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยระดมสมอง เพื่อวางยุทธศาสตร์ที่สาคัญและทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงในเขตจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นรูปแบบในการจัด
รายการสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระราชปัญญาภรณ์ (ชยว โส) ผลการศึกษาพบว่า ๑. รูปแบบ
และแนวทางการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมกถึกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย ทั้ง
อดีตและปัจจุบัน มีรูปแบบและแนวทางการเผยแผ่ธรรมะที่เหมือนกัน คือ รูปแบบเทศนา โวหารพูด

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

13

เพื่อให้ ความรู้ โน้ มน้าวใจ และความบันเทิง เป็นการสื่อสารเพื่อให้ ผู้ฟังได้เรียนรู้ธรรมะได้อย่าง
ชัดเจนแจ่มแจ้ง จูงใจให้เกิดศรัทธา ความแกล้วกล้าอาจหาญร่าเริง เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว
โดยมี พระสงฆ์เป็นสื่อบุคคล มีแนวทางการน าเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ น่าสนใจ โดยใช้สานวน
ภาษา คื อ พุ ท ธศาสนสุ ภ าษิ ต สุ ภ าษิ ต ค าคม ค าพั งเพย กลอน นิ ท าน และอุ ป มาอุ ป มั ย เพื่ อ
เปรียบเทียบให้เนื้อหา ของธรรมะปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น ๒. เนื้อหาสาระของหลักคาสอนส่วนมากตรง
ตามพระไตรปิฎก มีเนื้อหาบางส่วนเท่านั้นที่ยังขาดความสมบูรณ์ ความพอดี และคลาดเคลื่อนจาก
พระไตรปิฎกเล็กน้อย เนื้ อหาที่กล่าวถึงเรื่องทาน มีความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ และความ
ประหยัดของประชาชนเรื่องศีล สมควรเพิ่มเนื้อหา เล็กน้อย เป็นการสอนให้ประชาชนมีระเบียบ
วินัยมากยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องภาวนา คือการปฏิบัติธรรมโดยตรง ตามแนวแห่งสติปัฏฐาน ๔ มีเพียง
เล็กน้อย สมควรเพิ่มเนื้อหาให้มากยิ่งขึ้น
๓. กำรสร้ำงควำมร่วมมือของสถำนีวิทยุของเครือข่ำยสถำนีวิทยุกระจำยเสียงทำง
พระพุทธศำสนำและชุมชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งในระดับทวิภำคีและพหุภำคี
การเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงทางพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นช่องทาง
หนึ่งในการสื่อสารหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่ สาธารณชน ซึ่งจาเป็นต้องมีความร่วมมือกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการผลิตรายการ ด้านการเผยแพร่รายการ และด้านการบริ การจัดการ
งบประมาณและความร่วมมือในการผลิ ตรายการทางพระพุทธศาสนา การเผยแผ่ รายการ และ
แนวทางการระดมทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถานีวิทยุกระจายเสียงในเขตจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อได้
นารูปแบบรายการสถานีวิทยุไปใช้จริงกับเจ้าอาวาสในจังหวัดนครสวรรค์และนาผลการประเมินมา
วิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้
พฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุ และความต้องการในการอบรมเสริ มทักษะในการเผย
แผ่ธรรมทางวิทยุกระจายเสียงของพระสงฆ์ในจังหวัดนครสวรรค์ จานวนพระสังฆาธิการที่เป็นเจ้า
อาวาส ๘๙๗ รูป โดยเป็นการสารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์ในจังหวัดนครสวรรค์ จานวน
๑๓๔ รูป โดยสุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบหลายชั้น กาหนดเลือกเฉพาะพระสังฆาธิการระดับเจ้ าอาวาสขึ้นไป
โดยกระจายข้ อ มู ล ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก อ าเภอ ผลการวิ จั ย มี พ ฤติ ก รรมของพระสงฆ์ ใ นจั ง หวั ด
นครสวรรค์ ในการฟังวิทยุกระจายเสียงแบบฟังบ้างไม่ฟังบ้างมากที่สุด จานวน ๘๑ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๖๐.๔ และรายการธรรมที่เห็ นว่ามีประโยชน์ที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุดคือ รายการาธรรมะมี
ความสาคัญต่อสังคมไทย โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๒๒ ความคิดเห็นอื่นๆส่วนมากเห็นควรให้มีการจัดอบรม
หลักสูตรนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จานวน ๗๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕ การสารวจถึงการมี
ส่วนร่วมในการผลิตรายการธรรมะทางวิทยุกระจายเสียงของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งพบว่า ส่วนมาก
ไม่เคยมีส่วนรวมในการผลิตรายการ จานวน ๙๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑ ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องทา
หนังสื อถึงเจ้าอาวาสทุกท่านให้กรอกข้อมูล ลงในแบบฝังรายการว่าท่านมีความต้องการรายการ
อะไรบ้างในหนึ่งวันของการจัดรายการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของผู้ฟังรายการทางสถานีวิทยุสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการสร้างเครือข่ายการ
เผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาเชิ ง รุ ก ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ภายในวิ ท ยาเขตขอนแก่ น ในด้ า นบุ ค ลากรที่ มี
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ความสามารถในการผลิ ต สื่ อ เผยแผ่ พระพุ ท ธศาสนายั ง มี ป ริ ม าณน้ อ ยและขาดประสบการณ์
ดาเนิ นงานในเชิงรุ ก เพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มเติมใน การพัฒ นางานของตน ภูมิทัศน์ ยังต้องมีการ
ปรับปรุงให้มีจุดเด่นด้านพระพุทธศาสนาและการพัฒนาด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ทันยุคสมัย
รูปแบบการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่ น ได้ปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ ในการขับเคลื่อนมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนทั้งเชิงรับเชิงรุกและเชิงพัฒนา โดย
คานึงถึง ความสาคัญในด้านการพัฒนาองค์กร มีแผนงาน มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทา
ให้ เ ครื อ ข่ า ยมี ความเข้ ม แข็ ง ในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาเชิ ง รุ ก อย่ า งมี คุ ณ ภาพที่ ห วั ง ผลให้
ประชาชนมีความรู้เข้าถึงหลัก พุทธธรรมและสามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสงบ
สุข รูปแบบในการสร้างเครือข่าย ได้เน้นการสร้างเครือข่ายใน ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มเครือข่าย
สถาบันศึกษาและประชาชนทั่วไป กลุ่มเครือข่ายองค์กร หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยมี
ส านักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เป็นกลไกสาคัญในการดาเนินงาน มีกระบวนการเชื้อเชิญหน่ว ยงานและบุคคลภายนอกเข้าร่ว ม
โครงการ ด้านพระพุ ทธศาสนาที่มหาวิทยาลั ยจั ดขึ้น เช่น โครงการพระไตรปิ ฎ กศึ กษาส าหรั บ
ประชาชน โครงการ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการไตรสิกขาพัฒนาชาวพุทธต้นแบบ เป็น
ต้น ทาให้เกิดเครือข่ายใน ระดับต่าง ๆ โดยบูรณาการกับโครงการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย มีอีกกลุ่ม
ที่มี ค วามส าคั ญ ในการช่ ว ยเผยแผ่ พระพุ ท ธศาสนา คื อ กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยคณะสงฆ์ ทั้ ง เครื อ ข่ า ย
ภายในประเทศมี ๓ ระดับ คือ ระดับท้องถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ เครือข่ายต่างประเทศใน
ภูมิภาคอินโดจี น โดยการสร้ างศูนย์การเรียนรู้ พระพุทธศาสนาในแถบภูมิภาคนี้ แนวทางการ
พัฒนา ได้มีข้อเสนอให้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ในส่วนที่ขาด เช่น การสร้างศาสนบุคคลที่มี
คุณภาพในด้านต่าง ๆ การนาความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต ได้อย่างมีประโยชน์
และทันสมัย พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมและทันสมัย และควรมีการ ดาเนินงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง และมี ก ารขยายเครื อ ข่ า ยใดเครื อ ข่ า ยหนึ่ ง ให้ ชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น เครื อ ข่ า ยด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. อภิปรำยผล
๑. ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาวิทยุชุมชน การปฏิบัติตามกฎหมายของ กสทช. มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน เช่น
การขอใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ขั้นตอนการตรวจคุณภาพเครื่องส่ งกระจายเสียง และ
ข้อจากัดด้านการโฆษณา และนักจัดรายการวิทยุส่วนใหญ่ขาดจิตอาสาที่จะมาช่วยกันในการดาเนิน
รายการแม้ว่าตารางจะมีกาหนดไว้ จึงควรที่ผู้บริหารจะได้กาหนดมาตรการในการสร้างแรงจูงใจใน
การมีส่วนร่วมในการดาเนินรายการออกอากาศทางสถานีวิทยุให้เกิดความเข้มแข็งในอนาคตต่อไป
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๒. จากการที่คณะรัฐบาลได้มีการปรับกระบวนการในการให้ข้อมูลข่าวสารได้มีการแจ้ง
มายังสถานีวิทยุให้งดการออกอากาศทางสถานีได้หยุดให้ข่าวสารนั้นทางสถานีได้มีก ารพยายาม
กระจายข่าวทางเฟส ทางไลน์ในการกระจายข่าวสารที่จาเป็นแก่เครือข่ายสถานีวิทยุชุมชน
๓.จากการสัมมนามีการแลกเปลี่ยนรายการสถานีวิทยุในการออกอากาศเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพของรายการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนและในอนาคตจะมีการอบรมนัดจัดรายการทุก
ปีและเชิญผู้บริหารสถานีผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสถานีวิทยุชมชนมาร่วมเสนอแนะรายการที่ชุมชน
ต้องการรับทราบข่าวสารเพื่อตอบสนองตามความต้องการของชุมชนโดยไม่ขัดต่อกฏหมายบ้านเมือง
ต่อไป
๗.ข้อเสนอแนะ
ก. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัยกำรศึกษำครั้งนี้
๑. ควรมีการสัมมนาจัดตารางออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนทุก ๖ เดือนโดยเชิญ
ผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชนทั้งหมดในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน
๒. ควรมีการอบรมนักจัดรายการสถานีวิทยุที่มีความรักในการพูดประชาสัมพันธ์จะได้
ทราบจรรยาบรรณของผู้จัดรายการวิทยุเพื่อทดแทนคนเดิมที่อาจจะมีภาระกิจไม่สะดวกมาช่วยจัด
รายการ
๓. ผู้บริหารสถานีควรต้องจัดหาสปอนเชอร์ไว้ใช้ในจ่ายในยามจาเป็นต่อการบริหาร
จัดการสถานีวิทยุ
ข. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำวิจัยต่อไป
๑. ศึกษาความต้องการของประชาชนในการจัดรายการวิทยุชุมชนของประชาชนใน
จังหวัดนครสวรรค์
๒. ศึก ษาการสร้ า งเสริ มกิ จ กรรมโครงการพัฒ นานั ก จัด รายการวิ ท ยุ เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์แก่ชีวิต
๓. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการรับฟังสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์
บรรณำนุกรม
กรมประชาสัมพันธ์,พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำกับกิจกำวิทยุกระจำย-เสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๔๓, มำตรำ ๖. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุ
สภา, ๒๕๔๔.
กรมประชาสัมพันธ์, พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิ จกำรโทรทัศน์พ.ศ.
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ศิริโรจน์ นามเสนา

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดตามหลักพุทธจริยธรรม มีวัตถุประสงค์
ไว้ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อสร้างรูปแบบการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดตามพุทธจริยธรรม (๒) เพื่อ
ประเมิ นรู ป แบบการอนุ รั ก ษ์บึ งบอระเพ็ ดตามพุทธจริ ยธรรม (๓) เพื่อ น าเสนอรูป แบบการ
อนุรักษ์บึงบอระเพ็ดตามพุทธจริยธรรม
ผลการวิจัยพบว่า
๑) การสร้างรูปแบบในการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ด ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบของมิยากาวะ ได้
เสนอการสร้างโมเดลว่าเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือสังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เรา
อาจไม่ศึกษาปรากฏการณ์เรื่องนั้นโดยตรงก็ได้ แต่เราศึกษา โดยวิธีการสร้างโมเดล เพื่อหา
ข้อสรุ ป ที่ส ามารถนาไปอธิบ าย ทานายหรือควบคุมปรากฏการณ์ ที่ศึกษาโมเดลที่ใช้ศึ กษา
ค้ น คว้ า ปรากฏการณ์ ท างสั ง คมต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ๒ ประการ คื อ ประการที่ ห นึ่ ง มี ลั ก ษณะ
สอดคล้ องกั บ สภาพความเป็ น จริ ง ของปรากฏการณ์ ของเรื่ องที่ ศึ ก ษาและอีก ประการหนึ่ ง
สามารถนาไปใช้ห าข้อสรุ ป เพื่อ อธิบ าย ทานายหรื อควบคุมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ได้อย่ าง
ถูกต้องโดยใช้หลักความกตัญญูและหลักสัปปุริสธรรมในการอนุรักษ์
๒) จากการประเมินโดยประชาชนพบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนี้จะเห็นได้ว่า
เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจในความเป็นจริง ของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ขาดความรู้
ความเข้าใจ ในความเป็นจริงของชีวิต และองค์ประกอบอื่นของความเป็นมนุษย์ โดยที่มนุษย์เอง
ก็เป็นส่วนหนึ่ง ของสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติดังนั้น การนาความรู้ ความเข้าใจ มาปรับปรุง
พัฒนาการดารงชีวิต ของมนุษย์ให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม จึงน่าจะเป็น มาตรการที่ดีที่สุด ใน
การที่จะทาให้มนุษย์สามารถที่จะดารงชีวิตอยู่ได้ อย่างมั่นคง มีความสอดคล้อง และสามารถ
กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๓) จากการนาเสนอรูปแบบพบว่าระดับของพฤติกรรมประชาชนที่มีต่อรูปแบบการ
อนุรักษ์บึงบอระเพ็ด ด้านการพัฒนาตนตามหลักสัปปุริสธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ประชาชนมีความรู้จักเหตุ คือ รู้หลักการดาเนิน
ชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ดาเนินกิจการงานเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลสาเร็จ ประชาชนรู้ความมุ่ง
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หมายและรู้จักผลรู้ว่าที่ตนทาอยู่อย่างนั้นได้ประโยชน์อะไร ประชาชนเชื่อว่าการปฏิบัติตามหลัก
พุทธธรรมทาให้ชีวิตมีความสุข จากการสัมภาษณ์ ประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองดีแต่บางครั้งความจาเป็นของปากท้องก็มีส่วนสาคัญที่ทาให้เขาละเมิดข้อห้ามของประมง
ในการจั บปลาแต่ก็ เป็ นส่ ว นน้ อ ย พระสงฆ์ มีส่ ว นส าคัญ ยิ่งในการอบรมประชาชนให้ เคารพ
กฏหมายบ้านเมืองและเกรงกลัวต่อบาปกรรมทั้งหลาย
คาสาคัญ : รูปแบบการอนุรักษ์ บึงบอระเพ็ด พุทธจริยธรรม
ABSTRACT
Research Conservation theme of Bung Boraphet in Buddhist ethics.
There are 3 objectives: (1) to create a conservation model of Bung Boraphet
according to the Buddhist ethics (2) to evaluate the conservation model of Bung
Boraphet according to the Buddhist ethics (3) to present the conservation
model of Bung Boraphet according to the Buddhist ethics
Results of the Research
1) Creating a conservation theme in Boraphet The researcher used
Miyazaki's style Proposed modeling as one of the study of natural or social
phenomena. We may not directly study the phenomenon, but we study by
modeling To find a conclusion that can be explained Predict or control the
phenomenon The model used to study social phenomena must have two
qualities, one that is consistent with the state of reality of the phenomenon of
the subject, and the other can be used to derive conclusions for describing,
predicting, or controlling phenomena. This is done correctly using the principle
of gratitude and the righteous virtue in conservation.
2) Based on the assessment by the public, the environmental
problems that can be seen Caused by lack of knowledge Understanding reality
Of the environment and nature Lack of knowledge In fact of life And other
elements of humanity By man himself It's a part Of the environment And
nature, so bringing knowledge and understanding to improve living Human
harmony with the environment is probably the best measure. In order to make
human beings able to live a stable, consistent And it can be harmonious with
both present and future environment.๓) The way to cultivate and develop the
ethic of students who participated in Mobile Dhamma Service for Psycho
Development Project of Nakhonsawan Buddhist College, it was found that
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students need to practice emotional development regularly for controlling mind
with mindfulness then apply Dhamma principles for developing oneself.
3) From the presentation of the model, it was found that the level of
public behavior towards the conservation model of Bung Boraphet. The
development of the nature of the Buddha is a very high level. When considering
each item at a high level, all the people are aware of the fact that they know
how to live their lives People know their purpose and know what they do
People believe that the practice of Buddhism makes life happy From the
interview People have a better understanding of their roles, but sometimes the
necessity of the belly is an important part of the violation of fisheries
prohibition Monks have a great part in educating the people to respect the laws
of the nation and fear for the sins.
Keyword: Conservation Model, Buengboraphet, Buddhist Ethic
๑.บทนา

บึงบอระเพ็ดตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ ๓ อาเภอได้แก่
อาเภอเมื อ ง อ าเภอชุ ม แสง อ าเภอท่ า ตะโก เป็ น บึ งน้ าจื ด ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของประเทศ มี พื้ น ที่
๑๓๒,๗๓๗ ไร่ ในอดีตบึงบอระเพ็ดเป็นที่ราบลุ่มแวดอ้อมไปด้วยไม้เบญจพรรณอันอุดมสมบูรณ์
มีคลองน้าเล็กๆไหลผ่านประกอบไปด้วยหนองน้าหลายแห่ง เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้าทางเหนือไหล
หลากลงมา ทาให้บริเวณบึงบอระเพ็ดมีน้าท่วมเป็นบริเวณกว้างจนกลายเป็นทะเลสาบน้าจืด
ขนาดใหญ่ ที่ อุดมไปด้ว ยสั ตว์น้ านานาชนิ ด ทั้งพั นธ์ปลาชนิด ต่างๆ จระเข้ กุ้งก้า มกรามและ
ตะพาบน้าทางราชการได้ให้ความสาคัญและดูแลรักษาทรัพยากรอันล้าค่าแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่อง
ดังปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๖๖ เป็นต้นมาด้วยความสาคัญดังกล่าว ในปี พ.ศ. ๒๔๖๖
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ กระทรวงเกษตราธิการ ได้
ออกสารวจบึงบอระเพ็ด มีความเห็นว่าเป็นแหล่งน้าขนาดใหญ่และมีความสาคัญมากเกี่ยวกับ
การประมง ควรมีการบารุงรักษาให้เป็นที่อยู่อาศัยของปลา
ดังนั้น กระทรวงเกษตราธิการ จึงได้นาเรื่องนี้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต
สงวนบึงบอระเพ็ดไว้เป็นที่สงวนพันธุ์สัตว์น้า โดยสร้างคันกันน้าและประตูระบายน้า เพื่อเก็บน้า
ที่ระดับ ๒๓.๘ เมตร รทก. ตลอดปี และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดาเนินการได้เมื่ อวันที่ ๘
มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๙ การก่อสร้างทานบกันน้า และประตูระบายน้า เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๔๗๑ โดย
กาหนดเนื้อทีป่ ระกาศเป็นเขตหวงห้ามไว้ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ไร่ ต่อมา รัฐบาลได้ตราพระราช
กฤษฎีกา ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๐ ถอดถอนการหวงห้ามเหลืออยู่จนปัจจุบัน
๑๓๒,๗๖๘ ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกัน ๓ อาเภอ คือ อาเภอปากน้าโพ (อาเภอเมือง
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นครสวรรค์ปัจจุบัน) อาเภอท่าตะโก และอาเภอชุมแสง ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ กระทรวงเกษตราธิ
การได้แบ่งเขตรักษาพืชพันธุ์ออกเป็น ๒ เขต คือ
เขตที่ ๑ เป็นเขตหวงห้ามมิให้ผู้กระทาการประมงโดยเด็ดขาด มีพื้นที่ ๓๘,๘๕๐ ไร่
เขตนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของบึงบอระเพ็ด ซึ่งมีฝายกันน้าและมีประตูระบายน้าเข้าและออก
ของบึงบอระเพ็ด โดยติดต่อกับคลองบอระเพ็ด ซึ่งปากคลองติดต่อกับแม่น้าน่านที่ไหลผ่านตัว
เมืองนครสวรรค์
เขตที่ ๒ เป็นเขตหวงห้ามทีอ่ นุญาตให้ราษฎรทาการประมง โดยใช้เครื่องมือบางชนิด
ทีก่ รมประมงกาหนดให้ใช้ได้ ทาการประมงในช่วงนอกฤดูปลาวางไข่ มีพื้นที่ ๙๓,๘๘๗ ไร่ เขตนี้
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของบึงบอระเพ็ด ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอชุมแสงและอาเภอท่า
ตะโก
บึงบอระเพ็ดจึงเป็นที่รักษาพืชพันธ์ทางน้าและเขตห้ามล่าสัตว์เป็นแหล่งประมงน้าจืด
ที่สาคัญทั้งเป็นแหล่งอาศัยของนกน้าและนกชนิดอื่นๆ อีกหลายชนิด จนได้รับการยอมรับว่าเป็น
แหล่งชุ่มน้าที่มีความสาคัญของประเทศโดยมีลักษณะระบบนิเวศน์ที่มีความสวยงามเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทัศนียภาพอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ทาให้ประชาชนท้องถิ่นได้
เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม บึงบอระเพ็ด ในแง่ของการประมงรัฐบาลได้
กาหนดพื้นที่หวงห้ามเอาไว้ในช่วงแรก (พ.ศ. ๒๔๗๐)ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ไร่ ต่อมาใน พ.ศ.
๒๔๘๐ ได้เพิกถอนการหวงห้ามที่ดินบางส่วนคงเหลือพื้นที่หวงห้าม ๑๓๒,๗๓๗ ไร่ ในปี พ.ศ.
๒๕๒๘ กรมธนารักษ์ได้ส่งแผนที่บึงบอระเพ็ดมาให้ธนารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ตรวจสอบ ๑ ยังคง
มีพื้นที่ ๑๓๒,๗๓๗ ไร่ แต่ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จากการสารวจของธนารักษ์จังหวัด
นครสวรรค์พบว่ามีราษฎรบุกรุก เหลือพื้นที่จริงในปัจจุบัน ๙๖,๐๐๐ ไร่ นอกจากนั้นยังมีบึงโขง
หลง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีพื้นที่ ๘,๐๖๒ ไร่ และถือเป็นบึงน้าขนาดใหญ่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่
ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ (List of Wetland of International Importance) ที่
เรียกว่า "Ramsar Site"๒ เป็นลาดับที่ ๒ ของไทยและเป็นลาดับที่ ๑๐๙๘ ของโลก ส่วนบึงฉ
วาก จั งหวัดสุ พรรณบุ รีนั้น ถือว่าเป็น บึงน้ าที่ได้รับการพัฒนาในระดับต้น ๆ ของเมืองไทยจน
เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความโดดเด่นโดยเฉพาะในมิติส่งเสริมการท่องเที่ยว จนทาให้หลายๆ
จังหวัดที่เป็นเจ้าของพื้นที่บึงน้าขนาดใหญ่เริ่มตื่นตัวที่จะพัฒนาบึงน้าที่เป็นทรัพยากรที่มีอยู่ใน
๑

สานักงานจังหวัดนครสวรรค์, รายงานการประชุม เรื่อง การทบทวนบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๔๓,ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์, หน้า
๗.
๒
ประเทศไทยได้ตกลงเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้า หรือ อนุสัญญาแรมซาร์และ
ปฏิบัติตามพันธกรณีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นลาดับที่ ๑๑๐ โดยเสนอพื้นที่ชุ่มน้าควนขี้เสี้ยน
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับนานาชาติแห่งแรกของไทย
และเป็นลาดับที่ ๙๔๘ ของโลก

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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พื้นที่ของตนเองให้กลายเป็นแหล่งสร้างรายได้มากกว่าที่เป็นอยู่ ปัจจุบันปริมาณน้า,สัตว์และพืช
พันธ์ ต่างๆในบึ งบอระเพ็ด ได้ล ดจานวนลงไปเป็นอันมากเป็น ประจาทุ กปี ทั้งโดยสาเหตุทาง
ธรรมชาติและการนาไปใช้ประโยชน์ของมนุษย์ การมีปริมาณน้า,สัตว์และพืชพันธ์ต่างๆในบึง
บอระเพ็ดน้อยเกินไปนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยหลักและปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดปัญหาต่างๆอีก
มากมายซึ่งเป็นผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์อย่างใหญ่หลวงจากปัจจัยเหล่านั้น คือ
๑. จากชุมชนเก่าแก่กระจัดกระจายอยู่รายรอบบึง ณ วันนี้กลั บกลายสภาพเป็น
ชุมชนที่มีความหนาแน่นขึ้นและมีวิถีชีวิตเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทมากขึ้น
๒. มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นอาชี พ จากเกษตรและการประมงเพื่ อ ยั ง ชี พ เป็ น อาชี พ
ประกอบการเกษตรและการประมงเพื่อธุรกิจการค้าและเพื่อการส่งออก ขณะเดียวกันเกษตรกร
หรือชาวประมงก็ปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตจากผู้ปฏิบัติการ(ลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอน)มาเป็น
ผู้ประกอบการ(ผู้สั่งการ)
๓. มีก ารขยายตัว ของชุ ม ชนเมื อ งโดยเฉพาะในภาคอสั งหาริ มทรั พ ย์ทั้ ง เพื่อ การ
พาณิชย์และเพื่อที่อยู่อาศัยเริ่มกระจัดกระจายและรุกคืบพื้นที่ของบึงบอระเพ็ดมากขึ้น โดยมี
การถมพื้นที่กระจายรายรอบบึงเพื่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ เป็นบ้านจัดสรร ซึ่งถือเป็นการ
จากัดพื้นที่ในการรองรั บน้าให้แคบลงหรือเล็กลงและยังเป็นการกีดขวางเส้นทางเดินของน้าใน
ฤดูน้าหลาก
๔. มีการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ในการทานาปรังและนวัตกรรมสารพัดรูปแบบเพื่อ
เร่งผลผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการทางการตลาด สุดท้ายทาให้
ระบบนิเวศถูกทาลาย สภาพพื้นดินและพื้นน้าเริ่มได้รับผลกระทบและมีความเสื่อมโทรมติดตาม
มา
๕. มีการแปรสิ นทรัพย์ (บึงบอระเพ็ด) ให้เป็นทุน ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรและการประมง รวมถึงอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการ (ร้านอาหาร ภัตราคาร โรงแรม รีสอร์ ท ฯลฯ) ที่นับวันจะเพิ่มทวีมาก
ยิ่งขึ้น
จากประเด็นปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็นอย่าง
เร่งด่วนในการศึกษารูปแบบวิธีการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดตามหลักพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักสัป
ปุริสธรรม ๗๓ ประการและหลักความกตัญญู ๔ ก่อนที่แหล่งชุ่มน้าบึงบอระเพ็ด เหล่านี้จะถูก
ทาลายโดยการกระทาของประชาชนที่ปราศจากความรู้ความเข้าใจ โดยดาเนินการสารวจศึกษา
๓

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ ,พิมพ์ครั้งที่
๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๑),หน้า ๗๘๒.
๔
พุทธทาสภิกขุ, กตัญญูกตเวทีเป็นร่วมโพธิ์ร่มไทรของโลก, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา
, ๒๕๓๖). หน้า ๒.
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แหล่งชุ่มน้าบึงบอระเพ็ด เพื่ออนุรักษ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์บกและสัตว์
น้าทางธรรมชาติ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการช่วยอนุรักษ์
บึงบอระเพ็ดให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ตามธรรมชาติ นาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจที่ลุ่มลึกในการดูแล
และอนุรักษ์แหล่งชุ่มน้าบึงบอระเพ็ดที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของท้องถิ่นและประเทศชาติ
แบบมีส่วนร่วมให้คงอยู่สืบไป
๒.วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อสร้างรูปแบบการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดตามพุทธจริยธรรม
๒. เพื่อประเมินรูปแบบการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดตามพุทธจริยธรรม
๓. เพื่อนาเสนอรูปแบบการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดตามพุทธจริยธรรม
๓.ขอบเขตการวิจัย
๑. ขอบเขตด้ านเนื้อหา ศึกษาประวัติความเป็น มาทางหนังสือ งานวรรณกรรม
งานวิจัย คา-บอกเล่า หรือจากเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ บึงบอระเพ็ด ความเป็นมาในมิติ
ต่างๆ ของบึงบอระเพ็ด โดยความร่วมมือของประชาชน นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่กรมประมงที่
เกี่ยวข้อง
๒. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มี
ส่วนสาคัญในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
พระสงฆ์
จานวน ๓๐ รูป
ผู้นาชุมชน จานวน ๔๐ คน (๔๐ หมู่บ้าน และ ๒๐ ชุมชน)
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลและนายกเทศมนตรี ๒๒ คน
ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมประมงจังหวัด เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้า
จานวน ๑๐ คน
นักเรียน
จานวน ๕๐ คน
นิสิต นักศึกษา
จานวน ๕๐ คน
ประชาชนทั่วไป
จานวน ๒๐๐ คน
รวม ทั้งสิ้น ๔๐๒ รูป/คน
๓. ขอบเขตด้านพื้นที่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
๔.ปัญหาที่ต้องการทราบ
๑.ระดั บ พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมของประชาชนเพื่ อ สร้า งรูป แบบการอนุ รัก ษ์ บึ ง
บอระเพ็ดตามพุทธจริยธรรมเป็นอย่างไร
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๒.ระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของประชาชนเพื่อประเมินรูปแบบการอนุรักษ์บึง
บอระเพ็ดตามพุทธจริยธรรมที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันเป็นอย่างไร
๓.ข้ อ เสนอแนะแนวทางในการปลู ก ฝั ง และพั ฒ นาจริ ย ธรรมของประชาชนเพื่ อ
นาเสนอรูปแบบการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดตามพุทธจริยธรรมเป็นอย่างไร
๕.สมมติฐานการวิจัย
๑.ประชาชนมีเพศต่างกัน มีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการอนุรักษ์แตกต่างกัน
๒.ประชาชนมีอายุต่างกัน มีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการอนุรักษ์แตกต่างกัน
๓.ประชาชนมีระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการ
อนุรักษ์แตกต่างกัน
๔.ประชาชนมีอาชีพที่ต่างกัน มีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการอนุรักษ์แตกต่าง
กัน
๖.กรอบแนวคิดการวิจัย
รูปแบบการอนุรักษ์ตาม
หลักทั่วไป

แนวคิดการอนุรักษ์ตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗

การมีส่วนร่วมของ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง

สร้างรูปแบบการอนุรักษ์
บึงบอระเพ็ดตามพุทธ
จริยธรรม

ประเมินรูปแบบ
อนุรักษ์บึงบอระเพ็ด

เสนอรูปแบบการ
อนุรักษ์บึง
บอระเพ็ดตามหลัก
พุทธจริยธรรม

ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ของบึงบอระเพ็ด

แนวคิดการรอนุรักษ์
ตามหลักความกตัญญู

รูปแบบ
การอนุรักษ์
บึง
บอระเพ็ด
ตามหลัก
พุทธ
จริยธรรม

การมีส่วนร่วม
ของชุมชน

แผนภาพที่ ๒.๗ กรอบแนวคิดของการวิจัย
๗.วิธีการดาเนินการวิจัย
โครงการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยทั้งในเชิงวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวิธีดาเนินการ
วิจัย ดังนี้
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๑.การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ จากหนังสือ งานวรรณกรรม งานวิจัย
๒. การศึกษาภาคสนามโดย
(๑) การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาความเป็นมาของบึงบอระเพ็ด
(๒) ประชุมกลุ่ ม ย่ อ ย เพื่อ สร้ างรูป แบบการอนุรัก ษ์บึ งบอระเพ็ ดตามพุท ธ
จริยธรรมและหาข้อสรุปร่วมกัน
(๓) จั ด ท าการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ประเมิ น รู ป แบบการอนุ รั ก ษ์ บึ ง
บอระเพ็ดตามพุทธจริยธรรม โดยใช้หลักความกตัญญูและสัปปุริสธรรม ๗ เพื่อนาเสนอรูปแบบ
การอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดตามพุทธจริยธรรมต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย
๑) แบบสารวจการสร้างรูปแบบวิธีการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดตามหลักพุทธจริยธรรม
๒) แบบสัมภาษณ์ประชาชนรอบบึงบอระเพ็ดถึง กระบวนการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ด
ตามหลักพุทธจริยธรรมโดยใช้หลักความกตัญญูและสัปปุริสธรรม ๗
๓) แบบสัมภาษณ์นาชุมชนรอบบึงบอระเพ็ด ในเรื่องการประเมินรูปแบบการอนุรักษ์
บึงบอระเพ็ดหลักพุทธจริยธรรม
๔) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อตรวจสอบประวัติความเป็นมาของบึง
บอระเพ็ดและรูปแบบการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ด
๕) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนาเสนอรูปแบบวิธีการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดตาม
พุทธจริยธรรม ตลอดจนสร้างแหล่งเรียนรู้บึงบอระเพ็ด
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็ น การเรี ย บเรี ย ง การวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้อมูล จากแหล่ งต่างๆ โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
๘.สรุปผลการวิจัย
๑.การสร้างรูปแบบการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดตามพุทธจริยธรรม ผู้วิจัยได้นารูปแบบที่
จะนาไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น ต้องประกอบด้วยลักษณะที่สาคัญ คือ มีความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้าง สามารถทานายผลได้ สามารถขยายความผลทานายได้กว้างขวางขึ้นและสามารถนา
ไปสู่แนวคิดใหม่ๆ สาหรับการพัฒนารูปแบบนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการสร้าง
รู ป แบบนาเอาข้ อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ มาวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ เพื่ อ ก าหนดความสั ม พั น ธ์ ข อง
องค์ประกอบของรูปแบบกาหนดโครงสร้างและข้อเสนอของรูปแบบอย่างชัดเจนเพื่อนาไปสู่
ผลสรุปเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่มุ่งหวังของการวิจัยมีการทดสอบและปรับปรุงรูปแบบก่อนนา
รูปแบบไปใช้งานจริงและมีการประเมินผลหลังจากการนารูปแบบไปใช้งานจริงโดยการใช้สิ่งที่
สร้างหรือพัฒนาขึ้นแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบสาคัญๆของเรื่องให้เข้าใจง่ายขึ้นเพื่อใช้เป็น
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แนวทางในการดาเนินงานต่อไปตามความคิดของสไตเนอร์ (Steiner ) รูปแบบแบ่งออกได้เป็น
๒ ประเภทคือ ๑. รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Prectcal Model or Model-of) รูปแบบประเภทนี้เป็น
แบบจาลองทางกายภาพ เช่น แบบจาลองรถยนต์ เครื่องบิน ภาพจาลอง ๒. รูปแบบเชิงทฤษฎี
(Theoretical Model or Model-of) เป็นแบบจาลองที่สร้างขึ้นจากกรอบความคิดที่มีทฤษฎี
เป็นพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจาลองเป็นตัวช่วยให้เกิดรูปแบบที่มีโครงสร้าง
ต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน
กล่าวโดยสรุป การสร้างรูปแบบในการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ด ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบของ
มิยากาวะ ได้เสนอการสร้างโมเดลว่าเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือสังคมเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง เราอาจไม่ศึกษาปรากฏการณ์เรื่องนั้นโดยตรงก็ได้ แต่เราศึกษา โดยวิธีการสร้าง
โมเดล เพื่อหาข้อสรุปที่สามารถนาไปอธิบาย ทานายหรือควบคุมปรากฏการณ์ ที่ศึกษาโมเดลที่
ใช้ศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์ทางสังคมต้องมีคุณสมบัติ ๒ ประการ คือ ประการที่หนึ่งมีลักษณะ
สอดคล้ องกั บ สภาพความเป็ น จริ ง ของปรากฏการณ์ ของเรื่ องที่ ศึ ก ษาและอีก ประการหนึ่ ง
สามารถนาไปใช้ห าข้อ สรุ ป เพื่อ อธิบาย ทานายหรือควบคุมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ถูกต้อง คุณสมบัติของโมเดลทั้ง ๒ ประการนี้ มีลักษณะขัดแย้งกันเองกล่ าวคือ ถ้าเราสร้าง
โมเดลให้สอดคล้องกับสภาพความจริงของปรากฏการณ์มากเท่าใด โมเดลจะสลับซับซ้อนมาก
ขึ้นทาให้ การนาโมเดลไปใช้มีความยุ่งยากในทางตรงกันข้าม ถ้าเราเน้น ความสะดวกในการ
นาเอาโมเดลไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ ก็ต้องเขียนโมเดลให้ง่ายเข้าไว้ โมเดลก็ไม่ค่อยสอดคล้อง
กับ สภาพความจริ งของปรากฏการณ์ซึ่งทาให้ การนาโมเดลไปใช้อธิบายทานายหรือควบคุม
ปรากฏการณ์ได้จากัดจุดมุ่งหมายที่สาคัญการสร้างโมเดลก็เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบโมเดลนั้น
ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์
(๒) การประเมินรูปแบบการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดตามพุทธจริยธรรม จากการประเมิน
โดยประชาชนในพื้นที่รอบบึงบอระเพ็ดพบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนี้จะเห็นได้ว่า เกิดจาก
การขาดความรู้ ความเข้าใจในความเป็นจริง ของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ขาดความรู้ความ
เข้าใจ ในความเป็นจริงของชีวิต และองค์ประกอบอื่นของความเป็นมนุษย์ โดยที่มนุษย์เอง ก็
เป็นส่วนหนึ่ง ของสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติดังนั้น การนาความรู้ ความเข้าใจ มาปรับปรุง
พัฒนาการดารงชีวิต ของมนุษย์ให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อ ม จึงน่าจะเป็น มาตรการที่ดีที่สุด ใน
การที่จะทาให้มนุษย์สามารถที่จะดารงชีวิตอยู่ได้ อย่างมั่นคง มีความสอดคล้อง และสามารถ
กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมควรมีดังนี้ ๑. การให้การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมโดยเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จัก
ธรรมชาติ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์อย่างแท้จริง โดยให้มีการศึกษาถึง นิเวศวิทยาและความสัมพันธ์
ระหว่างมนุ ษย์ และสิ่ งแวดล้ อม เพื่อให้ มีความรู้จริงในการดารงชีวิต ให้ ผ สมกลมกลื น กั บ
ธรรมชาติที่อยู่โดยรอบ ได้มุ่งสอน โดยยึดหลักศาสนาโดยสอนให้ คนมีชีวิต ความเป็นอยู่อย่าง
เรียบง่าย ไม่ทาลายชีวิตอื่นๆที่อยู่ในธรรมชาติด้วยกัน พิจารณาถึง ความเป็นไปตามธรรมชาติที่
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เป็นอยู่ยอมรับความเป็นจริง ของธรรมชาติ และยอมรับความจริงนั้น โดยไม่ฝืนธรรมชาติใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติ อย่างสิ้นเปลืองน้อยที่สุด ทาให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นที่
ต้องการ ของสังคมและประเทศชาติ ในการพัฒนา ๒. การสร้างจิตสานึกแห่งการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเป็นการทาให้บุคคลเห็นคุณค่าและตระหนัก ในสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ รวมทั้ง
ผลกระทบ จากการทากิจกรรมที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความรู้สึก รับผิดชอบต่ อปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา การสร้างจิตสานึก โดยการให้การศึกษาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาจิตใจ ของบุคคล และยังมีผลต่อพฤติกรรม ของบุคคล
ให้มีการเปลี่ยนแปลง การดาเนินชีวิต ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกลมกลืน กับธรรมชาติ ๓.
การส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยให้เอื้อต่อสิ่งแวดล้อมดารงชีวิต โดยสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ซึ่งการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อมนี้ จะเป็นสิ่งที่เกิดตามมา จากการ
ให้การศึกษาและการสร้างจิตสานึก ทาให้มีการดารงชีวิต โดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติ
น้ามีความจาเป็นทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งใน
การพัฒนาประเทศ ได้แก่ การอุปโภค บริโภค การประกอบอาหาร ชาระร่างกาย การเพาะปลูก
เลี้ ย งสั ตว์ เป็ น แหล่ งที่อยู่ อาศัย ของปลาและสั ตว์น้าอื่น ๆ ในภาคอุตสาหกรรมต้อ งใช้น้าใน
ขบวนการผลิตโดยใช้ล้างของเสี ย หล่อเครื่องจักรและระบายความร้อน น้าจึงเป็นทรัพยากรที่
สาคัญอย่างมากและเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า จึงมีความจาเป็นที่ทุกฝ่ายต้องรับรู้ ตระหนัก
และเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อวงจร
การเกิดน้าในระบบนิเวศธรรมชาติของป่าต้นน้า เป็นหน้าที่ของทุกคนและทุกภาค
ส่วนต้องช่วยกัน ปกป้อง ดูแลรักษา อนุรักษ์ป่าต้นน้า การใช้น้าอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้ปริมาณ
และคุณภาพน้าใสสะอาด ไหลตลอดทั้งปี อีกทั้งในอนาคตจานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ความเป็นอยู่ให้สูงขึ้นจาเป็นต้องใช้น้าปริมาณเพิ่มมากขึ้น
ตามไปด้วย ในขณะที่ปริมาณน้ามีจานวนจากัดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากสาเหตุ
หลายประการจึงจาเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรน้าให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดด้วยเหตุนี้จึงทาให้เกิดคาถามว่า “การจัดการทรัพยากรน้า” คืออะไร มีเป้าหมายหลักการ
และวิธีการของการจัดการทรัพยากรน้าอย่างไร
(๓) ได้นาเสนอรูปแบบการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดตามพุทธจริยธรรม โดยผู้วิจัยได้เสนอ
หลักความกตัญญูในทางพระพุทธศาสนาในที่นี้เน้นความกตัญญูต่อสถานที่คือ บึงบอระเพ็ด
นอกจากที่เราจะไม่ทาลายทรัพยากรในบึงแล้งเรายังต้องช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมต่างๆ
ในบึ งให้ คงอยู่ กับ ชาวจั งหวัดนครสวรรค์ไปนานแสนนาน ส่ ว นอีกหลั กธรรมหนึ่ งที่ผู้ วิจัยได้
นาเสนอไปคือ หลัก สัปปุริสธรรม ๗ กล่าวถึงความรู้จักสถานที่ รู้จักบุคคล รู้จักกาลเวลา พบว่า
ระดับของพฤติกรรมประชาชนที่มีต่อรูปแบบการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ด ด้านการพัฒนาตนตาม
หลักสัปปุริสธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ
คือ ประชาชนมีความรู้จักเหตุ คือ รู้หลักการดาเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ดาเนินกิจการงาน
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เป็นเหตุให้บรรลุถึงผลสาเร็จ ประชาชนรู้ความมุ่งหมายและรู้จักผลรู้ว่าที่ตนทาอยู่อย่างนั้นได้
ประโยชน์อะไร ประชาชนเชื่อว่าการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมทาให้ชีวิตมีความสุข ประชาชนรู้
ตามเป็นจริงว่า ตัวเรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กาลัง ความรู้ความถนัด ความสามารถในด้าน
ใด ประชาชนรู้จักความพอดี เช่น รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร รู้จักประมาณในการใช้จ่าย
ทรั พย์ รู้ จักความพอเหมาะพอดีในการพูดในการปฏิบัติกิจการงาน ประชาชนรู้กาลเวลาอัน
เหมาะสม รู้ระยะเวลาที่พึงใช้ในการประกอบกิจการของตนและของชุมชน ประชาชนรู้จักถิ่น
รู้จักชุมชน รู้ในสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติต่อท้องถิ่นของตนมีความรักและภาคภู มิใจในท้องถิ่น
หรื อ ชุ ม ชนของตน ประชาชนรู้ จั ก และเข้ า ใจความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ว่ า แต่ ล ะคนมี
บุคลิกลักษณะอุปนิสัย และคุณธรรมที่แตกต่างกัน คนไหนควรคบคนไหนไม่ควรคบ ตามลาดับ
จากการสัมภาษณ์ ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองดีมีความกตัญญูต่อ
บึงบอระเพ็ดปฏิบัติตามระเบียบของกรมประมงในการออกหาปลาแต่บางครั้งความจาเป็นของ
ปากท้องก็มีส่วนสาคัญที่ทาให้เขาละเมิดข้อห้ามของประมงในการจับปลาแต่ก็เป็นส่วนน้อย
พระสงฆ์มีส่วนสาคัญยิ่งในการอบรมประชาชนให้เคารพกฏหมายบ้านเมืองและเกรงกลัวต่อ
บาปกรรมทั้งหลายเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ ที่ช าวบ้านส่ วนใหญ่เคารพศรัทธา ด้านเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้ช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่ในบึงบอระเพ็ดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๙.อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดตามหลักพุทธ
จริยธรรมผู้วิจัยจึงขออภิปรายผลประเด็นที่สาคัญตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑ สร้างรูปแบบการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดตามพุทธจริยธรรม ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบของ
มิยากาวะ ได้เสนอการสร้างโมเดลว่าเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือสังคมเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง เราอาจไม่ศึกษาปรากฏการณ์เรื่องนั้นโดยตรงก็ได้ แต่เราศึกษา โดยวิธีการสร้าง
โมเดล เพื่อหาข้อสรุปที่สามารถนาไปอธิบาย ทานายหรือควบคุมปรากฏการณ์ ที่ศึกษาโมเดลที่
ใช้ศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์ทางสังคมต้องมีคุณสมบัติ ๒ ประการ คือ ประการที่หนึ่งมีลักษณะ
สอดคล้ องกั บ สภาพความเป็ น จริ ง ของปรากฏการณ์ ของเรื่ องที่ ศึ ก ษาและอีก ประการหนึ่ ง
สามารถนาไปใช้ห าข้อสรุ ป เพื่อ อธิบ าย ทานายหรื อควบคุมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ได้อย่ าง
ถูกต้อง คุณสมบัติของโมเดลทั้ง ๒ ประการนี้ มีลักษณะขัดแย้งกันเองกล่ าวคือ ถ้าเราสร้าง
โมเดลให้สอดคล้องกับสภาพความจริงของปรากฏการณ์มากเท่าใด โมเดลจะสลับซับซ้อนมาก
ขึ้นทาให้ การนาโมเดลไปใช้มีความยุ่งยากในทางตรงกันข้าม ถ้าเราเน้นความสะดวกในการ
นาเอาโมเดลไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้นาหลักความกตัญญูและหลักสัปปุริสธรรม ๗
มาเป็นหลักในการอธิบายผลการวิจัย
๒ ประเมินรูปแบบการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดตามพุทธจริยธรรม จากการใช้รูปแบบใน
การอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดโดยออกแบบเป็นแบบสอบถาม พบว่าระดับพฤติกรรมประชาชนในการ
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อนุรักษ์บึงบอระเพ็ด ด้านพฤติกรรมประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =๓.๘๖) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ๑ ข้อและข้อที่เหลืออยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ใช้น้า
ในการอุปโภคและบริโภค (  =๔.๒๓) ใช้น้าในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (  =๔.๑๗)
อาศัยพื้นที่บึงในการขายอาหาร (  =๔.๐๒) อาศัยบึงในการประกอบอาชีพเชิงท่องเที่ยว (  =
๔.๐๐) ใช้น้าในการประกอบการเพาะพันธ์ปลา (  =๓.๘๘) อาศัยพื้นที่บึงในการทาการประมง
หาปลา (  =๓.๗๗) อาศัยพื้นที่บึงในการเลี้ยงปลา (  =๓.๖๖) ใช้น้าในการประกอบการเลี้ยง
ปลา (  =๓.๖๑) อาศัยพื้นที่บึงในการสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย (  =๓.๔๓) ตามลาดับ
๓. ได้นาเสนอรู ปแบบการอนุ รักษ์บึงบอระเพ็ดตามพุทธจริยธรรม จากการได้
นาเสนอรูปแบบการอนุรักษ์บึงบอระเพ็ดโดยสัมภาษณ์กลุ่มต่างๆ ดังนี้
๑.ประชาชนทั่วไป ได้ดูแลที่อยู่อาศัยบ้านเรือนของตนเองให้ได้ตามหลักสุขอนามัยที่
ทางรัฐกาหนด ได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบในการอยู่ร่วมกันและหลักปฏิบัติต่อสัตว์น้า พืชว่าตรง
นี้รัฐห้ามตรงนี้รับอนุญาต ให้ช่วยขุดลอกคลองและอยากได้น้าประปาบ้านห้วยหินสอดคล้องกับ
งานวิจัยของดวงใจ จันทร์เทียนได้ทาการศึกษาเรื่องแนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรนก
น้าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ผลการศึกษาพบว่าหัวหน้าครัวเรือน
ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีในด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรน้าในเขตห้ามล่ าสัตว์ป่าสาหรับเพศอายุ
การศึกษาอาชีพรายได้และการได้รับข่าวสารไม่มีผลต่อทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรนกน้าใน
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าส่วนสื่อที่ดีที่สุดคื อเจ้าหน้าที่รองลงมาคือโทรทัศน์วิทยุและโปสเตอร์จึงเป็น
แนวทางการส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและสร้ า งจิ ต ส านึ ก ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีประโยชน์ในการดารงชีวิตและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรนกน้าในเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าโดยกลยุทธ์ทุกวิถีทางเช่นใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมถึงการ
ส่งเสริมอาชีพอื่นๆนอกจากการเกษตรเช่นเจ้าหน้าที่นาการท่องเที่ยวเป็นต้นเพี่อให้ทรัพยากรนก
น้ามีอยู่ยั่งยืนและยาวนานถึงลูกหลานต่อไป
๒.ผู้นาพระสงฆ์เทศนาให้ประชาชนกตัญญูต่อบึงบอระเพ็ด เช่น ไม่ปล่อยน้าเน่าเสีย
ลงบึง ไม่ปล่อยน้ามีสารพิษลงในบึง ไม่จับสัตว์น้าในฤดูห้ามจับ บริเวณหน้าวัดมีผักตบชวาได้สั่ง
ให้พระลูกวัดได้ช่วยกันกาจัดผักตบชวาที่ผ่านมาหน้าวัดและกันพื้นที่เขตอภัยทานให้สัตว์น้า
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของนางสาวรจนา สายสุ ด ได้ วิ จั ยเรื่ องการศึ ก ษาคุ ณ ภาพน้ าในบึ ง
บอระเพ็ดบริเวณเขต ๑ เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้าผิวดินผลการศึกษาครั้งนี้
สรุปได้ว่าคุณภาพน้าในบึงบอระเพ็ดบริเวณเขต ๑ จังหวัดนครสวรรค์เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดินที่มิใช่ทะเลตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับ
ที่๘ (๒๕๓๗) พบว่าคุณภาพน้าในบึงบอระเพ็ดบริเวณเขต ๑ จังหวัดนครสวรรค์จัดอยู่ใน
ประเภทที่๓ คือพอใช้ดังจะเห็นได้ว่าน้าในบึงบอระเพ็ดนับวันจะมีปริมาณที่น้อยลงแต่ความ
ต้องการใช้น้าของประชาชนนั บวัน จะมากขึ้นซึ่งจะนาไปใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตร
กรรมการคมนาคม

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

29

แนะนาให้ชาวบ้านรู้จักประมาณในการบริโภคและเป็นต้นแบบในการปลูกผักแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง แนะนาให้ประชาชนดาเนินชีวิตแบบประหยัดพอเพียงและได้ได้ให้ใช้พื้นที่
ทาลานตากข้าวให้ ป ระชาชน ต้องร่ ว มมือกันแก้ปั ญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติคือภัยแล้ งใน
ปัจจุบัน ขุดลอกคลองที่ตื้นเขินให้น้าเพียงพอในการทาประปาหมู่ บ้านสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิริยา จรศรี ได้ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนาปรับปรุงระบบนิเวศบึงบอระเพ็ดผลการศึกษา
พบว่าการบูรณะปรับปรุงบึงบอระเพ็ดส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของบึงเป็นอย่างมากทั้งในช่วง
การดาเนินการบูรณะปรับปรุงและภายหลังการบูรณะปรับปรุงแล้วโดยดูได้จากสภาพคุณสมบัติ
โดยรวมของน้ าที่ มี ค่ า ต่ากว่ า มาตรฐานของการด ารงชี วิ ต ของสิ่ ง มีชี วิ ต ในน้ าอี ก ทั้ง ปริ ม าณ
ประชากรปลาแพลงตอนและสัตว์หน้าดินก็มีปริมาณต่า
๓.เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดนครสวรรค์ ในส่วนของการอนุรักษ์ฟืน
ฟูพันธ์ปลาและแหล่งน้าเป็นหน้าที่หลักของประมงโดยตรงแสดงถึงความกตัญญูต่อสัตว์น้าและ
แหล่งน้าที่เราได้ใช้ประโยชน์
ส่วนงานป้องกันปราบปรามของประมงมีการออก พรบ.การจับปลาที่มีระยะเวลาและ
พื้นที่กาหนดซึ่งชาวบ้านทราบดีแต่ก็ยังมีชาวบ้านบางกลุ่มละเมิดออกหาปลาในเขตหวงห้ามอยู่
บ่อยๆถือเป็นภาระที่หนักพอสมควรในการป้องปรามโดยกล่าวว่าพระสงฆ์ควรมีบทบาทในการ
อบรมให้ประชาชนได้รับทราบถึงบาปบุญคุณโทษ และความผิดในการบุกรุกที่ดินของหลวงเป็น
ต้น
๑๐.ข้อเสนอแนะ
ก. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยการศึกษาครั้งนี้พบว่า
๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเอาใจใส่ในบทบาทหน้าที่ตนเองไม่เห็นแก่พวกพ้องใน
การป้องกันดูแลรักษาระบบนิเวศน์ของบึงบอระเพ็ดให้คงอยู่ต่อไป
๒. การเสริมแนวเขื่อนฝายน้าล้นให้สูงขึ้นอีก ๕๐ เช็นติเมตรเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่
รัฐบาลควรนามาใช้อย่างยิ่งนอกจากได้ระดับน้าเพิ่มขึ้นแล้วพืชพันธ์สัตว์น้าได้รับอานิสงส์ไปด้วย
ได้ปลาเพิ่มขึ้นน้าไม้แห้งในหน้าแล้งได้พื้นที่ของบึงกลับคืนมาประมาณ ๑๓,๐๐๐ ไร่ เมื่อปลามี
มากนกในหน้าหนาวก็จะพากันกลับมาเหมือนเดิม
๓. ชาวบ้านไม่ควรเป็นนอมินีให้ใครนาไปใช้ประโยชน์ในการบุกรุกพื้นที่บึงบอระเพ็ด
โดยเพราะเห็นแก่อามีสสินจ้าง
๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนิมนต์พระภิกษุที่มีความรู้ด้านระบบนิเวศน์วิทยามาเป็น
วิทยากรอบรมจริยธรรมในโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดของส่วนงานราชการ
ข. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยต่อไป
๑. ศึกษาความต้องการของชุมชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาบึงบอระเพ็ด
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๒. ศึกษาการสร้างเสริมกิจกรรมโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดในบริบทอื่นเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ในการดูแลบึงบอระเพ็ด
๓. ศึกษาพฤติกรรมของชุมชนรอบบึงบอระเพ็ดเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุงพื้นที่บึง
บอระเพ็ด
บรรณานุกรม
ประเทศไทยได้ตกลงเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้า หรือ อนุสัญญาแรมซาร์และ
ปฏิบัติตามพันธกรณีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นลาดับที่ ๑๑๐ โดย
เสนอพื้นที่ชุ่มน้าควนขี้เสี้ยน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่ชุ่ม
น้าที่มีความสาคัญระดับนานาชาติแห่งแรกของไทยและเป็นลาดับที่ ๙๔๘ ของโลก
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ ,พิมพ์ครั้งที่
๑๒,กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๑.
พุทธทาสภิกขุ , กตั ญญูกตเวทีเ ป็น ร่ วมโพธิ์ ร่ ม ไทรของโลก, กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา
, ๒๕๓๖.
สานักงานจังหวัดนครสวรรค์, รายงานการประชุม เรื่อง การทบทวนบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๔๓, ศาลา
กลางจังหวัดนครสวรรค์.
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ธงชัย สิงอุดม
ประสงค์ หัสรินทร์
ศตวรรษ สงกาผัน
กฤษ โยทุม
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อสารวจสถานภาพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา รุ่น ๖๑
(๒) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่น ๖๑ และ (๓) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
จาก วิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่น ๖๑ พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในปัจจุบันทั้งสิ้นจานวน
๘๘ รูป/คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังอยู่ในเพศบรรพชิตจานวน ๔๗ รูป คิดเป็นร้อยละ
๕๓.๔, มีอายุระหว่าง อายุระหว่าง ๑๘ – ๒๘ ปี จานวน ๓๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙, มี
ลักษณะสถานที่ทางานในวัด จานวน ๔๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕, จะมีรายอยู่ที่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐
บาท จานวน ๓๓ คน คิดเป็ นร้ อยละ ๓๗.๕, และส่ว นใหญ่ จ ะจบการศึกษาสาขาวิช ารัฐศาสตร์
จานวน ๔๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๐
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่เกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตในการปฏิบัติงานรุ่น ๖๑ ระดับ
ปริญญาตรีทั้งบัณฑิตบรรพชิตที่สนองงานคณะสงฆ์และคฤหัสถ์ปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ ประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๒๐) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
ด้านความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามสาขาวิชา พบว่า สาขาวิชา
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พระพุ ทธศาสนา โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ตอบแบบสอบถามมีค วามพึง พอใจของผู้ ใ ช้บั ณ ฑิต ที่มี ต่ อ
คุณลักษณะและความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสงฆ์เลย
รุ่น ๖๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๔.๔๒) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถามมี ความพึงพอใจของผู้ ใช้ บัณฑิต ที่มีต่ อคุณ ลั กษณะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่น ๖๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( X =๔.๑๗) และสาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะและความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่น ๖๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๔.๒๑)
ความคิด และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ คุณภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่น ๖๑ พบว่า ด้านคุณธรรม-จริยธรรม ได้แก่ ควรเน้นให้มี
ความตรงต่อเวลา, ด้านความรู้ความสามารถ ได้แก่ การนาความรู้มาแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรและ
กระบวนการสร้างทักษะทางเขียนรายงานการปฏิบัติงาน, ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ การใช้
เหตุผลทางความคิดในการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์แบบบูรณาการ, ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนความมีน้าใจ และมีจิตไมตรี, ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การวางพื้นฐาน
ทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขให้มากขึ้น การพัฒนาระบบการสื่อสารที่ทันสมัยในระบบการเรียน
การสอน
คาสาคัญ : การติดตาม, บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา, วิทยาลัยสงฆ์เลย
ABSTRACT
The objectives of the research were (1) to follow up the status of the
batch #61 graduates, (2) to study the level of satisfaction of employers with
characteristics and work efficiency of batch#61 graduates of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University’s Loei Buddhist College, and (3) to study
the employers’ opinions and recommendations on the work performance quality of
batch#61 graduates of Mahachulalongkornrajavidyalaya University’s Buddhist
College. The general information of 88 respondents was found that most of them
were currently 47 monks, accounting for 53.4%, 36 persons with the age between
18-28 years, accounting for 40.9%, 41 persons with workplaces in the temple,
accounting for 46.5%, 33 persons with an income of lower than 15,000 baht, and 47
graduates in social sciences, accounting for 52.8%.
The satisfaction of employers with work efficiency of batch #61 graduates
of Mahachulalongkornrajavidyalaya University’s Buddhist College with the
bachelor’s degree, both graduated monks affording the ecclesiastical affairs and
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graduated laypersons employed or self-employed within one year, was found to be
at a high level ( X = 4.20). Considered in each aspect, it was found that the
satisfaction of employers with work efficiency of batch #61 graduates in the aspect
of knowledge and efficiency was found to be at a high level. Considered in each
subject, the satisfaction of employers, who were the questionnaire respondents,
with characteristics and work efficiency of batch #61 graduates of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University’s Buddhist College in Buddhism was
found to be overall at a high level ( X = 4.42), the satisfaction of employers with
those of them in Thai Teaching was found to be overall at a high level ( X = 4.17)
and the satisfaction of employers with those of them in Political Science was found
to be overall at a high level ( X = 4.21).
The opinions and recommendations of employers on work quality of
batch #61 graduates of Mahachulalongkornrajavidyalaya University’s Buddhist
College were found that, in terms of Ethics and Moral, they were required to be
punctual; in terms of Knowledge, they were required to apply knowledge to solve
organizational problems and to have the skill process on reporting and operating; in
terms of Cognitive Skills, they were required to have reasons on the operation and
integrated analysis; in terms of Interpersonal Skills and Responsibility, they were
required to be kind, helpful and friendly; in terms of Numerical Analysis
Communication and Information Technology Skills, they were required to have
more basic knowledge bases on numerical analysis and to develop the up-to-date
communication system for learning and teaching.
Keyword: The following result , graduated students , loei sagha college.
๑.บทนา

นโยบายของการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ วรรคสอง ที่บัญญัติให้คณะกรรมการศึกษาอุดมศึกษาซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การการติตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาจึงเป็นเครื่องมือและกลไกล
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวของ
นโยบายและเป้าประสงค์หลั กของการจัดการศึกษา ของประเทศที่กาลังมุ่งสู่ความเป็นเลิ ศและ
ความสามารถในการแข่งขันสู่เวทีโลก ฉะนั้น สาระสาคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าว มีหลักสาคัญ
๒ ประการ คือ “ ความเป็นอิสระ และ “ความเป็นเลิศทางวิชาการ การมุ่งถึง “ความเป็นอิสระ
หมายถึง สถาบันอุดมศึกษา มีเสรีภาพทางวิชาการในด้านต่างๆทั้งการเรียนการสอน การผลิต
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บัณฑิต และการวิจัย ซึ่ง ความเป็ นอิส ระเหล่ านี้จะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมและนวัตกรรมจะ
นาไปสู่การแข่งขันที่นาไปสู่การแข่งขันที่นาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา ดังนั้น ในหลักการ
ของ ความเป็นอิสระ การติดตามและประเมินผลจึงเป็นเรื่องที่จาเป็น เพราะสถาบันอุดมศึกษาเป็น
แหล่งเพาะบ่มความรู้ ผลิตบั ณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถรับใช้สังคมอย่างถูกต้อง และนาไปสู่การ
พัฒนาที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้กระบวนการ หรือระบบการติดตามและประเมินผลอุดมศึกษาเป็นระบบที่มี
มาตรฐานและเกิดความรู้ความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งได้ส ะท้อนปัญหาของการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน (พระไพเวศน์ จิตฺตทนฺโต, ๒๕๕๖ : ๑)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการศึกษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง มี พั น ธกิ จ ในการผลิ ต และพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ๙
ประการ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นาด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการ
แก้ ปั ญ หา มี ศ รั ท ธาอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ พระพุ ท ธศาสนา รู้ จั ก เสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม รู้ เ ท่ า ทั น ความ
เปลี่ ย นแปลงของสั งคม มีโ ลกทัศน์ กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒ นาตนเอง ให้ เพียบพร้อมด้ว ย
คุณธรรมและจริยธรรม การวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการ
สอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนาองค์ความรู้ที่ค้นพบมา
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนา คุณภาพงานวิชาการด้าน
พระพุ ทธศาสนา ส่ งเสริ มพระพุท ธศาสนาและบริ การวิ ช าการแก่ สั งคม ตามปณิธ านการจัดตั้ ง
มหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุน
กิจ การคณะสงฆ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจหลั กคาสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากร
ทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธารงรักษา เผยแผ่หลักคาสอน และเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจ
ในวงกว้าง และการเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เอื้อ
ต่อการศึกษา เพื่อสร้ างจิ ตส านึ กและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สนับสนุนให้ มีการนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มาเป็ น รากฐานของการพัฒ นาอย่างมีดุล ยภาพ (มหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลั ย ,
ออนไลน์)
จึงกล่าวได้ว่า ฝ่ายวางแผน และกองวิชาการวิทยาลัยเลยเป็นองค์กรที่สังกัดภายใต้การ
ควบคุมการบริหารของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดทาโครงการวิจัย เรื่อง
“การติดตามบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
เลย รุ่ นที่ ๖๑” ที่ส าเร็จ การศึกษาในปี พ.ศ.๒๕๕๘ (สู จิบัตรปริญญาบัตร, ๒๕๕๙) เพื่อส ารวจ
คุณลักษณะทางคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาเป็นอย่างไร เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
แก้ไขปัญหา การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสงฆ์เลย และรวมทั้งการพัฒนา
องค์ความรู้ที่สามารถตอบสนองและสร้างความพอใจที่มากขึ้นต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา รุ่น ๖๑ ต่อไป

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อสารวจสถานภาพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา รุ่น ๖๑
๒.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะและความสามารถใน
การปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่น ๖๑
๓. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่น ๖๑
๓.วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ที่มุ่งศึกษา “การติดตาม
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่นที่
๖๑” โดยผู้วิจัยได้กาหนดประเด็น ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
๑.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา คือ บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่นที่ ๖๑ ที่เข้าพิธีประสาทปริญญาปี ๒๕๕๙ มี ๓ สาขา วิชา
ประกอบด้ว ย วิช าพระพุทธศาสนา จานวน ๒๒ รู ป สาขาการสอนภาษาไทย ๒๐ รูป /คน
สาขาวิชารัฐศาสตร์ จานวน จานวน ๔๗ รูป/คน คฤหัสถ์ที่ รวมทั้งหมดจานวน ๘๙ รูป/ คน โดย
การคัดเลือกแบบเจาะจงเฉพาะบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาเพราะเห็นว่าประชากรเป็นกลุ่มเดียวกั น
และมีความแน่นอนเชิงตัวเลข ซึ่งสามารถเขียนตารางได้ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
สาขาวิชา
สาเร็จการศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถาม
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒๒
๒๑
๑๗
๑๗
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปกติ
(การปกครอง)
พิเศษ (คฤหัสถ์)
๓๐
๓๐
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๒๐
๒๐
รวม
๘๙
๘๘
ตารางที่ : แสดงจานวนประชาชนและกลุ่มตัวอย่าง
๒. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้มี ๒ ชุด ประกอบด้วย
ชุดที่ ๑ แบบสารวจการประเมินผลภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต รุ่น ๖๑ ซึ่งประเด็น
คาถามชุดนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษารุ่น ๖๑
ตอนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปของภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษารุ่น ๖๑ ซึ่งประเด็นมีทั้ง
แบบส ารวจส าหรั บ บัณฑิตที่เป็ นบรรพชิตและบัณฑิตที่เป็น คฤหัส ถ์ตามกรอบแบบการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา และตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ชุ ด ที่ ๒ แบบส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ในการ
ปฏิบัติงานรุ่น ๖๑ ประเด็นคาถามชุดนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ ๒ แบบสารวจคุณสมบัติของบัณฑิตในการปฏิบัติงานรุ่น ๖๑ ในด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยสงฆ์เลย และตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตในการปฏิบัติงานรุ่น ๖๑
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือการวิจัยเพื่อใช้สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมี
ลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑. ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒. ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานแห่งชาติ (TQF)
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยสงฆ์เลย
๓. น าข้ อมู ล ที่ ไ ด้จ ากการค้ น คว้า ทั้ ง หมดมาสร้า งเป็ นค าถามการวิ จัย โดยยึด แนวคิ ด
การศึกษาทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยสงฆ์เลย
๔. น าเครื่ อ งมือ การวิ จั ย ที่ ได้ ส ร้ างเสร็ จแล้ ว เสนอต่ อผู้ บริ ห าร และผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ข อง
วิทยาลัยสงฆ์เลยเพื่อพิจารณาความถูกต้องพร้อมทั้งนามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนแนะ
๕. พิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรที่ที่
ใช้ในการวิจัยต่อไป
๓.การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ทาการออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ของบัณฑิตที่ไปปฏิบัติงานตามรายชื่อที่ระบุใน
ทะเบียนการฝึกงานของผู้ใช้บัณฑิตโดยขอความสะดวกในการกรอกแบบสอบถาม และบางส่วนได้
ถูก จั ด ส่ งไปทางไปรษณีย์ ไปยั งบั ณฑิ ต และผู้ ใ ช้บั ณฑิ ต เพื่ อความสะดวกและรวดเร็ ว ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อไป
๔.การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจั ย ครั้ งนี้ คณะวิ จั ย ดาเนิ น การวิเ คราะห์ ข้อ มูล โดยมีข้ นตอนต่อไปนี้ ได้ แก่ น า
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาแล้วมาสารวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับมีความ
สมบูรณ์หรือไม่ และนาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์แล้วไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์
ลักษณะแบบสอบถาม ในตอนที่ ๒ ผู้วิจัยกาหนดคะแนนในการตอบแบบสอบถาม
ออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับมากที่สุด
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
๕
ระดับมาก
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
๔
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ระดับปานกลาง
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
๓
ระดับน้อย
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
๒
ระดับน้อยที่สุด
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ
๑
ผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ออกเป็น ๕ ระดับ ตามแนวคิด
ของเบสท์ (Best, 1981:78). ดังต่อไปนี้
๔.๕๐ – ๕.๐๐
หมายถึง
มากที่สุด
๓.๕๐ – ๔.๔๙
หมายถึง
มาก
๒.๕๐ – ๓.๔๙
หมายถึง
ปานกลาง
๑.๕๐ – ๒.๔๙
หมายถึง
น้อย
๑.๐๐ – ๑.๔๙
หมายถึง
น้อยที่สุด
ตอนที่ ๓ ความคิดเห็ น ต่อปั ญหาอุป สรรคและข้อเสนอแนะ มีลั กษณะคาถามแบบ
ปลายเปิด (Open Ended Question) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
๕.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลดาเนินการตามหลักการวิเคราะห์สถิติแบบเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
๔.สรุปผลการวิจัย
๑.ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา รุ่น ๖๑
ผลการส ารวจข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากทั้ ง ๓ สาขาวิ ช าตอบ
แบบสอบถามกลับคืนจานวน ๘๘ ชุดมาคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๗ ของจานวนแบบสอบถามที่แจกไป
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเพศบรรพชิตจานวน ๔๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๐ และเป็นเพศคฤหัสถ์จานวน
๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๐
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ภาพรวมของ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากทั้ง ๓ สาขาวิชาตอบแบบสอบถามกลับคืนจานวน ๘๘ ชุด คิดเป็น
ร้อยละ ๘๙.๘๗ เพศบรรพชิตจานวน ๔๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๐ และเป็นเพศคฤหัสถ์จานวน
๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๐
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ อายุ ข องบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง อายุระหว่าง๑๘ –๒๘ ปี จานวน ๓๖รูป/คนคิดเป็นร้อยละ
๔๐.๙มากที่สุด รองลงมาจะมีอายุระหว่าง ๔๐ –๕๐ ปีจานวน ๒๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓
อายุระหว่าง ๒๙ – ๓๙ ปีจานวน ๑๙ รูป/คนคิดเป็นร้อยละ๒๑.๖ อายุระหว่าง๕๑ – ๖๐ ปีจานวน
๘รูป/คนคิดเป็นร้อยละ ๙.๑ และอายุระหว่าง ๖๑ ปีขึ้นไป จานวน ๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๑
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับ ลั กษณะสถานที่ทางานของบัณฑิตที่ ส าเร็จการศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะมีลักษณะสถานที่ทางานในวัด จานวน ๔๑ รูป คิดเป็นร้อย
ละ๔๖.๕มากที่สุด รองลงมา คือ หน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จานวน ๒๑รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙
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สถานศึกษา จานวน ๑๗ รูป/คนคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓ หน่วยงานเอกชนจานวน ๖ รูป/คน คิดเป็น
ร้อยละ๖.๘ สมาคม/ชมรม/มูลนิธิ จานวน ๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (เฉพาะคฤหัสถ์) ของบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะมีรายอยู่ที่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท จานวน ๓๓
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ มากที่สุด รองลงมา คือ มีรายได้ระหว่าง ๑๕,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท
จานวน ๘ คนคิดเป็นร้อยละ ๙.๑
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับ สาขาที่สาเร็จการศึกษาของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะจบการศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ จานวน ๔๗ รูป/คน คิด
เป็นร้อยละ ๕๒.๘๐ รองลงมาคือ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จานวน ๒๒ รูป คิดเป็นร้อยละ
๒๔.๗๑ และสาขาวิชาการสอนภาษาไทย จานวน ๒๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๗
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับบัณฑิตบรรพชิตที่สนองงานต่อคณะสงฆ์ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานที่ปฏิบัติงานในวัดจานวน ๔๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบภาระงานด้านการเผยแผ่ธรรม/ศาสนธรรม/ศึกษา
สงเคราะห์ / การปกครอง/สาธารณูป การ/สาธารณะสงเคราะห์ จานวน ๔๗ รูป คิดเป็น ร้อยละ
๑๐๐.๐๐ ได้ริ เริ่ ม/เข้าร่ว มกิจ กรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสั งคมจานวน ๔๕ รูป คิดเป็น ร้อยละ
๙๕.๗๖ ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนสมณศักดิ์ หรือตาแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์จานวน ๒๖
รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๑ และเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจานวน ๑ รูปคิดเป็นร้อยละ
๒.๑๒
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตคฤหัสถ์ที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
๑ ปี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มีความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระภายหลังจากจบ
การศึกษาจากวิทยาลัยจานวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มากที่สุด รองลงมาตามลาดับ คือ
ภายหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีท่านมีงานรองรับไว้เรียบร้อยแล้วจานวน ๓๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ๙๒.๘๖มีงานทาอยู่แล้วก่อนจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยสงฆ์จานวน ๓๔
คนคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๒ เข้ารับเกณฑ์ทหารกองประจาการภายหลังจากจบการศึกษาจากวิทยาลัย
สงฆ์จานวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๓ และเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีท่านได้เข้าอุปสมบท
ทันทีจานวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๓ ตามลาดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะและความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่น ๖๑
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตใน
การปฏิบัติงานรุ่น ๖๑ ระดับปริญญาตรีทั้งบัณฑิตบรรพชิตที่สนองงานคณะสงฆ์และคฤหัสถ์ปริญญา
ตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี โดยรวมอยู่ในระดั บมาก ( X = ๔.๒๐) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต
ในการปฏิบัติงานรุ่น ๖๑ ใน ด้านความรู้ความสามารถ มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านคุณธรรม-
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จริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญาด้านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลาดับ
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะและความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่น ๖๑ โดยภาพรวมระดับสาขาวิชาพระพุทธศาสนาอยู่ในระดับมาก ( X =๔.๔๒)
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณธรรม-จริยธรรม( X =๔.๔๓) มากที่สุด รองลงมาด้านความรู้
ความสามารถ( X =๔.๔๓) ด้านทักษะทางปัญญา( X =๔.๔๒)ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ( X =๓.๙๗) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ( X =๓.๙๗) สาหรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยสงฆ์เลยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X =๔.๒๐)
ระดับสาขาวิชาการสอนภาษาไทย โดยกลุ่มตัว อย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจของผู้ใช้บั ณฑิตที่มีต่อคุณลั กษณะและความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่น ๖๑ ระดับสาขาวิชาการสอนภาษาไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X =๔.๑๗) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง ๒ ด้าน ( X =๔.๔๒) รองลงมา ได้แก่ ด้านทักษะทางปัญญา ( X =
๔.๒๒) ด้านความสั มพันธ์ระหว่างบุ คคล และด้านความรับผิดชอบด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X =๓.๙๒) ตามลาดับ สาหรับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของวิทยาลัยสงฆ์เลยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =๔.๔๐)
ระดับสาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะและความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่ น ๖๑ ระดับสาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๔.๒๑)
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความสามารถ จะอยู่ในระดับมาก ( X =๔.๓๒) รองลงมา
ตามลาดับ คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม( X =๔.๒๙) ด้านทักษะทางปัญญา( X =๔.๒๕) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X =๔.๐๑) ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ( X =๓.๙๐) สาหรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยสงฆ์
เลยอยู่ในระดับมาก ( X =๔.๕๑
ความคิดและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่น ๖๑
พบว่า ด้านคุณธรรม-จริยธรรม ได้แก่ ควรเน้นให้มีความตรงต่อเวลา การส่งเสริมให้มี
ความเสียสละต่อเพื่อนร่วมงานและให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถ
ได้แก่ การนาความรู้มาแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรและกระบวนการสร้างทักษะทางเขียนรายงานการ
ปฏิบัติงาน ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ การใช้เหตุ ผลทางความคิดในการปฏิบัติงานและการ
วิเคราะห์แบบบูรณาการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ได้แก่ การส่งเสริม
และสนับสนุนความมีน้าใจ และมีจิตไมตรี การใช้วาจาที่ไพเราะเหมาะสม การใช้เวลาให้เป็ น
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ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคต่อเพื่อนร่วมงาน
ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้แก่ การวาง
พื้นฐานทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขให้มากขึ้น การพัฒนาระบบการสื่อสารที่ทันสมัยในระบบ
การเรี ย นการสอน และควรปรั บ หลั กสู ตรการเรีย นการสอนให้ ตรงกับ การปฏิ บั ติง านในสถาน
ประกอบการได้จ ริ ง และสาหรั บ คุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยสงฆ์เลย ได้แก่ การเน้น
คุณลักษณะทางศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ความศรัทธา
เพื่อการอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามากขึ้น และการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดการเรียนรู้เ ท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
๕.อภิปรายผล
จากการสารวจระดับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะและความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่น ๖๑ ผู้วิจัยพบประเด็นที่
น่าสนใจดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในปัจจุบัน
ทั้งสิ้นจานวน ๘๘ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังอยู่ในเพศบรรพชิตจานวน ๔๗ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๕๓.๔, มีอายุระหว่าง อายุระหว่าง ๑๘ – ๒๘ ปี จานวน ๓๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙,
มีลักษณะสถานที่ทางานในวัด จานวน ๔๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕, จะมีรายอยู่ที่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐
บาท จานวน ๓๓ คน คิดเป็ นร้ อยละ ๓๗.๕, และส่ว นใหญ่ จ ะจบการศึกษาสาขาวิช ารัฐศาสตร์
จานวน ๔๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๐
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตในการปฏิบัติงานรุ่น ๖๑ ระดับ
ปริญญาตรีทั้งบัณฑิตบรรพชิตที่สนองงานคณะสงฆ์และคฤหัสถ์ปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๘) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
วิทยาลัยสงฆ์เลย ได้จัดการศึกษาโดยเน้นให้บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง ส า นั ก พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง “ความพึ ง พอใจของนายจ้ า งผู้ ป ระกอบการ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๕” พบว่ า นายจ้ า ง
ผู้ ป ระกอบการผู้ บั ง คับ บั ญ ชามี ค วามพึ ง พอใจต่ อคุ ณ ภาพบั ณ ฑิต มหาวิ ท ยาลั ย เชีย งใหม่ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X ๔.๐๐) และมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาตนเอง
ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า “บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน” ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาผลการวิจัยในแต่ละสาขาสามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะและความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่น ๖๑ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =๔.๔๒) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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ด้ า นคุ ณ ธรรม-จริ ย ธรรม ( X =๔.๔๓) มากที่ สุ ด ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ อ ภิ ป รายได้ ว่ า สาขาวิ ช า
พระพุทธศาสนาได้เน้น เรื่ องคุณธรรมจริยธรรมและตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สานิต ศิริวิศิษฐกุล และนารีรัตน์ ณ นุวงศ์ (๒๕๕๐) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ความพึง
พอใจของนายจ้างต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปการศึกษา ๒๕๕๐” พบว่า
ความพึงพอใจของนายจ้างต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปการศึกษา ๒๕๕๐
โดยรวมอยูในระดับมาก และดานคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมอยูในระดับมาก
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะและความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่น ๖๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๔.๑๗) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง ๒ ด้าน ( X =
๔.๔๒) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า สาขาวิชาการสอนภาษาไทยมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์จะสอนให้
บัณฑิตตะหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนาไปทางานได้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปัญจา ชูช่วย ได้ทาการวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่เข้าทางานในสถานประกอบการตามทัศนคติของผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา”
พบว่า ทัศนคติของผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก
สาขาวิช ารั ฐศาสตร์ โดยกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ตอบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้
บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะและความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่ น ๖๑ ระดับสาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๔.๒๑)
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความสามารถ จะอยู่ในระดับมาก ( X =๔.๓๒) ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า สาขาวิชารัฐศาสตร์เน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถนาไปปฏิบัติงานได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุฬดี กิตติวรเวช และรวีวรรณ เผ่ากัณ หา ได้ทาการวิจัยเรื่อง
“ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ค ณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๕” พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
๖.ข้อเสนอแนะ
จากการติดตามบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์เลย รุ่นที่ ๖๑ ทาให้ผู้วิจัยเห็นจุดเด่นและจุดด้อยจึงขอเสนอแนะวิทยาลัยสงฆ์เลยเพื่อ
การปรับปรุง และพัฒนานิสิตในรุ่นต่อ ๆ ไปให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์มากยิ่งดังต่อไปนี้
๑. วิทยาลัยสงฆ์เลย ควรที่จะนาผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการปรับปรุงระบบการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้น
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๒. วิทยาลั ยสงฆ์เลย ควรวางแผนการจัดหลักสู ตรการเรียนการสอนโดยมองไปที่
คุณลักษณะในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดการเรียนรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้น
๓. วิทยาลัยสงฆ์เลย ควรจะเน้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและสอดคล้ องกับการปฏิบัติงานของหน่วยที่บัณฑิตเข้าไป
ปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพ
๔. วิทยาลัยสงฆ์เลย ควรเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการรองรับ
ถึงความต้องการของบรรพชิตและประชาชนที่มีความสนใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป
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อมรชัย ทองดี
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมเชิงพุทธต่อ
การเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กพิการทางร่างกายก่อนและหลังจัดกิจกรรม ๒) เปรียบเทียบผล
ของการจัดกิจกรรมเชิงพุทธต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กพิการทางร่างกาย ระหว่างกลุ่มที่
เข้าร่วมกับกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างคือเยาวชนบ้านนนทภูมิ มีจานวน ๒๑ คน
แบ่งออกเป็น กลุ่มควบคุม ๑๐ คน และกลุ่มทดลอง ๑๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
ประเมินและกิจกรรมเชิงพุทธต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง สถิติ ที่ใช้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย X
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยการ
เห็นคุณค่าในตนเองและการมีพละ ๕ ในตนเอง ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลองโดย
ใช้การทดสอบค่าที (t test) แบบสองกลุ่มสัมพันธ์ (two parired samples t test) และ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการเห็นคุณค่าในตนเองและการมีพละ ๕ ในตนเองของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังใช้ t test แบบสองกลุ่มอิสระ (two independent
samples t-test) ผลการวิจัย พบว่า
๑) หลังการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองส่งผลให้
เยาวชนบ้านนนทภูมิที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมระดับการมีพละ๕ ที่แตกต่างกัน โดย
วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ระดับการมีพละ ๕ ของ เยาวชนบ้านนนทภูมิกลุ่ม
ทดลองในระยะหลังเข้าร่วมกิจกรรม พบว่าสูงกว่า เยาวชนบ้านนนทภูมิกลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
๒) หลังการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงพุทธเพื่อพัฒนาเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง
ส่งผลให้เยาวชนบ้านนนทภูมิที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง
ที่แตกต่างกัน โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย การเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชน
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บ้านนนทภูมิกลุ่มทดลองในระยะหลังเข้าร่วมกิจกรรม พบว่าสูงกว่า เยาวชนบ้านนนทภูมิกลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
๓) หลังการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงพุทธเพื่อพัฒนาเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองส่งผล
ให้เยาวชนบ้ านนนทภูมิที่เป็ นกลุ่ มทดลอง มีระดับการมีพละ๕ ที่แตกต่างกัน ในระยะก่อนการ
ทดลอง โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ระดับการมีพละ๕ ในระยะก่อนหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมของกลุ่มทดลอง พบว่ า เยาวชนบ้านนนภูมิในกลุ่มทดลองมีคะแนนค่าเฉลี่ย ระดับการ
มีพละ๕ หลังการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
๔) หลังการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงพุทธเพื่อพัฒนาเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง
ส่งผลให้เยาวชนบ้านนนทภูมิที่เป็นกลุ่มทดลอง มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง ที่แตกต่างกัน
ในระยะก่อนการทดลอง โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของสมมติฐานข้อที่ ๔
การเห็นคุณค่าในตนเอง ในระยะก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมของ กลุ่มทดลอง พบว่า
เยาวชนบ้านนนภูมิในกลุ่มทดลองมีคะแนนค่าเฉลี่ย การเห็นคุณค่าในตนเอง หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
คำสำคัญ: ผลของกิจกรรมเชิงพุทธ, สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
ABSTRACT
Within This thesis, the researcher investigates 1) to compare the effect
of Buddhist activites on the emprovement on self-esteem of physically disabled
children pretests and posttests. 2) to compare the effect of Buddhist activites
on the emprovement on self-esteem of physically disabled children join the
group that did not attend the event. The sample Population Nonthapoom
youth A total of 21 people divided including 10 orphans in experimental group
and anther 10 in control group. The instrument used in the study were
questionnaires and Buddhist activites on the emprovement on self-esteem. The
satitistics used were mean, standard deviation, discriminated analysis of mean
self-esteem and prara 5 of pretest and protest.By t test, two parired samples t
test, Discriminated analysis mean self-esteem and prara 5 of experimental
group and control group Paried semple t- test and two independent samples ttest have been used to analyze data.
The findings are as follows:
1) After activites on the emprovement on self-esteem effect
Nonthapoom youth experimental group and control group difference for mean
prara 5. By analyze difference of mean prara 5 of Nonthapoom youth control
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group after activites Found higher Nonthapoom youth control group was
statistically significant at .01 level
2) After activites on the emprovement on self-esteem effect
Nonthapoom youth experimental group and control group difference for mean
self-esteem difference of mean prara 5 of Nonthapoom youth control group
after activites Found higher Nonthapoom youth control group was statistically
significant at .01 level
3) After activites on the emprovement on self-esteem effect
Nonthapoom youth experimental group and control group difference for mean
prara 5 pretest By analyze difference of mean prara 5 before and after join
activites Nonthapoom youth in experimental group for mean prara 5 after join
activites higher was statistically significant at .01 level
4) After activites on the emprovement on self-esteem effect
Nonthapoom youth experimental group and control group difference for mean
self-esteem By analyze difference of mean hypothesis 4 self-esteem pretest and
protest of contrl group Found Nonthapoom youth control group for mean selfesteem after activites higher was statistically significant at .01 level
Keywords: The effect of buddhist activities, pakkret home for children with
disabilities
๑.บทนำ

ความพิการทางกายแม้ไม่ได้ส่งผลต่อสติปัญญาแต่อย่างใด แต่สิ่งที่ส่งผลกระทบ คือ
สิ่งที่อยู่ภ ายในจิตใจ ได้แก่ ความรู้สึ กเป็นปมด้อย การรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าในตนเอง หรือทาง
อารมณ์ ข องเยาวชนจะมี ค วามคับ ข้ องใจรู้ สึ กเก็ บกดและมีค วามก้ าวร้ าวหงุด หงิด อารมณ์
ฉุนเฉียวรุนแรงอันเนื่องมากจากความพิการของตนเอง เยาวชนพิการควรได้รับความเอาใจใส่
ทั้งภายนอกและภายในส่วนบุคคลอื่น ก็ควรที่จะทาความเข้าใจในความพิการให้ความช่วยเหลือ
อย่างถูกวิธีและสนองความต้องการด้วยความจริงใจในทุกโอกาส สอดคล้องกับทัศนะของพระ
ธรรมปิฏก ปัจจุบันสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่กล่าวว่า “เรามักคิด
เพียงว่าคนที่ร่างกายพิกลพิการจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือทาอะไรได้น้อยเป็นภาระแก่คนอื่น
เป็น เครื่อง ถ่ว งสังคม แต่ความเป็นจริงปรากฏให้เห็ นว่าผู้ พิการมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้
กลายเป็นผู้ที่สามารถ สร้างสรรค์ได้ ในสังคมที่ฉลาด รู้จักให้โอกาสและสนับสนุน ก็ปรากฏว่าผู้
พิการสามารถฝึกฝนตนให้ช่วยตนเองได้และทาอะไรๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมได้ โดยเฉพาะ
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คนที่พิการด้านหนึ่งอาจจะมี ศักยภาพที่พัฒนาได้ดีพิเศษอีกด้านหนึ่ง ซึ่งทาให้ผู้ พิการที่รู้จัก
ฝึ กฝนพัฒ นาตนเองสามารถทาอะไรบางอย่ างได้เก่ งกว่าคนปกติทั่ ว ไป บางที ถ้าสั งคมรู้จั ก
สนับสนุนอาจฝึกกลุ่มผู้พิการให้ทางานพิเศษบางอย่างแก่สังคม ที่คนปกติทาไม่ค่อยได้เป็นกลุ่มผู้
ชานาญพิเศษด้านหนึ่ง"๑
อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือหรือการพัฒนาเยาวชนที่มีความพิการทางร่างกายนั้นเป็น
สิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง พวงแก้ว กิจธรรม กล่าวไว้ในบทความว่า ผู้พิการต้องการ “ศาสนา” เป็นสิ่ง
ยึดเหนี่ ยวจิตใจให้ส ามารถดารงชีวิตเป็น ส่ วนหนึ่งของสั งคมได้เท่าเทียมกับคนทั่ว ไปอย่างมี
ความสุขสงบ ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ควรมีการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้
“ศาสนา” เป็นกระบวนการหนึ่งในการ “พัฒนาศักยภาพของผู้พิการ” ทุกด้าน โดยเฉพาะการ
พัฒนาทางด้านจิตใจ สติปัญญา พฤติกรรม คุณธรรม และการดาเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควรอย่าง
เป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับในสังคม ๒ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง เพื่อ
ทาให้เยาวชนที่พิการมีความสมบรูณ์ในวุฒิภาวะทางอารมณ์มากขึ้น มีความสุขและมีพัฒนาการ
ทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ สังคม ทัศนคติ รวมถึงทางมองโลกในแง่ดี อันจะส่งผล
ให้เยาวชนมีภาวะจิตใจที่เข้มแข็ง มีความแข็งแกร่งภายในและตระหนักถึงคุณค่าในตนเองมาก
ยิ่งขึ้น
๒.วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
๑. เพื่อเปรียบเทียบผลของการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงพุทธต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของเด็กที่พิการทางร่างกายก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
๒. เพื่อเปรียบเทียบผลของการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงพุทธต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของเด็กที่พิการทางร่างกายระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมกับกลุ่มที่ไม่เข้าร่วม
๓.วิธีดำเนินกำรวิจัย
รูป แบบการวิจั ยเรื่ อง “ผลของการเข้าร่ว มกิจกรรมเชิงพุทธต่อการเห็ นคุณค่าใน
ตนเองของเด็กที่พิการทางร่างกาย”เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research)
แบบ Pretest-posttest design
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ

๑

พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฏก, (กรุงเทพมหานคร:
ธรรมสภา. ๒๕๔๒), หน้า ๓๗.
๒
พวงแก้ว กิจธรรม, มูลนิธิผู้พิการไทย, บทควำม. [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://
www.tddf.or.th, [๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘].
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ศึกษาจากเอกสารรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิได้แก่พระไตรปิฎก ฉบับ
ภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ยและศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสารชั้น ทุติยภูมิได้แก่
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากหนังสือวิทยานิพนธ์งานวิจัยเอกสารสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธและ
วารสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เยาวชนซึ่งเป็นเด็กที่มีความพิการทางร่างกายโดยมี
ลักษณะของร่างกายที่ไม่สมส่วน อาศัยอยู่ บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด นนทบุรี จานวน ๒๐ คน
ผู้เข้ำร่วมกำรวิจัย
ผู้เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ คือ เยาวชนบ้านนนทภูมิ จานวน ๒๐ คน ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น
๒ กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มที่เลือกแบบเจาะจงเพื่อให้ทั้งสองกลุ่มมี
คุณสมบัติไม่แตกต่างกัน โดยใช้การสุ่มแบบง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
ตอนที่ ๑ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ระดับวัย คะแนนเฉลี่ย
ทางการศึกษา ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
จานวน ๓ ข้อ
ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของการเห็นคุณค่าในตนเอง มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Ratingscale) ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปลานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .๗๓๒
ตอนที่ ๓ ข้อมูล เกี่ย วกับการมีพละ ๕ มีลั กษณะเป็น แบบมาตราส่ว นประเมิน ค่า
(Ratingscale) ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปลานกลาง น้อย น้อยที่สุด ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ เท่ากับ .๙๑๙
ตอนที่ ๔ กิจกรรมเชิงพุทธต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง มีจานวน ๑๑ กิจกรรม
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรม โดยใช้
กิจ กรรมกลุ่ มในการพัฒ นาการเห็ น คุณค่า ในตนเอง โดยกาหนดเนื้อหาและขั้นตอนการให้
คาปรึกษาให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้า
ตำรำง กิจกรรมเชิงพุทธต่อการเห็นคุณค่าในตนเองการประยุกต์หลักธรรม พละ ๕
ในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองระยะเวลา ๒ สัปดาห์

50

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

ครั้งที่
๑

กิจกรรม
วัตถุประสงค์
๑,๒ ความเชื่อมั่นต่อในตนเอง
(Confidence)
ลักษณะของกิจกรรมจะเน้น
การสารวจตนเอง
๒
๓,๔ ความเพียร (Energy ; Effort)
ลักษณะของกิจกรรม อธิบาย
ประสบการณ์ที่เคยใช้ความ
เพียร ทั้งทางด้านการศึกษา
หรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๓
๕,๖ การควบคุมตนเอง
(Mindfulness)
ลักษณะของกิจกรรม การ
สารวจตัวเองเกี่ยวกับการแสดง
อารมณ์ที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้
รับรู้ภาวะอารมณ์ของตนเอง
๔
๗,๘ ความตั้งใจ มีจิตใจที่แน่วแน่
(Concentration)
ลักษณะของกิจกรรม ฝึกการจด
จออยู่กับงานหรือสิ่งใดเป็น
เวลานาน
๕ ๙,๑๐ ความรู้ (Wisdom ;
Understanding )
ลักษณะของกิจกรรม การให้
รับรู้ความเป็นจริง เข้าในสิ่งที่
เป็นจริงยอมรับหรือไม่คาดหวัง
จนเกินความเป็นไปได้
๖ ๑๑
ความรู้ (Wisdom ;
Understanding )
ลักษณะของกิจกรรม เรียนรู้
นอกสถานที่

หลักธรรม
สัทธาพละ
วิริยะพละ

สติพละ

สมาธิพละ

ปัญญาพละ

ปัญญาพละ

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
๑. นาแบบสอบถามมาตรวจสอบให้คะแนนแล้วนาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดย
เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
๒. การวิเคราะห์ ผ ลระดับ การเห็ น คุ ณค่าในตนเอง และระดับการมีพละ ๕ ของ
เยาวชนบ้านนนทภูมิทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง และระดับการมี
พละ๕ หลังการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงพุทธต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
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ควบคุม เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการของการเห็นคุณค่าในตนเอง และ
ระดับการมีพละ ๕ ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงพุทธต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของ
กลุ่มทดลอง
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
โดยการใช้การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เสนอข้อมูล ดังนี้
๑) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อหาค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้
สาหรับอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของประชากร หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) ใช้อธิบายถึง พฤติกรรมและความเข้าใจความจริงของชีวิต
๒) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห์ ค่าคะแนนความเข้า
ใจความจริงของชีวิตเปรียบเทียบความแตกต่าง t-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน
๔.สรุปผลกำรวิจัย
๑) กำรทดสอบสมมติฐำนทำงสถิติ
วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของสมมติฐานข้อที่ ๑ ระดับการมีพละ ๕
ของ เยาวชนบ้านนนทภูมิกลุ่มทดลองในระยะหลังเข้าร่วมกิจกรรม พบว่าสูงกว่า เยาวชนบ้านน
นทภูมิกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ ๒ เยาวชนบ้ า นนนทภู มิ ก ลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเชิงพุทธต่อการเห็นคุณค่าในตนเองในระยะหลังการทดลองมีระดับการเห็นคุณค่าใน
ตนเองแตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์ ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของสมติฐ านข้อที่ ๒ การเห็ น
คุณค่าในตนเอง ของ เยาวชนบ้านนนทภูมิกลุ่มทดลองในระยะหลั งเข้าร่วมกิจกรรม พบว่าสูง
กว่า เยาวชนบ้านนนทภูมิกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
สมมติฐานข้อที่ ๓ เยาวชนบ้านนนทภูมิกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงพุทธต่อการ
พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง มีระดับการมีพละ๕ ที่แตกต่างกัน ในระยะก่อนการทดลอง
จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของสมมติฐานข้อที่ ๓ ระดับการมี
พละ๕ ในระยะก่อนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มทดลอง พบว่าเยาวชนบ้านนนภูมิในกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนค่าเฉลี่ย ระดับการมีพละ๕ หลังการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๑
สมติฐานที่ข้อที่ ๔ เยาวชนบ้านนนทภูมิกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงพุทธต่อการ
พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง ที่แตกต่างกัน ในระยะก่อนการ
ทดลอง
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จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของสมมติฐ านข้อที่ ๔ การเห็ น
คุณค่าในตนเอง ในระยะก่อนและหลั งการเข้าร่ ว มกิจกรรมของกลุ่ มทดลอง พบว่าเยาวชน
บ้านนนภูมิในกลุ่มทดลองมีคะแนนค่าเฉลี่ย การเห็นคุณค่าในตนเอง หลังการเข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
๕.อภิปรำยผลกำรวิจัย
เยาวชนบ้านนนทภูมิกลุ่มตัวอย่างมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองระดับใด
จากผลการศึกษาพบว่า เยาวชนบ้านนนทภูมิกลุ่มตัวอย่างมีระดับการเห็นคุณค่าใน
ตนเองระดับปานกลาง โดยทั้งสองกลุ่มทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีระดับค่าการเห็นคุณค่า
ในตนเองที่เป็นระดับการเห็นคุณค่าในตนเองระดับปานกลาง อธิบายได้ว่าระดับการเห็นคุณค่า
ในตนเองของเยาวชนบ้านนนทภูมิอยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากในขณะอยู่ นั้นจะต้องอยู่
ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ทาให้มีปัญหาเรื่องของการปรับตัว และการควบคุมอารมณ์ของตนเอง
นอกจากนี้เยาวชนบ้านนนทภูมิ มักมองตนเองในด้านลบ คิดว่าตนเองด้อยค่าขาดความเชื่อมั่น
ในตนเอง มีปัญหาด้านการปรับตัว สอดคล้องกับแนวคิดของคูเปอร์สมิท ๓ ที่กล่าวว่าปัจจัย
ภายในของบุคคลมีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองในเรื่องของภาวะทางอารมณ์ (affective
stage) เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจ ความรู้สึกเป็นสุข ความวิตกกังวลของบุคคล ซึ่ง
เกิดจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น แล้วส่งผลต่อการเปรียบเทียบและประเมินตนเอง
บุคคลที่ประเมินตนเองในทางลบจะมองตนเองว่าไร้ความสามารถ ไร้สมรรถภาพ จึงรู้สึกด้อย
วิตกกังวลและไม่มีความพึงพอใจในตนเอง จึงอาจทาให้ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่า อย่างไรก็
ตามภายหลังการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง ๓.๓๑๑ คะแนน ซึ่ง
เป็นการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มควบคุมพบว่ามีระดับค่าความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเอง ซึ่งเป็นการเห็นคุณค่าในตนเองในระดับเดิมคือปานกลาง
๒) การศึกษาระดับการเห็นคุ ณค่าในตนเองของเยาวชนบ้านนนทภูมิระหว่างกลุ่ม
ควบคุมกับกลุ่มทดลองหลังการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงพุทธต่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง
แตกต่างกัน
ผลการศึกษา พบว่า เยาวชนบ้านนนทภูมิกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีระดับการ
เห็นคุณค่าในตนเองแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยระดับการเห็น คุณค่าในตนเองแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ซึ่งผลทดสอบเป็นไปตามสมมติฐานที่ ๔ เยาวชนบ้านนนทภูมิ
กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงพุทธต่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง มีระดับการเห็น
คุณค่าในตนเอง ในระยะก่อนการทดลองที่แตกต่างกัน
๓

Coopersmith, S., Self-Esteem Inventory, (San-Francisco: Consulting
Psychologists Press Inc, 1984) p. 14.
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การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง
พบว่ากิจกรรมเชิงพุทธต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนบ้านนนทภูมิมีคะแนน
การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นการประเมินคุณค่าของตนเองและทัศนคติที่มีต่อตนเองในด้านการ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับเกี่ยวกับตนเอง ทาให้บุคคลนั้นรู้สึกว่าตนมีความสามารถ และความสาคัญ
สามารถจะประสบความสาเร็จและมีคุณค่า สังเกตได้จากคาพูดและพฤติกรรมที่แสดงออก ๔
เยาวชนที่เห็นคุณค่าในตนเองจะมีความมั่นใจในการทางาน การปฏิบัติตน ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกันกับแนวคิดของโกลแมน พบว่า ความภาคภูมิใจในตนเองมีพื้นฐานมาจากการเห็น
คุณค่าในตนเอง๕
การที่เยาวชนบ้านนนทภูมิกลุ่มทดลอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงพุทธต่อการเห็นคุณค่า
ในตนเองและได้รั บฟังปัญหาคนอื่น ได้รับฟังความคิดเห็ น การยกย่องชื่นชมและความคิดที่
แตกต่างไปจากคนอื่นเกิดความเข้าใจ การยอมรับในความแตกต่างของแต่ละคนทาให้เยาวชน
บ้านนนทภูมิได้ตระหนั กในศักยภาพที่มีอยู่ของตน และพัฒ นาได้เต็มความสามรถเพื่อจะได้
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตต่อไปในอนาคตอย่างมีเป้าหมาย ให้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
เชื่อมั่นในตนเองและความภาคภูมิใจ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองสูงและต่าจากการศึกษาของ เกียรติวรรณ อมำตยกุล พบว่า บุคคลที่รู้สึกว่าตัวเองมี
คุ ณ ค่ า จะมี ค วามคิ ด อิ ส ระที่ ไ ม่ ยึ ด ติ ด อยู่ ใ นกรอบ กฎเกณฑ์ ใ ดๆ รู้ จั ก เลื อ ก รู้ จั ก ตั ด สิ น ใจ
รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้เลือก เมื่อความต้องการได้พัฒนาไปสู่ชั้นที่สูงจะพบว่า ความต้องการ
ที่จะพึ่งพาคนอื่นเป็นภาระแก่คนอื่นน้ อยลง มีแนวทางชีวิตที่เป็นตัวเองมากขึ้น มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์รู้จักใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา ตัดสินใจทาอะไรด้วยตัวเอง และสามารถมีชีวิตอยู่ได้
อย่างมีความสุขได้ด้วยตนเอง ๖ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ อังกะสิทธิ์ พบว่า การ
เห็นคุณค่าในตนเอง คือ การที่บุคคลนั้ นสามารถวิเคราะห์ตนเองแล้วพบว่า ตนเองดี มีคุณค่ามี
ความสามารถในการที่จะกระทาสิ่งต่างๆ แล้วประสบความสาเร็จตามที่ตนคาดหวังไว้ และพึง
พอใจในการกระทาของตนเองรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญซึ่งต้องอาศัยการผสมผสาน บูรณาการ
ของทักษะทางด้านการคิดให้เกิดปัญญาทางสังคม ทางพฤติ กรรมร่วมกัน๗ สอดคล้องกับ ชนัฐ
ชำร์ เขียวชะอุ่ม พบว่า อิทธิพลของกลุ่มมีผลต่อพฤติกรรมของสมาชิก คือ กระตุ้นให้เกิด
๔

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕.
Golemen, D., Working with Emotional Intelligence, (New York: Bantan
Books, 1998), p. 24.
๖
เกียรติวรรณ อมาตยกุล, การศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดของมาสโลว์ , วำรสำรครุสำสตร์,
เล่มที่ ๑๓ ฉบับที่๒ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๒๗), หน้า ๑๕-๑๖.
๗
กนกวรรณ อังกะสิทธิ์, “พฤติกรรมสุขภาพและการการเห็นคุณค่าในตนเองของคนพิการ”
วิทยำนิพนธ์ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
๒๕๔๐) หน้า ๑๖.
๕
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กาลังใจแก่สมาชิก การได้แสดงออก ทาให้มีความกระตือรือร้น เกิดการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ ลด
ความคับข้องใจไม่ประพฤติออกนอกลู่นอกทาง เสริมสร้างสุขภาพทางกายและทางใจ การสร้าง
ความเข้าใจอัน ดีต่อกัน มีการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ทาให้
สมาชิกเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีค่า และเป็นที่ต้องการ ๘ สอดคล้องกับ ยุทธกำร โสเมือง ที่
พบว่า การเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่ มทางสังคม และความสามารถทางสติปัญญา ที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการโดยระดมความคิด นั้นทาให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงออก ภายใต้ความรับผิดชอบตาม
แนวคิดของกลุ่ม๙ สอดคล้องกับ ปรำรถนำ ไชยประเสริฐ ที่กล่าวว่า การแสดงความคิดเห็น ได้
รู้จักการวิเคราะห์ การอภิปรายร่วมกัน ทาให้รู้จักตนเอง มองตนเองและผู้อื่นในด้านบวก ๑๐และ
สอดคล้องกับ อำรุณี ไทยบัณฑิตย์ ได้เสนอการสอนให้คิดเป็น ตามแนวพุทธวิธีสอนนาไปใช้โดย
จัดให้สอดคล้องกับวิธีสมัยปัจจุบัน ซึ่งมีวิธีการ เช่น วิธีการแบบสืบสวนสอบสวน วิธีการพัฒนา
เหตุผลเชิงจริยธรรม วิธีการปรับพฤติกรรม พร้อมกันนี้ก็ได้นาเสนอรูปแบบกระบวนการสอนให้
คิดตามเหตุพุทธวิธีประยุกต์เน้นการมีส่วนร่วม การฝึกปฏิบัติและการนาไปใช้ในชีวิตจริงให้
เยาวชนได้เห็น ได้คิด ได้ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ และแก้ไข
ปัญหาได้ เยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงพุทธต่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองที่สามารถ
ใช้ทักษะการคิด เพื่อให้เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองได้อยู่ตลอดเวลา นั้นแสดงให้เห็นว่าการฝึก
คิดแบบโยนิโสมนสิการมาประยุกต์ ส่งผลต่อคุณลักษณะการเรียนรู้เรื่องของชีวิต สังคม และ
เข้าใจเหตุและผลต่างๆ ที่ดีด้วยตนเอง๑๑ ตลอดจนสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทรี ศุภรบุณย์
พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นความรู้สึกความเชื่อโดยมีการประเมินผ่านตนเองเกี่ยวกับด้าน
ความสามารถ ความคิด ค่านิยมและเป็นผลสรุปของความสาเร็จ การรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกพัฒนาการในทุกช่วงวัยหากได้รับการส่งเสริมให้ได้รับประสบการณ์ที่
๘

ชนัฐชาร์ เขียวชะอุ่ม , “ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของนักเรียนชั้นปะถมศึกษาปีที่ ๕ ที่มีสนับสนุนจากเพื่อนแตกต่างกัน ”, ปริญญำนิพนธ์ศึกษำศำสตร
มหำบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๙) หน้า ๙๒.
๙
ยุทธการ โสเมือง, “ผลของการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของเยาวชนและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชนและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น ”, วิทยำนิพนธ์
ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สาขาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
๒๕๔๔), หน้า ๒๑.
๑๐
ปรารถนา ไชยประเสริฐ, “การทากิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนตนเองของ
นักเรียนชาติพันธุ์ชาวเขา ช่วงชั้นที่ ๓ โรงเรียน วัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ ”, วิทยำนิพนธ์ศึกษำศำสตร
มหำบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓),
หน้า ๕๑.
๑๑
อารุณี ไทยบัณฑิตย์, “การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ท่าสอนโดยการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ”, ปริญญำนิพนธ์ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ, ๒๕๔๕), หน้า ๔๑.
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ดี๑๒ สอดคล้องกับ บุปผำ อยู่ยืด พบว่า การสารวจตนเองในแต่ละด้านของชีวิตตามความเป็น
จริง และการตั้งเป้าหมายหรือการระลึกถึงสิ่งที่ทาสาเร็จแล้วจะเป็นการให้กาลังใจและชื่นชนใน
ตัวเอง เพื่อสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง
นอกจากนี้ จ ากการศึ ก ษาของ โมไณย อภิ ศั ก ดิ์ ม นตรี พบว่ า การจั ด โปรแกรม
พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ในเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สามารถเสริมสร้างการเห็นคุณค่า
ในตนเอง ซึ่งน่าจะเนื่องมากจากการที่กลุ่มหลากหลาย มุ่งพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
โดยสมาชิ ก ในกลุ่ ม จะได้ รั บ การเรี ย นรู้ ลั ก ษณะต่ า งๆ เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก แลกเปลี่ ย น
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พระฉัตรชัย ติกฺขปญฺโ (โพธิจักร) 
บทคัดย่อ
การวิจั ย นี้ มีวั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ๑. เพื่ อ ศึ กษาความฉลาดทางอารมณ์ข องนั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาชั้นที่ ๔ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๒. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับปัจจัยจิตสังคมที่เกี่ยวข้องของนักเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นที่ ๔ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ๓. เพื่อศึกษาปัจจัยจิตสังคมที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้ นที่
๔ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
๓ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จานวน ๔๕๐ คน เครื่องมือสาหรับเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติ
ที่ใช้ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที One Way ANOVA และ
สัมประสิทธิ์ส หสั มพัน ธ์แบบเพีย ร์ สั น จากผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ทั่ว ไป พบว่า ๑)กลุ่ มตัว อย่าง
นักเรียนเป็นเพศชายเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๐ ในส่วนลาดับการเกิดส่วนใหญ่เป็นลูกคน
แรก คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๐ บิดามารดาอยู่ร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๐ สถานะเศรษฐกิจของ
ครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๐ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่วนใหญ่อยู่ที่
ระดับ ๒.๕๐-๓.๔๙ คิดเป็ นร้อยละ ๕๑.๑๐ ๒) ระดับการรับรู้ปั จจัยจิตสังคม นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มี
ระดับการรับรู้ปัจจัยจิตสังคม ด้านวิธีการอบรมเลี้ยงดูมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๙,
S .D. = .๕๒๙) ด้านสัมพันธภาพภายในครอบครัวมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X = ๓.๖๗, S .D. = .
๖๓๑) ด้านสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X = ๓.๗๑, S.D. = .๖๐๑) ด้าน
พฤติกรรมการสอนของครูมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X = ๓.๗๑, S.D. = .๖๐๑) ๓) ระดับการรับรู้
ความฉลาดทางอารมณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ดังนี้ ความฉลาดทางอารมณ์ด้าน
เก่งมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ( X = ๒.๕๐, S.D. = .๓๘๔) ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีมี
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ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ( X = ๒.๕๕, S.D. = .๔๑๙) ความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับปานกลาง ( X = ๒.๖๑, S.D. = .๔๕๕) ความฉลาดทางอารมณ์โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับปานกลาง ( X = ๒.๕๕, S.D. = .๓๕๙)
คำสำคัญ: ปัจจัยจิตสังคม
ABSTRACT
The purposes of this research were (1) to study Emotional Quotient (EQ)
of fourth year class students of secondary schools In Secondary Education Service
Area 3, Nonthaburi Province; (2) to study factors affecting to Emotional Quotient
(EQ) of fourth year class students of secondary schools In Secondary Education
Service Area 3, Nonthaburi. The research samples were 450 Fourth Year Class
Students of Secondary Schools in Secondary Education Service Area 3, Nonthaburi.
The research instrument was the questionnaire and statistics for data analysis was
the frequency, percentage, mean, t-test, and One Way ANOVA and Pearson's
correlation coefficient.1) General Data The result of general data revealed that most
of samples are male, (51.40), first child, (35.10%), marital status of their parents are
living together, (66.30%), their family financial incomes are medium (95.10%), and of
Grade Point Average (GPA) of them is 2.50 – 3.49, (51.10%). 2) The levels of PsychoSocial Factors. It found that the average level of nurture is moderate ( = 3.49, =
.529), the average level of family relationship is high ( = 3.67, = .631), the average
of level friend relationship is high ( = 3.71, = .601), and the average level of
teaching behavior of teachers is high ( = 3.71, = .601) 3) The levels of Emotional
Quotient (EQ) It found that the average level of smartness aspect is moderate ( =
2.50, = .384), the average level of goodness aspect is moderate ( = 2.55, = .419),
and the average of Emotion Quotient (EQ) is moderate ( = 2.61, = .455). Overall of
the average of level Emotional Quotient (EQ) is moderate ( = 2.55, = .359).
Keywords: Psycho-social factors
๑.บทนำ

สังคมโลกปัจจุบันมีการพัฒนาและให้ความสาคัญทางด้านวัตถุอย่างมาก จึงทาให้สภาพ
สังคมมีการแข่งขันกันในหลายๆด้าน เช่นด้านเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
ด้านวิชาการ การกีฬาด้านดนตรี ด้านธุรกิจบันเทิง ด้านการเรียน และการทางานในหน่วยงานต่างๆ
แต่ความเป็นจริงประการหนึ่งคือ การที่บุคคลในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั้น จาเป็นต้อง
มี ก ารช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ท างานตามหน้ า ที่ แ ละตามบทบาทที่ ไ ด้ รั บ รวมทั้ ง ใช้ ค วามรู้
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ความสามารถที่ได้รับการสะสมมานานทางานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และ
ปัจ จัย ส าคัญที่ช่วยให้คนเราประสบความส าเร็จในการอยู่ร่ว มกันและการดารงชีวิตในสั งคมนั้น
จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆปัจจัยได้แก่ความรู้ตัวการประมาณตัวอย่างถูกต้องรู้จักข่มใจเอาใจเขา
มาใส่ใจเราเมื่อโกรธก็ไม่แสดงอารมณ์รุนแรงมีระเบียบวินัยกับตนเองขยันหมั่นเพียรไม่ล้มเลิกการ
ทางานสิ่งใดง่ายๆและมีความกระตือรือร้นรวมทั้งความสามารถในการเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี
ในสภาพสังคมปั จจุ บัน ๑ ทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การ
ดาเนินชีวิตของคนทั่วไป ซึ่งเยาวชนเป็นกลุ่มสาคัญที่ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงนี้ นับตั้งแต่
การเลี้ยงดูในครอบครัวและส่งผลต่อเนื่องไปถึงระบบโรงเรียน ปัจจุบันปัญหาทางพฤติกรรมและ
ปัญหาทางสังคมมากขึ้น จึงจาเป็นที่จะต้องป้องกันปัญหาต่างๆโดยการส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพจิตที่
ดี ปั ญหาสุ ขภาพจิ ตของเยาวชนในปั จ จุบัน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหายาเสพติด ปัญหาพฤติกรรมและ
ค่านิยมทางเพศ ปัญหาการเรียน ทวีความรุ่นแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ้งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสั งคม เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญยิ่งในการพัฒนา
ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเยาวชนที่จะได้เป็ นกาลั งที่ส าคัญของประเทศชาติ ต่อไป จาก
รายงานประจาปี ก รมสุ ข ภาพจิ ต ปี งบประมาณ ๒๕๔๖ ระบุว่ าประชาชนผู้ ใช้ บ ริก ารสายด่ ว น
สุขภาพจิต ๑๖๖๗ ทั่วประเทศ ปัญหาที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ ปัญหา ความรู้
เรื่องเพศ ปัญหาความผิดปกติทางเพศ และปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น๒
วัยรุ่น เป็นวัยที่เชื่อมต่อระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับตัวอย่างมากทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความรู้ สึกที่เร็วต่อสิ่งเร้าซึ้งอยู่
รอบๆตัวที่แตกต่างกันออกไป ส่วนมากมักแสดงออกไปในทางที่รุ่นแรง จาเป็นมากที่ต้องทาความ
เข้าใจกับอารมณ์ของวัยรุ่น เพราะมิฉะนั้นแล้วจะเห็นพวกวัยรุ่นเป็นที่ผิดปกติจากคนอื่นไป วัยรุ่น
แบ่ ง ออกเป็ น ๔ ระยะ คื อ วั ย แรกรุ่ น วั ย รุ่ น ตอนต้ น วั ย รุ่ น ตอนกลาง และวั ย รุ่ น ตอนปลาย
โดยเฉพาะวัยรุ่นตอนต้นนั้น นักจิตวิทยาได้กล่าวถึงลักษณะอารมณ์ของวัยรุ่นตอนต้นไว้ว่า๓ เป็นวัยที่
มีอารมณ์รุ่นแรงการแสดงออกซึ้งอารมณ์ต่างๆก็เป็นไปโดยเปิดเผยตรงไปตรงมา อารมณ์ต่างๆเกิด
ง่ า ยเปลี่ ย นแปลงง่ า ย ซึ้ ง สาเหตุ ข องอารมณ์ เ ปลี่ ย นแปลงงายของวั ย รุ่ น ตอนตน ได้ แ ก่ ความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย การทางานของต่อมไร้ท่อ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนอกบ้านที่
ตนได้ร่วมด้วย เป็นสาเหตุของการทาให้เด็กวัยนี้ มีอารมณ์ไม่มั่นคง มีความเครียด หงุดหงิดรุ่นแรง
และเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
๑

กรมสุขภาพจิต, รำยงำนประจำปีกรมสุขภำพจิต ปีงบประมำณ ๒๕๔๖ กระทรวงสำธำรณสุข ,
(กรุงเทพมหานคร: กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๖), หน้า ๒๖-๓๑.
๒
กรมสุขภาพจิต, รำยงำนประจำปีกรมสุขภำพจิต ปีงบประมำณ ๒๕๔๖ กระทรวงสำธำรณสุข ,
(กรุงเทพมหานคร: กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๖), หน้า ๖๓.
๓
ประยูรศรี มณีสร, จิตวิทยำวัยรุ่น, พิมพ์ครั้งที่ ๓, ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว, (คณะครุ
ศาสตร์, สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์, วิทยาลัยครูจันทรเกษม, ๒๕๓๕), หน้า ๒๔-๒๗.

60

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

ลักษณะอารมณ์ของมนุษ ย์จ ะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามสภาพการณ์ตามความรู้คิดตาม
ความฉลาดคิดได้มนุษย์แต่ละคนจะมีปฏิภาณไหวพริบที่จะคิดแต่มีสติเท่าทันความรู้สึกนึกคิดของตน
ต่ า งกั น ไป ๔ คนที่ มี ค วามฉลาดทางปั ญ ญาสามารถคิ ด ได้ ฉั บ ไวแต่ ก ารมี ส ติ ที่ จ ะบริ ห ารจั ด การ
ความรู้ สึ กและอารมณ์ภ ายในตนและการบริห ารจั ดการการปฏิสั มพัน ธ์ร ะหว่างตนกับ ผู้ อื่น เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องของความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นของ
ตนเองอย่างฉลาดภายใต้ภาวะแรงกดดันต่างๆ ซึ่งความสามารถดังกล่าวเรียกได้ว่าเป็นความฉลาด
ทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
โกลด์แมน กล่าวว่าความฉลาดทางอารมณ์ถือเป็นความสามารถในการเรียนรู้อารมณ์
ความรู้สึกของตนและของผู้อื่นมีความระแวดระวังในอารมณ์ของตนมีสติรู้เท่าทันสาเหตุของอารมณ์
และความแปรผันด้านอารมณ์ของตนเป็นการเรียนรู้พูดคุยภายในตนบริหารจัดการอารมณ์ภาวะ
อารมณ์อุปนิสัยของตนไปในทางที่สร้างประโยชน์สร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่ตนเองในทางสร้างสรรค์การ
ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการสื่อสารทักษะในการบริหารจัดการความสัมพันธ์งาน
ในหน้าที่ของตนกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีการเอาใจเขามาใส่ใจเราและเป็นบุคคลที่มีไหวพริบของการ
รักษาความได้ดุลของเหตุผลกับอารมณ์ซึ่งส่งผลต่อความสาเร็จในการต่อกรกับข้อเรียกร้องและแรง
กดดันจากสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาคนเราเปรียบเทียบ “ความฉลาด” หรือ
สติปัญญาและความหวังความก้าวหน้าทางอาชีพการงานจากเชาว์ปัญญา (Intelligence Quotient)
หรือเรียกว่า I.Q.แต่ปัจจุบันนี้ความคิดนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า “จริงเพียงครึ่งเดียว” นักจิตวิทยา
เชื่อกันใหม่ว่า I.Q. เป็นส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient)
หรือ E.Q.๕ โดย อุษณีย์ โพธิสุข กล่าวว่าความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถที่จะรู้จักและ
เข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้ (คือแยกแยะอารมณ์เป็นต้นว่า รัก โกรธ เกลียด ไม่พอใจ เบื่อ
ฯลฯ) รวมถึงความสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ใช้ความสามารถทางอารมณ์สามารถปรับตัวปรับ
อารมณ์ให้เข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดีและเป็นประโยชน์ได้อย่างเหมาะเจาะถูกกาลเทศะ ๖
ปัจจุบันนี้จะพบว่ามีข่าวเกี่ยวกับฆ่าตัวตายทะเลาะวิวาทข่มขืนขว้างปากระจกรถ ยาเสพ
ติด อาชญากรรมต่างๆเกิดขึ้นเป็นประจาตามหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งหากวิเคราะห์ข่าวแล้วจะพบว่า
ส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นทั้งนั้นที่ก่อเหตุเนื่องจากต้องการอยากดังเอาแบบอย่างจากภาพยนตร์การ์ตูน
หรืออินเตอร์เน็ตจากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าความฉลาดทางอารมณ์ถือเป็นสิ่งสาคัญ เพราะ
เป็นตัวผลักดันให้คนแสดงออก ทั้งในสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตซึ่งอาจทาให้
ประสบความสาเร็จในชีวิตได้ห รือไม่ก็อาจทาให้ชีวิตประสบปัญหามากมาย ฉะนั้นคนเราจาเป็น
๔

วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, “เชาวน์อารมณ์ดัชนีวัดความสาเร็จในชีวิต ”, วำรสำรแนะแนวและจิตวิทยำ
กำรศึกษำ, เล่มที่ ๑ ฉบับที่ ๒, (๒๕๔๒): ๓๔.
๕
Goleman D., Emotional intelligence, Working with emotional intelligence, (New
York: Basic. 1998). p. 35.
๖
อุษณีย์ โพธิสุข, EQ ปัญญำนำมนุษย์ชำติ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: แฟมิลี่ไดเรคผล,
๒๕๔๒), หน้า ๑๙.
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จะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ร่วมด้วยโดยเฉพาะนักเรียน เพื่อป้องกันปัญหาอันเกิดจากอารมณ์
ของนักเรียนเอง และสามารถควบคุมอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ ดังนั้นจึงควรศึกษาว่าปัจจัยด้าน
ใดบ้างที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นแนวทาง
ในการเสริมสร้างและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนนั้นประสบความสาเร็จทั้ง
ในด้านการเรียน การประกอบอาชีพ การดารงชีวิตอยู่ในสังคม รวมถึงความสาเร็จในการใช้ชีวิต
ครอบครัว
ด้วยสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ความฉลาดทางอารมณ์มีความสาคัญต่อวัยรุ่นซึ่งเป็น
เด็กเยาวชนเป็นคนมีความสามารถปัญญาอย่างเดี่ยวต้องมีความฉลาดทางอารมณ์จะได้เจริญเติมโต
เป็ นผู้ ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถพิจารณาเหตุผล เป็นคนเก่งดีและมีความสุขในสั งคมและใน
ประชาติดังนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยจิตสังคมที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๒.วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
๑. เพื่อศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นที่ ๔ ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๒. เพื่อศึกษาปัจจัยจิตสังคมที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ชั้นที่ ๔ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๓.วิธีดำเนินกำรวิจัย
๑.กำรกำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ๔ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มี
โรงเรียนมัธยมศึกษา ๗ โรงเรียนประกอบด้วย คือ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จานวน ๔๕๔ คน
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จานวน ๓๙๘ คน โรงเรียนสตรีนนทบุรี จานวน ๔๑๖ คน โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จานวน ๔๓๓ คน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จานวน ๓๗๓ คน
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จานวน ๑๖๕ คน และโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จานวน ๒๘๔ คน รวมทั้งสิ้น
มีนักเรียนจานวน ๒,๕๒๓ คน
๒.ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย ๑)ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่เพศ ลาดับการเกิด ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสของ
บิดามารดา เศรษฐกิจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และปัจจัยจิตสังคม ๒) ตัวแปรตาม (Dependent
Variables) คือ ความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ด้านคือ ด้านดี ด้านเก่ง ด้านสุข
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ความฉลาดทางอารมณ์ ๓
ด้าน ที่ส ร้ างขึ้น ตามวัตถุป ระสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย
ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้าง
แบบสอบถามและคุณภาพเครื่องมือเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยเคร่งครัด
๓. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
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๑) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อหาค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้
สาหรับอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของประชากร หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ใช้อธิบายถึง ปัจจัยจิตสังคมที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาชั้นที่ ๔ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๒) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One
Way ANOVA) F-test, T-test เพื่อทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการ
รับรู้สาหรับนัยสาคัญสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ กาหนดไว้ที่ระดับ ๐.๐๕
๔.สรุปผลกำรวิจัย
๑.ข้อมูลทั่วไป
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ๑๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๐ เป็น
เพศหญิง ๑๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๐ ในด้านลาดับการเกิดพบว่าเป็นลูกคนแรก๑๒๓ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๕.๑๐ ลูกคนรอง ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๐ ลูกคนสุดท้อง ๙๗ คนคิดเป็นร้อยละ
๒๗.๗๐ และลูกคนเดียว ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ในด้านสถานภาพสมรสบิดามารดา พบว่า
บิดามารดาอยู่ร่วมกันจานวน ๒๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๐ บิดามารดาแยกกันอยู่จานวน ๓๙
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๐ บิดามารดาหย่าร้างกัน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๐ และบิดาหรือ
มารดาถึงแก่กรรมจานวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๐ ในด้านสถานะเศรษฐกิจของครอบครัว
พบว่า มีสถานะที่ไม่ดีจานวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๐ สถานะปานกลาง ๓๓๓ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๙๕.๑๐ สถานะดี ๙ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒.๖๐ ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าระดับ
๐.๐๐-๑.๔๙ จ านวน ๙ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒.๖๐ ระดับ ๑.๕๐-๒.๔๙ ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๖.๙๐ ระดับ ๒.๕๐-๓.๔๙ ๑๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๐ และระดับ ๓.๕๐-๔.๐๐ ๑๐๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๐
๒.ระดับกำรรับรู้ปัจจัยจิตสังคม
พบว่า นักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ ๔ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีระดับการรับรู้ปัจจัยจิตสังคมดังนี้ ด้านวิธีการอบรมเลี้ยงดูมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับปานกลาง ( = ๓.๔๙, = .๕๒๙) ด้านสัมพันธภาพภายในครอบครัวมีค่าเฉลี่ย
ในระดับ
มาก ( = ๓.๖๗, = .๖๓๑) ด้านสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( = ๓.๗๑, = .
๖๐๑) ด้านพฤติกรรมการสอนของครูมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( = ๓.๗๑, = .๖๐๑)
๓.ระดับกำรรับรู้ควำมฉลำดทำงด้ำนอำรมณ์
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุ รี มีระดับ ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งมี
ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ( = ๒.๕๐, = .๓๘๔) ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีมีค่าเฉลี่ยในระดับ
ปานกลาง ( =๒.๕๕, = .๔๑๙ ) ความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ( =

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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๒.๖๑, = .๔๕๕) ความฉลาดทางอารมณ์โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง( =๒.๕๕, = .
๓๕๙)
๔.ควำมแตกต่ำงในระดับกำรรับรู้ควำมฉลำดทำงอำรมณ์
เพศ : พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกัน
ลาดับการเกิด : พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่มีลาดับการเกิดต่างกันมีความฉลาดทาง
อารมณ์แตกต่างกัน โดยพบว่า ลูกคนแรกกับลูกคนรอง ลูกคนแรกกับลูกคนเดียว และลูกคนรองกับ
ลูกคนสุดท้อง มีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .
๐๕
สถานภาพการสมรสของบิดามารดา : พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่มีสถานภาพสมรสของ
บิดามารดาต่างกันมีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน
สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว : พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่มีสถานะเศรษฐกิจของ
ครอบครัวต่างกันมีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน
มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกัน โดยพบว่า ๐.๐๐-๑.๔๙ กับ ๑.๕๐-๒.๔๙ ๐.๐๐-๑.๔๙ กับ
๓.๕๐-๔.๐๐ ๑.๕๐-๒.๔๙ กับ ๒.๕๐-๓.๔๙ และ ๑.๕๐-๒.๔๙ กับ ๓.๕๐-๔๐๐ มีคะแนนเฉลี่ย
ความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
การอบรมเลี้ยงดู : พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูต่างกันมีความ
ฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกัน โดยพบว่า น้อยที่สุด -น้อย ปานกลางและมาก-มากที่สุด มีคะแนน
เฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
สัมพันธภาพในครอบครั ว : พบว่ากลุ่ มตัว อย่างนักเรียนที่มีสั มพันธภาพในครอบครัว
ต่างกันมีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน
พฤติกรรมการสอนของครู : พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่มีพฤติกรรมการสอนของครู
ต่างกันมีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน
๕.อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากข้อมูลทั่วไปนี้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างนักเรียนเพศชายจะตอบแบบสอบถาม
มากกว่ า เพศหญิ ง เนื่ อ งจาก ในการลงภาคสนามจริ ง จะพบว่ า นั ก เรี ย นเพศชายมั ก จะมี ค วาม
กระตือรือร้นในการแสดงออกมากกว่าเพศหญิงและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้วิจัยมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด
แต่อย่างไรก็ตามสั ดส่วนการเก็บข้อมูลระหว่างเพศเป็นไปตามระเบียบวิธีทุกประการ ดังจะเห็นได้
จากสัดส่วนที่มีความใกล้เคียงกัน ในด้านลาดับการเกิดส่วนใหญ่เป็นลูกคนแรก ในขณะที่ลูกคนรองมี
ร้อยละ ๑๕.๑๐ ลูกคนสุดท้องร้อยละ ๒๗.๗๐ และลูกคนเดียวร้อยละ ๒๒.๐๐ ซึ่งสัดส่วนของลาดับ
การเกิดนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่มีในทุกพื้นที่หรือทุกโรงเรียน ในด้านสถานสมรสของบิดามารดาจะ
ไล่เรียงลาดับกันไป โดยบิดามารดาอยู่ร่วมกันมีร้อยละ ๖๖.๓๐ บิดามารดาแยกกันอยู่ มีร้อยละ
๑๑.๑๐ บิดามารดาอย่าร้างกันมีร้อยละ ๑๔.๙๐ และบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมมีร้อยละ ๗.๗๐
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จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงครอบครัวของนักเรียนโดยส่วนใหญ่ยังมีความอบอุ่นและมีความพร้อม
ดูแลนักเรียน แต่มีเพียงบางส่วนที่ครอบครัวอาจเสียเสาหลักหรือสูญเสียบุคคลสาคัญอันอาจจะ
นาไปสู่เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ในด้านสถานะเศรษฐกิจของครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลางและลดลงมาเป็นดีและไม่ดี คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๐ ๒.๖ และ ๒.๓๐ ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นว่า
เด็กนักเรียนมาจากครอบครัวระดับปานกลางซึ่งไม่เอนเอียงไปในระดับสูงหรือต่าไปซึ่งเป็นมาตรฐาน
ส่วนใหญ่ของโรงเรียนทั่วไป และในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางซึ่งบ่ง
ชี้ให้เห็นถึงโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนไม่เน้นนักในด้านวิชาการมากนักแต่ให้ความสาคัญด้าน
อารมณ์และพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่ออารมณ์ด้วย
ในส่วนของระดับการรับรู้ปัจจัยจิตสังคมนั้นพบว่า ไม่ว่าจะเป็นตัวแปรด้านวิธีการเลี้ยงดู
สัมพันธภาพภายในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างเพื่อน และพฤติกรรมการสอนของครูล้วนแล้วแต่
มีระดับการรับรู้ปานกลางทั้งสิ้นเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยภายนอกตัวนักเรียนที่อาศัยการบ่ม
เพาะในอีกหลายๆด้านสาหรับการเข้าถึงปัจจัยเหล่านี้ ซึ่งสุภาพรรณ โคตรจรัส ได้กล่าวว่าในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กย่อมมีการถ่ายทอดลั กษณะและมาตรฐานต่างๆในสังคมให้แก่เด็กโดยกระบวนการ
เสริมแรงและการเรียนรู้โดยการเลียนแบบเด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆของบิดา
มารดาหรือผู้ที่เลี้ยงดูมากกว่าที่จะทาตามคาสอนดังนั้นทัศนคติและการเป็นตัวแบบของบิดามารดา
ตลอดจนการถือตนตามแบบของเด็กมีผลต่อพัฒนาการทางบุคลิกภาพของเด็กเป็นอย่างยิ่งหากพ่อ
แม่มีการอบรมสั่งสอนที่ไม่เหมาะสมก็จะทาให้เด็กมีความสับสนไม่เข้าใจและไม่สามารถพัฒนาตัว
แบบ (Image) ให้เกิดขึ้นในใจตนเองได้ ๗ เป็นต้น ในส่วนสัมพันธภาพภายในครอบครัวนั้น เป็นตัว
แปรที่สาคัญมากทีเดียวเนื่องจากเด็กนักเรียนจะต้องอาศัยหน่วยปฐมภูมินี้ในการหล่อหลอมความ
เป็นตัวตนของตนเอง พ่อแม่หรือญาติพี่น้องควรที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีต่อตัวเด็กเองเพื่อให้การพัฒนา
ต่างๆเป็นไปอย่างสมบูรณ์ดังที่ จันทิราและอมรกุล ได้กล่าวให้เห็นถึงความสาคัญของสัมพันธภาพใน
ครองครัวว่าปัจจัย ที่มีอิทธิพลที่ สาคัญที่สุดต่อครอบครัวคือการมีสายสัมพันธ์อันดีระหว่างบิดา
มารดาและบุตรมีความรักความอบอุ่นต่อกันและภายในครอบครัวต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีเวลามี
ความอดทนมี ก ารสร้ า งความผู ก พั น ที่ ก ระชั บ และมั่ น คงมี ค วามเข้ า ใจต่ อ กั น และกั น ๘ ในส่ ว น
สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนนั้นพบว่ ามีระดับการรับรู้ปานกลาง เหตุที่เป็นดังนี้เพราะปัจจัยตัวนี้มัก
อาศัยเหตุอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหรือความสนิทของตัวเด็กเองและรวมถึงการ
รั บ รู้ ด้ า นอื่ น ๆ ดั ง ที่ จั น ทราภา พู ล สนอง ได้ ก ล่ า วให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของปั จ จั ย ด้ า นนี้ ว่ า
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนหมายถึงพฤติกรรมที่นักเรียนและเพื่อนปฏิบัติต่อกันทั้งในและ
นอกห้องเรียนมีความใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งกันและกันการทากิจกรรมต่างๆร่วมกันในกลุ่มเพื่อนการ
ช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันห่วงใยซึ่งกันและกันความไว้วางใจซึ่งกันและกันการแลกเปลี่ยนความ
๗

สุภาพรรณ โคตรจรัส, สุขภำพจิต, จิตวิทยำในกำรดำรงชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยา
คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๓๖.
๘
จันทิรา ปัทมมิตรและ อมรกุล อินโอชานนท์,“การสื่อสารในครอบครัว”, วำรสำรสถำบันสุขภำพจิต
, ปีที่ ๒ ฉบับ ๒ (๒๕๓๗), หน้า ๑๑.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

65

คิดเห็นทั้งด้านการเรียนและด้านทั่วไป๙ ในด้านพฤติกรรมการสอนของครูพบว่าเด็กนักเรียนมีการรับ
รู้อยู่ในระดับปานกลางซึ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงการรับรู้พฤติกรรมการสอนของครูว่าเป็นเช่นไร ซึ่งปัจจัยนี้มี
ความสาคัญมาก ดังที่ เกษสุดา ไชยวงศ์ ได้กล่าวไว้พอสรุปได้ว่าพฤติกรรมการสอนคือการกระทา
หรือกิจกรรมที่ครูแสดงออกเพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนในด้านความรู้เจตคติและทักษะตามจุดมุ่งหมายที่
วางไว้ในกลุ่ มวิชาต่างๆเป็ น การกระทาที่ครูแสดงออกซึ่งมีผ ลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมี
จุดหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์อันจะเป็นผลให้ผู้เรียนเกิดการเรี ยนรู้ได้ง่ายและเร็ว
ขึ้ น ทั้ ง ยั ง ส่ ง เสริ ม หรื อ อ านวยการให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ จริ ญ งอกงามทั้ ง ทางร่ า งกายอารมณ์ สั ง คมและ
สติปัญญาและสามารถปรับปรุงตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขกล่าวคือพฤติกรรมการเรียน
จะด าเนิ น ไปด้ ว ยดี นั้ น ย่ อ มจะต้ อ งอาศั ย พฤติ ก รรมการสอนที่ ดี ข องครู ด้ ว ยดั ง นั้ น เมื่ อ กล่ า วถึ ง
พฤติกรรมการสอนจึงหมายถึงการกระทาอาการหรือกิจกรรมที่ครูแสดงออกทุกๆอย่างที่มีอิทธิพลต่อ
การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น ๑๐ ดั งนั้ น พฤติ กรรมการสอนของครูจึ งเป็น ตัว แปรที่ ส่ ง ผลให้ นัก เรี ยนมี
พฤติกรรมรักการเรียนรู้ได้ เป็นต้น
ในส่ ว นของการรั บ รู้ ค วามฉลาดทางอารมณ์ พ บว่ า อยู่ ใ นระดั บ ปานกลางทั้ ง สิ้ น
องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ที่ประกอบด้วยด้านเก่ง ด้านดี และด้านมีสุข ซึ่งจาเป็นที่เรา
จะต้องพิจ ารณาเป็ นรายด้านจึ งจะเห็ น ได้กระจ่าง กล่ าวคือ ในด้านเก่งนั้น นักเรียนมีความเก่ง
พอสมควรในการจัดการกับอารมณ์ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่เก่งจนถึงจัดการได้อย่างยอด
เยี่ยมหรือต่าเกินไป เหตุที่เป็นดังนี้เพราะผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ตนเองได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิ
ภาวะพอสมควร เด็กนักเรียนวัยนี้จึงยังมีวุฒิภาวะที่เป็นเด็กอยู่ค่อนข้างมาก ดังนั้นความเก่งด้านการ
จัดการกับอารมณ์จึงอาจยังไม่เท่าเทียมกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ในส่วนของด้านดีนั้น ก็อยู่ในระดับปาน
กลาง เหตุที่เป็นดังนี้เพราะว่า เด็กนักเรียนเป็นวัยเริ่มต้นของการพัฒนาความสามารถในการควบคุม
อารมณ์และความต้องการของตนเองรู้จักเห็นใจผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึ่งไม่ใช่อยู่
ในระดับของผู้ที่จัดเจนในการจัดการอารมณ์ทัดเทียมผู้ใหญ่เป็นต้น ในด้านสุขนั้นพบว่านักเรียนโดย
ส่วนใหญ่ มีการรับรู้ในระดับปานกลาง ซึ่งความสุขในด้านนี้หมายถึง ความสามารถในการดาเนิน
ชีวิตอย่างเป็นสุขมีความภูมิใจในตนเองพอใจในชีวิตและมีค วามสุขสงบทางใจความภูมิใจในตนเอง
เห็นคุณค่าในตนเองเชื่อมั่นในตนเอง
องค์ประกอบของเชาวน์อารมณ์ด้านความภูมิใจในตนเองพัฒนาจากองค์ประกอบด้าน
ความมั่ น ใจในตนเองมั่ น ใจในความสามารถและคุ ณ ค่ า ของตน ( Self-confidence) ซึ่ ง เป็ น
๙

จันทราภา พูลสนอง, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกั บเชาว์ปัญญาทาง
อารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ”, ปริญญำนิพนธ์กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำจิตวิทยำกำรแนะแนว,
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๖), บทคัดย่อ.
๑๐
เกษสุดา ไชยวงศ์, “พฤติกรรมการสอนของครูวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ ๓ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร”, ปริญญำนิพนธ์กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิจัยและประเมินผล
กำรศึกษำ,(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘).
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ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

องค์ ป ระกอบย่ อ ยขององค์ ป ระกอบด้ า นการตระหนั ก รู้ ต นเอง (Self-awareness) ของทฤษฎี
โกลแมนจากองค์ประกอบด้านการนับถือตนเอง (Self-regard) และการบรรลุศักยภาพแห่งตน
(Self-actualization) ซึ่งเป็นทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal skills) ของทฤษฎีบาร์ออนคือ
ความพึงพอใจในชีวิตได้แก่รู้จักมองโลกในแง่ดีมีอารมณ์ขันพอใจในสิ่ งที่ตนมีอยู่ องค์ ประกอบของ
เชาวน์อารมณ์ด้านความพึงพอใจในชีวิตพัฒนาจากองค์ประกอบด้านการมองโลกในแง่ดีตามแนวคิด
ของโกลแมนบาร์ ออนและหลั กพุ ทธศาสนาคือความสุ ขสงบทางใจได้แก่มีกิจกรรมที่เสริ มสร้ า ง
ความสุขรู้จักผ่อนคลายมีความสงบทางจิตใจองค์ประกอบของเชาวน์อารมณ์ด้านความสงบทางใจ
พัฒนาจากองค์ประกอบด้านความสุข (Happiness) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่อยู่ในสภาวะของอารมณ์
ทั่วไป (General mood) ตามแนวคิดของบาร์ออนและหลักพุทธศาสนาจากแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์ประกอบสรุปได้ว่าความฉลาดทางอารมณ์นั้นผู้วิจัยได้นาเอาแนวคิดเรื่ององค์ประกอบของความ
ฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิตที่แบ่งออกเป็น ๓องค์ประกอบคือด้านความดีความเก่งความสุข
มาเป็นแนวทางในการวิจัยเพราะกรมสุขภาพจิต๑๑ และจากความหมายนี้จึงพบว่านักเรียนยังจะต้อง
ได้รับการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นไป โดยจะต้องไปตามลาดับวุฒิภาวะและพัฒนาการ
๕.๔ ควำมแตกต่ำงของระดับควำมฉลำดทำงอำรมณ์จำแนกตำมข้อมูลทั่วไป
เพศ : เพศที่ต่างกันจะมีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่
๑ ที่ตั้งไว้ เหตุที่เป็นดังนี้อิทธิพลด้านเพศจะส่งผลถึงความฉลาดทางอารมณ์ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จิตสุภา ไวทยวรรณ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ปัญญาและเชาวน์อารมณ์
ในเยาวชนไทย และพบว่า ระดับเชาวน์อารมณ์ของเพศหญิงสูงกว่าระดับเชาวน์อารมณ์ของเพศชาย
ในระดับอายุเดียวกันอายุ ๑๕ ปี ค่า t = ๒.๑๕๘ (p < .๐๕) อายุ ๑๖ ปี ค่า t = ๑.๙๗๔ (p < .๐๕)
อายุ ๑๗ ปี ค่าt = ๓.๔๐๖ (p = .๐๐๑) และอายุ ๑๘ ปี ค่า t = ๒.๐๑๔ (p < .๐๕)๑๒
ลาดับการเกิด : ลาดับการเกิดที่ต่างกันจะมีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐ านข้อที่ ๒ ซึ่งในเรื่ องล าดับ การเกิดนี้ จะพบว่าพี่คนโตมักจะมีวุฒิ ภ าวะทางอารมณ์
มากกว่าน้องๆ เนื่องจากต้องคอยดูแลน้องแทนพ่ อแม่และต้องเป็นผู้ใหญ่ก่อนวัยอันควร ในขณะที่
น้องๆแทบ ไม่ต้องปรับตัวเพื่อให้มีบทบาทเหมือนพี่ของตนเอง
สถานภาพการสมรสของบิดามารดา : สถานภาพการสมรสของบิดามารดาที่ต่างกันไม่ทา
ให้ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนแตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ ๓ เหตุที่เป็นดังนี้
เพราะการสมรสของพ่อแม่เป็นเรื่องภายนอกตัวนักเรียน และไม่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์
นักเรียนจะรับรู้ว่า ความรักของครอบครัว ที่แท้จริงไม่อาจปิดกั้นได้เพียงแค่การสมรสของพ่อแม่
มีหลายๆครอบครัวที่ไม่ได้สมรสกันแต่ครอบครัวก็มีความสุขและมีชีวิตที่ราบรื่น ดังนั้นความฉลาด
ทางอารมณ์จึงไม่อาจถูกจาแนกโดยปัจจัยตัวนี้
๑๑

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, สุขภำพจิตไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖, หน้า ๒๓.
จิตสุภา ไวทยวรรณ, “ความสัมพันธ์ระหว่างเชาว์ปัญญาและเชาว์อารมณ์ในเยาวชนไทย”,
วิทยำนิพนธ์ครุศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำจิตวิทยำกำรแนะแนว, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๔๓), บทคัดย่อ.
๑๒
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สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว : สถานะเศรษฐกิจของครอบครัวที่ต่างกันไม่ทาให้
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนแตกต่างกัน เหตุที่เป็นดังนี้เพราะนักเรียนมีการรับรู้ว่า เศรษฐกิจ
ของครอบครัวเป็นเรื่องปกติธ รรมดาของการหาเลี้ยงชีพ จะร่ารวยหรือยากจนก็ต้องดูแลจัดการ
อารมณ์ ข องตนเองให้ ดี ที่ สุ ด เพราะเราต้ อ งอยู่ ใ นสั ง คม คนโดยทั่ ว ไปไม่ อ าจให้ เ ศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัวมาทาลายอารมณ์ที่ดีของตัวเองได้ ดังนั้นปัจจัยตัวนี้จึงไม่น่าจะส่งผลต่อความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักเรียนได้ และไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ ๔
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย น : ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนต่างกัน ส่ งผลต่อความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ ๕ เหตุที่เป็นดังนี้ เพราะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นเรื่องที่ขึ้นตรงต่อความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน เด็กบางคนคิดว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเป็น
ตัวกาหนดหน้าที่การงานและภาวะของชีวิตในอนาคต ถ้าผลการเรียนดีย่อมมีความสุข แต่ถ้าผลการ
เรียนแย่ เด็กนักเรียนจะมีความทุกข์ ซึ่งในประเด็นนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ กรุณา สุตีคา ที่ได้
ศึกษาความสั มพัน ธ์ร ะหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับ เชาวน์ ปัญญาของนักเรียนที่มีผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนดาราวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่จานวน ๑๑๘ คนจาก
ประชากร ๑๗๐ คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบประเมินความฉลาด
ทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ ๒–๑๕ ปีและแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์วัยรุ่ นอายุ ๑๒ –๑๗ ปี
ของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมี
ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติมีระดับความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาอยู่ในระดับ
ฉลาดและความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .๐๐๑ โดยวิ ธีห าค่า ความสั ม พั น ธ์ แ บบไคสแควร์ และจากการหาค่ า
ความสัมพันธ์แบบสหสัมพันธ์พบว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางเชาวน์
ปัญญา ๐.๓๖๖ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .๐๑๑๓
การอบรมเลี้ยงดู : การอบรมเลี้ยงดูต่างกันทาให้ ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ ๖ เหตุที่เป็นดังนี้เพราะว่า การเลี้ยงดูมีหลายรูปแบบ แต่
ละรูปแบบส่งผลต่อวุฒิภาวะทางอารมณ์ทั้งสิ้น ดังการศึกษาของ รุจิรา ลาวัณย์วัฒนวงศ์ ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาด ทางอารมณ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึ ก ษาเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่นและเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความฉลาดทาง
อารมณ์ ของวัยรุ่นในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒ และ ๓ โรงเรียน
สั ง กั ด กรมสามั ญ ศึ ก ษาอ าเภอเมื อ งจั ง หวั ด ขอนแก่ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๔๔ จ านวน ๓๘๘ คน
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
๑๓

กรุณา สุตีคา, “ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับเชาวน์ปัญญาของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนดาราวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ ”, สำรนิพนธ์ศึกษำ
ศำสตรมหำบัณฑิต สำขำจิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว, (บัณ ฑิตวิท ยาลั ย : มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่ ,
๒๕๔๙),บทคัดย่อ.
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ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

๑. ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียน
กับวัยรุ่น ความเหมาะสมของเนื้อหาของสื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของครู ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับวัยรุ่น การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
เพศ และรายได้ต่อเดือนของครอบครัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความเข้มงวดของสถานศึกษา อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ แต่มีความสัมพันธ์
ทางลบกับการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย และการเลี้ยงดูแบบเข้มงวด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .๐๑ ส่วนการแข่งขันทางการเรียน ไม่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์
๒. ปัจจัยร่วมในการพยากรณ์ความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ ตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่ อ นนั ก เรี ย นกั บ วั ย รุ่ น ความเหมาะสมของเนื้ อ หาของสื่ อ รายได้ ต่ อ เดื อ นของครอบครั ว
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของครู ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพศ และ
การเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑, .๐๐๑, .๐๑, .๐๑, .๐๕, .
๐๑ และ .๐๕ ตามลาดับ โดยมีอานาจการพยากรณ์ร้อยละ ๓๕.๖๐๑๔ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชนมน สุขวงศ์ ได้วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงดูกับความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์
ของวัยรุ่นตอนต้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การเลี้ยงดู คือการ
เลี้ยงดูแบบให้ความรัก แบบลงโทษ แบบคาดหวังเอากับเด็ก แบบแสดงความเป็นเจ้าของมากเกินไป
แบบยอมบุ ตรและแบบปล่ อ ยปละละเลย กั บความเฉลี ยวฉลาดทางอารมณ์ กลุ่ ม ตัว อย่ างเป็ น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนครจานวน ๔๐๐ คน ได้มาโดยวิธี
สุ่มแบบสองขั้นตอน เครื่องมือ ที่ใช้เป็นแบบวัด ประกอบด้วย แบบวัดการเลี้ยงดูและแบบวัดความ
เฉลียวฉลาดทางอารมณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน โปรดัคท์โมเมนต์ ผลการวิจัยพบว่า
๑. การเลี้ยงดูแบบให้ความรักมีความสัมพันธ์กับความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น
ตอนต้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
๒. การเลี้ยงดูแบบคาดหวังเอากับเด็กมีความสัมพันธ์กับความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์
ของวัยรุ่นตอนต้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๓. การเลี้ยงดูแบบลงโทษ แบบแสดงความเป็นเจ้าของมากเกินไป แบบยอมบุตรและ
แบบปล่อยปละละเลย ไม่มีความสัมพันธ์กับความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์๑๕
สัมพันธภาพในครอบครัว : สัมพันธภาพในครอบครัวไม่อาจทาให้ความฉลาดทางอารมณ์
ของนักเรียนแตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ ๗ เหตุที่เป็นดังนี้เพราะว่า นักเรียนมีการรับรู้
๑๔

รุจิรา ลาวัณย์วัฒนวงศ์, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่นใน
สถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ”, ปริญญำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต
สำขำวิชำจิตวิทยำกำรให้คำปรึกษำ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๒), บทคัดย่อ.
๑๕
จิตสุภา ไวทยวรรณ, “ความสัมพันธ์ระหว่างเชาว์ปัญญาและเชาว์อารมณ์ในเยาวชนไทย”,
วิท ยำนิ พ นธ์ ป ริ ญ ญำครุ ศ ำสตรมหำบั ณฑิ ต สำขำจิ ตวิท ยำกำรแนะแนว, (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย : จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), บทคัดย่อ.
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แตกต่างกออกไปว่า แม้ครอบครัวจะมีสถานะอย่างไรก็ตาม แต่ตนเองก็ต้องดู แลจัดการอารมณ์ของ
ตนเองให้ดีที่สุด อีกประการหนึ่งปัจจัยนี้เป็นปัจจัยภายนอกตัวนักเรียนจึงไม่กระทบต่อการรับรู้ แต่
ถึงอย่างไรก็ตามแม้จะมีงานวิจัยอื่นๆรองรับว่าส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ก็ตามที แต่กลุ่ ม
นักเรียนนี้เป็นกลุ่มเฉพาะที่มีการรับรู้แบบนี้ก็เป็นได้
พฤติกรรมการสอนของครู : พฤติกรรมการสอนของครูไม่ทาให้ความฉลาดทางอารมณ์
ของนักเรียนแตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ ๘ เหตุที่เป็นดังนี้เพราะนักเรียนไม่สามารถจะรับรู้
ว่า สภาพการเรียนการสอนที่สอดแสดงให้เห็นว่าครูหรืออาจารย์ตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียนการ
สอนมี วิ ธี ถ่ า ยทอดความรู้ ท าให้ ก ารเรี ย นน่ า สนใจสามารถสอนสิ่ ง ที่ ย ากให้ เ ข้ า ใจง่ า ยใช้ สื่ อ
ประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสมสนใจความรู้สึกของผู้เรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นตอบข้อสงสัยในเนื้อหาที่เรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมมีความเป็น
กัน เองกับนั กเรี ยนเข้าสอนตรงเวลาและถ้าไม่มาแจ้งล่ว งหน้า ๑๖ อัน จะส่งผลต่อความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักเรียน ดังนั้นเมื่อนักเรียนไม่มีการรับรู้ในประเด็นนี้จึงไม่อาจจาแนกความฉลาดทาง
อารมณ์ตามปัจจัยข้อนี้ได้
๖.ข้อเสนอแนะกำรวิจัย
๑.ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร
๑) ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้บ่งชี้ให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆที่สัมพันธ์กับความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักเรียน ดังนั้นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์จะเป็น
แนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนได้
๒) ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้บางสมมติฐานแตกต่างจากงานวิจัยที่มีกันอยู่ทั่วไป นั่น
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของประชากรในแต่ละพื้นที่ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นต้องพิจารณาด้าน
สภาพแวดล้อมและความเป็นปัจเจกก่อนทาการศึกษา
๒.ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
๑) ข้อค้นพบต่างๆที่ได้จากงานวิจัยเล่มนี้ เป็นการศึกษาจากนักเรียนมัธยมศึกษาปี
ที่ ๔ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ผลการวิจัยที่ได้จึงจากัดเฉพาะกลุ่ม ควรมี
การศึกษากับ กลุ่ มตัว อย่ างในระดับ อื่น เพื่อยืน ยั น ผลการวิจัย เพราะในปัจจุบัน ความฉลาดทาง
อารมณ์ มีบทบาทและมีความสาคัญในชีวิตประจาวันของบุคคลทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มอายุ
๒) ในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งความ
ตั้งใจ ในการทาแบบสอบถามอาจเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แต่ข้อคาถามที่ใช้ในแบบสอบถาม
๑๖

จันทราภา พูลสนอง,“การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับเชาว์ปัญญาทาง
อารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓”, ปริญญำนิพนธ์กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำจิตวิทยำกำรแนะแนว,
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๖), บทคัดย่อ.
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แต่ละด้านมีจานวนข้อที่มากเกินไป ทาให้ผู้ตอบเกิดความล้าในการทา ควรทาการรวมข้อคาถามที่มี
ความหมายที่คล้ายกนเข้าด้วยกันเพื่อเป็นการลดจานวนข้อแต่ความหมายยังครอบคลุมคงเดิม
บรรณำนุกรม
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พระกิตติภูมิ วชิรกิตฺติโก (สวัสดิสาร) 
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.เพื่อวัดระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนที่ผ่าน
โครงการเข้าฝึกอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมที่จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๒.เพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนในระยะก่อนและหลังการเข้าฝึกอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
๓.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนในระยะหลังและระยะติดตามผล ๑ เดือน
ของนั กเรี ย นที่ผ่ านการเข้าฝึ กอบรมค่ายคุ ณธรรมจริย ธรรม ประชากรที่ใ ช้ในการวิ จัยครั้งนี้คื อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก อาเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านการเข้ าฝึกอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมของศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมอาเภอทุ่งใหญ่จานวน ๑๐๐ คน เครื่องมือสาหรับเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามวัดพฤติกรรม
เชิ ง จริ ย ธรรมทั้ ง ๗ ด้ า น สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย การแจกแจงความถี่
(Frequency Distribution) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ตามด้วย การทดสอบค่า F (F-Test) แบบ One Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA) ส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง ๒.๐๑-๒.๕๐ (ร้อยละ ๔๐.๐๐) สถานภาพทางครอบครัวส่วนใหญ่บิดามารดาอยู่ด้วยกัน
(ร้ อยละ ๖๗.๐๐) จานวนครั้ งที่เคยเข้า อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมส่ ว นมาก ๒ ครั้ง (ร้อยละ
๓๙.๐๐) การเลี้ยงดูของผู้ปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๕๘.๐๐) ส่วน
รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองส่วนมากอยู่ที่ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน (ร้อยละ ๗๑.๐๐) ๒)
ความแตกต่างในแต่ละด้านของการเข้าอบรมระยะก่อนเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรม และ


หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
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ติดตามผลหลังเข้ารับการอบรม ๑ เดือน ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในระยะก่อนเข้ารับการอบรม หลัง
เข้ารับการอบรม และติดตามผลหลังเข้ารับการอบรม ๑ เดือน นักเรียนที่รับการเข้ารับการอบรมมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความอดทน, ด้านความขยัน,ด้านความประหยัด,ด้าน
ความซื่อสัตย์ ,ด้านความกตัญญูกตเวที ,ด้านความมีระเบียบวินัยและด้านความห่างไกลอบายมุข
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕
คำสำคัญ: การประเมินผล, ฝึกอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ABSTRACT
The main objectives of this research are: 1) to measure the level of ethical
behaviors of students who passed training at ethics promoting camp differentiated
by personal factors 2) to compare ethical behaviors of students before and after
joining the training at ethics promoting camp 3) to compare ethical behaviors of
students in after and one month follow-up session of joining the ethical training
camp. The population of this research is 100 fourth year class students to Thungyai
chalormrajaanusornratchamangkhalaphisek high school, Thung Yai district, Nakhon Si
Thammarat province, who joined the ethics training camp. The tool for collecting
data is questionnaire measuring the 7 aspects of ethics behaviors. Statistics for data
analysis consist of frequency distribution, percentage, mean, Standard deviation,
and One Way Anova found that: 1) The research results Most of students are
female (58%), their GPA is between 2.00-2.50 (40%), their mother and father live
together (67%), most of them joined training for 2 times (39%), most are parented
by democratic parenting style (58%), and incomes of their parents are 5,000-10,000
Baht per month (71%) 2) The different results of before, after and one month
follow-up session the according to the hypothesis are as following. There are .05
statistical significant level of every aspects of ethical behaviors (diligence,
economizing, honesty, gratefulness, discipline, and being away from vice) when
compare them in period of before, after, and one month follow-up.
Keywords: The evaluation, ethics training camp
๑. บทนำ

ปัจจุบันเยาวชนหลงอยู่กับวัฒนธรรมของโลกตะวันตก ได้ละทั้งหลักคาสอนทางศาสนา
เนื่ องจากเห็ น ว่าเป็ นสิ่ งงมงายและล้ าสมัย ทาให้ ขาดสิ่ งที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจที่จะให้ มั่นคง
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ และเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและมรสุมทั้งหลายของชีวิต ทาให้
ความเชื่อถือศรัทธาที่มีต่อศาสนาลดน้อยลง และยังเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาผิดไป การ
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ขาดสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางด้ายจิตใจทาให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา แม้มีการศึกษาก็มีแนวโน้มที่จะ
กระทาผิดได้ง่ายเพราะการศึกษาในปัจจุบันมิได้ส่งเสริมให้คนรอบรู้เข้าใจชีวิตและความเป็นคนที่
สมบูรณ์อย่างแท้จริงพฤติกรรมของเยาวชนที่เบี่ยงเบนไปจากหลักศาสนธรรมของพระพุทธศาสนาใน
ขณะนี้เป็นที่น่าวิตกอย่างยิ่ง เพราะมีผลสะท้อนถึงความมั่นคงของสังคมโดยตรง การห่างเหินจาก
ศาสนาของเยาวชนยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนในด้านของคุณธรรม คุณงามความดี เช่น ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความละอายต่อบาป ความโอบอ้อมอารี ความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
ความยาเกรงในผู้อาวุโส สิ่งเหล่านี้ถูกเพิกเฉยหรือลดน้อยลง พฤติกรรมของเยาวชนในยุคปัจจุบันทา
ความหนักในให้กับผู้เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง พ่อแม่ในยุคปัจจุบันไม่สามารถควบคุมหรือสั่ง
สอนให้เยาวชนอยู่ในโอวาทได้ จะเห็นได้ว่าปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับเยาวชนเป็นปัญหาที่น่าเป็น
ห่วง เป็นอย่างมาก และเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้นทุกวันหากการพัฒนาเยาวชนเป็นไปแบบครบวงจร
และมีป ระสิ ทธิภ าพ ทาให้ การพัฒนาประเทศในอนาคตยิ่งมีประสิทธิภ าพมากขึ้น ทั้งนี้ถือได้ว่า
เยาวชนเป็นความหวังและอนาคตของประเทศ
สาเหตุที่ทาให้เด็กและเยาวชนประพฤติตนไม่เหมาะสมเที่ยวเตร่เร่ร่อน มั่วสุมกันตาม
สถานที่ต่างๆ ไว้หลายประการ ประการหนึ่งที่ผู้ศึกษาเห็นว่ามีความสาคัญคือ มูลเหตุจากโรงเรียน
และเพื่อนในโรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่เพิ่มพูนทางสติปัญญา และอบรมกลัดเกลาด้าน
จิตใจนอกจากนั้นโรงเรียนยังเป็นสถานที่ที่ทาให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น
นอกเหนือจากสมาชิกภายในครอบครัวของตนแล้ว ยังได้รับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ความรู้สึก
นึ ก คิ ด ความเชื่ อ และค่ า นิ ย ม ถื อ ว่ า เป็ น บ้ า นหลั ง ที่ ส องของเด็ ก และเยาวชน แต่ ปั จ จุ บั น
สถาบันการศึกษาส่วนมากจะมุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาทางด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์และวิชาชีพ
เพียงด้านเดียว ขาดความสนใจที่จะปลูกฝังพัฒนาทางด้านจิตใจแก่เด็กและเยาชน เด็กและเยาวชน
จึงไม่ได้รับการฝึกกอบรมทางศีลธรรมจริยธรรมอย่างเพียงพอ เมื่อเด็กและเยาวชนเหล่านี้ไม่ได้รับ
การปลูกฝังทางจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง จึงนาไปสู่พฤติกรรมที่เป็นปัญญาต่างๆ มากมายแก่
สังคม๑
เด็ ก และเยาวชนสมควรได้ รั บ การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให้ เ ข้ ม แข็ ง มากที่ สุ ด
เพื่อเยาวชนเหล่านั้นจะได้เจริญเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในภายภาคหน้า ๒ ซึ่งจะได้สอดคล้อง
กับกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เมื่อวันที่
๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ได้กาหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรการศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีศีลธรรม มีสติปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย ได้มีจุดมุ่งหมาย
๑

พจนา นารถนรกิจ, “การให้การสงเคราะห์เด็กหญิงเร่ร่อนในสถานแรกรับเด็กหญิงพญาไท”,
วิทยำนิพนธ์สังคมสงเครำะห์ศำสตร์มหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๑), หน้า ๓.
๒
ระพิน ชูชื่น, “การศึกษาบทของพระสงฆ์ในการส่ งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรีย น
ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร,” วิทยำนิพนธ์คณะครุศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำมัธยมศึกษำ, (บัณฑิต
วิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หน้า ๑.
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ข้ อ หนึ่ ง ให้ ผู้ เ รี ย นเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง มี วิ นั ย ในตนเอง ปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก ธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่นับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์๓
วั ด ซึ่ ง เป็ น ที่ พ านั ก อาศั ย แก่ พ ระสงฆ์ ส ามเณรที่ ศึ ก ษาพระธรรมวิ นั ย และปฏิ บั ติ ต าม
พระธรรมวินัยนั้น เพื่อเป็นศาสนทายาทสืบต่อพระพุทธศาสนา อันเป็นแหล่งหล่อหลอม จิตใจของ
คนไทยทั้งชาติ ปลูกฝังศีลธรรมอันดีงามสืบทอดกันตลอดมา โดยพระสงฆ์ทาหน้าที่เป็น ผู้อบรมสั่ง
สอนช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนหน้าที่นี้ ตั้งแต่ทรง เริ่มประกาศ
ศาสนาดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็น
ของมนุษย์ ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์แก่ชนจานวนมาก และความสุขแก่
ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพ และมนุษย์
ทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้ไปร่วมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น มีความงาม
ในท่ามกลางและมีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์อันถึงพร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์
สิ้นเชิง ในโลกนี้สัตว์พวกที่มีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรม สัตว์พวกนั้น
จึงเสื่อมเสียไปผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมได้ยังจักมี"
เมตตาธรรมของภิกษุสงฆ์เพื่อการประกาศสัจธรรมนาความสุขนั้นเพราะความสัมพันธ์
ระหว่างพระสงฆ์กับคฤหัสถ์ที่ต้องเกื้อกูลกันและกัน โดยการเลี้ยงชีพของภิกษุเริ่มแต่อาหารตลอดจน
ปัจจัย ๔ ล้วนแล้วต้องฝากไว้กับฆราวาสทั้งนั้น เพื่อให้เกิดความสานึกในการ ปฏิบัติหน้าที่และความ
รั บ ผิ ดชอบของตนพระสงฆ์และวัดจึ งต้องทาหน้าที่เป็นผู้ นาทางจิตใจคอยขัดเกลาจิตใจศรัทธา
ประชาชนให้บริสุทธิ์
๒.วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
๑.เพื่อวัดระดับ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนที่ผ่านโครงการเข้าฝึ กอบรมค่าย
คุณธรรมจริยธรรมที่จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนในระยะก่อนและหลังการเข้า
ฝึกอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
๓.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนในระยะหลังและระยะติดตามผล
๑ เดือน ของนักเรียนที่ผ่านการเข้าฝึกอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
๓.วิธีดำเนินกำรวิจัย
๑. กำรกำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ
เจาะจง (Purpostive Sampling) คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราช

๓

คู่มือวิทยากร, หลักสูตรกำรจัดฝึกอบรมคุณธรรม ๒ คืน ๓ วันค่ำยพุทธบุตร ค่ำยพุทธธรรม,
(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๕), หน้า ๗.
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อนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ผ่านการเข้าฝึกอบรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรมของศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอาเภอทุ่งใหญ่ จานวน ๑๐๐ คน
๒. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย ๑. ตัวแปรต้น ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล (เพศ ระดับคะแนน
เฉลี่ย (GPA) สถานภาพทางครอบครัว จานวนครั้งที่เคยเข้าอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม รายได้ต่อ
เดือนของผู้ปกครอง การเลี้ยงดูของผู้ปกครอง) ๒. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมตาม
หลักปณิธานค่ายคุณธรรมจริยธรรม ๗ ประการ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู มีระเบียบ
วินัย ห่างไกลอบายมุข
๓. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) วัดพฤติกรรมเชิง
จริยธรรม ๗ ด้าน ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้าง
แบบสอบถามและคุณภาพเครื่องมือเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยเคร่งครัด
๔. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
๑) สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) เพื่อหาค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้
สาหรับอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ใช้อธิบายถึง พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราช
อนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก
๒) สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) เพื่อหาค่า T-test และ F-test (One
Way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ ๐.๐๕
๔. สรุปผลกำรวิจัย
๑. ข้อมูลทั่วไป
พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ระดับคะแนน
เฉลี่ย (GPA) ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ๒.๐๑-๒.๕๐ (ร้อยละ ๔๐.๐๐) สถานภาพทางครอบครัวส่วนใหญ่
บิดามารดาอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ ๖๗.๐๐) จานวนครั้งที่เคยเข้าอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมส่วนมาก
๒ ครั้ง (ร้อยละ ๓๙.๐๐) การเลี้ยงดูของผู้ปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ
๕๘.๐๐) ส่วนรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองส่วนมากอยู่ที่ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน (ร้อยละ
๗๑.๐๐)
๒. สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน
สมมติฐำนที่ ๑ ในระยะก่อนเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรม และติดตามผลหลัง
เข้ า รั บ การอบรม ๑ เดือ น นั ก เรี ย นที่ รั บ การเข้ า รั บ การอบรมมี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนพฤติ ก รรมเชิ ง
จริยธรรมด้านความอดทนแตกต่างกัน
ผลจากการทดสอบ พบว่าในระยะก่อนการเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรมและ
ติดตามผลหลั งเข้ ารั บ การอบรม ๑ เดื อน นัก เรี ยนที่รับ การเข้า รับการอบรมมีค่า เฉลี่ ย คะแนน
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความอดทนแตกต่างกันนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑
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สมมติฐำนที่ ๒ ในระยะก่อนเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรม และติดตามผลหลัง
เข้ า รั บ การอบรม ๑ เดือ น นั ก เรี ย นที่ รั บ การเข้ า รั บ การอบรมมี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนพฤติ ก รรมเชิ ง
จริยธรรมด้านความขยันแตกต่างกัน
ผลจากการทอสอบ พบว่าในระยะก่อนการเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรม และ
ติดตามผลหลั งเข้ ารั บ การอบรม ๑ เดื อน นัก เรี ยนที่รับ การเข้า รับการอบรมมีค่า เฉลี่ ย คะแนน
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความขยันแตกต่างกันนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑
สมมติฐำนที่ ๓ ในระยะก่อนเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรม และติดตามผลหลัง
เข้ า รั บ การอบรม ๑ เดือ น นั ก เรี ย นที่ รั บ การเข้ า รั บ การอบรมมี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนพฤติ ก รรมเชิ ง
จริยธรรมด้านความประหยัดแตกต่างกัน
ผลจากการทอสอบ พบว่าในระยะก่อนการเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรม และ
ติดตามผลหลั งเข้ ารั บ การอบรม ๑ เดื อน นัก เรี ยนที่รับ การเข้า รับการอบรมมีค่า เฉลี่ ย คะแนน
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความประหยัดแตกต่างกันนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑
สมมติฐำนที่ ๔ ในระยะก่อนเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรม และติดตามผลหลัง
เข้ า รั บ การอบรม ๑ เดือ น นั ก เรี ย นที่ รั บ การเข้ า รั บ การอบรมมี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนพฤติ ก รรมเชิ ง
จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์แตกต่างกัน
ผลจากการทอสอบ พบว่าในระยะก่อนการเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรม และ
ติดตามผลหลั งเข้ ารั บ การอบรม ๑ เดื อน นัก เรี ยนที่รับ การเข้า รับการอบรมมีค่า เฉลี่ ย คะแนน
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์แตกต่างกันนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
สมมติฐำนที่ ๕ ในระยะก่อนเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรม และติดตามผลหลัง
เข้ า รั บ การอบรม ๑ เดือ น นั ก เรี ย นที่ รั บ การเข้ า รั บ การอบรมมี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนพฤติ ก รรมเชิ ง
จริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีแตกต่างกัน
ผลจากการทดสอบ พบว่าในระยะก่อนการเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรม และ
ติดตามผลหลั งเข้ ารั บ การอบรม ๑ เดื อน นัก เรี ยนที่รับ การเข้า รับการอบรมมีค่า เฉลี่ ย คะแนน
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีแตกต่างกันนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
สมมติฐำนที่ ๖ ในระยะก่อนเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรม และติดตามผลหลัง
เข้ า รั บ การอบรม ๑ เดือ น นั ก เรี ย นที่ รั บ การเข้ า รั บ การอบรมมี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนพฤติ ก รรมเชิ ง
จริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยแตกต่างกัน
ผลจากการทอสอบ พบว่าในระยะก่อนการเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรม และ
ติดตามผลหลั งเข้ ารั บ การอบรม ๑ เดื อน นัก เรี ยนที่รับ การเข้า รับการอบรมมีค่า เฉลี่ ย คะแนน
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยแตกต่างกันนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑
สมมติฐำนที่ ๗ ในระยะก่อนเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรม และติดตามผลหลัง
เข้ า รั บ การอบรม ๑ เดือ น นั ก เรี ย นที่ รั บ การเข้ า รั บ การอบรมมี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนพฤติ ก รรมเชิ ง
จริยธรรมด้านความห่างไกลอบายมุขแตกต่างกัน
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ผลจากการทอสอบ พบว่าในระยะก่อนการเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรม และ
ติดตามผลหลั งเข้ ารั บ การอบรม ๑ เดื อน นัก เรี ยนที่รับ การเข้า รับการอบรมมีค่า เฉลี่ ย คะแนน
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความห่างไกลอบายมุขแตกต่างกันนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑
๕. อภิปรำยผลกำรวิจัย
สมมติฐำนที่ ๑ นักเรียนที่เข้ารับการอบรม ในระยะก่อนเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการ
อบรม และระยะติดตามผลหลังเข้ารับการอบรม ๑ เดือน มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ด้านความอดทนแตกต่างกัน หลังจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราช
อนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก ที่ผ่านโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
อาเภอทุ่งใหญ่ จานวน ๑๐๐ คน ผลการศึกษาถึงผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในด้าน
ความอดทน ผลปรากฏว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในด้านนี้มาก แสดงว่า การเข้าอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงจริยธรรม อาจเนื่องมาจาก มีความรู้มีความเข้าใจ
ในหลักธรรมอย่างถูกต้อง และเกิดความกล้าหาญในการนาเอาหลั กธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
และเห็นความสาคัญของความอดทนมากกว่าก่อนเข้าอบรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มารศรี
กลางประพัน ธ์ ๔ ที่ ได้ ท าการศึ กษาวิจั ยเรื่ อง การพั ฒ นาคุณ ธรรมด้ า นความอดทน (ขั นติ ) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีว่า เมื่อพิจารณาการประเมินตนเอง โดยการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและ
หลั งการได้รับ วิธีฝึ กประสบการณ์ของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ทั้ง ๒ กลุ่ ม
ประเมินตนเองว่ามีความรู้ มีความเข้าใจ และความสามารถในแต่ละหัวข้อ ในระยะหลังการทดลอง
สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์คะแนนความอดทนที่ได้จาก
แบบสังเกตเพื่อประเมินพฤติกรรมความอดทนโดยเพื่อนยังพบว่า กลุ่มทดลองได้คะแนน Gained
scores สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕
สมมติฐำนที่ ๒ นักเรียนที่รับการอบรมในระยะก่อนเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการ
อบรม และติดตามผลหลังเข้ารับการอบรม ๑ เดือน มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความขยันแตกต่างกัน หลั งจากที่นักเรียนได้เข้ารับการฝึ กอบรมคุณธรรมจริยธรรมค่ายไปแล้ ว
นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน มีความขยันช่วยงานบิดามารดา และมีความ
ขยันช่วยงานครูอาจารย์มากกว่าก่อนที่ยังไม่ได้เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมอาจเป็นเพระว่า นักเรียน
ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความขยัน และนาความขยันที่มีอยู่เดิมนั้นไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง
เช่น ขยันเล่น เกมส์ ขยั นเที่ยวเตร่ ขยันดูทีวี ขยันเข้าใช้อินเตอร์เน็ต เป็นต้น เมื่อนักเรียนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจจากพระวิทยากรจากการเข้าค่ายอบรมแล้ว นักเรียน มีความตั้งใจจะลด ละ เลิก
พฤติกรรมเก่าๆ และจะตั้งใจจะทาดีให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้ จึงเกิดการตั้งใจมั่นในสิ่งใหม่ที่

๔

มารศรี กลางประพันธ์. “การพัฒนาคุณธรรมด้านความอดทนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ”.
ปริญญำนิพนธ์วิทยำศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑๘.
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จะทาจนเป็นผลให้นักเรียนมีความขยันมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ เดือนเด่นหล้า ชัยปริญญา๕ ที่ได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการปลูกฝังจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนกวางโจน
ศึกษา อาเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ พบว่า ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน นักเรียนมีความ
รักความตั้งใจมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน เมื่อมีเวลาว่างก็ใช้เวลาว่า งนั้นให้มีประโยชน์ต่อการศึกษาเล่า
เรีย นและสอดคล้ องกับ รัตนาภรณ์ พลชา ๖ ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการใช้โปรแกรม
พัฒนาพฤติกรรมความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัยในการเรียน โดยใช้
ตัวแบบบุคคลจริงให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อาเภอ ภูกระดึง
จังหวัดเลยพบว่า นักเรียนที่เลียนแบบจากตัวแบบบุคคลจริงโดยใช้โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมความ
ขยั น หมั่ น เพี ย ร ความรั บ ผิ ด ชอบและความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ในการเรี ย น มี พ ฤติ ก รรมด้ า นความ
ขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัยในการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ระดับ .๐๕
สมมติฐำนที่ ๓ นักเรียนที่รับการอบรมในระยะก่อนเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการ
อบรม และติดตามผลหลังเข้ารับการอบรม ๑ เดือน มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความประหยัดแตกต่างกัน เมื่อนักเรียนมีความรู้มีความเข้าใจในเบื้องต้นแล้วก็สามารถจะนาเอา
หลักธรรมข้อนี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น เช่น นักเรียน
ประหยัดในการใช้จ่ายเงินไม่สุรุ่ยสุร่าย และนักเรียนประหยัดในการใช้ทรัพยากรในบ้านและโรงเรียน
แสดงว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่ องความประหยัดสูงขึ้น เพราะเห็นความสาคัญ
ของการประหยัด และเห็นโทษการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายและเกิดสานึกได้ในบุญคุณบิดามารดาที่ท่าน
ทางานหนักเพื่อหาเงินมาให้นักเรียนใช้ และกลัวผลกรรมที่จะมาถึงตน จึงมีการลด ละ เลิกการใช้
จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจาเป็น เมื่อเห็นคุณและโทษอย่างนี้แล้วจึงทาให้นักเรียนได้ละทิ้งพฤติกรรม
เดิ ม แล้ ว หั น มาปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมใหม่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เดื อ นเด่ น หล้ า ชั ย ปริ ญ ญา ๗ ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การปลูกฝังจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนกวางโจน
ศึกษา อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พบว่ าการประหยัด นักเรียนมีการเก็บออมยับยั้งความต้องการ
ของตน อันมีผลทาให้ใช้เงินอยู่ในขอบเขตที่พอเหมาะพอควร แต่การที่จะให้มาเสียสละเพื่อผู้อื่นด้วย
เงินทองหรือสิ่งของโดยการประหยัดและออมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทางบ้าน และโรงเรียน ต้อง
๕

เดือนเด่นหล้า ชัยปริญญา, “การปลูกฝังจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน
กวางโจนศึกษา อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ”, วิทยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำศำสตร์มหำบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๙), หน้า ๔๑.
๖
รัตนาภรณ์ พลชา, “ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมความขยันหมั่นเพียรความรับ
ผิดชอบและความมีระเบียบวินัยในการเรียน โดยใช้ตัวแบบบุคคลจริง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑โรงเรียน
ภูกระดึงวิทยาคม อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย”, วิทยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำศำสตร์มหำบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๔), หน้า ๕๐.
๗
เดือนเด่นหล้า ชัยปริญญา, “การปลูกฝังจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน
กวางโจนศึกษา อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ”, หน้า ๔๓.
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ปลูกฝังให้เป็นเวลานานๆ เพื่อยกระดับจริยธรรมแต่เด็กในวัยนี้ ยังมีการประหยัด และออมอยู่ในขั้น
ที่ ๓ ดังนั้ นเมื่อตัว แบบได้รั บ การยอมรั บ จากบุคคลต่างๆ ในโรงเรียน ไม่ว่า จะเป็น ครู อาจารย์
นักเรียนรุ่นพี่ หรือ เพื่อน นักเรียนกลุ่มทดลองจึงพยายามเลียนแบบ จึงมีผลทาให้ความมีจริยธรรม
ด้านการประหยัดและออมของผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากตัวแบบสูงขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม
สมมติฐำนที่ ๔ นักเรียนที่รับการอบรมในระยะก่อนเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการ
อบรม และติดตามผลหลังเข้ารับการอบรม ๑ เดือน มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความซื่อสัตย์แตกต่างกัน เมื่อนักเรียนผ่านการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไปแล้วนักเรียนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในด้านความซื่อสัตย์ที่สูงขึ้น คือ ซื่อสัตย์ไม่โกหกต่อบิดามารดาซื่อสั ตย์ไม่โกหกต่อครู
อาจารย์ ซื่อสัตย์ไม่โกหกตนเอง เพราะเนื่องจากว่า นักเรียนได้เห็นผลกรรมของความไม่ซื่อสัตย์ที่ได้
ฟังและได้ดูภาพวีดีทั ศน์ประกอบจากพระวิทยากร จึงเกิดความกลัวในผลของกรรม และต้องการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมต่ า งๆที่ ไ ม่ ดี ใ นตนให้ ดี ม ากขึ้ น เพื่ อ ทดแทนบุ ญ คุ ณ ต่ อ บิ ด ามารด ต่ อ ครู
อาจารย์ และต่อเพื่อน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิตติมา ธนะศักดิ์ศิริ๘ ที่ได้ทาการศึกษาวิจัย
เรื่อง การเสริมสร้ างคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้จากการอ่าน
วรรณกรรมสาหรับเด็กภาษาไทยที่พิมพ์ระหว่างปี ๒๕๔๓-๒๕๔๕ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมี
คะแนนจากการทดสอบหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .
๐๕ ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจั ยของ พระมหาประจวบ ตรีภักดิ์ ๙ ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ติดตามผลเยาวชนที่ผ่านโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดปัญญานันทา
รามตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในด้านครอบครัว พบว่า เยาวชนปฏิบัติตน
เป็นลูกที่ดีของบิดามารดา เช่น เชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งสอนของบิดามารดา ไม่ก่อเรื่อง หรือนา
ความเดือดร้อนมาให้ครอบครัวของตน เป็นต้น
สมมติฐำนที่ ๕ นักเรียนที่รับการอบรมในระยะก่อนเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการ
อบรม และติดตามผลหลังเข้ารับการอบรม ๑ เดือน มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความกตัญญูกตเวทีแตกต่างกัน หลังจากที่นักเรียนผ่านโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไปแล้ว
นั กเรี ย นยั งนาหลั กธรรมมาประยุ กต์ใช้ในชีวิตประจาวัน อยู่เสมอ จึงทาให้ นักเรียนมีพฤติกรรม
ทางด้าน ความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ความกตัญญูกตเวที
ต่อเพื่อนดีขึ้น อาจจะเป็นเพราะว่า นักเรียนมีจิตสานึกที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมแม่ กิจกรรมครู
และกิจกรรมเพื่อน เพราะเน้นให้นักเรียนมีจิตสานึกในบุญคุณบิดามารดา ครู อาจารย์ และเพื่อน
และได้ดูสื่อการอบรมเกี่ยวกับความรักความลาบากของพ่อแม่ สื่อบ้านพักคนชราวงเวียนชีวิต สกรุ๊ป
๘

จิตติมา ธนะศักดิ์ศิริ, “การเสริมสร้างคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ที่ไ ด้ จ ากการอ่ า นวรรณกรรมส าหรั บเด็ ก ภาษาไทยที่ พิ มพ์ ร ะหว่ างปี ๒๕๔๓-๒๕๔๕”, ปริ ญ ญำนิ พนธ์ ศิ ล ป
ศำสตรมหำบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘), หน้า ๓๘.
๙
พระมหาประจวบ ตรีภักดิ์. “การติดตามผลเยาวชนที่ผ่านโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ศึกษาเฉพาะกรณีวัดปัญญานันทาราม ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี”. วิทยำนิพนธ์สังคม
สงครำะห์ศำสตรมหำบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๖๓.
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ชีวิต และสื่ออื่นๆ ที่เน้นให้นักเรียนรักบิดามารดา ครู อาจารย์ และเพื่อน จึงทาให้นักเรียนเกิดความ
สงสารบิดามารดา ครู อาจารย์ และเพื่อน อันเป็นสาเหตุให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทาง
ที่ดีขึ้นหลังจากการเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมไปแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ ฉลวยศรี มีใจเย็น ๑๐ ได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การทดลองใช้การแสดงบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาจริยธรรมด้านความกตัญญู
กตเวทีของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ พบว่า จากการทดลองปรากฏผลออกมาคือ คะแนน
การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนหลังการเรียนโดยวิธีแสดงบทบาท
สมมุติกับวิธีเรียนตามปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และสอดคล้องกับ
พระทวี ข่ายมณี ๑๑ ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังความกตัญญู
กตเวทีในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบว่า ครอบครัวได้มีการปฏิบัติ บทบาทด้าน
ให้การแนะนา สั่งสอนเรื่องความกตัญญูกตเวที และการทาให้เป็นแบบอย่างในเรื่องความกตัญญู
กตเวทีอยู่ในระดับมาก
สมมติฐำนที่ ๖ นักเรียนที่รับการอบรมในระยะก่อนเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการ
อบรม และติดตามผลหลังเข้ารับการอบรม ๑ เดือน มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความมีระเบียบวินัยแตกต่างกัน หลังจากที่นักเรียนผ่านโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไปแล้ว ทา
ให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัยดีขึ้น ได้แก่ ด้านการแต่งตัวเรียบร้อยเมื่อ
ไปโรงเรียน เคารพกฎระเบียบของโรงเรียน ไม่ทิ้งขยะในบริเวณโรงเรียน และเคารพระเบียบทาง
สังคม อาจเป็นเพราะว่านักเรียนได้เข้าใจเรื่องระเบียบวินัย และเห็นความสาคัญของระเบียบวินัย ว่า
คุณและโทษนั้นเป็นอย่างไร รวมทั้งนักเรียนเองเกิดความละอายในพฤติกรรมเดิม ที่เคยปฏิบัติมา
และเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วว่าพฤติกรรมต่างๆ ที่เคยปฏิบัติ มานั้นเป็นสิ่งไม่ดี เนื่องจากเห็นผิดเป็น
ชอบ คิดว่าเป็นเรื่องทันสมัย เป็นเรื่องส่วนตัวแต่พอได้มาเข้าค่ายอบรมจริงๆ แล้วพฤติกรรมเหล่านั้น
กลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าประพฤติเลยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาประจวบ ตรีภักดิ์ ๑๒ ที่ได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การติดตามผลเยาวชนที่ผ่านโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน : ศึกษา
เฉพาะกรณีวัดปัญญานัน ทาราม ตาบลคลองหก อาเภอเมือง จั งหวัดปทุมธานี ในด้านโรงเรียน
พบว่า เยาวชนสามารถปฏิบั ติตามกฎระเบี ยบวินัยของโรงเรียนอย่า งเคร่งครัด ได้ช่ ว ยบ าเพ็ ญ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเป็นประจาทุกๆ วัน และยิ่งไปกว่านั้น เยาวชนกลุ่มนี้ยังสามารถ
๑๐

ฉลวยศรี มีใจเย็น, “การทดลองใช้การแสดงบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาจริยธรรมด้านความกตัญญู
กตเวทีของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕”, ปริญญำนิพนธ์ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต . (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๖), หน้า ๕๗.
๑๑
พระทวี ข่ายมณี, “บทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังความกตั ญญูกตเวทีในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ”, วิทยำนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต . (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น, ๒๕๕๑), บทคัดย่อ.
๑๒
พระมหาประจวบ ตรีภักดิ.์ “การติดตามผลเยาวชนที่ผ่านโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ศึกษาเฉพาะกรณีวัดปัญญานันทาราม ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี”, หน้า ๑๖๓.
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ปฏิบัติตนเป็นศิษย์ที่ดีของครู อาจารย์ ได้อย่างสม่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ ภิญโญทรัพย์ ๑๓
ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อการพัฒนาความมีระเบียบวินัยในตนเอง
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๒ พบว่ า ผลการศึ ก ษาเป็ น ไปตามสมมิ ต ฐานที่ ตั้ ง ไว้ ก ล่ า วคื อ
นักเรียนกลุ่มทดสอบมีคะแนนความมีระเบียบวินัยสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .๐๕ เมื่อ
เปรียบเทียบกับคะแนนความรับผิดชอบต่อตนเองก่อนการทดลอง แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการจัด
กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนา ระเบียบวินัยในตนเอง มีประสิทธิภาพในการพัฒนาระเบียบวินัยใน
ตนเองสูงขึ้น
สมมติฐำนที่ ๗ นักเรียนที่รับการอบรมในระยะก่อนเข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการ
อบรม และติดตามผลหลังเข้ารับการอบรม ๑ เดือน มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความห่างไกลอบายมุขที่แตกต่างกัน หลังจากที่นักเรียนผ่านโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไป
แล้ว พฤติกรรมที่นักเรียนเปลี่ยนแปลง และค่าคะแนนมากในเรื่องการไม่เที่ยวกลางคืน ไม่เสพสิ่ง
เสพติด และไม่เล่นการพนัน อาจจะเป็นเพราะว่านักเรียนได้เรียนรู้ถึงโทษของอบายมุขแล้ว เกิด
ความละอาย เกิดความกลัวเรื่องการตกนรกในขุมที่ว่าด้วยเรื่องการดื่ม การสูบ การเที่ยวกลางคืน
เป็นต้น และต้องการที่จะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นจากสุรา การเที่ย วกลางคืน
และต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่ไม่เกิดประโยชน์จากการเล่นการพนันทุกรูปแบบ เพราะ
ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรมทางศาสนา ที่สาคัญคือต้องการช่วยประหยัดรายจ่ายช่วยครอบครัว
เพราะโดยมากครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม่มีเงินมากพอที่จะต้องเล่นการพนัน เที่ย ว
กลางคืนติดสิ่งเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับ ปนัทดา เพชรสิงห์๑๔ ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง อบายมุขที่มี
ความสัมพันธ์กับการหนีโรงเรียนของนักเรียนวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมทาง
สังคมของเด็กวัยรุ่น โดยเฉพาะเด็กนักเรียนในขณะนี้ มีแนวโน้มที่จะทาให้เกิดปัญหาในแง่พฤติกรรม
ที่ขัดต่อกฎระเบียบหรือขัดต่อข้อบังคับต่างๆ ในสังคมดังนั้น พฤติกรรมเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการหนีโรงเรียนของนักเรียนวัยรุ่นในอัตราที่แตกต่างกันไปซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระมหาประจวบ ตรี ภักดิ์ ๑๕ ที่ได้ ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการติด ตามผลเยาวชนที่ผ่ านโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดปัญญานันทาราม ตาบลคลองหก อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข พบว่า เยาวชนส่วนมากมีความอดทนอด
๑๓

ณัฐวุฒิ ภิญโญทรัพย์, “ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อการพัฒนาความมีระเบียบวินัยใน
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒”, วิทยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต . (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑), หน้า ๓๘.
๑๔
ปนัทดา เพชรสิงห์, “อบายมุขที่มีความสัมพันธ์กับการหนีโรงเรียนของนักเรียนวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร”, วิทยำนิพนธ์ปริญญำสังคมศำสตรมหำบัณฑิต . (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล,
๒๕๔๐), หน้า ๑๓๒.
๑๕
พระมหาประจวบ ตรีภักดิ์. “การติดตามผลเยาวชนที่ผ่านโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ศึกษาเฉพาะกรณีวัดปัญญานันทาราม ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”, หน้า ๑๖๔.
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กลั้นสามารถควบคุมและบังคับตนเองไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและรู้จักการประหยัด ใช้สิ่งของ ของ
ตนเองอย่างมีประโยชน์และคุ้มค่า
ดังนั้น จากผลงานการวิจัยที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น ผู้วิจัยเรื่องนี้จึงขอยืนยันถึงผลการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราช
อนุสรณ์รัชมังคลาภิเษกว่า นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่ศูนย์คุณธรรมจริยธรรม
อาเภอทุ่งใหญ่ไปแล้ว จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมใน
หลักพุทธธรรม (หลักปณิธานค่ายพุทธบุตร ๗ ประการ) ในระดับที่สูงขึ้น ทั้ง ๗ ด้าน ได้แก่ ในด้าน
ความอดทน ด้านความขยัน ด้านความประหยัด ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความกตัญญูกตเวที ด้าน
ความมีระเบียบวินัย และด้านความเป็นผู้ห่างไกลอบายมุข อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่กล่าวแล้ว
๖. ข้อเสนอแนะกำรวิจัย
๑. ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้
๑) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมบางข้อนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ได้นาไปปฏิบัติให้เป็นนิสัยอย่าง
สม่าเสมอในชีวิตประจาวัน จึงทาให้ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมบางข้อยังคงต่าอยู่
๒) ผู้ปกครอง ครู–อาจารย์ ควรเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอยู่เสมอหลังจากที่นานักเรียนเข้า
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมว่านักเรี ยนยังนาหลักพุทธธรรมที่ได้ในระหว่างเข้าอบรมไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันแต่ละด้านมากน้อยเพียงใด
๓) นั ก เรี ย นที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมหลั ง จากเข้ า รั บ การอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแล้ว ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ ควรนาไปเป็นบุคคลต้นแบบเพื่อส่งเสริมจริยธรรมแก่
สังคมต่อไป
๔) ส่วนนักเรียนที่ผ่านการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมยังต่าอยู่ ผู้ปกครอง ครู -อาจารย์ ควรให้โอกาสได้เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น
หรือการเข้าอบรมในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมในทางที่ดีขึ้น
๒. ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำวิจัยครั้งต่อไป
๑. ควรศึ ก ษากระบวนการการจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ในค่ า ยอบรมอื่ น ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษาและ
อุดมศึกษา
๒. ควรศึ กษาบทบาทหน้ าที่ ข องพระวิท ยากรและสาระของหลั กสู ตรการอบรมว่ า มี
ประสิทธิภาพในการให้การอบรมเพียงใด
๓. ควรศึกษาเปรียบเทียบถึงรูปแบบการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมกับรูปแบบการ
อบรมค่ายปฏิบัติธรรม และสถานที่อบรมว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนในระยะยาวต่างกันอย่างไร
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๔. ควรศึกษาความพึงพอใจหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมค่าย
พุทธบุตรและค่ายคุณธรรม
บรรณำนุกรม
คู่มือวิทยากร. หลักสูตรกำรจัดฝึกอบรมคุณ ธรรม ๒ คืน ๓ วันค่ำยพุทธบุตร ค่ำยพุทธธรรม.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๕.
วิทยำนิพนธ์ :
จิตติมา ธนะศักดิ์ศิริ. “การเสริมสร้างคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่
ได้จ ากการอ่า นวรรณกรรมส าหรั บ เด็ก ภาษาไทยที่ พิม พ์ร ะหว่ างปี ๒๕๔๓-๒๕๔๕”.
ปริญญำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ, ๒๕๔๘.
ฉลวยศรี มีใจเย็น. “การทดลองใช้การแสดงบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาจริยธรรมด้านความกตัญญู
กตเวที ข องเด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๕”. ปริ ญ ญำนิ พ นธ์ ศึ ก ษำศำสตร
มหำบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๖.
ณัฐวุฒิ ภิญโญทรัพย์. “ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อการพัฒนาความมีระเบียบวินัยในตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒”. วิทยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต .
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑.
เดือนเด่นหล้า ชัย ปริ ญญา. “การปลู กฝั งจริยธรรมของนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน
กวางโจนศึกษา อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ”. วิทยำนิพนธ์ปริญญำศึกษำศำสตร
มหำบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๙.
ปนั ท ดา เพชรสิ ง ห์ . “อบายมุ ข ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การหนี โ รงเรี ย นของนั ก เรี ย นวั ย รุ่ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร”. วิทยำนิพนธ์ปริญญำสังคมศำสตรมหำบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐.
พจนา นารถนรกิ จ, “การให้ การสงเคราะห์ เด็ก หญิง เร่ ร่ อนในสถานแรกรั บ เด็กหญิงพญาไท”,
วิ ท ยำนิ พ นธ์ สั ง คมสงเครำะห์ ศ ำสตรมหำบั ณ ฑิ ต , บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย : มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์, ๒๕๒๑.
พระทวี ข่ายมณี. “บทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ”. วิทยำนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑.
พระมหาประจวบ ตรีภักดิ์. “การติดตามผลเยาวชนที่ผ่านโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ศึ ก ษาเฉพาะกรณี วั ด ปั ญ ญานั น ทาราม ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวงจั ง หวั ด
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ปทุ ม ธานี ”. วิ ท ยำนิ พนธ์ สั งคมสงครำะห์ ศ ำสตรมหำบั ณ ฑิต . บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔.
มารศรี กลางประพันธ์. “การพัฒนาคุณธรรมด้านความอดทน (ขันติ) ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี”. ปริญญำนิพนธ์วิทยำศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรี-นค
รินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘.
ระพิ น ชู ชื่ น . “การศึ ก ษาบทของพระสงฆ์ ใ นการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย น
ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร”. วิทยำนิพนธ์คณะครุ ศำสตรมหำบัณฑิต สำขำ
มัธยมศึกษำ. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓.
รัตนาภรณ์ พลชา. “ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ
และความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ในการเรี ย น โดยใช้ ตั ว แบบบุ ค คลจริ ง ให้ กั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย”. วิทยำนิพนธ์
ปริญญำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๔.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

87

พระจิรวัตร สุจิตฺโต (บาลเพชร)
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยจิตสังคมและสุขภาวะองค์
รวมแนวพุ ทธของนั กเรี ย นมั ธ ยมศึกษาตอนต้น อาเภอเขาวง จั งหวั ดกาฬสิ น ธุ์ ๒) ศึ กษาความ
แตกต่างด้านปัจจัยพื้นฐานที่มีต่อสุขภาพองค์รวมแนวพุทธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อาเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ ๓) ศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยทางจิตสังคมกับสุขภาวะองค์รวมของแนว
พุทธ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒๖๕ คน
ซึ่งได้กาหนดจานวนได้จากสูตรการกาหนดจานวนตัวอย่างในกรณีไม่ทราบจานวนประชากรและการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มี ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) ปัจจัย
ส่วนบุคคล ๒) ปัจจัยจิตลักษณะ ๓) ปัจจัยจิตสังคม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัย พบว่า ๑) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ที่มี
เพศต่างกัน โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ย คะแนนสุ ขภาวะองค์รวมแนวพุทธมากกว่าเพศหญิง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ของครอบครัว ไม่มีผลต่อสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ ๒) ผลการวิจัยยังพบว่า ปัจจัยจิตสังคมที่มี
ความสัมพันธ์กับสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ปัจจัยทางจิตสังคม ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
คำสำคัญ: ปัจจัยจิตสังคมที่สัมพันธ์, สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ



พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

88

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

ABSTRACT
The main objectives of this research were 1) to study the difference of
fundamental factors that affect to Buddhist holistic health of lower secondary
school students in Khaowong District, Kalasin Province, 2) to study a relationship
among psychosocial factors and Buddhist holistic health of the lower secondary
school students.
The samples were 265 lower secondary school students in Khaowong
District, Kalasin Province defined from the formula for determining number of the
sample in case of an unknown number of population and purposive sampling. The
instrument of research was a tripartite questionnaire of which the three parts were:
1) a part eliciting data concerning Personal factors; 2) a part used to assemble data
concerning Psychological Characteristics factors (Behavioral factors); 3) a part
utilized for ascertaining Psychosocial factors. Using techniques of descriptive
statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of percentage, mean
and standard deviation. The techniques of t test and one-way analysis of variance
(ANOVA) in addition to Pearson’s product moment correlation coefficient method
were also employed by the researcher.
The findings are as follows: 1) the lower secondary school students in
Khaowong District, Kalasin Province, who differed in demographical characteristic of
sex, exhibited concomitant differences in Buddhist holistic health at the statistically
significant level of .05 with male students evincing higher levels of Buddhist holistic
health than their female counterparts. The finding also reveals that those students
who differed in the demographical characteristic of age, education, family status did
not display corresponding differences in Buddhist holistic health in an overall
picture. The researcher determined that psychosocial factors include emotional
intelligence; Achievement Motivation; Future Orientation; Family Relations and The
relationship between friends were positively correlated to Buddhist holistic health
displayed by the the lower secondary students in Khaowong District, Kalasin
Province under study at the statistically significant level of .05.
Keywords: Psychosocial factors related, Buddhist holistic health
๑. บทนำ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแสโลกาภิวัตน์และโลกไซเบอร์ ทาให้ คนไทยมุ่ง
แสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เกิดเป็น วัฒนธรรมย่อย
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ร่วมสมัยที่หลากหลายในรูปแบบการรวมกลุ่มของบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกันมีการคานึงถึงประโยชน์
ส่วนตนและพวกพ้องมากกวาส่วนรวม ขณะที่ภาคส่วนต่างๆ ได้มีการ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มทา
กิจ กรรมต่างๆ แต่การมีส่ วนร่ วมในการทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ ส่ว นรวมยังอยู่ในระดับต่า
นอกจากนี้ความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มหมดไป
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นแบบ ต่างคนต่างอยู่ สัมพันธภาพระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวมีความเปราะบางจนนาไปสู่ปัญหาทางสังคมเพิ่มขึ้น๑
สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒มีการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีแนวโน้มเป็นสังคมปัจเจกมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่าน
กระแสโลกาภิวัตน์ และโลกไซเบอร์ทาให้คนไทยมุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยที่หลากหลายในรูปแบบการรวมกลุ่มของ
บุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกันมีการคานึงถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าส่วนรวม ขณะที่
ภาคส่ ว นต่ างๆ ได้มีการส่ งเสริ มให้ มีการรวมกลุ่มทากิจกรรมต่างๆ แต่การมีส่ ว นร่ว มในการทา
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมยังอยู่ในระดับต่า นอกจากนี้ความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มไปหมดพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็ น
แบบ ต่างคนต่างอยู่ สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวมีความเปราะบางจนนาไปสู่ปัญหาทาง
สังคมเพิ่มมากขึ้นเด็กและเยาวชนผู้ที่มีอายุไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ มีฐานะทางสังคมและครอบครัวที่
แตกต่างกันเยาวชนใดที่มีฐานะทางครอบครัวที่ดีก็จะได้รับการศึกษาที่ดีตามไปด้วย เยาวชนใดที่มี
ครอบครั ว ที่ ย ากจนก็ จ ะได้ รั บ การศึ ก ษาที่ ต่ าซึ่ ง เป็ น จุ ด ด้ อ ยหรื อ ข้ อ บกพร่ อ งที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ
สติปัญญา ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจที่จะกระทาความดีหรือกระทาสิ่งที่ผิดกฎหมาย จาก
การเรี ย นรู้ ใ นสถานศึ ก ษา เยาวชนที่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาอบรมที่ ผิ ด ก็ จ ะส่ ง ผลให้ เ สี่ ย งต่ อ การก่ อ
อาชญากรรมเพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนโดยภาพรวมนั้น จาเป็น
อย่างยิ่ง ที่จะต้องประสานร่วมมือกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน ครูอาจารย์ และสังคม
ที่เกี่ยวข้อง ที่นอกจากจะต้องอบรมสั่งสอนและทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว สังคมยังจะต้องช่วย
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่เหมาะสมให้แก่เด็กและเยาวชน๓
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน ได้เผชิญกับปัญหาสังคมมากมายอันเนื่องมาจากการเจริญทาง
ด้านของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ซึ่งส่งผลให้สังคมไทยต้องเกิดปัญหามากมาย ทั้งอบายมุข การ
เห็นแก่ตัวและพวกพ้อง ปัญหาสังคมอีกหลายๆด้านได้ส่งผลให้เด็กและเยาวชนต้องเข้ามาสัมผัสกับ
ปัญหาของสังคมเหล่านี้ โดยขาดวิจารณญาณในการรับรู้และกลั่นกรองในสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสังคม
๑

๒๕๕๙, หน้า ๒.
๒

กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.๒๕๕๕-

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการฉบับที่สิบเอ็ด
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙, หน้า ๒
๓
ทวีรัสม์ ธนาคมและคณะ. พัฒนำกำรของครอบครัวและเด็ก. พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา.
๒๕๑๔,หน้า ๒๕.
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ตลอดทั้งยังขาดการคอยให้คาปรึกษาและแนะนาจากบุคคลผู้อยู่รอบข้างในสังคมความเจริญทั้งหมด
ดังกล่าวส่งผลให้เยาวชนที่เป็นนักเรียนนั้นมีสภาพจิตใจที่ตกต่าและขาดคุณภาพชีวิตที่ดี คือ ขาดใน
ด้านของศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยถูกกลืน และลบ
เลือนหายไปจากสังคมไทย ดังที่ท่าน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ๔ ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่ง
“คนไทยมักเอาความรู้สึกเป็นใหญ่ อยู่กับความรู้สึกมาก เพราะฉะนั้น จะต้องแก้ไข เอาปัญญามา
เป็นใหญ่ ใช้ปัญญาให้มาก ต้องพัฒนาให้เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมทางปัญญาสูงต้องยอมรับตัวเองว่า
สังคมไทยนี้อ่อนวัฒนธรรมทางปัญญา เริ่มตั้งแต่ขาดวัฒนธรรมแสวงปัญญาเป็นต้นไป จึงต้องเร่ง
สร้างวัฒนธรรมทางปัญญา รวมทั้งวัฒนธรรมแห่งการแสวงปัญญานั้นขึ้นมา” ซึ่งได้สอดคล้องกับ
ความคิดของ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์๕ ได้กล่าวไว้ว่า “เยาวชนไทยในปัจจุบันต้องเผชิญเติบโตขึ้น
ท่ามกลางปัญหาสังคมนานัปการเป็นภาวะจายอมที่ต้องรับเอาค่านิยม,วัฒนธรรมตามกระแสของ
โลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความสลับซับซ้อนของพฤติกรรมมนุษย์การดาเนินชีวิตที่เหินห่าง
จากการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมจริยธรรม พฤติกรรมการแสดงออกและเสรีภาพด้านอื่นๆ ของเด็ก
และเยาวชนไทยจึงก่อให้เกิดปัญหาตามมา”
ในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผู้จัดการเรียนรู้ที่มีบทบาทสาคัญนอกจากครูแล้ว ยัง
มีผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนให้เกิดความสาเร็จหลายฝ่าย แม้แต่ผู้เรียนเองก็ต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจังด้วย
ประชาคมการเรียนรู้มีขอบข่ายครอบคลุมบุคลากรทุกฝ่ายทั้งในและนอกโรงเรียน ภายในโรงเรียน
นอกจากครูแเละผู้บริหารแล้ ว ยังมีบุคลากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน คณะกรรมการการศึกษา
ของโรงเรียน ขยายเครือข่ายสู่พ่อแม่ผู้ปกครอง ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน สถาบันผลิตครู
หน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ รวมทั้งสื่อมวลชน ซึ่งล้วนแต่สามารถร่วมกันสร้างสรรค์
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้ทั้งสิ้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียนรู้จะต้องมีบทบาท
ร่วมกัน ได้แก่ ๑) การสารวจความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการซักถาม สังเกต สัมภาษณ์
ฯลฯ ๒) การกาหนดมาตรฐาน เป้าหมายและมาตรฐานของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาตาม
ความถนัด ความสนใจ และเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ๓) การวางแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ๔) กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ความรู้จากการคิด
วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติจริง ๕) การประเมินผล และ ๖) การสรุปผลการเรียนรู้๖ เด็กและเยาวชน
มี คุณภาพชีวิตที่ดีเจริญเติบโตไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถเป็นกาลังหลักในการพัฒนา

๔

พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ.ปยุตฺโต), กรรมของคนไทย ทำกันไว้เอง, (นครปฐม : บริษัท จ.
เจริญอินเตอร์พริ้น (ประเทศไทย) จากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๑.
๕
วี ร ะ โรจน์ พ จนรั ต น์ , สรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำน โครงกำรพระสอนศี ล ธรรมในโรงเรี ย น
ปีงบประมำณ ๒๕๔๘-๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด,
๒๕๕๐),หน้า ๖๕.
๖
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ปฏิรูปกำรเรียนรู้ผู้เรียนสำคัญที่สุด, หน้า ๗๗-๗๘.
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ประเทศได้ในอนาคต จึงเป็นหน้าที่ของสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาในการเลี้ยงดูและ
อบรมเด็ก๗
สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโรงเรียนที่จัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข แต่เนื่องด้วย
สภาพความเจริญในทางด้านเทคโนโลยี การเจริญด้านความสะดวก สบาย ทาให้เด็กและเยาวชนใน
อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เสพย์ติดเทคโนโลยี และความเจริญที่ทาให้การดาเนินชีวิตต้องอาศัย
เทคโนโลยี และความเจริญจนบางครั้งมองข้ามความดีงามในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัว และ
สังคม ทาให้ขาดแคลนความสุขทางกาย ร่างกายไม่สมบูรณ์เนื่องมาจาก การขาดแคลนความสุขทาง
จิตใจที่สมบูรณ์เพราะการเสพย์ติดเทคโนโลยี ส่งผลให้ความสุขทางสังคมที่ควรจะได้รับจากสังคม
จากคนรอบข้างและครอบครัวไม่เพียงพอ ขาดมนุษยสัมพันธ์ เมื่อขาดความสุขทั้ง ๓ ทาง ความสุข
ทางปัญญาที่ควรจะได้รับก็ลดน้อยถอยลง แนวทางในการพัฒนาปัจจัยทางจิตสังคมกับสุขภาวะองค์
รวมแนวพุทธของนั กเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นคือนาหลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนาเข้าไปแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ ซึ่งจะทาให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักและมีพฤติกรรมที่ดีต่อสังคมและคน
รอบข้าง ซึ่ง พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาสุขภาพแบบองค์รวมวิถี
พุ ท ธในพระไตรปิ ฎ ก”ผลการวิ จั ย พบว่ า แนวคิ ด เรื่ อ งสุ ข ภาพองค์ ร วมในพระไตรปิ ฎ กนั้ น
ประกอบด้ว ยคา ๒ ค า คือ คาว่า สุ ขภาพ และ องค์รวม สุ ข ภาพองค์รวมในพระไตรปิฎ กต้อ ง
ประกอบ ๔ มิติคือ ๑. ด้านกาย ๒. ด้านสังคม ๓. ด้านจิต และ ๔. ด้านปัญญา ดังนั้นเมื่อมุ่งเน้นผล
ของสุขภาพองค์รวมวิถีพุทธจึงเน้นความสุข ภาวสุขภาพที่ประกอบด้วย วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ ซึ่ง
เป็นภาวะที่เป็นความดีของชีวิต ส่วนแนวทางเพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพองค์รวมนั้น หลักการการดูแล
สุขภาพ ทั้ง ป้องกัน ส่งเสริม เยียวยารักษา โดยกระบวนการแบบแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ ๔ (ทุกข์
สมุทัย นิโรธ มรรค) ในส่วนรูปแบบและกระบวนการสร้างสุขภาพองค์รวมวิถีพุทธในพระไตรปิฎกนี้
รูปแบบที่เน้นในด้านสุขภาพด้านจิตวิญญาณ – สติปัญญา เน้น ๓ ส. ประกอบด้วย (๑) รูปแบบการ
สวดมนต์ (๒) รูปแบบการปฏิบัติธรรม (สมาธิ – สติ – ปัญญา) (๓) รูปแบบการสนทนาธรรม (โยนิโส
มนสิ การ) และรู ปแบบและกระบวนการสร้างสุขภาพองค์รวม ๔ มิติ คือ (๑) ด้านร่างกาย (ก)
รูปแบบดูแลร่างกาย ประกอบด้วย การบริโภคหรือเกี่ยวกับอาหาร การใช้ยาสมุนไพร (เภสัช) เพื่อ
สุขภาพ การออกกาลังกาย และการบริหารร่างกาย และด้านร่างกายอื่นๆ (ข) รูปแบบการพักผ่อน
อิริย าบถ (ค) รูป แบบการผ่ าตัด (๒) รูปแบบด้านสั งคมหรือ สิ่ งแวดล้อม (ก) คน กลุ่มคน (ข)
ธรรมชาติ (๓) รูปแบบด้านจิตใจ และ (๔) รูปแบบด้านปัญญา ธรรมะ เช่น โพชฌงค์ ๗ สัญญา ๑๐
สติปัฏฐาน ๔ ขันธ์ ๕ ไตรลักษณ์ ๓ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ และ ทิฏฐิอุชุกรรม การปรับทิฐิให้
ตรง๘
๗

สุเทพ สุวีรางกูร, ปัญหำสังคม, (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, ๒๕๕๑), หน้า ๔๙.
พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง), “ศึกษาสุขภาพแบบองค์รวมวิถีพุทธในพระไตรปิฎก”, สำร
นิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต (สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).
๘

92

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ การเรียนรู้จริยธรรมในสังคมจึงจาเป็นอย่าง
มากที่ทาให้เด็กและเยาวชนได้เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นในอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ก็เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าการมีสภาพา
จิตที่ดี มีคุณธรรม มีจริยธรรมตั้งแต่เด็กนั้นทาให้เด็กและเยาวชนเจริญเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปได้ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาสภาพ
ปัญหาและปั จจัยทางจิตสังคมเชิงจริยธรรมต่อสุขภาพองค์รวมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปัจจัยทางจิตสังคมกับสุขภาวะองค์รวม
แนวพุทธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเยาวชนที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป
๒.วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
๑. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยจิตสังคมและสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งด้ า นปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ มี ต่ อ สุ ข ภาพองค์ ร วมแนวพุ ท ธของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
๓. เพื่อศึกษาความสั มพัน ธ์ปั จจัยทางจิตสังคมกับสุ ขภาวะองค์รวมของแนวพุทธของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
๓.วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยจิตสังคมที่สัมพันธ์กับสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ศึ ก ษาจากเอกสารรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารชั้ น ปฐมภู มิ ไ ด้ แ ก่ พ ระไตรปิ ฎ ก ฉบั บ
ภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสารชั้นทุติยภูมิได้แก่แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากหนังสือวิทยานิพนธ์งานวิจัยเอกสารสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธและวารสาร
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวนรวม
๘๕๑ คน
กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒๖๕ คน
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วย ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)๙ ในการ
๙

ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม, https://sites.google.com/site/bb24559r/khnad-khxngklum-tawxyang-thi-hemaa-sm [ออนไลน์วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐]
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ประมาณค่ า สั ด ส่ ว นของประชากรเช่ น เดี ย วกั น และก าหนดให้ สั ด ส่ ว นของลั ก ษณะที่ ส นใจใน
ประชากร เท่ากับ ๐.๕ ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ๕% และระดับความเชื่อมั่น ๙๕%
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
๑. แบบสอบถามปัจจั ยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นเรียน สถานภาพทาง
ครอบครัว
๒. แบบสอบถามปัจจัยจิตลักษณะ แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่
- แบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์
- แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
- แบบสอบถามลักษณะมุ่งอนาคต
๓. แบบสอบถามปัจจัยจิตสังคมแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่
- แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างนิสิตกับเพื่อน
- แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างนิสิตกับผู้ปกครอง
แบบสอบถามผู้วิจัยได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๕ ท่าน พิจารณาข้อคาถามว่ามีความตรง
ตามเนื้อหาหรือไม่โดยพิจารณาเป็นค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC = index of item objective
congruence) ผลการตรวจสอบพบว่า ข้อคาถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ ๐.๘-๑.๐ ทุกข้อ
นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (try-out) กับนักเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน ๓๐
ชุดและนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) หลังการทดลองใช้ ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๓๘ โดย
แยกแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๓๗
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๓๗
ด้านลักษณะมุ่งอนาคต ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๓๖
ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๓๗
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๓๗
ด้านสุขภาวะองค์รวมของนักเรียน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๓.๖
และนาแบบแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วทาเป็นฉบับสมบูรณ์แบบ เพื่อเก็บข้อมูลต่อไป
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
๑. นาแบบสอบถามมาตรวจสอบให้คะแนนแล้วนาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
๒. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของของนักเรียนมัธยมศึก ษาตอนต้น อาเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทาการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
๓. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจิตสังคมที่สัมพันธ์กับสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทาการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
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คะแนนเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson's Correlation Coefficient)
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
๑) สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) สาหรับอธิบายตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ค่าความถี่
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) ตาม
ลักษณะตัวแปร
๒) สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson's Correlation Coefficient)
ตามลักษณะตัวแปรอิสระเพื่อทดสอบสมมติฐาน
๔.สรุปผลกำรวิจัย
๑) ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในด้ำนปัจจัยทำงจิตสังคม พบว่า ในด้านปัจจัยทางจิตสังคม
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ ในระดับสูง
ในด้า นแรงจู งใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ข องนั กเรีย นมั ธ ยมศึก ษาตอนต้น ในอ าเภอเขาวง จั งหวั ด
กาฬสินธุ์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนแรงจูงใจ ในระดับสูง
ในด้ า นลั ก ษณะมุ่ ง อนาคตของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ในอ าเภอเขาวง จั ง หวั ด
กาฬสินธุ์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนลักษณะมุ่งอนาคตในระดับสูง
ในด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในอาเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสัมพันธ์ในครอบครัวในระดับสูง
ในด้ านความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างเพื่ อนของนั ก เรี ยนมัธ ยมศึ กษาตอนต้น ในอ าเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ในระดับสูง
ในด้านสุขภาวะองค์รวมของนักเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในอาเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนสุขภาวะองค์รวมของนักเรียน ในระดับสูง
๒) กำรทดสอบสมมติฐำนทำงสถิติ
๑) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกันมีสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธแตกต่างกัน จากการวิจัยสามารถสรุปทดสอบสมมุติฐานทาง
สถิติได้ดังนี้
สมมุติฐำนที่ ๑ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีเพศ
ต่างกัน มีสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธแตกต่างกัน
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ที่มีเพศต่างกัน มีสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.๐๑
สมมุติฐำนที่ ๒ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีอายุ
ต่างกันมีสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ที่มีอายุ ต่างกัน (อายุ ๑๒ – ๑๕ ปี) มีสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
สมมุติฐำนที่ ๓ นักเรียนมีระดับชั้นแตกต่างกันมีสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) มีสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
สมมุติฐำนที่ ๔ นักเรียนที่มีสถานภาพทางครอบครัวแตกต่างกันมีสุขภาวะองค์รวมแนว
พุทธแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ที่มีสถานภาพทางครอบครัวต่างกัน มี สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๒) นั กเรี ยนมัธ ยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ที่มีปัจจัยจิตสั งคม
แตกต่างกันมีสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธแตกต่างกัน จากการวิจัยสามารถสรุปทดสอบสมมุติฐานทาง
สถิติได้ดังนี้
สมมุติฐำนที่ ๕ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีระดับ
ความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกันมีสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ที่มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ ยคะแนนสุ ขภาวะองค์รวมแนวพุทธ
แตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
สมมุติฐำนที่ ๖ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีระดับ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกันมีสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า นั กเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสิ น ธุ์ที่มีร ะดับ แรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ ยคะแนนสุ ขภาวะองค์รวมแนวพุทธ
แตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
สมมุติฐำนที่ ๗ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ มีระดับ
ลักษณะมุ่งอนาคตแตกต่างกันมีสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธแตกต่างกัน
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสิ น ธุ์ที่มีร ะดับ ลั กษณะมุ่งอนาคตแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ ยคะแนนสุ ขภาวะองค์รวมแนวพุทธ
แตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
สมมุติฐำนที่ ๘ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีระดับ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวแตกต่างกันมีสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ที่มีระดับความสัมพันธ์ในครอบครัวแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยคะแนนสุขภาวะองค์รวมแนว
พุทธ แตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
สมมุติฐำนที่ ๙ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนแตกต่างกันมีสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ที่มีระดับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยคะแนนสุขภาวะองค์รวมแนว
พุทธ แตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
สมมุติฐำนที่ ๑๐ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในอาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีความ
ฉลาดทางอารมณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธทั้งในรายด้านและภาพรวม
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยทางจิตสังคม ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมี
ความสัมพันธ์ทางสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
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อนุวัต กระสังข์
บทคัดย่อ
แนวทางการพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ในองค์ กรตามแนวพุท ธเพื่อแก้ปั ญหาและสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันภายใต้กระแสบริโภคนิยม พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธเพื่อ
แกปัญหาบริโภคนิยมของเยาวชนนั้น สถาบันครอบครัว สังคม ตองปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเลี้ยงดู
หรือจัดการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสติปัญญาของเยาวชนให้ถูกต้องเหมาะสม และ
จัดการศึกษาอบรมขัดเกลาเยาวชนไดเรียนรูและเข้าใจถึงคุณค่าวัฒนธรรมอันดีงาม นอกจากนี้ ตอง
สร้างโอกาสทางการศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมถูกต้องเพียงพอ ส่วนการพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนา
ตัวคนที่เป็นปัจจัยตัวกระทาให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้วยการพัฒนาคนเต็มทั้งระบบ โดยมี
หลักไตรสิกขาคือ ๑) การฝึกอบรม ได้แก่การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม ๒) การศึกษา ได้แก่การ
ฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ ๓) การพัฒนา ได้แก่การพัฒนาปัญญา และหลักธรรมสนับสนุนและสร้าง
ภูมิคุ้มกันกระแสบริโภคนิยม ได้แก่ วิธีการแห่งปัญญาแบบอริยสัจ ที่มุ่งตรงต่อปัญหาที่ต้องการจะ
พิจารณาและเป็นวิธีคิดที่เป็นไปตามเหตุและผล โดยสืบสาวจากผลไปหาเหตุ แล้วทาการแก้ไขที่
ต้นเหตุเพื่อขจัดปัญหาให้หมดไป โดยกระบวนการจะอยู่ในรูปของการพัฒนาใน ๓ ด้านร่วมกันคือ
พฤติ ก รรม จิ ต ใจและปั ญ ญา มี ค วามสั ม พั น ธ์ อิ ง อาศั ย กั น และส่ ง ผลต่ อ กั น เป็ น ปั จ จั ย แก่ กั น ใน
กระบวนการการพัฒนาในองค์กร
คำสำคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, พุทธศาสนา, บริโภคนิยม
ABSTRACT
The approaches to human resource development according Buddha
Dhamma to solve problems and to create immunity among consumerism context
were that family, society, must change the standard of child raising system, The
environment to promote intellectual growth for the youth must be implemented.
Education and socialization to appreciate the values of their own cultures must be
materialized. Appropriate and equal educational opportunity must be created for
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the youths. Individual development for the youths must be done with full systems.
The main threefold training should be utilized: 1, Training is the behavioral
development, 2 education is the mental training and development, 3 development
is the wisdom development. The Dhamma principles that support the immune
creating system in the consumerism context were the wisdom based on the four
noble truth, the noble means to attack the problems directly and reasonably to
solve problems from the cause to effects, to solve the problems at causes can
solve all problems. The process involves 3 development aspects; behaviors, mind
and wisdom. These three elements were inter-related. They became causes and
effects for one another and were important elements for organizational
development
Keywords: Human Resource Development, Buddhist, Consumerism
๑.บทนำ

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการไหลบ่าทางวัฒนธรรมเข้าสู่
สังคมไทย หรือยุคสมัยของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนนั้น เป็นปัจจัยเงื่อนไขที่สาคัญอย่างหนึ่งที่นา
สังคมไทยไปสู่พัฒนาการของการประดิษฐ์คิดค้น การให้บริการด้วยการผลิต และนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่ อสารระหว่างกันทั่วโลก ทั้งนี้เพื่ออานวยความสะดวกและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์
และวิทยุ (ผู้จัดการออนไลน์, ๐๖/๐๘/๒๕๔๗) โดยเครื่องมือการสื่อสารเหล่านี้ได้สร้างความพึงพอใจ
และสร้างค่านิยมให้กับ ผู้บริโภคอย่างกว้างขวางและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับวันยิ่งมีบทบาทและ
มีความสาคัญต่อการดาเนินวิถีชีวิตของคนทั่วโลก การที่ประเทศไทยตั้งใจพัฒนาประเทศให้ทันสมัย
ตามแบบตะวันตก ซึ่งความสาเร็จขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจหรือการยึดค่านิยมทางวัตถุประกอบกับ
ความทันสมัยทางเทคโนโลยีคมนาคมสื่อสารจึงส่งผลทาให้ชุมชนชนบทซึ่งเคยมีวิถีชีวิตแบบพออยู่
พอกินพึ่งตนเอง เกื้อกูลกันชุมชนสงบสุขเปลี่ยนไปเป็นชุมชนที่มุ่งแสวงหาความสะดวกสบาย
แก่งแย่งชิงดีกันโอ้อวดความมั่งมี (มณีรัตน์ ลิ่มสืบเชื้อและคณะ, ๒๕๔๙: ๙๖) การนาแนวคิดอย่าง
ตะวันตกมาใช้ไม่ได้ทาให้เกิดการกระจายรายได้ที่ทั่วถึงมีแต่จะสร้างช่องว่างระหว่างคนในเมืองกับ
คนในชนบท จึงทาให้คนในชนบทมุ่งหน้าเข้าเมืองเพื่อไปหางานทาซึ่งได้เงินมากกว่าทาไร่ทานา การ
พัฒนากระแสหลักประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นาไปสู่ระบบ
ทุนนิยมและลัทธิบริโภคนิยมในยุคปัจจุบันสังคมสามารถผลิตสินค้าต่างๆ ได้อย่างมากมายทาให้คน
ทุกคนสามารถบริโภคได้อย่างถ้วนหน้าคนจึงมุ่งหาความสุขด้วยการเสพความสุขจากวัตถุ ยิ่งบริโภค
มากขึ้นเท่าไรก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งหมดมีแต่จะโดนกระตุ้นกิเลสให้ตื่นตัวอยู่
เสมอเมื่อต้องการบริโภคมากก็ต้องแสวงหาทรัพย์เพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์
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ในองค์กรทางสังคมกล่าวคือสถานศึกษาแล้วนั้น การบริโภคตามรสนิยมของแต่ละบุคคล
และการบริโภคตามแฟชั่นของเยาวชนในสถานศึกษา เรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม การเรียนรู้ทางตรง ได้แก่ การอบรมสั่งสอน ซึ่งส่วนมากจะเป็นหน้าที่ของครอบครัวและ
โรงเรียน ซึ่งกระทาโดยกลไกของสถาบันซึ่งได้แก่ พ่อแม่ เครือญาติและครู ในขณะเดียวกัน เยาวชนก็
จะเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภคทางสังคมทางอ้อมไปด้วยคือ การสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรม
เหล่ านี้จ ากตัวแทนการขัดเกลาทางสั งคมและเนื่องจากในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคของข้อมูลข่าวสารหรือที่เรียกว่าเป็นยุคของโลกคลื่นที่ สาม ผู้ที่
ปล่ อ ยให้ ก ลไกการเปลี่ ย นแปลงไปโดยไม่ พ ยายามก้ า วให้ ทั น จะกลายเป็ น ผู้ ที่ ล้ า หลั ง และเสี ย
ผลประโยชน์ ไปในเวลาอันรวดเร็ ว ดังนั้น การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ เรียนรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาวิวัฒน์ และเพื่อความอยู่รอดของชีวิตจึงเป็นสิ่งที่จาเป็ น (สุภาพร
พิศาลบุตรและยงยุทธ เกษสาคร, ๒๕๔๕:๓๔) จากประเด็นในเบื้องต้น เป็นมูลเหตุจูงใจให้ผู้ เขียน
สนใจที่จะแสวงหาคาตอบในคาถามที่ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนฐานคิดของกระบวนทัศน์ มี
วิธีการพัฒนาทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจและปัญญาเพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
การบริโภคของเยาวชนในยุคนี้ อันเป็นการประยุกต์ใช้ หลักธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริโภคนิยม
และสร้ างภูมิคุ้มกัน ในระดับของเยาวชนในสถานศึกษาภายใต้กระแสยุคบริโ ภคนิยมในประเด็น
ดังกล่าวและนาเสนอตามลาดับดังนี้
๒. ปัญหำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กรตำมแนวพุทธภำยใต้กระแสบริโภคนิยม
จากการวิเคราะห์ผู้เขียนเห็นว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่กาลังได้รับผลกระทบทางด้าน
ลบจากกระแสบริโภคนิยม ๔ ประเด็นหลัก คือ
๑. ด้ำนกำรกิน
ผู้เขียนได้วิเคราะห์พบว่าการกินในความหมายของบริโภคนิยมไม่ได้เป็นเพียงการกินเพื่อ
สนองความต้องการขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่เป็นการกินที่ตอบสนองความพึงพอใจ ค่านิยมและการกิน
ตามกระแสของการโฆษณา เช่น
๑.๑ กินอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารจานด่วน ในร้านอาหารสวัสดิการของโรงเรียน
แบบฟาสต์ฟู้ด ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการกินของตะวันตก แต่แพร่เข้ามาและได้รับความนิยมจากกลุ่ม
เยาวชนอย่างมาก
๑.๒ กินอาหารในร้านหรูหรา กินนอกบ้าน เป็นค่านิยมใหม่ของคนในสังคมสมัยใหม่และ
กลุ่มเสี่ยงอย่างกลุ่มของเยาวชน ทาให้ธุรกิจร้านอาหารจึงเกิดขึ้นเกลื่อนกลาดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการดังกล่าว
๑.๓ กิน อาหารไร้ ป ระโยชน์ (ขนมและของขบเคี้ย ว) ซึ่ งเป็น อาหารที่ไม่ มีคุณค่ าทาง
สารอาหารและมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย
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๑.๔ กินอาหารนานาชาติ เช่น อาหารญี่ปุ่น เกาหลี อิตาเลียน ซึ่งเป็นรสนิยมในการกิน
แบบใหม่ที่นับวันจะได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มเด็กนักเรียนในสถานศึกษา แสดงให้เห็นถึงการ
แพร่กระจายของวัฒนธรรมการกิน
๑.๕ กินทิ้งกินขว้าง กินอาหารราคาแพงที่มีลักษณะของความฟุ่มเฟือย เป็นการกินที่มาก
การกินเพื่อสนองความจาเป็นพื้นฐาน
สรุปได้ว่า การกินในลักษณะความหมายของกระแสบริบริโภคนิยมอาจกล่าวได้ว่าเป็นการ
กินเพื่อสนองความอยาก ความต้องการและเพื่ออวดถึงความโก้เก๋ในกลุ่มของนักเรียนด้วยกัน จน
กลายเป็นพฤติกรรมเลียนแบบในกลุ่มเพื่อนและตัวเอง
๒. กำรท่องเที่ยว
ผู้เขียนได้วิเคราะห์ พบว่าการเดินทางท่องเที่ยวกลายเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับชีวิต เป็น
รสนิ ย มและค่า นิ ย มใหม่ ที่เกิ ดขึ้น และได้ รับการส่ งเสริมสนับสนุนจากภาครั ฐ และเอกชนอย่า ง
ต่อเนื่อง การท่องเที่ยวได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่ทารายได้ให้ประเทศปีละจานวนมาก รัฐบาล
เองก็ส่งเสริ มให้คนไทยท่องเที่ย วในสถานที่ต่างๆ ภายในประเทศ มีการจัดปีท่องเที่ยวไทยและ
รณรงค์ด้วยคาขวัญต่างๆ จากการท่องเที่ยวถูกทาให้มีความหมายและความจาเป็นต่อชีวิตมากขึ้น
เช่น “เมืองไทย ไม่ไปไม่รู้” กลายเป็นแรงดึงดูดใจให้เด็กและเยาวชนต้องการไป
๓. กำรดูแลรักษำสุขภำพและควำมงำม
ผู้เขียนได้วิเคราะห์ พบว่าในชีวิตของผู้คนสมัยใหม่ เรือนร่างเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการดูแล
อย่างดีที่สุดการดูแลรักษาสุขภาพขึ้นอยู่กับการกาหนดหรือการ “ปั่น” ของสื่อ ซึ่งมีนายทุนขาย
สินค้าแฝงอยู่เบื้องหลังอันเป็นกลไกที่สาคัญของลัทธิบริโภคนิยม การสร้ างองค์ความรู้และวาทกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพทาให้ความงามและการรักษาสุขภาพกลายเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งก่อให้เกิดกระแสนิยม
และปรากฏการณ์บางอย่าง เช่น การบูชาความงามแบบนางแบบ การคลั่งไคล้ความผอม รังเกียจ
กลัวอ้วนและผิวดาการเกลียดคนดา การกินอาหารถนอมสุขภาพ เช่น ชาเขียว อาหารชีวจิต อาหาร
มัง สวิ รั ติ อาหารบ ารุ งพลั ง และฟื้น ฟูส มรรถภาพทางเพศ ประเภทสมุน ไพรต่ าง ๆ กระชายด า
สมุนไพร ครีมหน้าเด้งเครื่องชูกาลัง เป็นต้น และมีรายงานการวิจัยต่างประเทศได้นาเสนอข้อมูลที่
น่าสนใจเกี่ยวกับค่านิยมคลั่งไคล้ความงามและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรือนร่างและความงามอิทธิพล
ของสื่อ
๔. กำรมีเครื่องอำนวยควำมสะดวก
ผู้เขียนได้วิเคราะห์ พบว่าวัฒนธรรมบริโภคนิยมทาให้ผู้คนมีค่านิยมในเรื่องการเสพสุข
แสวงหาเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้ชีวิตสุขสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้
รถยนต์ และสิ่งอานวยความสะดวกอื่ น ๆ ที่บางครั้งก็มีมากเกินความจาเป็นและนาไปสู่การก่อ
หนี้สินเพราะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย การโฆษณาสินค้าทาให้ผู้บริโภคตกเป็นทาสของการซื้อทั้งสินค้า
เงินสดและเงินผ่อน
๕. กำรเสพควำมบันเทิง
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ผู้ เ ขี ย นได้ วิ เ คราะห์ พบว่ า การเสพความบั น เทิ ง กลายทั้ ง รสนิ ย ม ค่ า นิ ย มและแบบ
แผนการใช้ชีวิตของเยาวชนในสังคมบริโภค ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง การดูกีฬา การเที่ยวเตร่
ในสถานบันเทิงประเภทผับ บาร์ ร้านคาราโอเกะหรือดิสโก้เธค การบริโภคในลักษณะเดียวกันก็
ก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา เช่น การเล่นการพนันฟุตบอล ปัญหายาเสพติดและปัญหาการใช้
ชีวิตพฤติกรรมของวัยรุ่น
๓. แนวทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กรตำมแนวพุทธเพื่อแก้ปัญหำและสร้ำงภูมิคุ้มกัน
๑. ด้ำนกำรกำหนดนโยบำย
ผู้เขียนได้วิเคราะห์แล้ วพบว่าการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จึงจาเป็นที่ต้องมี
กาหนดนโยบายหรือมีแผนการการพัฒนาและโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมระบบการสั่งสอน
อบรมให้ได้ผลยิ่งขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดโครงการทางศิลปวัฒนธรรมให้ดี
ยิ่งขึ้นไป การสั่งสอนและพัฒนาจริยธรรมแก่เยาวชนนั้น นอกจากจะเป็นการสอนอย่างเป็นระบบ
ตามหลักสูตร แผนการสอน และระเบียบของการวัดและประเมินผลการสอนแล้ว ยังมีกระบวนการ
ทางสังคมที่เกิดขึ้นหลายประการในองค์กรที่ช่วยสร้างเสริมและพัฒนาเยาวชนได้อย่างดียิ่ง สอดคล้อง
กับสุปรียา ธีรสิรานนท์ ที่กล่าวว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถร
วาท มีขั้นตอนเบื้องต้น โดยเริ่มจากศรัทธาหรือความเชื่อมั่นที่มีปัญญาประกอบ เช่น ได้ฟังบุคคลใด
แสดงสาระที่ น่ า เชื่ อ ถื อ จนเห็ น หรื อ มั่ น ใจว่ า น าไปสู่ ค วามจริ ง ได้ ก็ เ ริ่ ม ศึ ก ษาเรี ย นรู้ จ ากแหล่ ง
นั้น ศรัทธากับปัญญาจึงต้องประกอบด้วยกันจนกลายเป็นสัมมาทิฏฐิที่มีคุณภาพ ปัจจัยที่ทาให้เกิด
สัมมาทิฏฐิ คือ กัลยาณมิตร ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก โดยการแสวงหามิตรที่ดีเพื่อขอความรู้ คาแนะนา
เพื่อให้ได้ความรู้จากนั้นจึงนาข้อมูลต่างๆ ที่ได้ยินได้ฟังมากลั่นกรอง วิเคราะห์ พิจารณาด้วยโยนิโส
มนสิการ อันเป็นปัจจัยภายในของตัวผู้ปฏิบัติเอง ในขั้นตอนนี้อาจกล่าวได้ว่า เมื่อบุคคลมีโยนิโส
มนสิการแล้ว สัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นตามมา จากนั้นจึงนาตนเองเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ด้วยการลง
มือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ หรือกระบวนการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในมีความสาคัญเท่าๆ กัน หรือกล่าวได้ว่ามนุษย์จะมีความสมบูรณ์เมื่อชีวิตของมนุษย์มี
ความสัมพันธ์ครบ ๓ ด้าน คือ พฤติกรรม จิตและปัญญา (สุปรียา ธีรสิรานนท์, ๒๕๕๖) ฉะนั้น จะ
เห็นว่าการสอนตามหลักสูตรและการสอนตามกระบวนการทางสังคมในโรงเรียน ซึ่งเป็นการกาหนด
นโยบายในการสอนทั้งในหลักสูตรนอกหลักสูตรโดยสร้างความสัมพันธ์หรือของความร่วมมือจากทาง
บ้านและสถาบันต่างๆ ของสังคมด้วยก็จะทาให้เกิดสัมฤทธิผลมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของผู้บริหาร ครูในโรงเรียน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุม ชน ดังคาสัมภาษณ์ของ
ผอ.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ว่า “มีความเห็นด้วยกับการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เพียงแต่ว่าใน
ปัจจุบันมีข้อจากัดในเรื่องของการกาหนดนโยบาย ที่มาจากสายบังคับบัญชาทาให้ผู้ปฏิบัติงานตาม
ไม่ทันความคิด อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิ การ แต่ในส่วนสาคัญของ
การปฏิบัติงานนั้นถึงแม้เราจะรับผลของการปรับเปลี่ยนนโยบาย แต่เราก็ยังถือปฏิบัติตามบริบทของ
โรงเรียนของเราอยู่ เพราะถ้าเราถือตามนโยบายการกาหนดบทบาทหน้าที่การทางานขององค์กรก็
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จะมีปัญหาของการทางาน แต่สิ่งที่นโยบายตรงกับองค์กรทางการศึกษาก็จะปฏิบัติตามเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพของการทางาน ฉะนั้น การพัฒนา สิ่งสาคัญคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ว่า
จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นาชุมชน เครือข่ายชมรมมูลนิธิต่างๆ เชื่อ
ว่าสิ่งที่ทาจะประสบความสาเร็จ”
๒) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส
ผู้เขียนได้วิเคราะห์แล้วพบว่าความวิปริตของสังคมปัจจุบันมีต้นเหตุมาแต่กาเนิดเด็กและ
เยาวชนนั้นไมไดรับการประสานความร่วมมือหรือสร้างโอกาสที่ถูกต้องแต่ถูกแวดล้อมส่งเสริมให้หลง
ติดอยู่ในตาความเอร็ดอร่อยในเรื่องปัจจัย ๔ คืออาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยใช้สอย และยารักษา
โรค ไม่ไดรับความรู ความเข้าจี่ถูกต้องและพอดี มีแต่หันไปส่งเสริมความก้าวหน้าทางวัตถุสมัยใหม่
ไมถือหลักวัฒนธรรมประจาบ้านประจาเรือนที่ถูกต้องและพอดี สอดคล้องกับสมจิตรา กิตติมานนท์
ที่กล่าวว่า การบริโ ภคอาหารเจเป็นการประกอบกุศ ลกรรมบถ ๑๐ ไปด้ว ย ส่งผลถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต คือไม่เป็นสาเหตุให้สัตว์ต้องตายเพราะการกินของตน จิตใจมีความเมตตาต่อสรรพ
สัตว์เป็นคุณธรรมขั้นสูง แสดงออกถึงจริยธรรม เป็นการหยุดสร้างหนี้กรรมของตนเอง จึงทาให้
ผู้บริโภคอาหารเจมีโอกาสสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชีวิต ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
เป็นไปตามหลักอิทัปปัจจยตา ในขณะเดียวกันการกินเจก็เป็นการปฏิบัติให้เข้าถึงหลักศีลธรรม ๕
สมาธิ ปัญญาในไตรสิกขา คุณภาพชีวิตกับไตรสิกขาจึงมีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกัน การบริโภค
อาหารเจต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นการประกอบแต่กุ ศลกรรม มีสติสัมปชัญญะ มีผลให้จิตเป็นสมาธิ
อย่างต่อเนื่อง จิตอุเบกขา ปล่อยวางจากความโลภ โกรธ หลงในการกิน เป็นการพัฒนาปัญญาที่
เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะมีความรู้ในความทุกข์ของสัตว์ เข้าใจว่าการกินเนื้อสัตว์เป็นสาเหตุของการ
ฆ่าสั ตว์ เข้าถึงความดับ ทุกข์ด้ว ยการกิ นเจตลอดชีวิตเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ของสัตว์
ทั้งหลายและตนเอง ด้วยวิธีนี้สัตว์ทั้งหลายจึงพ้นทุกข์จากการถูกคุกคามชีวิต ดังนั้น การบริโภค
อาหารเจจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางไตรสิกขา คือมีศีล สมาธิ ปัญญา อยู่ในตัวเองไม่
ต้องแสวงหานอกตัว ชีวิตจึ งสงบเย็น เป็น สุข คือคุณภาพชีวิต (สมจิตรา กิตติมานนท์ , ๒๕๕๓)
ฉะนั้น การฝึกอบรมหรือสร้างโอกาสให้เยาวชนรู และเข้าใจตามนัยดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยมองว่าพ่อแม่
ครู อาจารย์ และสั งคมต้องรั บ ผิ ดชอบคือ สั่ งสอน อบรมหรือขูด เกลาจิตใจ อย่างต่อ เนื่องจนท า
เยาวชนให้เกิดความรู สึกในทางจิตใจคือ “ความสลดสังเวช” ใจถึงจะเปลี่ยนและสานึกได ถึง
อันตรายที่จะเกิดขึ้นรอบด้าน สิ่งสาคัญผู้ปกครองต้องบอกให้ เด็กรูวา ความอร่อยในเรื่องกิน กาม
เกียรติ เป็นศัตรูร้ายกาจของคน ความอร่อยคือบาป เยาวชนต้องรู วา คนเกิดมาไม่ใช่อยู่ด้วยความ
เอร็ดอร่อยจนตลอดชีวิต แต่ต้องรู ถึงเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ว่าไม่มีใ ครไดตามความต้องการทุก
อย่าง เมื่อเยาวชนไดรับการอบรมอย่างนี้แลว จะเข้าใจและประพฤติทาความมั่นคงให้ แกความเป็น
ชนชาติไทยได เพราะอานาจศีลธรรมนั้นๆ ทั้งโดยตรงและโดยออม ปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
ก็จะลดน้อยลง
จะเห็ น ว่ า เยาวชนในปั จ จุ บั น มี โ อกาสน้ อ ยที่ จ ะได เรี ย นรู และเข้ า ใจลึ ก ซึ้ ง ใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามในครรลองของพระธรรมที่เป็นรากฐานทางศีลธรรมอันดีงามของ
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องค์กร เพราะสังคมไมไดถ่ายทอดหรือปลูกฝังให้พวกเขาจึงมองไมเห็นคุณค่า มีแต่จะเหยียบย่า
ทาลายและสร้างปัญหาขึ้น ปัญหานี้นี้แกไดหากครอบครัว ชุมชน หรือองค์ กรต่างๆ ในสังคม ให้
ความสาคัญหรือตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน และร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง เด็ก
และเยาวชนก็จะไดพัฒนาตน พัฒนาสติปัญญา พัฒนาศักยภาพของตน ก็พรอมที่จะทาสิ่งที่ดีงาม
เพื่อองค์กร
๓) ด้ำนกำรสร้ำงคุณค่ำ
ผู้ เ ขี ย นได้ วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ พ บว่ า ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ได้ เ สนอแนวทางแก้ ไ ขและ
เสริมสร้างลักษณะภูมิคุ้มกันด้านการสร้างคุณค่าพอสรุปได้ใจความสาคัญกว้างๆ ดังนี้
๑. ให้เยาวชนอยู่ใกล้ชิดกับตัวอย่างที่ดี ได้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวันจนเห็นคุณค่า
๒. เสนอปัญหาให้คิด เมื่อเยาวชนเห็นปัญหาของคนอื่นหรือสังคมที่ตนเป็นส่วนหนึ่งมากๆ
ก็จะนาไปเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของตนเอง ทาให้เกิดความสานึกมากขึ้นและจะเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมและพฤติกรรมของตนเองโดยไม่รู้ตัว
๓. จัดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาหาประสบการณ์จากวิชาการบางอย่างซึ่งสามารถพัฒนา
คุณค่านิยมได้ เช่น ศิลปะ ช่วยขัดเกลาจิตใจให้ละเอียดอ่อน เป็นต้น
๔. สนทนาวิสาสะในชีวิตประจาวัน เมื่อได้พบเห็นหรือสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ทั้ง ในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน ในบ้านและนอกบ้าน ก็นามาวิเคราะห์วิจารณ์กับเด็กได้
๕. สร้างคาขวัญที่คนส่วนใหญ่จะยอมรับนับถือร่วมกันทั้งนี้ต้องอยู่ในเขตที่เหมาะสม
๖. จัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้เด็กได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับเอื้อมอร ชลวร ที่
กล่าวว่าองค์ความรู้ในด้านการจัดการความรู้และองค์ความรู้ในพระพุทธศาสนาคือ (๑) การขัดเกลา
ทางสังคม (socialization) (๒) การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) (๓) การ
ผสมผสานความรู้ (Combination) (๔) การผนึกความรู้ในตน (Internalization) เป็นพลวัติ ที่มีการ
หมุนในลักษณะที่เป็นเกลียว (spiral) เป็นการสร้างความรู้ใหม่ที่ไม่รู้จบ แล้วนาหลักพุทธธรรม ๔
หมวดข้างต้นมาเสริมแรงผลักดันให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน (เอื้อมอร ชลวร, ๒๕๕๔) ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดความงอกงามในทุกๆ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา
ถูกต้องและเหมาะสมทั้งกาย วาจา ใจมีความยุติธรรมและละอายต่อบาป ไม่เอาเปรียบ ไม่ทุจริต ไม่
หลอกลวง และไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ถ้ามีอยู่ในตัว
บุคคลก็จะทาให้สังคมอยู่กันอย่างสงบเรียบร้อยและเกิดความเจริญต่อตนเอง
๔. สรุป

ผู้สรุปเพื่อเสนอเป็น แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันกระแสบริโภคนิยม โดยผู้เขียนมองไปที่
บทบาทของสถาบันทางสังคม ซึ่งถ้าสถาบันทางสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีกล่าวคือเป็นกัลยาณมิตรที่ดี
ก็ จ ะเป็ น ภู มิ คุ้ ม กั น ให้ กั บ เยาวชนให้ ป้ อ งกั น กระแสบริ โ ภคนิ ย ม ได้ แ ก่ สถาบั น ครอบครั ว
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาและชุมชน มีดังนี้
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๑) สถำบันครอบครัว เป็นสถาบันแห่งแรกที่ให้ประสบการณ์และปลูกฝัง การถ่ ายทอด
ทางพระพุ ท ธศาสนาแก่ เ ยาวชนมี ง านวิ จั ย ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า เยาวชนที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดทาง
พระพุทธศาสนาจากพ่อแม่ของตนจากการอบรมสั่งสอนโดยตรงหรือจากการเห็นแบบอย่างการ
ปฏิบัติพ่อแม่ จะเยาวชนที่เจตคติที่ดีต่อพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักคาสอนทางพุทธศาสนา
มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเยาวชนที่ได้รับการถ่ายทอดน้อย การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ปฏิบัติ
ต่อเยาวชนด้วยความรัก เอาใจใส่ ใกล้ชิด ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและให้ความสาคัญแก่เยาวชน
จะทาให้เยาวชนรักและเห็นความสาคัญของพ่อแม่ เป็นพื้นฐานสาคัญที่พ่อแม่จะอบรมสั่งสอนหรือ
ถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ ค่านิย มหรื อพฤติกรรมต่างๆ สู่ เยาวชนได้โดยง่าย และเยาวชนจะ
ยอมรับหรือดูพ่อแม่เป็นแบบอย่างโดยไม่รู้ตัว
๒) สถำบันกำรศึกษำ ชีวิตการศึกษาของเยาวชนเป็นช่วงระยะเวลายาวนานหลายปี
เยาวชนแต่ละคนใช้เวลาวันละหลายชั่วโมงอยู่กับครู ครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคั ญในการปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพที่ดีรวมทั้งพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมให้แก่
เด็ก บทบาทของครูในการปลูกฝังอบรมเยาวชนอย่างถูกต้องเหมาะสมควรปฏิบัติ
๓) สถำบันพุทธศำสนำ จะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
วิถีชีวิตของคนไทย เป็นแหล่งที่มาของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียนประเพณีไทยและค่านิยมต่างๆ
องค์ประกอบที่สาคัญของพระพุทธศาสนาคือ พระธรรมคาสั่งสอน นอกจากนี้วัดและพระสงฆ์ก็เป็น
องค์ประกอบเชิงรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวพุทธ ในปัจจุบัน สถาบันศาสนาได้ให้การสนับสนุนด้าน
การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในชนบทที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการ
บวชเรียน เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสแล้ว การฝึกอบรมตามหลักพุทธศาสนาแก่
พระสงฆ์สามเณรขณะบวชยังเป็นสิ่งที่สาคัญที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บวชได้เป็นอย่าง
ดี นอกจากนี้พระสงฆ์ มีบทบาทสาคัญในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนจากกรมศาสนา ดังนี้
คือ โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโครงการให้ความรู้
แก่เยาวชนในโรงเรียนพุทธศาสนาวัดอาทิตย์และโครงการครูสอนศีลธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
๔) ชุมชน เป็นกลุ่มคนที่ดาเนินชีวิตในอาณาบริเวณเดียวกัน มีอาชีพและฐานะคล้ายคลึง
กัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการดารงรักษาและสืบทอดคุณค่า
ทางวัฒนธรรมและศาสนาไปสู่สมาชิกรุ่นใหม่ของชุมชนด้วย เยาวชนที่เติบโตในชุมชนหนึ่งๆ ย่อม
ได้รั บ การหล่ อ หลวมตามวิถี ชีวิต ของชุ ม ชนนั้น ๆ ดั งนั้ น คาดได้ว่า การที่ เยาวชนอยู่ในชุม ชนที่
เคร่งครัดในพุทธศาสนามาก ย่อมมีลักษณะและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามากกว่าชุมชน
ที่เคร่งครัดในพุทธศาสนาน้อย
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พระครูโกศลพัฒนาภรณ์ (รัชพล ปภสฺสโร)
บทคัดย่อ
วิสัยทัศน์เป็นภาพฝันที่วาดไว้เพื่อไปให้ถึง วิสัยทัศน์ที่ดีมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้ ค น วิ สั ย ทั ศ น์ ไม่ ใ ช่ ส ภาพการณ์ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม สามารถวั ด ผลได้ เ หมื อ นกั บ เป้ า หมาย หรื อ
วัตถุประสงค์ ไม่ใช่กลวิธีหรือเทคนิคเฉพาะ แต่วิสัยทัศน์จะมีลักษณะเป็นสภาพการณ์ทั่วไปกว้า งๆ ที่
เป็นตัวกาหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถบริหารโรงเรียนไปตามวิสัยทัศน์ได้ แต่จะให้การบริหาร
โรงเรียนประสบผลสาเร็จและสู่ความเป็นเลิศที่ได้ตั้งไว้นั้นจาเป็นจะต้องอาศัยทักษะในการบริหาร
อย่างมากจึงจะทาให้ผู้บริหารโรงเรียนบริหารสู่ความเป็นเลิศได้
คำสำคัญ : วิสัยทัศน์, ผู้บริหาร, การบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ABSTRACT
The vision is a dream draw to reach. Great visionary, energetic and
inspirational people, not vision weakens the concrete. As with measurable targets
or purpose No specific techniques or strategies But the vision is a broad general
conditions. That determine a school administrator to manage the school's vision.
But to make the school a success and excellence that has set the necessary skills
to manage a lot to make the school management to Excellence.
Keywords: Vision, Administrator, Management to Excellence.
๑.บทนำ

การจัดการศึกษาต้องมีทิศทางที่ชัดเจนเพื่อการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้โดย
อาศัยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่จะนาพาการศึกษาของประเทศให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลกต่อไป การศึกษาในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทโดยตรงต่อการพั ฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ให้มีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการประชาชนของประเทศ
การศึกษาจึงหมายถึง การเจริญงอกงาม เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคล
ให้ มีค วามเจริ ญงอกงามทุกด้ าน คือ สติปั ญญา อารมณ์และสั งคม ถ้ าประเทศใดประชากรมี
การศึกษาสูง ประเทศนั้นก็จะมีกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มรายได้ต่อบุคคลให้สูงขึ้น


หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.
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การจัดการศึกษาที่ดีจะต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าเด็กแต่ละคนจะมี
ความแตกต่ างกั น ทั้งด้ านความคิด ความรู้สึ ก บุ คลิ ก ภาพ ความสนใจ และความถนัด ดั งนั้ น
การศึกษามิได้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับความ
ถนั ด ทางการเรี ย นของแต่ ล ะบุ ค คล รวมทั้ งองค์ป ระกอบที่ ไม่ เกี่ ยวข้องกับ สติ ปัญ ญาด้ว ย เช่ น
สถานภาพทางสังคม บุคลิกภาพ ความสนใจ และพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออก อันเนื่องมาจาก
ความนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อเจตคติ ความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ
ตลอดจนการปรับตัวและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน๑ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนาการศึกษา
ให้ทันนวัตกรรมใหม่ของสังคมและโลก จาต้องมี การปฏิรูปการศึกษาเป็นแนวทางที่มีความสาคัญยิ่ง
ต่อการปรับเปลี่ยนการศึกษาให้เป็นการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ เครื่องมือสาคัญในการปฏิรูปการศึกษา
ของไทยคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ นับเป็นครั้ง
แรกที่นโยบายการศึกษาของชาติมีสถานภาพเป็ นพระราชบัญญัติ เป็นการปรับเปลี่ยนครั้งสาคัญทั้ง
แนวคิดโครงสร้ าง และกระบวนการ ด้ว ยความมุ่งมั่น ที่จ ะยกระดับ คุ ณภาพการศึ กษาไทยและ
คุ ณ ภาพของคนไทยโดยรวมให้ สู ง ขึ้ น ๒ ดั ง นั้ น การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาต้ อ งปรั บ แผนให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และแนวนโยบายดังนี้
แผนการศึกษาแห่งชาติได้กาหนดวัตถุประสงค์และแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คือ ๑) เพื่อดาเนินการในการพัฒนาคนรอบด้านอย่างสมดุล เพื่อเป็นฐานของ
การพัฒนาโดยเฉพาะแนวนโยบายเพื่อดาเนินการที่ ๓ การปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ในระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม ๒) สร้างสังคมไทยให้เป็น
สังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ตามแนวนโยบายเพื่อดาเนินการที่ ๕ การพัฒนาสังคมแห่ง
การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของคน มีเป้าหมายเพื่อให้
คนไทยทุกคนมีทักษะและกระบวนการในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา สามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักรับผิดชอบชั่วดี มีระเบียบวินัย ประหยัดอดออม มี
จิตสานึก มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีสุขภาพแข็งแรง ๓) พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม
เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคนและสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้๓ ดังนั้น การศึกษา
ที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ จึงไม่ใช่การศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนามนุษย์ทางด้านวิชาการ
แต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นการศึกษาที่พัฒนาจิตใจของมนุษย์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กัน
ไปด้วยซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวแนวคิดของวิสัยทัศน์ดังนี้
๑

นรินทร์ สังข์รักษา กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมโนภำพแห่งตนกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ ำ ค ณ ะ ศึ ก ษ ำศ ำ ส ตร์ ม หำ วิ ท ยำ ลั ย ศิ ล ป ำ ก ร . [อ อน ไ ล น์ ]
แ ห ล่ ง ที่ ม า :
http://www.surdi.su.ac.th/research/r๙.doc (๒๗ กันยายน ๒๕๕๗).
๒
กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงศึกษำธิกำรกับกำรขับเคลื่อนปฏิรูปกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑.
๓
เลขาธิการสภาการศึกษา, สานักงาน, แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๕๙) : ฉบับปรับปรุง,
พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๕๑), หน้า๑.
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๒.ควำมหมำยและควำมสำคัญของวิสัยทัศน์
๒.๑ ความหมายของวิสัยทัศน์ (Vision) คือ เป้าหมายขององค์กรในช่วงเวลาระยะกลาง
ถึงระยะยาว (ประมาณ ๓-๑๐ ปี) โดยปกติวิสัยทัศน์ที่ดีจะประกอบด้วย
๑. เป้าหมายระยะยาว (Stretch goal) เป้าหมายขององค์กรควรเป็นตาแหน่ง
ขององค์กรที่แตกต่างจากปัจจุบัน แสดงถึงความทะเยอทะยานขององค์กร
๒. ตาแหน่งขององค์กรในตลาด (Definition of niche) ตาแหน่งขององค์กรเชิง
ธุรกิจในตลาด
๓. ช่วงเวลา (Time horizon) ช่วงเวลาที่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์บรรลุผลสาเร็จ
๒.๒ ควำมสำคัญของวิสัยทัศน์
๑. ช่วยกาหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร
๒. สื่อสารให้บุคลากรทราบว่า บุคลากรแต่ละท่านมีส่วนร่วมที่จะทหใองค์กรมุ่ง
ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างไร
๓. ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรมีความตระหนัก ผูกพัน และมุ่งมั่นปฏิบัติ
๔. สื่อสารให้องค์กรภายนอกหรือคู่ค้าทางธุรกิจทราบถึงบทบาทและส่วนร่วมใน
การผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
๒.๓ ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี
มีความชัดเจน สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
เป็นภาพเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศของโรงเรียนในอนาคต ซึ่งอาจจะกาหนดเวลา
ไว้ด้ ว ยก็ได้ ต้ องท้าทายความสามารถของสมาชิ กทุ กคนคานึง ถึงผู้ รับ บริ การเป็ นส าคัญ มีค วาม
สอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต
๒.๔ กระบวนกำรสร้ำงวิสัยทัศน์
๑. ขั้นเตรียมการ เป็นขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสาคัญ และวิธีการ
จัดทาวิสัยทัศน์
๒. ขั้นดาเนินการสร้างวิสัยทัศน์
๒.๑ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานขององค์กร เช่น เป้าหหมาย พันธกิจ ความคาดหวัง
และความต้องการของลูกค้าและคู่ค้า เป็นต้น
๒.๒ วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจและทราบ
ถึงสถานภาพปัจจุบันขององค์กร
๒.๓ นามุมมองของผู้บริหารแต่ละท่านมารวมและเชื่อมโยงกัน (Share and
Relate the Dreams) และจัดลาดับความสาคัญ
๒.๔ คัดเลือกและตัดสินใจอนาคตขององค์กรที่เป็นความฝันของทีมผู้บริหาร
๒.๕ ทบทวนประโยคและสานวนให้สื่อความหมายที่ชัดเจน ปลุกเร้า ท้าท้าย และ
สร้างพลัง
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๓. ขั้นนาวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติ สื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน มีภาพใน
อนาคตที่เหมือนกัน
๔. ขั้น ประเมิน วิ สั ย ทัศ น์ ทบทวนความเหมาะสมของวิสั ยท้ศน์ ตามลั กษณะของ
สภาพแวดล้อมภายนอกและสถานภาพในปัจจุบันขององค์กร๔
จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้การสร้างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารการศึกษา ต้องศึกษาให้
เข้าใจหลักการ ความสาคัญ คุณลักษณะและกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนเพื่อให้บริหาร
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศได้ดังนี้
๓.กำรบริหำรสู่ควำมเป็นเลิศ
๓.๑ ทฤษฎีกำหนดรูปแบบใหม่ มีสามองค์ประกอบ แทนที่จะมีสององค์ประกอบดังทฤษฎี
ของ เฮอร์ซเบริร์ก ด้ วยการเพิ่มองค์ประกอบที่ส ามเข้า ไป ได้ แก่ ambient หมายถึ ง
สิ่งแวดล้อม ambient นี้มีส่วนประกอบที่กล่าวถึงบ่อย ๆ ได้แก่สิ่งที่ทาให้พึงพอใจและสิ่งที่ทาให้ไม่พึง
พอใจ สิ่งกระตุ้นในฐานะกลุ่มที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจในการทางานมากกว่าความไม่พึงพอใจต่อการ
ทางาน การขาดแคลนตัวกระตุ้นก็อาจเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่พึงพอใจก็ได้ องค์ประกอบของ ambient นั้น
มีอยู่ ๕ ประการด้วยกัน คือ เงินเดือน โอกาสที่จะได้เจริญงอกงาม โอกาสที่จะเสียง ความสัมพันธ์ที่มีต่อ
ผู้บังคับบัญชา และสถานภาพ
๓.๒ ทฤษฎีบรรยำกำศ อลัน บราวน์ ได้เสนอกลยุทธ์สองประการสาหรับเปลี่ยนแปลง
บรรยากาศของโรงเรียน ประการแรกได้แก่กลยุทธ์ด้านคลินิก ประการที่สอง ได้แก่กลยุทธ์ที่มุ่งความเจริญ
งอกงามเป็นศูนย์กลาง ทั้งสองกลยุทธ์ต่างก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกแก่กันและกัน แต่สามารถใช้ด้วยกัน ทั้งสองกล
ยุทธ์ต่างก็มีความจาเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ด้านคลินิกเน้นที่ธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ย่อยในโรงเรียน มุ่งดูที่ความรู้ขององค์กรต่อจากนั้นก็วิเคราะห์บรรยากาศขององค์กร กาหนดลาดับขั้น
ความส าคัญของการปฏิบัติ การและวางแผนด าเนิน การ เมื่อ ปฏิบัติ ส าเร็จแล้วก็มีการประเมิน ผลงาน
นั้น ในขณะที่กลยุทธ์มุ่งความเจริญงอกงามเป็นศูนย์กลางนั้นเน้นที่การพัฒนาของเอกัตบุคคล
๓.๓ ทฤษฎีอำนำจ และควำมขัดแย้งในสถำบันกำรศึกษำ ของวิตเตอร์ บอลด์ริดจ์ ทฤษฎีความ
ขัดแย้งเน้นที่การแยกส่วนของระบบสังคมออกเป็นกลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างก็มีเป้าประสงค์ที่ต่างกัน
ออกไป และแต่ละกลุ่มต่างก็พยายามที่จะได้เปรียบอีกกลุ่มหนึ่งหรือหลาย ๆ กลุ่ม๕
๓.๔ ทฤษฎีแรงจูงใจของมำสโลว์ (Maslow)
มาสโลว์ ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น ๕ ขั้นเรียงตามลาดับ ดังนี้
ขั้นที่ ๑. ความต้องการทางด้านร่างกาย (physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่
สาคัญที่สุดเพื่อให้มนุษย์สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ ความต้องการทางด้านร่างกายนี้มีมากมายเช่นความต้องการ
๔

วิสัยทัศน์, www.cpl-consult.com. [ออนไลน์วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙]
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ https://www.gotoknow.org/posts/๓๒๐๓๖๔
[ออนไลน์วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙]
๕
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อาหาร ความต้องการทางเพศ ความต้องการพักผ่อน การออกกาลังกาย ความเป็นแม่นอกจากนี้ยังรวมไปถึง
ประสาทสัมผัสต่างๆ เช่นประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกาย ซึ่งบางอย่างก็แสดงให้
ปรากฏชัดเจนไม่ ได้ แต่ความต้อ งการนี้มีอิทธิพลต่ ออินทรีย์โดยรวมการที่เราได้เรียนรู้เรื่องความต้องการ
ทางด้านร่างกาย จะทาให้เรารู้ถึงสิ่งที่จะทาให้ร่างกายเฉื่อยชาลงรู้ถึงวิธีการกระตุ้น และการจูงใจให้คนแสดง
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา
ขั้นที่ ๒. ความต้องการปลอดภัยและความมั่นคง (safety and security needs) เมื่อความ
ต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอแล้ว บุคคลมีความพึงพอใจในระดับหนึ่งแล้ว ความ
ต้องการชุดใหม่ก็จะปรากฏออกมาอีก นั่นคือ ความต้องการความปลอดภัยทางกายและใจ ต้องการกฎระเบียบ
ต้องการความมั่นคงทางเศรษฐกิจความคงที่ การได้รับการปกป้องคุ้มครองปราศจากความกลัวความกังวลและ
ความสับสนมืดมน
ขั้นที่ ๓. ความต้องการความรัก และความต้องการการยอมรับจากลุ่ม (belongingness andlove
needs) คือ เมื่อบุคคลได้รับความพอใจในความต้องการทางร่างกาย และรู้สึกว่ามีความมั่นคงปลอดภัยแล้ว
ความต้องการความรักความพึงพอใจ การยอมรับจากผู้อื่นก็จะปรากฏขึ้นอีกซึ่งหมายถึงการให้และการได้รับ
ความรักความพอใจ บุคคลจะมีความรู้สึกที่รุนแรงต่อการขาดเพื่อนหรือครอบครัวหรือคนรัก บุคคลต้องการมี
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวด้วยบุคคลจะโหยหาความรักและจะทาทุกอย่างเพื่อให้
ความต้องการความรักของตนได้รับการตอบสนองต้องการการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ขั้นที่ ๔. ความต้องการนับถือ (esteem needs) ปกติคนจะประเมินตนเองไว้สูงเพื่อสร้างการ
ยอมรับนับถือตนเอง หรือความเชื่อมั่นในตนเอง และการยอมรับนับถือจากผู้อื่น ความต้องการการนับถือตนนี้
แยกได้เป็น ๒ ประเภท คือ
๑) เป็นความปรารถนาเพื่อให้เกิดความเข็มแข้ง ความสาเร็จ ความพอเพียง ความเป็นเลิศ และ
ความสามารถในการเผชิญกับโลก ความต้องการความอิสระและความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
๒) เป็นความปรารถนาเพื่อชื่อเสียง เกียรติยศและศักดิ์ศรี (ในที่นี้ หมายถึงการยอบรับและความ
เชื่อถือจากบุคลอื่น) ความปรารถนาด้านฐานะ ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นผู้นาการเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่น การ
ได้รับการเอาใจใส่ ได้รับความสาคัญ การให้เกียรติ เมื่อบุคคลได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะก่อให้เกิดความมั่นใจใน
ตนเอง เกิดคุณค่า เกิดความเข้มแข็ง เกิดการสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิด
ความรู้สึกต้อยต่า ความอ่อนแอซึ่งเป็นความรู้สึกที่ทาให้เกิดการขาดกาลังใจและท้อแท้ได้ สิ่งที่จาเป็นต่อบุคคล
ที่มีความมั่นคงกว่า คือการตระหนักถึงความต้องการการนับถือตนเอง และการได้รับความเคารพนับถือจาก
ผู้อื่น มีความสาคัญมากกว่าชื่อเสียงภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งฉาบฉวย
ขึ้นที่ ๕. ความต้องการการค้นพบสัจจะแห่งตนเอง (needs for self – actualization) การ
แสวงหาความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง ต้องการใฝ่หาและพัฒนาการกระท าที่เหมาะสมกับตนให้ยิ่งๆ ขึ้นไปถ้าบุคคล
สามารถพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดของตนเองตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างแท้จริง นั่นคือความสงบสุขแห่งตน สิ่งที่เขาสา
สามารถเป็นได้เขาต้องเป็นและเป็นจริงๆ ตามธรรมชาติของเขา ต้องการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง บุคคล
ประเภทนี้มาสโลว์ถือว่าเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุด
สรุปทฤษฎีของมาสโลว์ ได้ว่า มาสโลว์ แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น ๕ ขั้นได้แก่
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ขั้ น ที่ ๑ ความต้ อ งการทางกาย (Physiological Needs) คื อ ความต้ อ งการปั จ จั ย
พื้นฐานในการดารงชีวิต
ขั้นที่ ๒ ความต้องการความ มั่นคงปลอดภัย (Safety and Security Needs) คือความต้องการที่
จะมีชีวิตที่มั่นคง ปลอดภัย
ขั้นที่ ๓ ความต้องการความรักและการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม (Love and Belonging Needs)
มนุษย์เมื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มใดก็ต้องการให้ตนเป็นที่รักและยอมรับในกลุ่มที่ตนอยู่
ขั้นที่ ๔ ความต้องการได้ รับการยกย่องจากผู้อื่น (Self -Esteem Needs) เป็นความต้องการใน
ลาดับต่อมา ซึ่งความต้องการในชั้นนี้ถ้าได้รับจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใจตนเอง
ขึ้นที่ ๕ ความต้องการในการเข้าใจและรู้จักตนเอง (Self-Actualization Needs) เป็นความ
ต้องการชั้นสูงของมนุษย์ ซึ่งน้อยคนที่จะประสบได้ถึงขั้นนี้๖
จากแนวคิด ดั งกล่าวข้า งบนจะพบว่า แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อ พัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
โรงเรียนได้ง่ายขึ้นและจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศได้ดังนี้
๔.วิสัยทัศน์ของผู้บริหำรสู่ควำมเป็นเลิศ
ผู้บริหารยุคใหม่ต้องรู้จักนาแนวคิดใหม่ๆ ทางการบริหารการศึกษามาใช้ในการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับโลกในยุคไอที ผู้เขียนจึงเห็นว่าวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นาของผู้บริหาร
ควรประกอบด้ วย “มุ่งพั ฒ นาผู้เรี ยนสู่ ความเป็ น เลิ ศด้ า นคุณ ธรรม จริยธรรม น าความรู้สู่ ส ากล ก้ า วทั น
เทคโนโลยี ดารงชีวิตอย่างพอเพียง บริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม”๗ ดังนี้
๑. มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณธรรมเป็นองค์ประกอบที่สาคัญและ
จาเป็นของการศึกษาไม่เป็นรองไปกว่าวิชาการ ครูต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามศาสนาที่นับถือให้นักเรียน
ทุกคนปฏิบัติ รู้จักพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้
ความรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถดารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วยความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างมีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต สามารถดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
๒. น าความรู้ สู่ ส ากล การน าความรู้ สู่ ส ากล เป็ น การจั ด การเรี ย นการสอนแบบโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระ เป็นการจัดการเรียนการสอน
ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยสามารถพิจารณาจัดการ
เรียนการสอนในทุกสาระการเรียนรู้เป็นภาษาไทยหรือในบางสาระการเรียนรู้ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทรัพยากรของสถานศึกษา
๖

มาสโลว์ (Maslow) อ้ า งถึ งใน พาสนา จุ ล รั ต น์ , จิ ตวิท ยำกำรศึ ก ษำ, ( กรุ ง เทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘), หน้า ๒๐๑.
๗
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารยุคใหม่, http://www.kroobannok.com. [ออนไลน์วันที่ ๑๖ ตุลาคม
๒๕๕๙]

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 115

๓. ก้าวทันเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งจาเป็นในชีวิตประจาวัน เป็นเครื่องมือในการ
ประกอบการบริหารการศึกษา โดยอาศัย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ควบคู่กันไป ด้วยเหตุที่เครือข่าย
คอมพิวเตอร์จะรวมเอาเครื่อ งคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อ งเชื่อ มต่ อ เข้า ด้ วยกัน ผ่า นทางระบบการสื่อ สาร
(communications) เช่น ทางสายเคเบิล สายโทรศัพท์ โมเด็ม และ ดาวเทียม เป็นต้น เครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด
ของโลก เราเรียกว่า "อินเทอร์เน็ต" (internet) ซึ่งรวมเอาเครือข่ายต่างๆ จานวนมหาศาลที่มีอยู่ทั่วโลกมา
เชื่อมต่อ (links) เข้าเป็นเครือข่ายเดียวกัน อย่างสะดวก รวดเร็ว
๔. ดารงชีวิตอย่างพอเพียง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ดังคาว่า ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความ
รอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนาวิชาการต่าง ๆ
๕. บริหารงานอย่างมืออาชีพ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารงานอย่างมืออาชีพคือ ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ใน
การบริหาร มีผลงานที่ประสบความสาเร็จจนเป็นหลักประกันถึงความเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับ
๖. ชุมชนมีส่วนร่วม ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีอานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สาหรับข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กากับและส่งเสริมสนับสนุน กิจการของ
สถานศึกษา ในการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป
สรุปได้ว่าวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่โรงเรียนคาดหวังไว้เพื่อให้การบริหารเป็นไปได้อย่างที่วาดฝันไว้แต่สิ่งที่
จะทาให้วิสัยทัศน์ประสบผลสาเร็จคือ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศนั้นจาเป็นจะต้อง มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรม
จริยธรรม นาความรู้สู่สากล ก้าวทันเทคโนโลยี ดารงชีวิตอย่างพอเพียง “เศรษฐกิจพอเพียง” บริหารงานอย่าง
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พระครูปลัดธีระชัย อชิโต๑
บทคัดย่อ
ภาวะผู้นาเป็นคุณลักษณะของผู้นาในการนาพาองค์กรให้บริหารอย่างประสบผลสาเร็จ
โดยผู้นาจาเป็นจะต้องอาศัยภาวะผู้นาโดยเฉพาะภาวะผู้นาที่ประกอบด้วยหลักพุทธธรรมทางพุทธ
ศาสนาจึงจะสามารถครองจิตใจของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างสนิทใจและสามารถนาพาองค์กรให้
ประสบผลสาเร็จในการบริหารและเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ได้
คำสำคัญ : ภาวะผู้นา, ภาวะผู้นาเชิงพุทธ, ศตวรรษที่ ๒๑.
ABSTRACT
Leadership is an attribute of a leader in enterprise management, led by
successful leaders need to rely on strong leadership, especially leadership
consisting of Buddhist religion. It will occupy the minds of subordinates have
deeper and can lead organizations to success in management and organizational
goals are set.
Keywords: Leadership, Buddhist Leadership, Century 21.
๑.บทนำ

พระสัมมาสัม พุทธเจ้าถือเป็นต้นแบบภาวะผู้นาในพระพุทธศาสนาพระองค์มีคุณสมบัติ
ของผู้นาและภาวะผู้นาที่สมบูรณ์ทรงมีคุณธรรมนาการคิด การกระทาและการปฏิบัติที่เป็นครูของ
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ดังนั้นการศึกษาภาวะผู้นาเชิงพุทธมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาภาวะผู้นา
ของผู้บริหาร เมื่อได้ ศึกษาหลักการบริหารการศึกษาแบบไทย จะเห็นหลักการบริหาร๔ ด้าน คือ
การบริหารวิชาการ การงบประมาณการบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
จากแนวคิดดังกล่าวผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นาบูรณาการการใช้เมตตาธรรมหลักธรรมมาภิ
บาล หลักการรู้จักยกย่องผู้อื่น และให้มีการลงโทษแก่ผู้ที่ทาผิดล่วงละเมิดกฎหมายโดยไม่มีอคติแอบ
แฝงอยู่ ใ นใจ สมควรตามโทษานุ โ ทษนอกจากนั้ น หากเราพิ จ ารณาตามหลั ก ค าสอนใน
พระพุทธศาสนา สรรพสิ่งจะดารงอยู่ได้โดยอาศัยซึ่งกันและกันเท่านั้นจะอยู่แบบอิสระตามลาพัง
ไม่ได้ นี่คือหัวใจของกฎธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมนิยามอันครอบคลุม ถึงความสัมพันธ์กันและความอิง
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อาศั ย กั น ของสิ่ ง ทั้ ง ปวง ซึ่ ง รู้ จั ก กั น ดี ก ว่า เป็น กฎของธรรมชาติ ตามหลั ก ปฏิ จ จสมุ ป บาทในทาง
พระพุทธศาสนา ตามทัศนะสังคมของชาวพุทธที่มองเห็นโลก ในฐานะซึ่งเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและกัน
แล้วก็จะพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบ กตัญญูและกรุณาต่อกฎ แห่ง ธรรมชาติเพื่อปลูกฝั่ง ให้สังคม
มนุษย์มีการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติทั้งมวล แบบกลมกลืนกัน และแบบสันติซึ่งจะต้องพัฒนา หลัก
จริยธรรม ศีลธรรมและคุณธรรมขึ้นไว้ในใจอย่างมั่นคง ด้วยหลักพุทธธรรม ๓ ประการกล่าวคือ ๑.
ปัญญา หมายถึงความรู้ตามความเป็นจริงว่า ทุกอย่างอยู่ในโลกล้วนอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นทั้งสิ้น
๒. สุทธิ หมายถึงความบริสุ ทธิ์ซึ่งเป็ น สภาวะที่ใจปราศจากความโลภเป็นตัว ก่อให้เกิดมลภาวะ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป ๓. กรุณา หมายถึง ความเห็นอกเห็น
ใจที่มีต่อบรรดาเหล่าสัตว์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เพราะพระพุทธศาสนามุ่งสอนให้กายกรรม
เต็มเปี่ยมด้วยความกรุณา มีใจกตัญญูต่อธรรมชาติทั้งมวล โดยแท้ (พระครูสิริจันทนิวิฐ,๒๕๔๘: ๒๕)
จากแนวคิดนี้ผู้บริหารต้องพัฒนาภาวะผู้นาทางการศึกษาได้ดังนี้
๑. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นาทางการศึกษา
หลังจากได้ศึกษาแนวคิดของการพัฒนาภาวะผู้นาทางการศึกษาที่ประสบความสาเร็จ
จะต้องอาศัยวิธีการหลายๆ อย่างมาบูรณาการสร้างความเป็นผู้นา ซึ่งมนุษย์แต่ละคนนั้นต่างก็มี
ความเป็นผู้ นาอยู่ในตนเอง จะต่างก็เพียงบางคนมีมากบางคนมีน้อย ผู้นาที่ดีคือ ผู้นาที่สามารถ
เปลี่ยนสิ่งที่อาจเป็นไปได้ให้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงๆ และการเป็นผู้นามิได้เป็นมาแต่กาเนิดเพียงอย่าง
เดียวย่อมสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ถ้ามีความปรารถนาจะเป็นผู้นาที่ดีก็ควรจะเรียนรู้และพัฒนา
คุณสมบัติต่อไปนี้ (วิมล จันทร์แก้ว : ๔๐) ๑.รู้หลักการ คือการรู้งาน รู้หน้าที่ รู้กฎเกณฑ์กติกา ๒.รู้
จุดหมาย ๓.รู้ตน ๔.รู้ประมาณ คือ รู้จักความพอดี ๕.รู้กาล คือ รู้จักเวลา ๖.รู้ชุมชน ๗.รู้บุคคล ใน
ขณะเดียวกัน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม กล่าวว่า คุณสมบัติพื้นฐานของผู้นาไทยในอนาคตที่สาคัญและ
ควรจะส่งเสริมให้เกิดขึ้น ๕ ประการ (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, ๒๕๕๓ : ๙๖) คือ
๑.สภาพจิตมีความมั่นคงหรือมีความกล้า
๒.เป็นผู้มีความเมตตากรุณา รักความถูกต้องและรู้จักเสียสละ
๓.เป็นผู้มีทัศนคติ มุ่งไปข้างหน้า มุ่งไปในทางสร้าง มุ่งไปในทางแก้ มุ่งไปในทางนา คือ มี
วิธีมองโลก วิธีมองคนในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ
๔.เป็นผู้มีความสามารถในด้านการพูด การแสดงออกเนื่องจากผู้นาต้องพูดกับคนต้อง
เกี่ยวกับคน
๕. เป็นผู้ทาอะไรให้ได้ผลที่จริงจังมีผลงาน จะบริหารงานก็บริหารได้ ทาอะไรเองก็ทาได้
และต้องแก้ปัญหาก็แก้ได้ ซึ่งภาวะผู้นาต้องสร้างศักยภาพของตนเองในการบริหารการงานแนวคิดนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของสิปปนนท์ เกตุทัต กล่าวว่า ผู้ที่มีศักยภาพที่จะประสบความสาเร็จใน
หน้าที่การงานได้นั้น โดยพื้นฐานต้องประกอบด้วยพื้นฐาน ๙ ประการ (สิปปนนท์ เกตุทัต,๒๕๔๐ :
๔๕) ดังนี้ ๑.เป็นคนเก่ง ๒. เป็นคนดี ๓.ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ๔. มีความกล้า ๕. อดทน และมี
ความมุมานะพากเพียร ๖.บริหารจัดการเป็นโดยอาศัยพื้นฐานจากการเข้าใจระบบ ๗.ตัดสินใจอย่าง
มีวิจารณญาณ ๘. มีสานึกรับผิดชอบต่อสังคม๙.เคยประสบความสาเร็จมาพอสมควร
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จากแนวคิดดังกล่าว การพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารนั้นผู้บริหารควรจะเรียนรู้หลักการ
และทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา นามาฝึกปฏิบัติให้มากๆ และเรียนรู้จากข้อมูลย้อนกลับ การพัฒนา
ภาวะผู้นาจะต้อก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ๒ ประการ คือหลักการหรือทฤษฎี และ
ประสบการณ์หรือการปฏิบัติซึ่งจาเป็นต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น แล้วจึงถ่ายโยงมาเป็น
ประสบการณ์ของตนเอง (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ : ๕-๘) ซึ่งได้มีนักวิชาการชาวต่างชาติอย่าง มัคคิว
ลี่ (Mecauley) กล่าวว่าการพัฒนาภาวะผู้นาเป็นกระบวนการที่จะเพิ่มความสามารถของบุคคลซึ่ง
ทาหน้าที่ในการบริหารงานทั้งในส่วนที่เป็นบทบาทของภาวะผู้นา และกระบวนการนา จึงได้เสนอ
หลักการพื้นฐานในการพัฒนาภาวะผู้นา (วิมล จันทร์แก้ว : ๔๑-๔๒) ดังนี้
๑. การพัฒนาภาวะผู้นา เป็นลักษณะการพัฒนาความสามารถของบุคคลแต่ละบุคคล
๒. การพัฒนาภาวะผู้นา เป็นลักษณะการพัฒนาบุคคลให้มีประสิทธิผล
๓. การพัฒนาภาวะผู้นา มีความเชื่อว่า บุคคลสามารถพัฒนาความสามารถเป็นผู้นาได้
กล่าวได้ว่าผู้นาสามารถสร้างคุณสมบัติที่ดีให้เกิดขึ้นในตนเองอีกทั้งจะต้องตระหนักถึง
ความสาคัญของหลักการพื้นฐานในการเรียนรู้ และพยายามนามาใช้เพื่อสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน จากแนวคิดนี้เชื่อว่าภาวะผู้นาสามารถพัฒนาได้ หลังจากได้ศึกษาแนวคิดของทฤษฎี
เกี่ยวกับภาวะผู้นาดังนี้
๒. ทฤษฎีเกี่ยวกับภำวะผู้นำ
ทฤษฎี ภ าวะผู้ น า เมื่ อ เกิ ด การตระหนั ก ว่ า ภาวะผู้ น าเป็น เรื่ อ งส าคั ญ ต่ อ การบริ ห าร
องค์การและการแข่งขันทางธุรกิจมาก นักวิชาการในหลายยุคหลายสมัยจึงทุ่มเทศึกษาเรื่องภาวะ
ผู้นากันเป็นจานวนมาก จนก่อเกิดเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่คิดและมองในมุมที่แตกต่างกันมากมาย
ซึ่งสามารถจัดกลุ่มแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑. แนวคิดผู้นาเชิงคุณลักษณะ (Trait
Approach) ๒. แนวคิดผู้นาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach) ๓. แนวคิดผู้นาเชิงสถานการณ์
(Situational Approach) ในหัวข้อทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา ผู้ทาการศึกษาถึงทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นาดังต่อไปนี้
๒.๑ ทฤษฎีผู้นำเชิงคุณลักษณะ (Trait Approach)
แนวคิดนี้ได้มุ่งอธิบายบุคลิกลักษณะของผู้นา โดยเชื่อว่าผู้นาจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างจาก
บุคคลทั่ว ไป ซึ่งสามารถแบ่ งคุณสมบัติที่ค้นพบได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑) ลักษณะทางกายภาพ ๒)
ลักษณะทางความสามารถ เช่น ความเฉลียวฉลาด ความรู้ ๓) ลักษณะบุคลิกภาพ เช่น การควบคุม
อารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์
ทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงคุณลักษณะ คือ ทฤษฎีที่เน้นการหาคุณลักษณะทั่วไปของผู้นา เพื่อ
เปรียบเทียบกับบุคลที่ไม่ใช่ผู้นา ในการศึกษาภาวะผู้นาระยะแรก ๆ นักวิชาการให้ความสาคัญกับ
คุณลักษณะส่วนตัว (personal traits) ของผู้นา โดยพยายามแยกแยะว่าคุณ ลักษณะใดบ้างที่ดารง
อยู่ในตัวผู้นา ตัวอย่างคุณลักษณะที่มีการระบุกันมากกว่าเป็นตัวชี้วัดความเป็นผู้นา คือ ความเฉลียว
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ฉลาด (intelligence) ความซื่อสัตย์ (honesty) และความเชื่อมั่นในตนเอง (self-confidence)
งานวิจัยในยุคแรก ๆ ของแนวทางนี้จะศึกษาผู้นาที่ประสบความสาเร็จ
ดังนั้น แนวทางนี้จึงรู้จักกันอีกนานประหนึ่งว่า แนวทาง “บุรุษผู้ยิ่งใหญ่” (the great
man approach) และมีความเชื่อว่า มีคนบางคนเท่านั้นที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้นา (พิชาย รัตนดิลก ณ
ภูเก็ต, ๒๕๕๒ : ๑๗๒) ซึ่งแตกต่างออกไป โดยศึกษาทฤษฎีคุณลักษณะได้ดังนี้
๑.คุณลักษณะทางร่างกาย (physical characteristics) ประกอบด้วย ความแข็งแรง
(activity, energy) รูปร่าง (appearance grooming) ความสูง (height) น้าหนัก (weight)
๒. คุณลักษณะด้านภูมิหลังทางสังคม (social background) ประกอบด้วย การศึกษา
(education) สถานภาพทางสังคม (social status) และการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม
(mobility)
๓. คุณลักษณะด้านสติปัญญา และความสามารถ (intelligence and ability) ซึ่ง Bass
(๑๙๙๐) สรุปไว้ว่า ผู้นาที่มีความรู้ (knowledge) มีดุลพินิจ (judgment)
๔.คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ (personality) พบว่า Bass and Avolio (๑๙๙๐) แสดง
ความคิดเห็นว่า บุคลิกภาพประกอบด้วยการมีความเชื่อมั่นในตนเอง (self-confidence)มีความ
ซื่อสัตย์ (integrity) อดทนต่อความเครียด (tolerance of stress) การควบคุมอารมณ์ได้ดี
(emotional control) มีความกระตือรือร้น (enthusiasm) ความตื่นตัว (alertness) มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ (original, originality) มีความสามารถในการปรับตัว (adaptability) เป็นคน
เปิดเผยไม่เก็บตัว (extroversion) เป็นต้น
๕.คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (task-related characteristic) ประกอบด้วย ความขยัน
หมั่นเพียร (drive to achieve) ความรับผิดชอบ (responsibility) การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
(persistence against obstacle) จะต้องมีความมุ่งงานสูง ริเริ่มงานใหม่ ๆ ผู้ที่จะเป็นผู้นาที่ดีได้
จะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้
๖.คุณลักษณะทางสังคม (social characteristics) ประกอบด้วย ความนิยมแพร่หลาย
(popularity) มีทักษะความสัมพันธ์ร ะหว่างบุคคล (interpersonal skills) มีเสน่ห์ดึงดูด
(attractiveness) ความร่วมมือ (cooperativeness) ชอบสังคม (social participation) นักการทูต
(diplomacy)
วิธีการพัฒนาภาวะผู้นาในช่วงทศวรรษ ๑๙๘๐ Kouzes และ Posner ได้ทาการศึกษาถึง
คุณลักษณะของผู้นาในตัวหัวหน้าที่ผู้บริหารชื่นชอบ โดยการสอบถามจากผู้บริหารมากกว่า ๗,๕๐๐
คน ทั่วทั้งอเมริกา พบว่า คุณลักษณะเหล่านั้นคือ (พัชสิรี ชมพูคา, ๒๕๕๒ : ๑๙๘) ๑. มีความ
ซื่อสัตย์ ๒. มีความสามารถ ๓. มีความสามารถในการมองไปข้างหน้าหรือมองการณ์ไกล ๔. มีแรง
บันดาลใจ และ ๕. มีความเฉลียวฉลาด
จากการศึกษาลั กษณะเด่น ของภาวะผู้ นา ในผู้ นาที่ประสบผลส าเร็จ เมื่อไม่ นานมานี้
พบว่า ผู้นามีแนวโน้มที่มีคุณลักษณะดังนี้ (Schermerhorn, Jr. , Johnr R. ; Hunt, J. G. &
Osborn., ๒๐๐๕ : ๒๔๒)
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๑. เป็นผู้ที่มีพลังและทางานด้วยความแข็งแกร่ง
๒. ต้องการอานาจไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองแต่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการไปสู่วิสัยทัศน์และ
เป้าหมายที่วางไว้
๓. มีความทะเยอทะยานอย่างมากและต้องการประสบความสาเร็จ
๔. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เพียงพอที่จะยอมรับจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง
๕. มีความซื่อสัตย์
๖. ไม่ยอมท้อแท้โดยง่าย
๗. เลือกวิธีการปฏิบัติที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
๘. รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง
๙. มีความเฉลียวฉลาด
๑๐. มีความเข้าใจต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม (Social Setting)
๑๑. มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้ง (Extensive Specific Knowledge) เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ธุรกิจ และงานที่ทา
กล่าวได้ว่าคุณลักษณะเด่นของภาวะผู้นาที่ดีพบว่า การพัฒนาบุคลิกภาพทางกายให้มี
สุขภาพดี และการพัฒนาจิตใจ ตลอดถึงคุณธรรมที่ช่วยส่งเสริมภาวะผู้นาที่ดี การมีคุณลักษณะที่
เหมาะสม จะต้ อ งมี ทั ก ษะภาวะผู้ น าเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ ของการเป็ น ผู้ น าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นาองค์กรหรือหน่วยงานจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นและ
สาคัญต่อการบริหารงาน บริหารตนเอง และบริหารบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่การบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สาหรับทักษะภาวะผู้นาที่จาเป็นสาหรับผู้บริหารในศตวรรษที่ ๒๑ ที่
ส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ น ผู้ น าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง (ทั ก ษะภาวะผู้ น าองค์ ก รในโรงเรี ย นในศควรรษที่ ๒๑,
https://www.gotoknow.org [ ออนไลน์วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙] ) ประกอบด้วย
๑) ทักษะการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผลสูง(Highly effective Team building skill)
๒) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem– solving skills)
๓ ) ทักษะการวางแผน (Planning – Project skills)
๔ ) ทักษะการกากับการปฏิบัติงาน (Performance monitoring skills )
๕) ทักษะการสื่อสารที่ดี (Communication and climate set skills)
๖) ทักษะการสร้างสัมพันธ์ (Relationship building up skills)
๗) ทักษะการสอนงาน (Coaching skills)
๘) ทักษะทางสังคม (Social skill)
๙) ทักษะการติดสินใจ (Decision making skill)
๑๐) ทักษะการกระตุ้นจูงใจ (Motivational skills )
๑๑) ทักษะการคิดเชิงสะท้อน (Reflective & thinking skills)
๑๒) ทักษะการจัดการตนเอง (Self – management skills)
๑๓) ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี (Technological skills)
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๑๔) ทักษะด้านการเรียนการสอน (Pedagogical skills)
๑๕) ทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence skills) เมื่อได้ศึกษา
อย่ า งลึ ก ซึ้ ง จะพบว่ า หลั ก พระพุ ท ธศาสนาเป็ น คุ ณ ธรรมพื้ น ฐานที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นาภาวะผู้ น าทาง
การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ดีได้ดังนี้
๒.๒ หลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนาที่ส่งเสริมภาวะผู้นาเชิงพุทธ ได้แก่ กัลยาณมิตร โดย
มีคุณสมบัติพิเศษจาเพาะสาหรับการทาหน้าที่นั้นอีกส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะคุณสมบัติพื้นฐานที่เรียกว่า
กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๕๓ : ๒๘๗-๒๘๙) อันได้แก่
๑. ปิโย น่ารัก คือ เข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนม เป็นกันเอง ชวนใจผู้เรียนให้
อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม
๒. ครุ น่าเคารพ คือ มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ทาให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่
พึ่งได้และปลอดภัย
๓. ภำวนีโย น่าเจริญใจ คือมีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง และเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุง
ตนอยู่เสมอ เป็นที่น่ายกย่อง ควรเอาอย่าง ทาให้ศิษย์เอ่ยอ้าง และราลึกถึงด้วยความซาบซึ้งมั่นใจ
และความภาคภูมิใจ
๔. วัตตำ รู้จักพูดให้ได้ผล คือพูดเป็น รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร อย่างไร
คอยให้ คาแนะนาว่ากล่าว ตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี
๕. วจนักขโม ทนต่อถ้อยคา คือพร้อมที่จะรับฟังคาปรึกษาซักถามแม้จุกจิก ตลอดจนคา
ล่วงเกินและคาตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ อดทนฟังได้ ไม่เสียอารมณ์
๖. คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตำ แถลงเรื่องล้าลึกได้ คือกล่าวชี้แจงเรื่องที่ลึกซึ้งซับซ้อนให้
เข้าใจได้ และสอนลูกศิษย์ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป
๗. โน จัฏฐำเน นิโยชะเย ไม่ชักนาในทางผิด คือไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสียหรือเรื่อง
เหลวไหลไม่สมควร
โดยหากคุณสมบัติของกัลยาณมิตรอย่างเลิศ คือ ความเป็นผู้กระทาได้จริงในสิ่งที่สอนแก่
ผู้อื่น หรือได้บรรลุผลสาเร็จนั้น ด้วยตนเองแล้วจึงสอนเรื่องนั้นแก่ผู้อื่น อย่างหนึ่งและความเป็น
อิสระ เมื่อจะช่วยผู้อื่น ตนเองไม่ติดนุงนังอยู่ในเครื่องผูกพันเดียวกันกับที่เขากาลังติดอยู่ ดังพุทธ
พจน์ดังนี้
“ดูกรจุนทะ ผู้ที่ตนเองก็จมอยู่ในโคลนเลนอันลึก จะช่วยฉุดยกคนอื่นที่จมอยู่ในโคลนเลน
อันลึกขึ้นมาได้นั้น ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ ” จากแนวคิดดังกล่าวพบว่า ภาวะผู้นาแบบหลัก
พุทธศาสนาเน้น ความศรัทธาในตัวบุคคล รู้จักพูดที่ไพเราะ สื่อสารได้ดี มีจิตใจบริสุทธิ์ในการแนะนา
สิ่งที่ถูกแก่ผู้อื่น
สรุปได้ว่าภาวะผู้นาเชิงพุทธในศตวรรษที่ ๒๑ นั้นผู้บริหารจาเป็นต้องมีหลักพุทธธรรมใน
การบริหารจาเป็นจะต้องอาศัยหลักพุทธธรรมกัลยาณมิตรในการบริหารเพื่อผู้บริหารจะเป็นผู้ที่นั่งใน
ใจของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสง่างามโดยประยุกต์ใช้กับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อการ
บริหารองค์กรอย่างเป็นเลิศต่อไป
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พระมหาสมหมาย ตเมโธ (กันนุฬา)
บทคัดย่อ
โลกเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมามากมาย หลากหลาย
องค์ความรู้ ถูกลบเลือนและมองว่าล้าสมัย พร้อมกับถูกแทนที่ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ
ยิ่งเมื่อเทคโนโลยีทาให้ความรู้เหล่านั้น สามารถส่งผ่านข้ามพรมแดนและถ่ายทอดระหว่างกันได้
รวดเร็วมากขึ้น ตราบใด ยิ่งทาให้กระบวนการ “การถูกแทนที่” มาถึงเร็ว ตราบนั้น หน้าที่ของ
มนุษย์พร้องทั้งพระภิกษุสามเณร จึงไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้ และจดจาเนื้อหาจากเอกสาร หรือ
ตาราคัมภีร์ต่างๆ เล่าขานกัน หากแต่ว่า มนุษย์และพระภิกษุสามเณร จาเป็นต้องพึ่งพาตนเองในการ
แสวงหาความรู้ แม้จะไม่สามารถค้นหาความรู้ให้รู้หมดทุกศาสตร์และศิลป์ได้ แต่ว่า การรู้จักพึงพา
ตนเอง วิธีการ และเทคโนโลยี คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ องค์ความรู้เป็น ก็จะช่วยเป็นกลไก
สาคัญที่พัฒนาภูมิรู้ของตน ให้ประสบความสาเร็จได้ กระบวนการในการแสวงหาและการเข้าถึง องค์
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพและขาดไม่ได้ คือ “การศึกษาธรรมวินัย ” ในพระพุทธศาสนา ที่จะช่วยให้
บริษัทสี่ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบ าสก อุบาสิกา ในโลกรู้จักรักกันสามัคคีกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข โดยยึดกฎและระเบียบหลักธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นแนวทางใน
การดาเนินชีวิต
คำสำคัญ: การบวชเรียน, พระสงฆ์, ธรรมวินัย, พุทธกาล.
ABSTRACT
The world changes, evolution and creation of new knowledge on a wide
variety of knowledge. Was considered old-fashioned and redrawn Along with being
replaced With knowledge and innovation. When technology makes that knowledge.
Can pass and communicate with each other across the border as long as it makes
the process much faster. "To be replaced" as soon as it comes to the role of the
singer as a novice monk. You're not just learning. And remember the content of the
document Or texts and retold, but if a man and a novice monk. Need to rely on
their own knowledge. You can not find the knowledge to know all the science and
art, but they should know how to take their ideas and technology analysis and


หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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synthesis. Knowledge is It will help develop a mechanism to its stature. To succeed
The process of acquiring knowledge and access to a powerful and indispensable is
"the discipline" in Buddhism. The company will provide four worshipers in Buddhist
nun known well together. And live together happily. Based on rules and principles
of the discipline of the Lord, the King. As a guide to life
Keywords: the priesthood, clergy, discipline, era.
๑.บทนำ

พระพุทธศาสนานั้นมีพระธรรมวินัย ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงบัญญัติไว้ แก่พุทธบริษัท
ทั้งหลาย เป็นศาสดาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระพุทธศาสนาจะเจริญหรือเสื่อม ขึ้นอยู่
กับพุทธบริษัททั้ง ๔ เป็นประการสาคัญ หากพุทธบริษัทยังประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระ
พุท ธองค์ ท รงแสดงบั ญ ญั ติ ไ ว้ แ ล้ ว พระพุ ท ธ- ศาสนาก็ จ ะไม่ เ สื่ อ มสลายไปจากโลกนี้ เ นื่ อ งจาก
พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีคุณูปการอันใหญ่หลวงในทางจิตวิญญาณ
ต่อมวลมนุษยชาติ ตลอดช่วงระยะเวลากว่า ๒,๕๐๐ ปี และสืบต่อไปในอนาคต ปัจจุบันประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้ความอุปถัมภ์
คุ้มครองพระพุทธศาสนา
ในสภาพสังคมปัจจุบัน กระแสวัตถุนิยมรุนแรงส่งผลให้ค่านิยมทางด้านจิตใจถูกละเลยไป
องค์ประกอบสาคัญ ทั้งในด้านศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ ศาสนธรรม และศาสนพิธี กาลังมีปัญหา ทั้ง
ภัยภายในและภัยภายนอกอยู่รอบด้าน เนื่องจากชาวพุทธบางคน ละเลยการประพฤติปฏิบัติใน
ศีลธรรม ไม่เว้นแม้ผู้ที่เข้ามาบวชในศาสนาบางคน เมื่อบวชแล้วไม่สนใจศึกษาและปฏิบัติตามพระ
ธรรมวิ นั ย อาศั ย ช่ อ งทางจากความเชื่ อ ความเลื่ อ มใสในพระรั ต นตรั ย ของชาวพุ ท ธแสวงหา
ผลประโยชน์โดยวิธีการต่างๆ เช่น แสวงหาลาภสักการะโดยยืนปักหลักรับบิณฑบาต และเรี่ยไรเงิน
ทองเพื่อประโยชน์ ตนเอง บางครั้งตั้งตนเป็นหมอดูทานายทายทัก บอกใบ้ให้ หวย หลอกลวงให้
ประชาชนหลงผิด ปฏิบัติผิด และยิ่งกว่านั้น บางคนถึงขนาดปลอมบวชเป็นพระภิกษุ โดยใช้อุบาย
หลอกลวงที่แยบยล จนกลายเป็ นข่าวตามสื่อมวลชนอยู่บ่อยครั้ง สร้างความเสี ยหายต่อสถาบัน
พระพุทธศาสนาโดยส่วนรวม ยากที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว นี้เป็นภัยที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน

๒.กำรศึกษำของพระสงฆ์หลังพุทธกำล
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้ากรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ที่ ๔
การศึกษาของพระสงฆ์ในสมัยนี้ มีความเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในเรื่องกรอบแนวคิด
ของการศึกษา ทั้งนี้เพราะความเชื่อในแบบดั้งเดิม ที่เป็นเรื่องหลักของพระพุทธศาสนาทั้งเรื่องนรก
สวรรค์ หรื อ แม้ก ระทั่ งพระนิ พ พานอัน เป็น เป้า หมายสู ง สุ ด ได้ถู กท้า ทายด้ว ยโลกทัศน์ แบบ
วิทยาศาสตร์ จึงทาให้มีพื้นที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์ลดน้อยลง ดังนั้นพระองค์จึงเอาจริงเอาจังกับ
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การพัฒนาเนื้อหาและวิธีการศึกษาของพระภิกษุสามเถร ผ่านทางการเรียนปริยัติธรรมให้มีความเป็น
วิทยาศาสตร์มากขึ้น ทั้งเนื้อหาและรูปแบบ ประกอบกับพระองค์ทรงมีความรอบรู้บาลี พระไตรปิฎก
ยิ่งกว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดในกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะทรงได้ผนวชและศึกษาพระธรรมวินัยเป็น
เวลา ๒๗ พรรษา จึงมีความชานาญในด้านพระศาสนาเป็นพิเศษ๑
ดังนั้น การศึกษาพระปริยัติธรรมของฝ่ายสงฆ์ในเวลานี้ จึงอาจใช้คาว่า “คึกคักก็ว่าได้”
เพราะในเวลาที่มีการสอบพระปริ ยัติธ รรมประจาปี เมื่อออกพรรษาแล้ว พระมหากษัตริย์จะให้
ความสาคัญต่อพระภิกษุสามเถรที่เข้าสอบเป็นอย่างมาก จนถึงกับต้องมีการเตรียมซ้อมสอบของ
บรรดาวัดที่มีนักเรียนจะเข้าสอบ และถ้าวัดใดไม่มีนักเรียนทรงภูมิที่จะเข้าสอบได้ เจ้าอาวาสก็จะ
ขวนขวายหานักเรียนในวัดอื่นมา เพื่อจะให้เข้าสอบเป็นเปรียญในวัดของตน เพราะในสมัยนั้น ถือ
กัน ว่ า บรรดาพระสงฆ์ โ ดยเฉพาะที่ อ ยู่ ในพระอารามหลวง ได้ อ ยู่ เ สนาสนะหลวงและได้ รั บ
พระราชทานนิตยภัตเป็นค่าอาหาร ถือว่าทรงอุปการระ มิได้อาทรร้อนใจ ในขบฉัน จะได้ตั้งหน้าเล่า
เรียนศึกษาสืบอายุพระพุทธศาสนา ถ้าหากไม่มีเปรียญในวัดใด ย่อมเป็นการเสื่อมเสียเกียรติคุณต่อ
คณะสงฆ์ในวัดนั้นเป็นอย่างมาก
พระภิกษุในรัชกาลนี้ นอกจากการเรียนพระปริยัติธรรมแล้ว ยังมีการศึกษาวิชาชีพ เช่น
เป็นหมอยา หมอนวด ตลอดจนเป็นช่างฝีมือต่างๆ ซึ่งการศึกษาวิชาดังกล่าวของพระภิกษุนี้ เป็นที่
ยอมรับของสังคมไทย ในสมัยนั้น ดังนั้น จะเห็นได้จากประกาศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการที่พระภิกษุศึกษาและประกอบอาชีพต่างๆ เหล่านี้ว่าไม่ทรงห้ามแต่ขอให้ภิกษุ
สามเถรทั้งหลายศึกษาและใช้ความรู้เหล่านี้ “โดยชอบประกอบด้วยศีลสังวร” ซึ่งวิชาชีพที่ร่าเรียน
กันนี้ ก็อาจใช้เป็นอาชีพติดตัวไป เมื่อภิกษุสามเถรเหล่านี้ ได้สึกออกมาเป็นฆราวาส ซึ่งก็เป็นการเพิ่ม
คุณค่าให้แก่บุคคลนั้น ภาพรวมการบวชเรียนของคณะสงฆ์ไทยในยุคนี้ ภายหลังจากการศึกษา
สงครามเริ่มสงบลง การศึกษาพระปริยัติธรรม ก็เริ่มมีการปรับปรุงสิ่งที่ตกหล่นขาดหายไปในช่วง
เปลี่ยนราชวงศ์ จนเริ่มเข้าที่เข้าทาง ต่อมาเมื่อถึงรัชกาลที่ ๔ กิจการพระศาสนาในด้านการศึกษาก็
ได้ ถู ก จั ด วางเค้ า โครง เพื่ อ ให้ มี รู ป แบบที่ ชั ด เจนเป็ น หลั ก เป็ น ฐานมากขึ้ น ตามโลกทั ศ น์ แ บบ
วิทยาศาสตร์ จึงนับได้ว่าเป็นยุคแห่งการเตรียมการ เพื่อปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยที่จะมีขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม๒
๓.สมัยรัตนโกสินทร์ยุคใหม่
สมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลนี้ พระมหากษัตริย์
ทรงมีพระราชปณิธานในการทานุบารุงพระพุทธศาสนาอย่างเด่นชัด ดังมีพระราชดารัสตอนหนึ่ง
๑

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประวัติพระพุทธศำสนำ. (กรุงเทพฯ :ห้างหุ้นส่วนจากัด นวสาส์น
การพิมพ์,๒๕๕๐), หน้า ๖.
๒
พุทธศาสนประวัติ. รวมบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา.จัดพิมพ์ขึ้นในคราวฉลอง ๒๕ พุทธ
ศตวรรษ ณ ประเทศอินเดีย,๒๔๙๙, ๒๕๔๑.
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เกี่ยวกับการทานุบารุงพระพุทธศาสนาไว้ว่า เมื่อข้าพเจ้าได้ดารงสิริราชสมบัติแล้ว จะตั้งใจทานุบารุง
พระพุทธศาสนา และทานุบารุงพระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงอยู่เป็ นนิจ จะปฏิบัติชอบเป็นหลักฐานที่จะ
ดารงพระพุทธศาสนาสืบไป ข้าพเจ้าอาจปฏิญาณใจได้ว่า ถ้าชีวิตข้าพเจ้ายังอยู่ ตราบใด ข้าพเจ้าคง
คิดจะทานุบารุงพระพุทธศาสนาอยู่เป็นนิจ ตราบนั้น
ด้านการศึกษาของคณะสงฆ์นั้น พระองค์ทรงเล็งเห็นว่า ที่ผ่านมาการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมได้รับการอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ และชั้นสูงเพราะถือเป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ไทย
แต่การจัดการศึกษาของพระสงฆ์ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น มีลักษณะสาคัญคือ ไม่มีระบบแบบแผน
เป็นรูปแบบที่ชัดเจน โดยเฉพาะในด้านการเรียนการสอน ซึ่งตรงกันข้ามกับในการสอบวัดความรู้
พระปริยัติธรรมที่กลับมีระเบียบปฏิบัติที่เคร่งครัด และยุ่งยากหลายประการ จึงเห็นได้ว่า มีความ
ขัดแย้งกันอยู่ในตัวเอง ดังนั้น พระองค์จึงมีความคิดที่จะพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มีระบบ
การศึกษาที่แน่นอนชัดเจนยิ่งขึ้น
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้า อยู่ หั ว ทรงมีพ ระราโชบายเกี่ย วกั บการส่ งเสริ ม
การศึกษาของคณะสงฆ์ให้มีรูปแบบที่ชัดเจน ด้วยการจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ขึ้น
เป็นครั้งแรก คือโปรดให้สถาปนามหามกุฎราชวิทยาลัย และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อ
จะให้เป็นสถาบันการศึกษาพระปริยั ติธรรมชั้นสูง ทั้งฝ่ายธรรมยุติและมหานิกาย ทรงอุปการะ
สถาบันการศึกษาทั้ง ๒ นี้ ด้วยการพระราชทานพระราชทรัพย์และค่าใช้สอยสาหรับวิทยาลัยทั้งสอง
เป็นประจาปี นอกจากนี้ พระองค์ยังได้ทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมโดยทั่วไปคือ ให้จัดตั้ง
สานักเรียนขึ้นตามวัดต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรและให้มีการสอบไล่พระปริยัติธรรมทุกปี ทรงสนับสนุน
ให้เจ้านาย ข้าราชการและพระภิกษุจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นในวัดทั้งในกรุงและหัวเมือง
การส่งเสริ มการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุส ามเถรในรัช สมัยนี้ นอกจากจะ
เป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสถาบันสงฆ์แล้ว ยังมีผลสืบเนื่องกับพระราชดาริในเรื่องการจัด
การศึกษาของบ้านเมืองที่กาลังเป็นงานสาคัญอย่างหนึ่งในการปฏิรูปประเทศขณะนั้น ดังนั้น จึงให้มี
การตราพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๕) จะเป็นผลให้คณะสงฆ์ทุก
ระดับชั้น ต้องมีห น้าที่บารุ งการศึกษาในวัดด้วย จะเห็น ได้ว่าในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีนโยบายมุ่งส่งเสริมการศึกษาทั้งของรัฐและของคณะสงฆ์ควบคู่กันไป
ไม่ได้แยกการศึกษาของทั้ง ๒ ฝ่ายออกจากกัน ดังเช่นในสมัยต่อๆ มา เพราะทรงเห็นว่า การศึกษา
และศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรแยกจากกัน เนื่องจากทรงเกรงว่า เด็กชั้นหลังจะห่างเหินจากศาสนา
จนเลยเป็นคนไม่มีธรรมในใจมากขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้น จะถือว่าเหมือนอย่างทุกวันนี้ คนที่ไม่รู้อะไรก็มี
มาก ต่อไปภายหน้า ถ้าเป็นคนที่ได้เล่าเรียนคงจะประพฤติตัวดีกว่าคนที่ไม่ได้เล่าเรียนนั้นหาถูกไม่
คนที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องดาเนินชีวิต จะหันไปหาทางทุจริตโดยมาก ถ้ารู้น้อยก็โกงไม่ใคร่คล่อง โกง
ไม่สนิท ถ้ารู้มากก็โกงคล่องขึ้น แลโกงพิสดารมากขึ้น การที่หัดให้รู้อ่านอักขรวิธี ไม่เป็นเครื่องฝึกหัด
คนดีและคนชั่ว เป็นแต่ได้วิธีสาหรับจะเรียนความดีความชั่วได้คล่องขึ้น
ด้วยเหตุดังกล่าว ทาให้ความเจริญก้าวหน้าของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในขณะนั้น
ดาเนินไปอย่างมีความสาคัญทั้งต่อฝ่ายอาณาจักรและพุทธจักรไปพร้อมๆ กัน ภายหลังจากรัชกาลรัช
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สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การศึกษาของชาติคณะสงฆ์ไทย เริ่มถูกจับให้
แยกตัวออกจากการศึกษาของชาติ และมีลักษณะการจัดการศึกษาที่มุ่งหมายเพิ่มพูนความรู้ของ
พระสงฆ์สามเณรในด้าน “ธรรมวินัย” ให้มากกว่าการศึกษาแต่ภาษาบาลีเพียงเดียว ดังที่สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงมีความเห็นว่า “เป็นประโยชน์กว้างขวาง ดีกว่าจะมัว
บารุงในด้านมคธภาษาอย่างเดียว” ดังนั้น ในระยะเวลาช่วงที่สมเด็จพระมหาสมเจ้ากรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส ทรงดารงตาแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการศึกษาของสงฆ์
หลายประการ ดังนี้
๑. การจัดตั้งการศึกษาหลักสูตรนักธรรมขึ้น
๒. การรวมการศึกษาหลักสูตรนักธรรมกับการเรียนปริยัติธรรม
๓. การปรับปรุงแก้ไขการศึกษาและการสอบพระปริยัติธรรม
๔. การขยายการศึกษาของคณะสงฆ์ในหัวเมือง
๕. การจัดหลักสูตรเปรียญธรรม
เมื่อกล่าวนับตั้งแต่ การจัดตั้งสถาบันศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๒ ระบบ
การศึกษาของคณะสงฆ์ไ ทยก็เริ่มมีระบบแบบแผนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๓ ซึ่งเป็นปี
สุดท้ายแห่งรัชกาลที่ ๕ การจัดการคณะสงฆ์ไทยได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไปมาก โดยมีแนวคิด
การแยก “ธรรม” กับ “สังคม” ออกจากกัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้ น่าจะมีผลมาจากแนวความคิด
เรื่องความ “ทันสมัย” ตามมาตรฐานตะวันตก ในเวลานั้น ด้วยซึ่งอิทธิพลความทันสมัยนี้ เริ่มก่อตัว
ขึ้นอย่างชัดเจน ตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกษัตริย์พระองค์แรกของไทยที่ทรง
สาเร็จการศึกษาจากตะวันตกได้ขึ้นครองราชย์สมบัติ สิ่งที่เห็นได้ชัดจากการแยกธรรมะกับสังคมออก
จากกันของพระองค์ คือการจับการศึกษาของฝ่ายบ้านแยกออกจากการศึกษาของฝ่ายวัด ซึ่งนับเป็น
ครั้งแรกของประวัติศาสตร์การศึกษาไทย กล่าวคือรัฐจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแก่ประชาชน
แต่ผู้เดียว ส่วนวัดทาหน้าที่ให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรเท่านั้น มิต้องก้าวก่ายกันอีก๓
ขณะเดียวกันวัดก็ไม่มีหน้าที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนดังที่เคยเป็นมาช้านานอีก นี่จึงเป็น
เหตุผลที่ทาให้คระสงฆ์จาเป็นต้องยกระดับการศึกษาของตน จนนาไปสู่การจัดการศึกษารูปแบบใหม่
ที่เรียกว่า “พระปริยัติธรรมแผนกธรรมขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ โดยการจัดการของสมเด็จพระมหา
สมณเจ้ากรมพระยาวิชรญาณวโรรส ซึ่งการจัดการศึกษาแก่คณะสงฆ์ในครั้งนี้ ถือได้ว่าประสบ
ความสาเร็จเป็นอย่างยิ่งในช่วงเวลาดังกล่าว กล่าวคือ การนาเอาหลักสูตรปริยัติธรรมมาผนวกเข้า
กับหลักสูตรนักธรรมที่ทรงจัดขึ้นใหม่ เป็นผลให้การศึ กษาของคณะสงฆ์ ไม่ต้องมีการแบ่งแยก
ออกเป็น ๒ ฝ่าย อย่างที่เคยแบ่งแยกอยู่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ การนาเอาหลักสูตรใหม่ที่ทรงตั้งขึ้นมา
รวมกับการศึกษาแบบเดิมได้นับเป็นการขจัดปัญหาที่สาคัญอย่างหนึ่ง ในการศึกษาของคณะสงฆ์ คือ
ค่านิยมแบบเก่าที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา
๓

พระธรรมกิติวงศ์ (ทองดี สุ รเตโช). บทบำทของสถำบันพระพุทธศำสนำกับกำรจัดกำรศึกษำ.
(กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดี จากัด,๒๕๔๖) หน้า ๕.
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เพราะพระองค์ได้ทรงนาเอาความรู้ภาษาไทย และความรู้ที่จาเป็นอื่นๆ ต่อพระสงฆ์มา
รวมเข้ากับความรู้ด้านปริยัติธรรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นแนวทางให้คณะสงฆ์ได้จัดการศึกษาวิชา
อื่นๆ ที่เหมาะสมกับสถาบันสงฆ์ และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันของประเทศและโลกในสมัย
ต่อมา เช่น วิชาภาษาอังกฤษ วิชาครู ดังปรากฏในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในปัจจุบัน ซึ่ง
สอดคล้องกับพระดาริของสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่ทรงต้องการให้
พระสงฆ์ได้ศึกษาวิชาความรู้ใดๆ ที่เป็นอาภรณ์ของบุรุษ ซึ่งหมายถึง ความรู้ใดๆ ที่เป็นประโยชน์ก็
สมควรที่จะจัดให้พระสงฆ์ได้ศึกษาทั้งสิ้น มิใช่จากัดว่าจะต้องศึกษาแต่พระศาสนาอย่างเดียว เพราะ
ความรู้ที่พระสงฆ์ได้รับย่อมจะส่งผลไปยังราษฎรด้วย เนื่องจากพระสงฆ์ยังคงเป็น “ครู” และ “ผู้นา
ท้องถิ่น” ที่สาคัญในชนบท ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาปริยัติธรรมที่ได้จัดวางไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖
จึงได้เป็นมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน โดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นบ้าง แต่หลักการส่วนใหญ่ยังคงรูปแบบตามที่สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงจัดไว้
การศึกษาของพระสงฆ์เริ่มมีการขยับขยายตัวอีกครั้ง เมื่อผู้นาของมหามกุฏราชวิทยาลัย
และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีแนวคิดร่วมกันที่จะจัดการศึกษาของทั้งสองแห่งให้ถึงระดับ
มหาวิทยาลัย ดังเห็นได้จากการกล่าวตอบในการเปิดสภาการศึกษาของมหามงกุฎราชวิทยาลัย
“บั ดนี้ ส มควรแล้ ว ที่จ ะฟื้ น ฟูวั ตถุ ป ระสงค์ของมหามกุฏ ราชวิท ยาลั ยที่ พระองค์ได้ ทรงไว้ นั้น ให้
สมบูรณ์ขึ้นเพื่อเป็นการรักษาสมบัติของบูรพาจารย์ ”ฝ่ายการรื้อฟื้นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระพิมลธรรม (ช้อย านทตฺโต) ได้อธิบายถึงความคิดที่จะสถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ว่า “คิดจะจัดการศึกษาของพระภิกษุสามเณรให้ถึงระดับราชวิทยาลัยหรือ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ นิ ย มกั น เพื่ อ สนองพระบรมราชปณิ ธ านของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว”
ในสมัยปัจจุบันการศึกษาของคระสงฆ์ที่สืบเนื่องมาจากสมัยก่อนมี ๒ อย่าง คือ พระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี และพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ซึ่งมีการดาเนินงานติดต่อกันมา จนจัดได้ว่า
เป็นการศึกษาตามประเพณี ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็น
สถานศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตินิกายและฝ่ายมหานิกาย ดังในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.
๒๔๘๙ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยอนุมัติให้เริ่มเปิดการเรียนพระพุทธศาสนาในระดับ
มหาวิทยาลัยขึ้น และในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเอง ได้
เริ่มเปิดการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นครั้งแรกเช่นกัน แต่ในขณะนั้น คณะสงฆ์ยังมิได้รับรองให้
เป็นการศึกษาของพระสงฆ์อย่างเป็นทางการ จนถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ มหาเถร
สมาคม จึงได้ออกคาสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ อันเป็นการรับรอง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่งนั้น เป็นการศึกษาของพระสงฆ์อย่างเป็นทางการ ใน
ปัจจุบันทั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีสภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน
กากับรัฐบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยนายก
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สภามหาวิทยาลัย เป็นพระเถระ ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่ป ระกอบด้ว ยทั้งพระภิกษุและฆราวาสซึ่งผลิ ตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาสู งกว่า
ปริญญาตรีในสาขาวิชาการต่างๆ เช่น สาขาพุทธศาสนา สาขาศาสนาปรัชญา สาขามนุษย์ศาสตร์
สาขาสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ เป็นต้น๔
ในด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมคณะสงฆ์ได้มองเห็นความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุง ให้
ภิกษุสามเณรได้ศึกษาวิชาการสมัยใหม่ด้วย จึงได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมที่ได้
ปรั บ ปรุ งใหม่เรี ยกว่า บาลี แผนใหม่ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ และเมื่อวันที่ ๒๐
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความเห็นชอบของพระสงฆ์ได้ประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อให้ภิกษุ
สามเณรได้รับการศึกษาวิชาการทั้งทางฝ่ายพระปริยัติธรรมและฝ่ายสามัญศึกษาควบคู่กันไป
ความเป็นมาของการศึกษาของพระสงฆ์ไทย นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี จนถึง
ปัจจุบัน ที่ได้กล่าวมานี้ เป็นการแสดงให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาของคณะสงฆ์
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แปรเปลี่ยนไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
แต่ละยุคความสัมพันธ์ระหว่างสงฆ์ผู้ปกครองและประชาชน เป็นความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
อยู่ตลอดเวลา ผ่านทางการศึกษาของพระสงฆ์ ดังเช่นในสมัยสุโขทัย มีการใช้การศึกษาของพระสงฆ์
เป็นเครื่องมือแห่งการสร้างความสงบสุขร่มเย็น ให้เกิดขึ้นแก่บ้านเมือง
ในสมัย อยุ ธยา ก็ใช้การศึกษาของพระสงฆ์ในฐานะเครื่องมือแห่งการปกครองทั้งฝ่าย
ราชอาณาจักร และพุทธจั กร พอถึงยุครัตนโกสิ นทร์ช่วงต้น การศึกษาของคณะสงฆ์เป็นแบบ
แผนการศึกษาของสังคมเช่นนี้เป็นต้น เมื่อพอจะมองเห็นภาพความเป็นมาของการศึกษาของคณะ
สงฆ์ดังที่ได้กล่าวแล้วนี้ ในลาดับต่อไป ขอกล่าวถึงรู ปแบบของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งเป็น
กลไกในการจัดการการศึกษาของพระสงฆ์อีกชั้นหนึ่งควบคู่มากับความเป็นมาของการศึกษาของ
พระสงฆ์ไทย
๔.รูปแบบของกำรศึกษำของพระสงฆ์
รูปแบบของการศึกษาของพระสงฆ์ไทยนั้น จะไม่จัดลาดับตามยุคสมัยเช่นเดียวกับความ
เป็นมา แต่จะถือจัดตามยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบการศึกษาของคณะสงฆ์อย่างชัดเจน
เพราะรูปแบบการศึกษาของคณะสงฆ์ในบางช่วงเวลาของแต่ละยุคก็แทบจะหาความเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบได้น้อยมาก แต่บางช่วงเวลาที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกันกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด
จนเกินไป จะเห็นได้ว่าปัจจัยสาคัญของการจัดรูปแบบการศึกษาของสงฆ์อาจไม่ได้อยู่ที่ยุคสมัย
หากแต่ อ ยู่ ที่ วิ ก ฤตการณ์ ห รื อ ปั จ จั ย ภายนอกหรื อ ภายในบางอย่ า งที่ มี ผ ลกระทบกระเทื อ นถึ ง
อาณาจักรและพุทธจักร รูปแบบของการศึกษาของคณะสงฆ์ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
๔

พระโสภณคณาภรณ์ . ประวัติศ ำสตร์ พระพุท ธศำสนำ. (กรุงเทพฯ : กองทุน ไตรรั ต นานุภ าพ
,๒๕๒๙) หน้า ๒๗.
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ขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นต่อการศึกษา จะแบ่งรูปแบบของการศึกษาออกเป็น ๓ ช่วง
ดังต่อไปนี้๕
๑. สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช
รูปแบบของการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในช่วงนี้ได้ถือเอาว่า วัดเป็นสถานที่ศึกษา
ส่วนพระ คือ ผู้บริการและผู้จัดการศึกษา พระที่เป็นผู้สอนในสมัยนี้ มีอยู่ ๓ ระดับ คือ เจ้าอาวาสทา
หน้าที่เป็นครูใหญ่ พระที่มีพรรษาสูงกว่า ๕ พรรษาขึ้นไป สอนพระภิกษุ และพระที่มีพรรษาน้อย
กว่านั้น สอนเด็กวัด หลักสูตรที่ใช้ศึกษากันในสมัยนี้ ยังไม่มีรูปแบบที่ซับซ้อนมากนัก คือมีการศึกษา
ภาษาบาลีพระไตรปิฎก โดยในการศึกษาพระไตรปิฎกก็จะให้ศึ กษาแยกออกเป็นตอน ๆ กล่าวคือ
เบื้องต้นให้ศึกษาพระสุตตันตปิฎก เมื่อเรียนจบพระสูตรแล้วให้ศึกษาพระวินัยปิฎก ต่อเมื่อศึกษา
พระวินัยปิฎกจบแล้ว จึงให้ศึกษาพระอภิธรรมปิฎกเป็นลาดับสุดท้ายนอกจากนี้พระภิกษุยังศึกษา
คัมภีร์ซึ่งมิใช่พระพุทธวจนะโดยตรง แต่แพร่หลายในสถานศึกษาพระปริยัติธรรมคือคัมภีร์พระวิสุทธิ
มรรคและนอกจากการเล่าเรียนพระไตรปิฎก และคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ แล้ว พระสงฆ์ใน
สมัยนี้ ยังได้ศึกษาวิชาการทางโลก ได้แก่ศิลปะศาสตร์และวิชาการต่างๆ ดังมีปรากฏในประชุม
พงศาวดารภาค ๑ ว่า “ทรงเผดียงสงฆ์ทั้งหลาย ให้มาเล่าเรียนพระไตรปิฎกธรรม และศึกษาศิลปะ
ศาสตร์ต่างๆ”
๒. กรุงรัตนโกสินทร์
ในรัชสมัยนี้ ได้โปรดทรงให้คณะสงฆ์เอาภารธุระในการเรียนการสอนอย่างจริงจัง จึงมี
การกาหนดหลักสูตร เวลาเรียนการประเมินผล และกาหนดฐานะของผู้สอบไล่ได้ไว้เป็นการแน่นอน
กล่าวคือมีการใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลี จานวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ผูกใบลานเป็นหลักสูตรใน
การกาหนดชั้นเรียน โดยแยกเป็นพระไตรปิฎกดังนี้คือ พระสุตตันตปิฎก จานวน ๒๑,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ์ พระวินัยปิฎก จานวน ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ และพระอภิธรรมปิฎก จานวน ๔๒,๐๐๐
พระธรรมขันธ์ โดยแบ่งชั้นเรียนออกเป็น ๓ ชั้น หรือ ๓ ประโยค ตามปิฎกทั้ง ๓ นั้น คือ ๑) บาเรียน
ตรี ต้องแปลจนจบพระสูตร (จากภาษาบาลี) ๒) บาเรียนโท ต้องแปลจนจบพระสูตรและพระวินัย
๓) บาเรียนเอก ต้องแปลจนจบพระสูตร พระวินัยและพระอภิธรรม
ผู้ที่เรียนจบบาเรียนตรี โท เอก คือผู้ที่แปลจบพระไตรปิฎกทั้งหมด เรียกว่า มหาบาลี
สถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมนี้ มีการจัดการเรียนการสอนอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวังเป็นหลัก
ส่วนตามวัดต่างๆ ก็มีการเรียนการสอนบ้าง ส่วนครู เป็นพระมหากษัตริย์บ้าง ราชบัณฑิตทั้งหลาย
บ้าง พระเถระผู้ทรงความรู้พระไตรปิ ฎกบ้าง สาหรับกระบวนการเรียนการสอนนั้น กาหนดเอา
พระไตรปิฎกที่จารึกลงในใบลานเป็นหนังสือแบบเรียนและหนังสือขั้นมูลฐานในการเรียน เมื่อตัว
ผู้เรียนเห็นว่าตนเองพอจะมีความรู้ความสามารถในการแปลได้แล้ว ก็จะแจ้งให้เจ้าสานักกราบทูล
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงทราบ เพื่อจะได้โปรดให้ประกาศการสอบไล่วัดความรู้ของ
๕

สิ ริ วั ฒ น์ ค าวั น สา. ประวั ติพระพุ ท ธศำสนำในประเทศไทย. (กรุ งเทพฯ : มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๔) หน้า ๕๒.
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พระภิกษุสามเณรขึ้น เรียกว่า “สอบสนามหลวง” ถ้าสอบไล่ได้ ผู้สอบก็จะถูกยกย่องให้มีศักดิ์เป็น
“มหา” นาหน้าชื่อ และรอการพระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็นพระราชาคณะ จากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวสืบไป
ส่วนเรื่องการวัดผล เมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงประกาศให้มีการสอบพระปริยัติธรรมขึ้นแล้ว
เหล่าพระมหาเถระและราชบัณฑิตทั้งหลายก็จะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้น โดยมีพระเจ้าแผ่นดินเป็น
ประธานในการสอบ ในการสอบผู้เข้าสอบจะต้องท่องและแปลปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการอย่าง
น้อย ๓ ท่าน ซึ่งจะมีโอกาสผิดได้เพียง ๓ ครั้ง ถ้ากรรมการทักเกิน ๓ ครั้ง (ผิดเกิน ๓ ครั้ง) ก็เป็นอัน
ถือว่าตกในประโยคนั้นๆ ซึ่งถ้าตกก็ต้องรอสอบอีกอย่างน้อย ๓ ปี เพราะการสอบแต่ละครั้งนั้น จะ
ใช้ระยะเวลาเรียน ๓ ปี และมีการวัดผล ๑ ครั้ง
ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรการเรียนปริ ยัติธรรมในสมัยนี้ แต่สอบ
พระปริยัติธรรมก็ยังคงมีกาหนดไม่แน่นอน เพราะบ้านเมืองยังคงมีสงครามอยู่เนืองๆ เมื่อมีเวลาว่าง
จากศึกสงคราม หรือกิจการปกครองภายใน พระมหากษัตริย์จึงทรงพระกรุณาให้มีการสอบพระ
ปริยัติธรรมเสียครั้งหนึ่ง จนถึงรัชกาลที่ ๕ โดยมีวิธีการสอบคือ จะให้พระนักเรียนเข้าแปลในที่
ประชุมพระราชาคณะทีละรูป นักเรียนประโยค ๓ แปลรูปละ ๓ ลาน คือ ๓๐ บรรทัด มาในรัชกาล
ที่ ๕ ลดลงเหลือง ๒๐ บรรทัด ตั้งแต่ประโยค ๔ ขึ้นไป แปลรูปละ ๒๐ บรรทัด สาหรับประโยค ๙
แปลรูปละ ๑๐ บรรทัด ในระหว่างการสอบ ถ้าแปลไปไม่ตลอด อนุญาตให้ออกมาพิจารณาทบทวน
ข้างนอกได้ แล้วค่อยกลับเข้าไปแปลต่อ ถ้ายังแปลต่อไม่ได้ ตลอดเวลาหมดก็ถือว่าสอบตก หรือ
นักเรียนบางรูปแปลไม่ได้ตลอด และรู้สึกว่าเหลือกาลังที่จะแก้ไขได้ ยอมตกนั่นเอง สาหรับนักเรียนที่
แปลได้จบประโยคในเวลาที่กาหนดเป็นอันว่าสอบได้
นับตั้งแต่การจัดตั้งสถาบันศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้น ใน พ.ศ. ๒๔๓๒ จนถึงการสร้าง
ระบบพระปริยัติธ รรมแผนกธรรมขึ้นมา ใน พ.ศ. ๒๔๕๔ ก็ได้เริ่มมีการเปลี่ ยนแปลงรูปแบบ
การศึกษาพระปริยัติธรรม โดยนาเอาองค์ความรู้ในนักธรรมมาเป็นบุรพภาคของเปรียญ ๓ ประโยค
ในปีถัดมา คือผู้ที่จะเข้าแปลประโยค ๔ ได้นั้น จะต้องสอบความรู้องค์นักธรรม ๔ อย่างให้ได้ก่อน
คือ เรียงความแก้กระทู้ธรรม ตอบปัญหาธรรมวิภาค สอบวินัยบัญญัติ และสอบพุทธประวัติโดยใช้
แบบเรียนนวโกวาท พุทธศาสนสุภาษิต และพุทธประวัติ ซึ่งผู้สอบผ่านองค์นักธรรมทั้ง ๔ นี้ เรียกว่า
นักธรรมชั้นตรี ในปีเดียวกันนี้เอง พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ได้มีการปรับปรุงการสอบแบบวิธีแปล
ด้วยปาก มาเป็นการสอบด้วยวิธีเขียนในบ้างประโยค จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๕๙ จึงได้ยกเลิกการสอบ
ปากเปล่าและหันมาใช้การสอบแบบเขียนแทนทั้งหมด
๓. สมัยรัชกำลปัจจุบัน
ต่อมาเมื่อการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยได้ก้าวเข้ายุคแห่งการศึกษาในรูปแบบของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ก็
นับได้ว่าเป็นการศึกษาที่รวมเอาทั้งปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรม แผนกบาลี สามัญศึกษา และการศึกษาวิชาการ
ชั้นสูงทางพุทธศาสนา ปรัชญาและสังคมศาสตร์ ตลอดจนการฝึกหัดครูศาสนาศึกษาสาหรับโรงเรียนปริยัติธรรม
และหน่วยเผยแผ่ของคณะสงฆ์ระดับต่างชาติเข้าไว้ด้วยกัน
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การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันเป็นการศึกษาที่จัดให้แก่ภิกษุสามเณรโดยคณะกรรมการ
การศึกษาของคณะสงฆ์และสภามหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็นการศึกษาวิชาการของพุทธศาสนา ได้แก่ การศึกษาพระ
ปริยัติธรรมเป็นหลัก โดยที่วัตถุประสงค์สาคัญคือ ป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัย ให้ผิดไปจาก
พระบาลีในพระไตรปิฎก ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยการศึกษาหลักสูตรต่างๆ โดยแยกออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ ๑ หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จัดเป็น
“การศึกษาพระปริยัติธรรม”
กลุ่มที่ ๒ เป็นหลักสูตรที่ศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาร่วมกับวิชาสามัญอื่นๆ ได้แก่ หลักสูตร
มหาวิทยาลัยสงฆ์และหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจัดเป็น “การศึกษาพระปริยัติธรรมประยุกต์”
การเปิดสอนปริญญาตรีในมหาวิทยาสงฆ์ทาให้เกิดช่องว่างทางการศึกษาของคณะสงฆ์ เนื่องจาก
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ต้องอาศัยพื้นฐานวิชาการหลายสาขาประกอบกัน ในขณะที่การศึกษาเฉพาะ
วิชาการในทางพระพุทธศาสนา เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งแผนกมัธยมขึ้น
เรียกว่า “โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา”กาหนดให้มีการเรียนบาลี นักธรรม และความรู้ชั้นมัธยม โดยรับผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาระดับประถมปีที่ ๔ ต่อมาโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษานี้ ได้แพร่ขยายออกไปยังต่างจังหวัดหลายแห่งมี
พระภิกษุสามเณรเรียนกันมาก ทางองค์กรการศึกษาของคณะสงฆ์จึงได้กาหนดให้เรียกโรงเรียนประเภทนี้ใหม่
ว่า “โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาสานักเรียนวัด ” โดยมติคณะสังฆมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออก
ระเบียบกระทรวงให้โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาสานักเรียนวัดนี้ เปิดทาการสอบสมทบในชั้นต้นประโยค คือ ชั้น
ประถมปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา และเมื่อสอบได้แล้ว ก็ยังจะได้รับ
ประกาศนียบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย แต่หลักสูตรบาลีวิสามัญสานักเรียนวัดนี้ ถูกยกเลิกไปเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื่องจากทางการคณะสงฆ์ เกรงว่าการศึกษาธรรมและบาลี จะเสื่อมลง เพราะทางภิกษุสามเณร
นิยมเรียนกันมาก เป็นการมุ่งวิชาทางโลกมากเกินไป จึงปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ขึ้นใหม่เป็นวิชาบาลี วิชาธรรมและวิชาทางโลก เรียกว่า บาลีศึกษา สามัญศึกษา และปริยัติธรรมศึกษา แต่ภิกษุ
สามเณรนิ ย มเรี ย นกั น น้ อ ย เพราะไม่ ไ ด้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในที่ สุ ด
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย “โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา” ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อสนองความต้องการของพระภิกษุสามเณร โดยให้
เรียนทั้งวิชาธรรมและวิชาสามัญศึกษา ควบคู่กันไป ดาเนินการโดยกรมศาสนา เป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายศาสนจักร
และฝ่ายอาณาจักร
๕.วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสาคัญกับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จนสามารถกล่าวได้ว่าระบบปฏิบัติทั้งหมดใน
พระพุทธศาสนาก็คือระบบแห่งการศึกษาหรือฝึกฝนพัฒนา ทั้งนี้ก็เพราะ พระพุทธศาสนาถือว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญ
ที่สุด ที่จะทาให้มนุษย์มีชีวิตที่งอกงามจนบรรลุถึงอิสรภาพขั้นสูงสุด การให้ความสาคัญต่อการศึกษานี้จะเห็นชัดเจนเมื่อ ถึง
บริบทแรกของการสร้างชีวิตบรรพชิต เริ่มต้นตั้งแต่การบวชครั้งแรก พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบอกถึงจุดประสงค์ของการบวชไว้
อย่างชัดเจนว่า “สพฺพทุกฺขนิสฺสรณนิพฺพำนสจฺฉิกรณตฺถำย เพื่อกระทาให้แจ้งนิพพานอันเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งความทุกข์ทั้ง
ปวง”
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เมื่อพระพุทธศาสนาถูกนามาประดิษฐานไว้ที่ประเทศไทย วัตถุประสงค์ของผู้ที่เข้ามาบวชก็มีหลากหลาย
มากมายขึ้น ดังที่ในปัจจุบันคนไทยชอบพูดกันว่า บวชเล่น บวชลอง บวชครองประเพณี บวชหนีสงสาร คือ บวชเพื่อปฏิบัติ
ออกจากทุกข์ซึ้งการบวชประเภทนี้คือเป้าหมายแท้จริงของการบวชในพระพุทธศาสนาบวชผลาญข้าวสุ กคือบวชอาศัยพระ
ศาสนาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ไม่เล่าเรียนศึกษาปฏิบัติ บวชสนุกตามเพื่อน คือเห็นเพื่อนบวชนึกสนุกจึงบวชตาม เมื่อมีความ
ต้องการที่หลากหลายขึ้น วัตถุประสงค์ของการบวชจึงได้เปลี่ยนไป ๖
เริ่มแรกการศึกษาของพระสงฆ์ ก็ยังคงเป็นไปตามพุทธประสงค์เดิม โดยผ่านการศึกษาด้านวิปัสสนาธุระ ควบคู่
ไปกับการเรียนคันถธุระ เพื่อรักษาดารงไว้ซึ่งพระพุทธพจน์ ดังที่ ๗ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการบวชเรียนในสังคมไทย
โดยสรุปแล้ว มีอยู่ ๒ ประการ คือ ๑) เป็นการทาหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ด้วยการ
รักษาพระธรรมวินัยให้เจริญมั่นคง ส่งต่อ จากรุ่น สู่รุ่น เพื่อความเจริญงอกงามของมหาชน ก็เท่ากับได้นาเอาพระพุทธศาสนา
เข้ามาไว้ในชีวิตของตน ตราบใด ที่ชาวพุทธแต่ละคนยังมีชวี ิตอยู่ พระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่สืบไป ตราบนั้น ๒) เป็นการศึกษา
ฝึกอบรมพัฒนาตนเอง เมื่อถึงที่สุดแล้วจุดหมายของการบวชก็ตกอยู่ที่ตัวเอง คือเป็นการพัฒนาชีวิต ทั้งในด้านความประพฤติ
ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจที่มีความดีงามเข้มแข็งมั่นคงเป็นสุข และในด้านปัญญา คือมีความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตาม
ความเป็นจริง
วัตถุประสงค์โดยสรุปคือ เพื่อสร้างภิกษุสามเณรให้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งหลักศาสนา
และวิชาการอย่างอื่น อันจะช่วยให้สามารถดารงไว้ซึ่งพระศาสนาและนาพุทธธรรมไปเผยแพร่ให้เกิดสันติสุขแก่ประชาชน
โดยทั่วไป๘
ในข้อที่กล่าวมานี้ให้ถือว่าเป็นหลักใหญ่ เพราะมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาที่จะทาให้
พระพุทธศาสนามีอายุยืนยาว มั่นคงตลอดระยะเวลาในกาลแห่งพระบรมศาสดา อันมีมาแต่ครั้งพุทธกาล ดังที่พระพุทธเจ้าได้
ทรงรับสั่งกับพญามารที่มาทูลเชิญให้เสด็จปรินิพานในกาลนั้นว่า “มารผู้มีบาป เราจะยังไม่ปรินิพพาน ตราบเท่าที่ภิกษุ
ทั้งหลายผู้สาวกของเรายังไม่เฉียบแหลม ไม่ได้รับการแนะนา ไม่แกล้วกล้า ยังไม่เป็นพหูสูต ไม่มีธรรม ไม่ปฏิบัติธรรมสมควร
แก่ธรรม ไม่ปฏิบัติชอบ ไม่ปฏิบัติตามธรรม เรียนกับอาจารย์ของตนแล้ว แต่ก็ยังบอก แสดงบัญญัติ กาหนด เปิดเผย จาแนก
ทาให้ง่ายไม่ได้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงให้ความสาคัญต่อการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงเป็นอย่างยิ่ง
โดยมีการแสดงเหตุแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาไว้ในพุทธวจนะดังกล่าว
ข้อนี้เป็นความพิเศษอันเป็นผลการสร้างสรรค์ของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ที่สถาบันสงฆ์ถูกสถาปนาให้
รับหน้าที่ว่าความเป็นผู้นาทั้งในด้านจิต วิญญาณ และในด้านการศึกษาทั้งวิชาการและวิชาชีพมาคู่กับสังคมแม้ว่าในปัจจุบัน
พระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่จะขาดคุณภาพความเป็นผู้นาลงไปบ้าง แต่การศึกษาของคณะสงฆ์ ในฝ่ายมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ยัง
เป็นเครื่องมือในการประดิษฐ์และค่าจุนวัตถุประสงค์นี้เอาไว้อยู่จนในปัจจุบัน
๖
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สรุป เป็นการปลุกจิตสานึกของตนที่มีต่อสังคมพุทธตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อพุทธศาสนิกชน ให้มีวิสัยทัศน์
มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง พระพุทธศาสนาสอนให้เรามองกว้าง ไม่ให้มองแค่ตัวเอง ไม่ให้มองแค่สังคมของเรา แต่ให้มองทั้งโลก
ให้มีปัญญามองเห็นระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยในสรรพสิ่ง เป็นการค่อยๆ ฝึก ค่อยๆ พัฒนากันไป มีจิตใจและความคิด
ไปในทางที่ดีงาม และสร้างสรรค์ จะทาให้ชีวิตและสังคมเจริญพัฒนาไปในทางที่ดีงามถูกต้อง พระพุทธศาสนาสอนให้คิดไกล
ไปข้างหน้า จนกว่าจะถึงจุดหมายสูงสุด ให้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน โดยมีปัญญาสืบค้นหยั่งรู้เ หตุปัจจัยในอดีต เพื่อป้องกันปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บนฐานแห่งชีวิตที่อยู่กับปัจจุบัน ด้วยการพัฒนาตนก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา ให้ชีวิตงอกงามสมบูรณ์
จนถึงพระนิพพาน และมีความใฝ่สูง คือมุ่งแสวงหาความรู้ให้เข้าถึงความจริง มีจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์สุขแก่สังคม ให้ชีวิ ต
และสังคมบรรลุความดีงามประเสริฐเลิศด้วยธรรม เหมือนดังพระโพธิสัตว์ที่ตั้งปณิธานมีใจเด็ดเดี่ยว ใฝ่ปรารถนาโพธิญาณ
ฉะนั้น ถ้าฝ่ายวัดและฝ่ายบ้านเมืองร่วมกันเป็นสังคมแห่งความใฝ่ธรรมได้อย่างนี้ ปัญหาต่างๆ ที่เลวร้ายทั้งหลายจะหมดไป
และความเจริญพัฒนาที่แท้จริงอันพึงปรารถนาก็จะตามมา
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พระมหาเผด็จ จิรกุโล (จงสกุลศิริ)๑
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการเสนอเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเครือข่ายกับการบูรณาการเข้ากับการเผย
แผ่ พระพุทธศาสนา ตั้งแต่ความหมายของการสร้ างเครื อข่ายกั บ การสร้ างเครื อข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา องค์ประกอบของเครือข่าย ขั้นตอนการสร้างเครือข่ายตามทฤษฎีที่นักวิชาการได้
เสนอไว้กับงานวิจัยเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และกระบวนการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอการศึกษากระบวนการสร้าง
เครื อข่ายการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของพระสัม มาสั มพุทธเจ้ าและพุทธสาวก เป็ น การอธิบ าย
ปรากฏการณ์ต่างๆในการขยายงานพระพุทธศาสนา ให้เห็นภาพการทางานสร้างเครือข่ายการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ที่สาคัญต้องการให้องค์กรพุทธหรือวัดเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและสามารถทางาน
ขยายเครือข่ายในการสร้างคนดีออกไปอย่างกว้างขวาง เกิดความมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของ
ระบบการทางานที่เป็นสากลสืบไป
คำสำคัญ: กระบวนการสร้างเครือข่าย, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, เครือข่าย,
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, พุทธสาวก
ABSTRACT
This article deals with the concept of network theory to integrate the
propagation of Buddhism. The definition of the network with a network of
Buddhism. Network Elements The process of building a network based on the
theory that scholars have argued against research on Buddhism, And the process of
creating a network of Buddhism through to the present day. The objective is to
present the process of creating a network of Buddhism and Buddhist disciples of
Lord Buddha. Describes the phenomenon in the expansion of Buddhism. To
visualize the work to create a network of Buddhism. Buddhist temples or
organizations that want a strong and capable organization that works to expand the
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network to create good out extensively. Stability and sustained on the basis of a
system of universal prosperity.
Keyword: Process, Global network, Buddhism, Propagation, Load Buddha.
๑.บทนำ

ภายหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว พระพุทธองค์เสด็จไปแสดงธรรมโปรด
ปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเป็นการเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาจนได้พยานยืนยันใน
การตรัสรู้ธรรมคือ พระอัญญาโกญทัญญะบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน ทรงให้การ
อุ ป สมบทแก่ บุ ค คลเหล่ า นี้ ด้ ว ยการประทานเอหิ ภิ ก ขุ อุ ป สั ม ปทาเป็ น พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ชุ ด แรกใน
พระพุทธศาสนา ต่อมาเมื่อได้ฟังธรรมอีกจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมด และพระพุทธองค์ได้
แสดงธรรมโปรดยสกุลบุตรพร้อมสหาย ๕๔ คนจนบรรลุธรรมเช่นกัน รวมมีพระพุทธสาวกจานวน
๖๐ รูป พระองค์เห็นสมควรที่จะส่งพระสาวก เหล่านั้นไปประกาศพระศาสนาให้แพร่หลายทั่วโลก
ซึ่งเป็นการเกิดขึ้นแห่งพระธรรมทูตรุ่นแรกตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา พร้อมกันนี้ได้รับสั่งกับภิกษุเหล่านั้น
ว่า ภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ แม้เธอ
ทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์เช่นกัน เธอทั้งหลาย จงจาริกไป เพื่อ
ประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุ ขแก่ทวย
เทพและมนุ ษย์ ขอจงอย่ าได้ ไปรวมทางเดียวกัน สองรู ป จงแสดงธรรม งามในเบื้ องต้น งามใน
ท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะ ครบ บริสุทธ์บริบูรณ์สัตว์
ทั้งหลายจาพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่ เพราะ ไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม ผู้รู้ ทั่วถึงธรรมจักมี
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังตาบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม
ในการขยายงานพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธองค์ทรงได้พระสาวกเป็นกาลังหลักในการ
สร้างเครือข่ายเผยแผ่ ทาให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว จึงนับว่าพระสงฆ์สาวกเป็นผู้
มีบทบาทสาคัญยิ่ง เพราะพระสงฆ์สาวกเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยและเป็นส่วนหนึ่งของ พุทธ
บริ ษัท ซึ่ งถื อ ว่า เป็ น องค์ป ระกอบหลั ก ของพระพุท ธศาสนา (ภิ กษุ ภิก ษุณี อุบ าสก อุ บ าสิ กา )
พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่เป็นพระอรหันต์ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง
ติถูกทาง ปฏิบัติสมควร และยึดมั่นในคุณธรรมของนักเผยแผ่ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส สมบูรณ์ด ปฏิบั้วย
วิชชาและจรณะ จึงสามารถเผยแผ่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ให้แพร่หลายได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ กระทั่งสามารถสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน
นี้
นับว่าเป็นการขยายเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปอย่างกว้างขวางที่สุดใน
ยุคนั้น เพราะทาให้พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักและมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก และเมื่อ
พระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไปยังประเทศใดแล้ว ได้ลงหลักปักฐานมั่นคงในที่นั้นก็เกิดจากการ
ขยายเครือข่ายของวัดและพระภิกษุสงฆ์ในประเทศนั้นๆออกไป จนเกิดการสร้างอารามที่พัก เกิดวัด
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วาอารามที่บาเพ็ญกุศลปฏิบัติธรรม การสร้างเครือข่ายของวัดจึงมีความจาเป็นต่อการดารงอยู่ของ
พระพุทธศาสนาในประเทศนั้นๆอย่างยิ่ง
๒.ควำมหมำยของกำรสร้ำงเครือข่ำย
ความหมายของการสร้างเครือข่ายนั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
พระมหำสุ ทิ ต ย์ อำภำกโร ให้ ค วามหมายไว้ ว่ า เครื อ ข่ า ยทางสั ง คม หมายถึ ง
ความสัมพันธ์ในสังคมมนุษย์ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลกับปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกับกลุ่ม กลุ่ม
กัลป์กลุ่ม และกลุ่มกับเครือข่าย โดยเป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
ต่างๆ เช่น กิจ กรรม การสื่ อสาร ความร่ว มมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่หลากหลาย๒
งำมเนตร จริงสูงเนิน ได้ให้คาจากัดความของคาว่า เครือข่าย (Network) ในแง่มุมของ
ภาษาอังกฤษที่ทาให้เห็นภาพที่ชัดเจน คือ “Net” หมายถึง ตาข่ายที่โยงใยถึงกันและพร้อมที่จะ
“Work” เมื่ อต้องการใช้งาน ดังนั้ น ความหมายของเครือข่ ายจึง หมายถึง รู ปแบบหนึ่งของการ
ประสานงานของบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรหลายองค์กรที่ต่างก็มีท รัพยากรของตนเอง มีเป้าหมาย มี
วิธีการทางาน และมีกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง บุคคล กลุ่ม หรือองค์รเหล่านี้ ได้เข้ามาประสานงาน
กันอย่างมีระยะเวลานานพอสมควร แม้อาจจะไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอก็ตาม แต่ก็จะมี
รากฐานเอาไว้เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือจาก
กลุ่มอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาก็สามารถติดต่อได้๓
ปำริ ชำติ วลัยเสถียรและคณะ กล่าวว่าเครือข่ายเป็น การเชื่อมโยงร้อยรัดเอาความ
พยายามและการดาเนินงานของฝ่ายต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน โดยที่แต่ละฝ่ายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนต่อไปอย่างไม่
สูญเสียเอกลักษณ์และปรัชญาของตนเอง การเชื่อมโยงนี้อาจเป็นรูปของการรวมตัวกันแบบหลวมๆ
เฉพาะกิจตามความจาเป็น หรืออาจอยุ่ในรูปของการจัดองค์กรที่เป็นโครงสร้างของความสัมพันธ์กัน
อย่ างชัดเจน เครือข่ายความร่ว มมือเป็นไปได้ในระดับปัจเจกบุคคล องค์กร และสถาบัน อาจมี
ขอบข่ายและขนาดตั้งแต่เล็ก ๆ ภายในชุมชนไปจนถึงในระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ และระหว่าง
ประเทศ๔
ดังนั้น การสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงหมายถึงการทาให้มีก ารติดต่อ
และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ซึ่งก็คือหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปยัง
๒

พระมหาสุ ทิ ต ย์ อาภากโร (อบอุ่ น ), ดร., เครื อ ข่ ำ ย: ธรรมชำติ ควำมรู้ แ ละกำรจั ดกำร,
(กรุงเทพมหานคร:โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข,๒๕๔๗), หน้า ๕๖.
๓
งามเนตร จริงสูงเนิน.องค์กรชุมชนเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติในเขตพื้นที่ลุ่มน้า
กรณีศึกษาองค์กรชุมชนเครือข่ายลุ่มแม่น้าราก-แม่เลา ตาบลป่าแป๋ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ , วิทยำนิพนธ์
ศิลปศำสตรมหำบั
ณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์.๒๕๓๘)บทคัดย่อ.
๔
ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ. กระบวนกำรและเทคนิคกำรทำงำนของนักพัฒนำ,(กรุงเทพมหานคร:
สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกจ.).๒๕๔๖) หน้า ๑๑๖.
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สมาชิกคือพุทธบริษัท ๔ ที่สมัครใจและให้ความร่วมมือในการฟังธรรมและปฏิบัติธรรม เป็นการ
ร่วมกันทากิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือการดับทุกข์ กาจัดกิเลสในใจ เพื่อไปสู่ พระนิพพานอัน
เป็นบรมสุข ทั้งนี้รูปแบบในการสร้างเครือข่ายก็มีความแตกต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัย และความ
เหมาะสมของบุคคล ของกลุ่ม ของสถาบันที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งภูมิประเทศด้วย
๓.องค์ประกอบของเครือข่ำยกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
นักวิชาการเครือข่ายหลายท่านได้แสดงถึงองค์ประกอบของเครือข่ายไว้หลายประการ
เช่น พระมหาสุทิตย์ อาภากโร กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาคัญของความเป็นเครือข่ายไว้ ๕ ประการ
คือ หน่ ว ยชีวิต หรื อสมาชิก จุ ด มุ่ง หมาย การท าหน้ าที่ อย่ างมี จิต ส านึก การมี ส่ ว นร่ว มและการ
แลกเปลี่ ย น ระบบความสั ม พั น ธ์ แ ละการสื่ อ สาร แต่ เกรี ย งศั ก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ ศั ก ดิ์ กล่ า วถึ ง
องค์ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของเครื อ ข่ ายว่ า มี ๗ ประการ คื อ ต้ องมี การรับ รู้มุ ม มองร่ว มกัน ต้อ งมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่าง
กว้างขวาง มีก ระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน มีการพึ่งพิงร่วมกัน และการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยน เมื่อกล่าวถึงองค์ประกอบของเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามองค์ประกอบของ
พระมหาสุทิตย์ อาภากโรแล้ว สามารถสรุปได้ว่า
หน่วยชีวิตหรือสมาชิก ได้แก่ประชาชนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีความตั้งใจ
ในการศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมและการปฏิ บั ติ ธ รรม มี ก ารรวมกลุ่ ม กั น เพื่ อ ท ากิ จ กรรมในทาง
พระพุทธศาสนาร่ ว มกัน ตามโครงการที่วัดต่าง ๆ จั ดให้ มีขึ้ น เช่น โครงการเข้าวัด วัน พระ เป็ น
โครงการเพื่อรวมคนที่มีความสนใจในการปฏิบั ติธรรมให้มีโอกาสได้มาทากิจกรรมสวดมนต์ เจริญ
สมาธิภาวนาร่วมกัน โดยมีพระวิทยากรที่ผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองมาดีแล้วทั้งด้านปริยัติและ
ปฏิบัติมาแนะนาการปฏิบัติธรรมให้ โครงการเข้าวัดวันพระ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมสมาชิกให้
เป็นกลุ่มที่มีความสนใจเหมือนกันมาทากิจกรรมร่วมกัน
จุดมุ่งหมายของเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดต่าง ๆ มีจุดหมายเดียวคือ
การมุ่งเน้นให้สมาชิกปฏิบัติธรรมในแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เครือข่ายการจัดกิจกรรมของ
วัดจึงเน้นพิธีกรรมที่สงบแม้คนมาจานวนมากแต่สามารถทาให้ผู้มาร่วมงานอยู่ในอาการสารวม ไม่ส่ง
เสียงอึกทึกโกลาหล มีความเป็นระเบียบ และสะอาด สมาชิกจึงมีความจาเป็นต้องเข้าใจจุดหมายที่
เหมือนกัน
การทาหน้าที่อย่างมีจิตสานึก ผู้ที่ผ่านการปฏิบัติธรรมจากเครือข่ายของวัดจะมีจิตสานึก
ในการทาหน้าที่กัลยาณมิตร ในการชักชวนผู้อื่นให้ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่ างตนเอง เพราะ
ตระหนักว่าการปฏิบัติธรรมจะนาความสุขมาให้กับชีวิต การทาหน้าที่ของสมาชิกที่เป็นเครือข่ายของ
วัดไม่มีผลตอบแทนเป็นเงินเดือน แต่มีความสุขใจเป็นเครื่องตอบแทน
การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน วัดทุกวัดมีแนวคิดที่จะให้ผู้มาวัดทุกคนเป็นเจ้าของวัด
จึงพยายามที่จะฝึกผู้มาวัดให้ทาหน้าที่เสมือนเจ้าของบ้านเจ้าของวัด คือให้ทุกคนได้ทาหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าที่วัด ใครมีความสามารถด้านไหนก็ใช้ความสามารถด้านนั้นๆทาหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ ทาให้ผู้
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มาวัดได้มีส่วนร่วมในการทางานวัดตามที่ตนถนัดและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนาความรู้
กลับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ระบบความสัมพันธ์และการสื่อสาร วัดกับผู้มาวัด มีระบบความสัมพันธ์ที่สนับสนุนซึ่งกัน
และกั น ในการท างานให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย ทั้ ง ในรู ป แบบของเครื อ ข่ า ยสนั บ สนุ น ด้ า นทุ น ทรั พ ย์
เครือข่ายด้านความคิด และเครือข่ายกิจกรรม
๔.ขั้นตอนกำรสร้ำงเครือข่ำย
นักวิชาการด้านเครือข่ายได้เสนอขั้นตอนการสร้างเครือข่ายไว้หลากหลาย ผู้เขียนขอ
นามาเสนอในที่นี้เพียงสองท่านคือ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าวถึงกระบวนการสร้างเครือข่ายออกเป็น ๔ ขั้นตอนคือ ๕
๑) ขั้นตอนการก่อรูปเครือข่าย (Network Forming) อาจเกิดได้สองแนวทางใหญ่ ๆ
แนวทางแรกคือ เครือข่ายที่เกิดจากรัฐเข้าไปริเริ่ม (State Initiative) และเครือข่ายที่ประชาชนเป็น
แกนนาจัดตั้ง (Citizen Initiative) และในการรวมตัวของเครือข่ายที่สองนั้น หน่วยงานภาครัฐ ก็อาจ
เข้าไปช่วยในฐานะของผู้สนับสนุน (Supporter) และผุ้อานวยความสะดวก (Facilitator) ให้การ
จัดตั้งเครือข่ายทาได้ง่ายขึ้น
๒) การจัดระบบบริหารเครือข่าย (Network Organizing) เป็นการจัดระบบเครือข่ายที่
จะช่ ว ยให้ เ ครื อ ข่ า ยสามารถด าเนิ น กิ จ กรรมไปได้ อ ย่ า งราบรื่ น โดยการจั ด ผั ง กลุ่ ม เครื อ ข่ า ย
(Mapping) การจัดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในเครือข่าย (Role and Responsibility) การ
จั ดระบบติดต่อสื่ อสาร (Communication System) การจัดระบบเรี ยนรู้ร่ว มกัน (Learning
System) การจัดระบบสารสนเทศ (Information System)
๓) การใช้ประโยชน์เครือข่าย (Network Utilizing) เป็นช่องทางในการประสานงาน
ความเข้ าใจระหว่ างกั น ในด้า นวั ถุป ระสงค์ ขอบข่า ย แผนการทางาน วิ ธีการท างาน ตลอดจน
แนวทางในการปฏิบัติให้ไปทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังใช้เครือข่ายเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
บุคลากร ทรัพยากร องค์ความรู้และการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ อีกทั้งใช้เครือข่ายเป็นเวทีส ร้างกระแส
ผลักดันประเด็นใหม่ๆให้สังคมเกิดความตื่นตัวในเรื่องนั้น
๔) การธารงรักษาเครือข่าย (Network Maintaining) เป็นการจัดกิจกรรมร่วมที่ดาเนิน
ไปอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดโครงสร้างกิจกรรมอย่างชัดเจน ในด้านของเวลาและความถี่ กิจกรรม
น่าสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิ กให้เข้าร่วมโครงการ มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิก
เครือข่ายมีการดาเนินกลไกสร้างระบบจูงใจ มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ มีการให้ความ
ช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหาระหว่างสมาชิกเครือข่ายให้สามารถดาเนินกิจกรรมต่อไปได้ รวมทั้ง

๕

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. กำรจัดกำรเครือข่ำย: กลยุทธ์สำคัญสู่ควำมสำเร็จของกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร, สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา.๒๕๔๓) หน้า ๑๐๒.
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การสร้างผู้นาเครือข่ายรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยคัดเลือกผุ้มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งด้านความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายและเป้นที่ยอมรับของคนในเครือข่ายด้วยกัน
สาหรับ Starkey เสนอแนวทางในการสร้างเครือข่ายว่าควรมีการดาเนินการ ดังนี้
๑) การเชิญองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียมาประชุม โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจเรื่อง
ผลประโยชน์ร่วม หรือเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องกัน มอบหน้าที่ในการบริหารจัดการการประชุมให้
บรรดาผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันรับผิดชอบ
๒) กาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่าย ทิศทาง กิจกรรมหลัก และคุณสมบัติของ
สมาชิกให้ชัดเจน โดยให้สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกระบวนการกาหนดด้วย
๓) จัดตั้งกลุ่มแกนของเครือข่ายที่ปวารณาตัวเข้ามาทาหน้าที่ประสานงาน จัดการ และ
ส่งกาลังบารุงให้กับสมาชิก
๔) สร้างความรู้สึกร่วมมีส่วนเป็นเจ้าของและความผูกพันที่เหนี ยวแน่น เปิดโอกาสให้
สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การเลือกกิจกรรมและวิธีการทางานของเครือข่าย
ในลักษณะประชาธิปไตย
๕) เครื อ ข่ า ยต้ อ งมี การจั ด การและจั ด หาทรั พ ยากรเพื่ อความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่าย และความสามารถในการพึ่งตนเอง
๖) การท าให้ เ ครื อ ข่ า ยมี ส ถานภาพถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย เพื่ อ ให้ เ ครื อ ข่ า ยและผุ้ น า
เครื อ ข่ า ยได้ รั บ การสนั บ สนุ น และความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจจากสมาชิ ก เครื อ ข่ า ย อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถ
ดาเนินงานได้อย่างกว้างขวาง อาจมีชื่อและสัญญลักษณ์ของเครือข่ายเพื่อให้เป้นที่จดจาได้ง่ายและ
อาจส่งข่าวสารไปให้กับบุคคลเป้าหมายที่สามารถให้การรับรองเครือข่ายได้
๗) ควรสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย เพื่อเสริมให้เครือข่ายมี
ความเข้มแข้งมากขึ้น การเชื่อมเครือข่ายเป็นได้ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
๘) ควรมีการติดตามผลและประเมินผลเป็ นประจาสม่าเสมอและถี่ถ้ว น ดดยดูความ
สอดคล้องของแผนการทางานกับวัตถุประสงค์ ความก้าวหน้าและความสาเร็จของเครือข่ายในแต่ละ
ระยะ ทั้งนี้ควรให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการกาหนดวิธีและเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพของ
กิจกรรมเครือข่าย
๙) ควรมีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการจัดการเครือข่ายให้กับองค์กรแกนและผุ้นา
เครือข่ายอย่างสม่าเสมอ
๑๐) ถ้าวัตถุประสงค์ของเครือข่ายดี การเชื่อมโยงภายในเครือข่ายเหมาะสมเอื้อให้เกิด
ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมและความแข็งขันของสมาชิก โครงการหรือกิจกรรมมีลักษณะกระจาย
อานาจไปให้กับมวลสมาชิกที่ได้รับประโยชน์ การดาเนินงานเครือข่ายจะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ที่สุด
๕.งำนวิจัยกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
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จากงานวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ของกรกต ชาบัณฑิตและคณะ
พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีต มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ เพื่อประโยชน์สุขแก่เวไนยสัตว์ทั้งหลาย และ
เพื่อให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายได้บรรลุมรรค ผลและนิพพาน สาหรับรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีตนั้น
มีทั้งเชิงรับและเชิงรุก ส่วนวิธีการเผยแผ่ของพระพุทธองค์ทรงมีพุทธวิธีการเผยแผ่หลายแบบ ซึ่งพระองค์ทรง
ประยุกต์วิธีการเผยแผ่ให้เข้ากับบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
อดีตล้วนมีประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จทั้งสิ้น
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน มีเป้าหมายการเผยแผ่เพื่อมุ่ งเน้นให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและผู้อื่น สาหรับรูปแบบการเผยแผ่นั้นในปัจจุบันเป็นแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ ส่วนวิธีการเผยแผ่นั้น
ขึ้นอยู่กับความสามารถและเชี่ย วชาญของผู้เผยแผ่ ซึ่งมีวิธีการเทศนาธรรมปาฐกถาธรรม อภิปรายธรรม
สนทนาธรรม การสอนกรรมฐาน และการสอนแบบประยุกต์
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ไทย มีเป้าหมาย ๓ ด้าน คือ (๑) ด้าน
การศึก ษา เป็น การศึกษาเรื่อ งไตรสิก ขา (๒) ด้ า นศาสนาคือ การเรียนรู้ และเข้า ใจศาสนพิ ธีต่ า งๆ ทาง
พระพุ ท ธศาสนา และ(๓) ด้ า นวั ฒ นธรรม คื อ การตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ทางประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สาหรับรูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระศาสนานั้นต้องเป็นแบบเชิงรุกโดยผู้เผยแผ่พระศาสนา
แต่ละท่านต้องประยุกต์ความถนัดของตนให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ตามยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกที่นาเสนอประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ ๑) ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย โดยใช้
ความร่วมมือจากทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง ๒) ยุทธศาสตร์การขยายพลัง โดยสนธิความสามารถของกลุ่มศาสนิกชน
ต่างๆ ให้เกิดพลัง ๓) ยุทธศาสตร์การปลูกฝังศรัทธา กระทาโดยพัฒนาแบบการปฏิบัติในการเข้าถึงหลักธรรม
อย่างถูกต้อง ๔) ยุทธศาสตร์การแสวงหาความหลุดพ้นกระทาโดยมุ่งเน้นปฏิบัติต่อ กลุ่มพุท ธศาสนิกชนที่
เหมาะสม เพื่อการหลุดพ้นทุกข์อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ของคณะสงฆ์ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกต่อไป
พระมหำสนธยำ พุทธวิริโยและคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การเผยแผ่ศาสนธรรมในยุค
โลกาภิวัตน์ กรณีวัดพระธรรมกาย และวัดหนองป่าพง ผลการวิจัยพบว่า ผู้นาทั้งสองวัดนี้ บริหารโดยคณะสงค์
และเจ้าอาวาสเป็นประธาน ได้รับการเคารพเป็นอย่างสูงจากหมู่คณะ การปฏิบัติสมถะและวิปัสสนานั้น ได้รับ
การฝึกอบรมเป็นกลุ่มบุคคลและการปฏิบัติด้วยตนเอง ประสิทธิภาพการสอนและการปฎิบัติของพุทธบริษัทได้
บ่งบอกว่า ทั้งสองวัดนี้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างสูงต่อสาธารณะและมีความเป็นจริงในการติดต่อสัมพันธ์
กับสมาชิก ซึ่งได้รับความสาเร็จเป็นอย่างสูงทั่วโลก วัดทั้งสองได้เป็นตัวอย่างการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารวัด
เป็นศูนย์การสอนสมถะและวิปัสสนา เป็นศูนย์กลางทาบุญสุนทาน เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตที่ยิ่งใหญ่ โดย
การใช้สื่อเชิงพหุ เพื่อเชื่อมเครือข่ายกับสมาชิกทั่วโลกโดยผ่านดาวเทียม และที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือการใช้
เทคนิคที่ก้าวหน้าในการสอนและการฝึกอบรมมุ่งมั่นเพื่อสร้างศักยภาพมนุษย์ความรักและความเมตตา เพื่อ
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แบ่งปันคุณค่าในการสร้างสันติภาพภายในจิตใจมนุษย์ชาติ ดังนั้นวัดทั้งสองได้กลายเป็นวัดที่มีประสิ ทธิภาพที่ดี
ที่สุดในโลก๖
พระมหำบุญ ไทย ปุญ ญมโน ได้ ศึกษาวิจัย เรื่อ งศึกษาการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนาโดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน พบว่าคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจานวนมาก เนื้อหาหลักอยู่ที่ ประวัติขององค์กร หลักธรรมทาง
พระพุทธ ศาสนา กิจกรรมขององคก์ร สาหรับรูปแบบการนาเสนอมีหลายอย่างทั้งเอกสารที่เป็นข้อความ
ตัวอักษร เสียง ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว กราฟิก โดยผ่านเว็บเพจหลายเว็บเพจในโฮมเพจเดียวกัน กระบวนการ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น มีแตกต่างกันออกไป แต่ก็มีองค์ประกอบ
คล้ายกัน คือ มีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ขององค์กร มีโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ในการสร้างเว็บไซต์ได้เอง ข้อมูลมี
มากพอและมีการเคลื่อนไหวในเว็บไซต์โดยสม่าเสมอ ระบบการสื่อสารข้อมูลใช้ชอ่ งทางคืออินเทอร์เน็ตแต่มีการ
เชื่อมต่อหลายแบบแตกต่างกันตามสมควร บุคลากรส่วนมากยังเป็นผู้เสพสาร ผู้ลิตยังมีไม่เพียงพอ บางเว็บไซต์
มีคนดาเนินการเพียงคนเดียว ระเบียบปฏิบัติและคู่มือเว็บไซต์ส่วนมากดาเนินตามระเบียบ ประสิทธิผลของการ
เผยแผ่พระพุทธ ศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันนั้น จากการสารวจปริมาณผู้อ่านหรือ
ผู้เข้าชมตามเว็บไซต์ต่างๆ ในแต่ละเว็บเพจและจากการสนทนากลุ่มสรุปได้ว่า ในเว็บไซต์ของสถาบันสงฆ์ องคก์
รสงฆ์ องค์กรอิสระมีประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ ในส่วนของเว็ บไซต์ของวัดไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร เพราะคน
ส่วนมากไม่ค่อยเข้าชมเว็บไซต์ของวัดมากนัก๗
พระครู สุวิ ธ ำนพั ฒ นบั ณ ฑิต , ดร. ได้ ท างานวิ จัย เรื่ อ งรู ป แบบการสร้ า งเครื อ ข่ า ยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น ได้ปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ในการ
ขับเคลื่อนมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนทั้งเชิงรับเชิงรุกและเชิงพัฒนา โดยคานึงถึงความสาคัญในด้านการ
พัฒนาองค์กร มีแผนงาน มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภ าพ ทาให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกอย่างมีคุณภาพที่หวังผลให้ประชาชนมีความรู้เข้าถึงหลักพุทธธรรมและสามารถนาไปใช้
ในการดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสงบสุข๘
๖

พระมหาสนธยา พุทธวิริโยและคณะ, ยุทธศำสตร์กำรเผยแผ่ศำสนธรรมในยุคโลกำภิวัตน์ กรณีวัด
พระธรรมกำย และวัดหนองป่ำพง, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ,ปีที่ ๑ (ฉบับที่ ๕).๒๕๕๓. หน้า ๗๕.
๗
พระมหาบุญไทย ปุญญมโน. ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน, วิทยำนิพนธ์ศำสนศำสตรมหำบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย.๒๕๕๓. หน้า
๔๔. ๘
พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต, ดร.. รูปแบบการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตขอนแก่ น ,รำยงำนวิ จั ย . สถาบั น วิ จั ย พุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘.บทคัดย่อ.
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รูปแบบในการสร้างเครือข่าย ได้เน้นการสร้างเครือข่ายใน ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มเครือข่ายสถาบัน
ศึกษาและประชาชนทั่วไป กลุ่มเครือข่ายองค์กร หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยมีสานักงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นกลไกสาคัญในการ
ดาเนินงาน มีกระบวนการเชื้อเชิญหน่วยงานและบุคคลภายนอกเข้า ร่วมโครงการด้ า นพระพุท ธศาสนาที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น โครงการพระไตรปิฎกศึกษาสาหรับประชาชน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
โครงการไตรสิกขาพัฒนาชาวพุท ธต้ นแบบ เป็น ต้น ท าให้เกิด เครือ ข่า ยในระดั บต่ าง ๆ โดยบูร ณาการกับ
โครงการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย มีอีกกลุ่มที่มีความสาคัญในการช่ วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ กลุ่มเครือข่าย
คณะสงฆ์ ทั้งเครือข่ายภายใน ประเทศมี ๓ ระดับ คือ ระดับท้องถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ เครือข่าย
ต่างประเทศในภูมิภาคอินโดจีน โดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในแถบภูมิภาคนนี้
๖.กระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
พระพุทธศาสนามีอายุยืนยาวมาได้ถึงสองพันหกร้อยปีแสดงถึงว่ามีการสืบทอด การสอน เผยแผ่
หรือการสื่อสารคาสอนของพระพุทธศาสนาไปยังพุทธศาสนิกชนด้วยวิธีการสร้างเครือข่ายกันมาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ยุค คือ
๑) ยุคสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดารงพระชนม์อยู่ พระพุทธองค์
ทรงเป็นหลักในการสร้างเครือข่าย ด้วยการเทศนาสั่งสอนเจ้าลัทธิ พระราชามหากษัตริย์ เศรษฐี ผู้นาชุมชน ให้
เกิดความศรัทธาเลื่อมใสจนกระทั่งบรรลุธรรมหมดกิเลสออกบวชตามพระองค์ หรืออย่างน้อยที่สุดคือมีความ
ศรัทธาเลื่อมใสขอแสดงตนเป็นพุทธมามกะตลอดชีวิต บรรดาบริวารของบุคคลเหล่านั้นก้ได้โอกาสในการฟัง
ธรรม ปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมตามไปด้วย และยังได้พุทธสาวกที่เป็นพระอรหันต์เป็นกาลังหลักในการ
เดิ น ทางออกไปประกาศพระพุ ท ธศาสนาจนกระทั่ ง มี ผู้ศ รั ท ธาออกบวชตามเป็น จ านวนมาก และขยาย
พระพุทธศาสนาออกไปทั่วชมพูทวีป จนสามารถปักหลักพระพุทธสาสนาได้อย่างมั่นคง
๒) ยุคหลังพุทธกาล มีการประชุมสังคยานาพระธรรมวินัย ร้อยกรองคาสอนของพระสัมพุทธเจ้าไว้
เป็นหมวดหมู่แล้ว บรรดาพุทธสาวกเหล่านั้นก็ได้ทาหน้าที่ออกไปประกาศพระพุทธศาสนาในแดนดินถิ่นต่างๆ
และมีการสังคยานาพระธรรมวินัยอีกหลายครั้ง เรียกว่าสังคยานาพระไตรปิฎก จนกระทั้งถึงสมัยของพระเจ้า
อโศกมหาราช หลังพุทธกาล ๒๓๖ ปี มีการส่งพระธรรมทูตออกไปเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมถึง
๙ สาย เป็นการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครั้งสาคัญ เพราะมีการส่งพระภิกษุมายังดินแดน
สุวรรณภูมิอันเป็นที่ตังของประเทศไทยด้วย
๓) ยุคปัจจุบัน พระพุทธศาสนาได้ แผ่ขยายไปทั่วโลก โดยแบ่งออกเป็น ๓ นิกายใหญ่ๆ ได้แก่
มหายาน หินยาน และวัชรยาน โดยมีการประสานความร่วมมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สนับ สนุนกัน
และกันมาโดยตลอด มีองค์กรพุทธที่เป็นแม่ข่ายในการประสานความร่วมมือหลายองค์กร เช่น องค์กรพุทธ
ศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก องค์กรยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สมาคมพุทธแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐแห่งเยอรมนี
เป็นต้น มีกิจกรรมที่ทาร่วมกันได้แก่การจัดงานวิสาขบูชาโลก การจั ดสัมมนาพระพุทธศาสนาสู่สากล ความ
ร่วมมือทางวิชาการพระพุทธศาสนาของสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วโลกที่มีการศึกษาค้นคว้าร่วมกัน มีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา เช่นความร่วมมือวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับ
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Dharma Gate Buddhist College ประเทศฮังการี หรือความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันวิจัยนานา
ชาติธรรมชัย (Dhammachai International Research Institute) ได้ดาเนินงานต่างๆ เพื่อแสวงหาความ
ร่วมมือกับองค์กรสถาบันการศึกษาดังกล่าว ได้แก่ มหาวทิยาลัยวอชิงตัน เมืองซีแอ๊ตเติ้ล ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยออสโล ประเทศนอร์เวย์ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์
๗.บทสรุป

การทางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการผสานความร่วมมือระหว่างปัจเจกบุคคลกับ ปัจเจก
บุคคล ปัจเจกบุคคลกับองค์กร องค์กรกับองค์กร ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือกันในการทางานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นหลัก เป็นการสร้างเครือข่ายในการทางานเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง โดยไม่มีการ
แบ่ ง แยกอี ก ต่ อ ไป องค์ ก รพุ ท ธศาสนาทั่ ว โลกมี ค วามเป็ น น้ าหนึ่ ง ใจเดี ย วกั น ในการสรรค์ ส ร้ า งจรรโลง
พระพุทธศาสนาเพื่อนาพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเปิดกว้าง มีการเชื่อมต่อที่
รวดเร็ว มีการประสานประโยชน์อย่างทั่วถึง จึงเป็นเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหนียวแน่น มั่นคง
และทาให้พระพุทธศาสนาจะคงอยู่ในโลกนี้ไปอีกนาน ตราบที่พุทธบุต รเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มี
ดวงเดียว.
บรรณำนุกรม
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. กำรจัดกำรเครือข่ำย: กลยุทธ์สำคัญสู่ควำมสำเร็จของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ,
กรุงเทพมหานคร, สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา.๒๕๔๓.
กรกต ชาบั ณ ฑิ ต และคณะ. ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศำสนำเชิ ง รุ ก . วารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ ๗ (ฉบับที่ ๒).๒๕๕๖.
งามเนตร จริงสูงเนิน.องค์กรชุมชนเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติในเขตพื้นที่ลุ่มน้า กรณีศึกษา
องค์ ก รชุ ม ชนเครื อ ข่ า ยลุ่ ม แม่ น้ าราก-แม่ เ ลา ต าบลป่ า แป๋ อ าเภอแม่ แ ตง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ,
วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์.๒๕๓๘.
ปาริ ช าติ วลัยเสถียรและคณะ. กระบวนกำรและเทคนิค กำรท ำงำนของนักพั ฒนำ, กรุงเทพมหานคร:
สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกจ.).๒๕๔๖.
พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต, ดร.. รูปแบบการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของมหาวิทยาลัย
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตขอนแก่ น ,รำยงำนวิ จั ย . สถาบั น วิ จั ย พุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.
พระมหาบุญไทย ปุญญมโน. ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์
ไทยในปัจจุบัน, วิทยำนิพนธ์ศำสนศำสตรมหำบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย.๒๕๕๓.
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พระบรมราชูปถัมภ์ ,ปีที่ ๑ (ฉบับที่ ๕).๒๕๕๓.
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พระครูปลัดบำรุง ปญฺ ำพโล (โพธิ์ศรี)
บทคัดย่อ
กำรบริหำรงำนวิชำกำรจำเป็นต้องบริหำรแบบพลวัต ยึดตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่ งชำติ ที่ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อกำรจั ดกำรเรียนกำรสอนให้ ผู้ เรี ยนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
สำมำรถด ำรงตนอยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ ำ งดี มี สุ ข สอดรั บ กั บ ควำมต้ อ งกำรของสั ง คม ชุ ม ชน กำร
บริหำรงำนวิชำกำรมีขอบเขตในกำรดำเนินงำน ๙ ด้ำน ได้แก่ ๑) พัฒนำสำระหลักสูตร ๒) วำงแผน
งำนด้ำนวิชำกำร ๓) จัดกำรเรียนกำรสอน ๔) กำรวัดผลประเมินผล รวมถึงกำรเทียบโอนผลกำร
เรี ย น ๕) กำรวิจั ย เพื่อพัฒ นำคุณภำพกำรเรี ยนกำรสอน ๖) กำรนิ เทศ ๗) กำรประกัน คุณภำพ
กำรศึกษำ ๘) กำรร่วมมือกับสถำนศึกษำอื่นๆ และ ๙) กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน
คำสำคัญ : ศำสตร์, กำรบริหำรงำนวิชำกำร, สถำบันอุดมศึกษำ
ABSTRACT
Academic Administration requires dynamic management based on the
National Education Act. Aimed at teaching the students to have the knowledge and
ability to maintain its presence on the social well-being. In line with the needs of
society. Academic Administration Scope nine areas 1) content development course
2) Academic Planning 3) education, 4) measurement and evaluation. Including
transfer grades 5) research to improve the quality of teaching 6) Supervision 7) the
quality assurance 8) to cooperate with other schools and 9) the use of technology
for learning and teaching.
๑.บทนำ

กำรศึกษำเป็นกระบวนกำรพัฒนำมนุษย์ให้มีควำมเจริญงอกงำมทั้งทำงด้ำนสติปัญญำ
ควำมรู้ คุณธรรมควำมดีงำมในจิตใจ มีควำมสำมำรถที่จะทำงำน และคิดวิเครำะห์ได้อย่ำงถูกต้อง
สำมำรถเรียนรู้ แสวงหำควำมรู้ ตลอดจนใช้ควำมรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ มีสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ
สมบูรณ์แข็งแรงประกอบอำชีพได้ มีวิถีชีวิตกลมกลืนธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและสำมำรถปรับตนได้


หลักสูตรพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำพุทธบริหำรกำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำ
ลงกรณรำชวิทยำลัย

150

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

ในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ๑ ซึ่งสอดคล้องกับอุดมกำรณ์สำคัญของกำรจัดกำรศึกษำ
คือ กำรจัดให้มีกำรศึกษำตลอดชีวิต และทำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ กำรศึกษำที่สร้ำง
คุณภำพชีวิตและสังคมบูรณำกำรอย่ำงสมดุลระหว่ำงปัญญำธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เป็น
กำรศึกษำตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้ำงพื้นฐำนที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังควำมเป็นสมำชิกที่ดี
ของสั ง คมตั้ง แต่วั ย กำรศึก ษำขั้น พื้ น ฐำน และพัฒ นำควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อกำรทำงำนที่ มี
คุณภำพ โดยให้สังคมทุกภำคมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำได้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน และ
สำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงมั่นใจว่ำกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรของกำรพัฒนำชีวิตและสังคมเป็น
ปัจจัยสำคัญในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนสำมำรถพึ่งตนเองได้ และสำมำรถแข่งขันได้ในระดับ
นำนำชำติ๒
กำรบริ ห ำรงำนวิ ช ำกำรนั บ ว่ ำ เป็ น งำนหลั ก ของสถำนศึ ก ษำในทุ ก ระดั บ ที่ จ ะต้ อ ง
ดำเนินกำรตำมกฎหมำยหลำยๆ ฉบับที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ เช่น รัฐธรรมแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๕๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภ ำพของชนชำวไทย ส่ ว นที่ ๘ สิ ทธิและเสรี ภ ำพใน
กำรศึกษำ มำตรำ ๔๙ ว่ำด้วยบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ผู้ยำกไร้ ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพหรือผู้
อยู่ ใ นสภำวะยำกล ำบำกต้ อ งได้ รั บ สิ ท ธิ ต ำมวรรคหนึ่ ง และกำรสนั บ สนุ น จำกรั ฐ เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ
กำรศึกษำโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น กำรจัดกำรศึกษำอบรมขององค์กรวิชำชีพหรือเอกชน กำรศึกษำ
ทำงเลือกของประชำชน กำรเรียนรู้ด้วยตนเองและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับควำมคุ้มครอง
และส่งเสริมที่เหมำะสมจำกรั ฐ นอกจำกนี้กำรบริหำรงำนวิชำกำรจะต้องสอดคล้องไปในทิศทำง
เดียวกับพระรำชบั ญญัติกำรศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ เป็นไปตำมระเบียบและประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นต้น กำรบริหำรงำนวิชำกำร
เป็นกำรบริหำรงำนทุกอย่ำงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียน
กำรสอน ต้องบริหำรให้เป็นพลวัต (Academic Affairs Dynamic) ตลอดเวลำเพื่อให้ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล รวมถึงคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดไปไม่ขำดตอน๓
๒.ศำสตร์กำรบริหำรงำนวิชำกำร
๒.๑ ควำมหมำยของศำสตร์ (Science)

๑

สุมน อมรวิวัฒน์ , กัลยำณมิตรนิเทศสำหรับผู้บริหำร กลยุทธ์ในกำรนิเทศเพื่อสร้ำงโรงเรียนให้
เข้มแข็ง, (กรุงเทพมหำนคร: ภำพพิมพ์, ๒๕๕๐), หน้ำ ๔๖๑.
๒
อดิเรก เฉลียวฉลำด, บริหำรงำนวิชำกรในสถำนศึกษำที่เป็นเลิศ , [ออนไลน์] , แหล่งที่มำ:
http://www. gotoknow.org/posts/376535 [๘ ธ.ค. ๕๙].
๓
สันติ บุญภิรมย์, กำรบริหำรงำนวิชำกำร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหำนคร: บุ๊ค พอยท์, ๒๕๕๓),
หน้ำ ๒๒.
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รำชบัณฑิตยสถำน ได้ให้ควำมหมำยของศำสตร์ไว้ว่ำหมำยถึง ระบบควำมรู้๔
รัตนะ บัวสนธ์ ได้กล่ำวถึงควำมหมำยของ ศำสตร์ ไว้ใน ๓ ลักษณะคือ ควำมหมำยแรก
หมำยถึง ควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง และกฎที่จัดไว้อย่ำงเป็นระบบ ควำมหมำยที่สอง หมำยถึ ง
สำขำวิชำหรือสำขำควำมรู้ ต่ำงๆ เช่น ชีว วิทยำ เคมี ฟิสิ กส์ เศรษฐศำสตร์ สั งคมวิทยำ เป็น ต้น
ควำมหมำยที่ส ำม หมำยถึง กระบวนกำรที่เ ป็นกิ จกรรมของมนุ ษย์ที่ท ำให้ ได้ค วำมรู้ ที่ส ำมำรถ
ทดสอบได้ ซึ่งกระบวนกำรที่กล่ำวก็ประกอบไปด้วย ๑) กำรสังเกตปรำกฏกำรณ์ในธรรมชำติแล้ว
กำหนดปั ญหำ ๒) กำรตั้งสมมติฐ ำน ๓) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ๔) กำรวิเครำะห์ และ ๕) กำร
สรุปผล๕
สรุ ป ควำมได้ว่ำ ศำสตร์ หมำยถึง องค์ควำมรู้ และกิจกรรมต่ำงๆ ที่จัดอย่ำงมีระบบ
ระเบียบเป็นกระบวนกำรจนทำให้เกิดกำรเรียนรู้ ประกอบไปด้วย กำรสังเกตเหตุกำรณ์ต่ำงๆ แล้วตั้ง
เป็นสมมติฐำน จำกนั้นมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลนำมำวิเครำะห์ แล้วสรุปเป็นผลลัพธ์ที่ได้ อันเป็น
ควำมรู้ที่เกิดขึ้นอย่ำงมีเหตุผ ล แล้วน ำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ในสำขำวิชำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำร องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นต้น ในงำนวิ จัยฉบับนี้
ผู้วิจัยจึงให้ควำมหมำยของ ศำสตร์ หมำยถึง องค์ควำมรู้ ทักษะและกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรกำรศึกษำที่ผู้บริหำรกำรศึกษำจะต้องนำมำใช้เป็นพื้นฐำนในกำรบริหำรกำรศึกษำในด้ำน
ต่ำงๆ ให้ ป ระสบควำมส ำเร็ จ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อผู้ เรียน สถำนศึกษำ สั งคมรอบข้ำงและ
ประเทศชำติ
๒.๒ องค์ประกอบของศำสตร์
ศำสตร์ประกอบด้วย ๑. มีองค์ควำมรู้ (Body of knowledge) คือ มีมวลเนื้อหำสำระที่
มีกำรจัดระบบจำกรู ปธรรมเป็ นนำมธรรม ศำสตร์ที่เกิดก่อนจะมีคนเรียนรู้มำก มีกำรสั่งสมองค์
ควำมรู้ ข้อเท็จจริง มโนทัศน์ ข้อเสนอ สัจพจน์ ทฤษฎีและกฎมำก ศำสตร์นั้นจะเป็นศำสตร์แข็ง
(Strong science) ศำสตร์ใหม่ที่มีคนเรียนรู้น้อย มีกำรสั่งสมองค์ควำมรู้น้อย เรียกว่ำ ศำสตร์อ่อน
(Weak science) ๒. มีศัพท์เฉพำะ (Technical term) แสดงให้เห็นถึงควำมเด่น และทำให้
สำมำรถจำแนกศำสตร์ออกจำกกันได้ มีไว้เพื่อกำรสื่อสำรในหมู่นักวิชำกำรวิชำชีพเดียวกัน ศำสตร์ใด
ที่ศัพท์เฉพำะมำแสดงให้เห็นว่ำมีกำรพอกพูนควำมรู้มำก ศำสตร์นั้นก็จะก้ำวหน้ำมำกเป็นศำสตร์แข็ง
(Strong science) ๓. มีวิธีกำรค้นคว้ำหำควำมรู้เฉพำะ (Method of inquiry knowledge) เป็น
วิธีกำรในกำรสั่งสมองค์ควำมรู้ ศำสตร์ใดที่มีกำรสั่งสมองค์ควำมรู้ด้วยวิธีกำรที่มีควำมน่ำเชื่อถือต่ำ
เป็นอัตวิสัยหรืออัตนัย (Subjectivity) ขำดควำมเที่ยง (Unreliability) ขำดควำมตรง (Invalidity)
ศำสตร์นั้นจะก้ำวหน้ำน้อย เรียกว่ำ ศำสตร์อ่อน (Weak science) ส่วนศำสตร์ที่มีควำมก้ำวหน้ำมำก
๔

รำชบั ณ ฑิ ต ยสถำน, พจนำนุ ก รม ฉบั บ รำชบั ณฑิ ต ยสถำน พ.ศ. ๒๕๕๔, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๒,
(กรุงเทพมหำนคร: นำนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๖), หน้ำ ๑๑๔๒.
๕
รัตนะ บัวสนธ์, ปรัชญำวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหำนคร: เอเชียแปซิฟิคพริ้นติ้ง , ๒๕๕๑), หน้ำ
๒๓.
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จะมี วิ ธี ก ำรสั่ ง สมองค์ ค วำมรู้ ที่ น่ ำ เชื่ อ ถือ เช่ น ใช้ วิ ธี ก ำรสั ม ภำษณ์ สั ง เกต กำรตรวจซำก กำร
ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน กำรทดลอง ศำสตร์มีควำมเป็นวัตถุวิสัยหรือปรนัย (Objectivity) มี
ควำมเที่ยง (Reliability) มีควำมตรง (Validity) เรียกว่ำ ศำสตร์แข็ง (Strong science)๖
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนวิชำกำร
กำรบริ ห ำรงำนวิ ช ำกำรนั บ ว่ ำ เป็ น งำนหลั ก ของสถำนศึ ก ษำในทุ ก ระดั บ ที่ จ ะต้ อ ง
ดำเนินกำรตำมกฎหมำยหลำยๆ ฉบับที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ เช่น รัฐธรรมแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๕๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภ ำพของชนชำวไทย ส่ ว นที่ ๘ สิ ทธิและเสรี ภ ำพใน
กำรศึกษำ มำตรำ ๔๙ ว่ำด้วยบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ผู้ยำกไร้ ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพหรือผู้
อยู่ ใ นสภำวะยำกล ำบำกต้ อ งได้ รั บ สิ ท ธิ ต ำมวรรคหนึ่ ง และกำรสนั บ สนุ น จำกรั ฐ เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ
กำรศึกษำโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น กำรจัดกำรศึกษำอบรมขององค์กรวิชำชีพหรือเอกชน กำรศึกษำ
ทำงเลือกของประชำชน กำรเรียนรู้ด้วยตนเองและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับควำมคุ้มครอง
และส่งเสริมที่เหมำะสมจำกรัฐ ๗ นอกจำกนี้กำรบริหำรงำนวิชำกำรจะต้ องสอดคล้องไปในทิศทำง
เดียวกับพระรำชบั ญญัติกำรศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ เป็นไปตำมระเบียบและประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นต้น กำรบริหำรงำนวิชำกำร
เป็นกำรบริหำรงำนทุกอย่ำงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียน
กำรสอน ต้องบริหำรให้เป็นพลวัต (Academic Affairs Dynamic) ตลอดเวลำเพื่อให้ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล รวมถึงคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดไปไม่ขำดตอน๘
๒.๔ วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำนวิชำกำร๙
ในกำรบริหำรงำนวิชำกำรจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่ อ ให้ ก ำรบริ ห ำรงำนวิ ช ำกำรเป็ น ไปตำมกรอบที่ ก ำหนดไว้ ใ นพระรำชบั ญ ญั ติ
กำรศึกษำแห่งชำติ รวมถึงกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรเป็นไปตำมจุดมุ่งหมำย ตำมหลักกำรของหลักสูตรที่
เปิดสอนในสถำนศึกษำ
๓. เพื่อให้ กำรบริ ห ำร กำรจั ดกำรศึกษำได้มำตรฐำน มีคุณภำพ สอดคล้ องกับ ระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ และกำรประเมินคุณภำพภำยในเพื่อพัฒนำตนเอง และกำรประเมินจำก
หน่วยงำนภำยนอก
๖

รัตนะ บัวสนธ์, ปรัชญำวิจัย, หน้ำ ๒๔.
สำนักงำนรำชกิจจำนุเบกษำ, “รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย”, รำชกิจจำนุเบกษำ, เล่ม ๑๒๔
ตอนที่ ๔๗ ก (๒๔ สิงหำคม ๒๕๕๐): ๑.
๘
สันติ บุญภิรมย์, กำรบริหำรงำนวิชำกำร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหำนคร: บุ๊ค พอยท์, ๒๕๕๓),
หน้ำ ๒๒.
๙
จิรวัฒน์ กิติพิเชฐสวรรค์, “ประมวลควำมรู้ชุดวิชำ หลักทฤษฎีและแนวปฏิบัติในกำรบริหำรกำรศึกษำ
หน่วยที่ ๕ กำรบริหำรงำนวิชำกำร”, (กรุงเทพมหำนคร: มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี, ๒๕๕๑) (อัดสำเนำ).
๗
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๔. เพื่อให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ ตลอดจนจัดปัจจัยเกื้อหนุน
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ที่สนองควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
๕. เพื่อให้สถำนศึกษำบริหำรงำนวิชำกำรได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้เรียน ของสถำนศึกษำ ของชุมชนและท้องถิ่น
๖. เพื่ อให้ ส ถำนศึก ษำได้ป ระสำนควำมร่ ว มมื อ ในกำรพัฒ นำคุ ณภำพกำรศึก ษำของ
สถำนศึกษำและของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำนและสถำบันอื่นๆ อย่ำงกว้ำงขวำง
งำนวิชำกำรมีควำมสำคัญและถือเป็นภำรกิจหลักของสถำนศึกษำ เพรำะงำนวิชำกำร
ไม่ใช่เพียงกำรทำให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ หรือมีควำมรู้ ในสำขำวิชำนั้นๆ เพียงอย่ำงเดียว แต่
งำนวิชำกำรจะต้องทำให้ผู้เรียนสำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข ๑๐ และ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ งำนวิชำกำรจัดได้ว่ำเป็นหัวใจ เป็นแกนกลำงของกำรจัดกำรศึกษำ โดยมี
งำนในด้ำนอื่นๆ เข้ำมำมีส่วนช่วยสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำประสบควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
๒.๕ ขอบข่ำยกำรบริหำรงำนวิชำกำร
ขอบข่ ำ ย หมำยถึ ง ขอบเขตงำนหรื อ ควำมรู้ ที่ อ ยู่ ใ นควำมรั บ ผิ ด ชอบ ๑๑ ตรงกั บ ค ำ
ภำษำอังกฤษว่ำ Scope จึ งหมำยถึง กำรทำงำนให้ อยู่ในวงจำกัดเพื่อให้ กำรดำเนินงำนมีควำม
สมบู รณ์ มีป ระสิ ทธิภ ำพและประสิทธิผล ๑๒ ขอบข่ำยกำรบริห ำรงำนวิช ำกำรได้มีผู้อธิบำยไว้
หลำกหลำย พอที่จะประมวลได้ดังต่อไปนี้
ตำมกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึ ก ษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๓๙ วรรคสองแห่ ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร หรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพิจำรณำดำเนินกำร
กระจำยอำนำจกำรบริห ำรและกำรจั ดกำรศึกษำ ในด้ำนวิช ำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไปไปยังคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักงำน เขต
พื้นที่กำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำในอำนำจหน้ำที่ของตน แล้วแต่กรณี ในเรื่องกำรบริหำรงำนวิชำกำร
ให้ดำเนินกำรในเรื่องดังต่อไปนี้๑๓
๑) กำรพัฒ นำหรื อกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็นกำรพัฒนำสำระหลักสูตร
ท้องถิ่น
๑๐

อำภำ บุญช่วย, กำรบริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหำนคร: โอ.เอส.พริ้น
ติ้งเฮ้ำส์, ๒๕๓๗).หน้ำ ๓๓. อ้ำงใน สันติ บุญภิรมย์, กำรบริหำรงำนวิชำกำร, หน้ำ ๒๒ – ๒๓.
๑๑
รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้ำ ๑๘๑.
๑๒
สันติ บุญภิรมย์, กำรบริหำรงำนวิชำกำร, หน้ำ ๒๕.
๑๓
สำนักงำนรำชกิจจำนุเบกษำ, “รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย”, รำชกิจจำนุเบกษำ, เล่ม ๑๒๔
ตอนที่ ๒๔ ก (๑๖ พฤษภำคม ๒๕๕๐): ๒๙.
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๒) กำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร
๓) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
๔) กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ
๕) กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้
๖) กำรวัดผล ประเมินผล และดำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน
๗) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
๘) กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
๙) กำรนิเทศกำรศึกษำ
๑๐) กำรแนะแนว
๑๑) กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ
๑๒) กำรส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร
๑๓) กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและองค์กรอื่น
๑๔) กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำนสถำน
ประกอบกำรและสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ
๑๕) กำรจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ
๑๖) กำรคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถำนศึกษำ
๑๗) กำรพัฒนำและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
สัมมำ รธนิธย์๑๔ ได้กล่ำวถึงขอบข่ำยกำรบริหำรงำนวิชำกำรในประเด็นดังนี้
๑) กำรจั ดกำรหลั กสู ตร และแผนกำรเรีย นรู้ ประกอบด้ว ย กำรวิเครำะห์ และจัดท ำ
หลักสูตร กำรจัดทำแผนกำรเรียนรู้ กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนวิชำกำร
๒) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย กำรจัดตำรำงสอน กำรกำหนดผู้สอน กำร
ดำเนินกำรสอน กำรจัดกิจกรรมตำมหลักสูตร กำรจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
๓) กำรจัดสื่อและวัสดุเพื่อกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย กำรจัดดำเนินกำรเกี่ยวกับ
วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ ห้องสมุด นวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
๔) กำรนิเทศและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย กำรติดตำมกำรดำเนินกำรสอน
กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำครู กำรประชุมทำงวิชำกำร
๕) กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย กำรวัดและประเมินผลกำร
เรี ย นของนั ก เรี ยน กำรประเมิ นผลกำรสอนของครู กำรประกั น คุณภำพภำยใน และมำตรฐำน
กำรศึกษำ
ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์๑๕ ได้กำหนดขอบข่ำยงำนวิชำกำรออกเป็น ๖ กลุ่มงำน คือ ๑) งำน
หลักสูตรและกำรพัฒนำหลักสูตร ๒) กำรบริหำรหลักสูตร ๓) งำนสื่อและนวัตกรรม ๔) งำนนิเทศ
ภำยใน และ ๕) งำนส่งเสริมวิชำกำร
๑๔

สัมมำ รธนิธย์, หลัก ทฤษฎีและปฏิบัติกำรบริหำรกำรศึกษำ, หน้ำ ๙๙.
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ภำวิดำ ธำรำศรีสุทธิ๑๖ ได้กำหนดขอบข่ำยกำรบริหำรงำนวิชำกำรออกเป็น ๙ ด้ำน คือ
๑) กำรบริหำรหลักสูตร ๒) บทบำทและหน้ำที่ของผู้บริหำรงำนวิชำกำร ๓) กำรจัดงำนวิชำกำรใน
สถำนศึกษำ ๔) ครูกับกำรสอน ๕) นักเรียนกับกำรเรียนรู้ ๖) กำรจัดและกำรบริหำรงำนห้องสมุด ๗)
สื่อกำรสอน ๘) กำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ และ ๙) กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
กมล ภู่ประเสริฐ๑๗ ได้กำหนดขอบข่ำยกำรบริหำรงำนวิชำกำรออกเป็น ๙ ประกำร คือ
๑) กำรบริหำรหลักสูตร เป็นกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์หลักสูตรแกนกลำง
ระดับประเทศ เพื่อให้บุคลำกรของสถำนศึกษำได้จัดทำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับชุมชน
และท้องถิ่นของตน โดยกำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับสภำพแวดล้อม ทรัพยำกร
สภำพกำรดำรงชีวิต
๒) กำรบริหำรกำรเรียนกำรสอน เป็นกำรดำเนินงำนรวบรวม วิเครำะห์ กำหนดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมกับหน่วยกำรเรียนที่กำหนดไว้
๓) กำรบริ ห ำรกำรประเมิน เป็น กำรวิ เครำะห์ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่มีอ งค์ป ระกอบ
เกี่ยวกับหน่วยกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำผู้ เรียนให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ที่กำหนดไว้ รวมถึงกำรจัดสร้ำงเครื่องมือในกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ด้วย
๔) กำรบริหำรกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ เป็นกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรทำควำม
เข้ำใจกับหลักกำรนิเทศภำยในที่มีเป้ำหมำยสู่มำตรฐำนกำรศึกษำร่วมกัน เกิดจำกกำรร่วมกันคิด
ร่วมกันทำให้แต่ละคนเป็นทั้งผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ
๕) กำรบริหำรกำรพัฒนำบุคลำกรทำงวิชำกำร เป็นกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์
ปัญหำของบุคลำกรร่วมกันเพื่อหำข้อสรุปว่ำ มีใครบ้ำงที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนใดบ้ำงรวมถึง
มีกำรพัฒนำบุคลำกรในรูปแบบต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง
๖) กำรบริห ำรกำรวิจัยและพัฒ นำ เป็นกำรวิจัยในชั้น เรียนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้ได้คุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้
๗) กำรบริ ห ำรโครงกำรทำงวิช ำกำรอื่น ๆ ได้แก่กิจกรรมส่ งเสริ มทำงวิช ำกำรเพื่อให้
ผู้เรียนได้นำควำมรู้ไปสู่กำรปฏิบัติจริง
๘) กำรบริหำรระบบข้อมูลและสำรสนเทศทำงวิชำกำร
๙) กำรบริหำรกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำ เป็นกำรประเมินผลงำน
ทำงวิ ช ำกำรของสถำนศึ ก ษำโดยภำพรวม มี ๓ ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ (๑) กำรประเมิ น ผลก่ อ นกำร
๑๕

ชุ ม ศั ก ดิ์ อิ น ท ร์ รั ก ษ์ , ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ง ำ น วิ ช ำ ก ำ ร , พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๔ , ( ปั ต ต ำ นี :
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี, ๒๕๔๙), หน้ำ ๙.
๑๖
ภำวิดำ ธำรำศรีสุ ทธิ, กำรบริ หำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำขั้น พื้นฐำน, (กรุงเทพมหำนคร:
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง, ๒๕๕๐), หน้ำ ๑๖.
๑๗
กมล ภู่ประเสริฐ, กำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหำนคร: เมที
ทิปส์, ๒๕๔๗), หน้ำ ๓๕.
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ดำเนินงำน (๒) กำรประเมินผลระหว่ำงกำรดำเนินงำน และ (๓) กำรประเมินผลหลังกำรดำเนินงำน
ในแต่ละขึ้นตอน
จำกกำรวิเครำะห์ผลจำกตำรำงวิเครำะห์โดยนำมำหำค่ำควำมถี่ของข้อมูล โดยใช้ฐำน
นิยม (Mode) เลือกข้อที่มีควำมถี่ตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป พบว่ำ ขอบข่ำยกำรบริหำรงำนวิชำกำรที่ศึกษำจำก
เอกสำรมี ๙ ประกำรด้วยกัน คือ ๑) กำรให้ควำมเห็นกำรพัฒนำสำระหลักสูตรท้องถิ่น ๒) วำงแผน
งำนด้ำ นวิช ำกำร ๓) กำรจั ดกำรเรี ย นกำรสอนในสถำนศึ กษำ ๔) กำรวัด ผล ประเมิน ผล และ
ดำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน ๕) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ๖) กำร
นิเทศกำรศึกษำ ๗) พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ ๘) ประสำนควำม
ร่ ว มมือ ในกำรพั ฒ นำวิ ช ำกำรกั บ สถำนศึก ษำอื่น และ ๙) กำรพั ฒ นำและใช้ สื่ อ เทคโนโลยี เ พื่ อ
กำรศึกษำ
๒.๖ กำรวำงแผนงำนวิชำกำร
กำรวำงแผนงำนวิช ำกำร เป็น ส่ วนหนึ่ งของกำรบริห ำรงำนวิชำกำรที่จะช่ว ยให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมที่กำหนดไว้ ผู้บริหำรงำนวิชำกำรต้ องดำเนินกำรตำมกระบวนกำรบริหำรงำน
สำคัญประกำรแรกคือ กำรวำงแผนงำนวิช ำกำร อัน เป็ น กำรคำดกำรณ์ไว้ล่ ว งหน้ ำว่ำจะต้องใช้
กิจกรรมอะไรบ้ำงเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กำรวำงแผนงำนวิชำกำรที่ดีจะ
ช่วยให้ผู้บริหำรลดภำระได้เป็นอย่ำงดี องค์ประกอบของกำรวำงแผนงำนวิชำกำรประกอบไปด้วย ๑)
กำรกำหนดวัตถุประสงค์ ๒) ทิศทำงกำรบริหำรงำนวิชำกำร ๓) กำรจัดสำยงำนบริหำรวิชำกำร และ
๔) กำรวำงแผนปรับปรุงงำนวิชำกำร๑๘
๑) กำรกำหนดวัตถุประสงค์กำรบริหำรงำนวิชำกำร
กำรกำหนดวัตถุประสงค์กำรบริหำรงำนวิชำกำร ผู้บริหำรจะต้องกระทำเป็นขั้นตอนแรก
เพื่อให้เห็นแนวทำงของสถำนศึกษำ มีขั้นตอนในกำรกำหนดวัตถุประสงค์ ๓ ขั้นตอน๑๙ คือ
(๑) กำหนดคุณลักษณะของสถำนศึกษำ โดยทั่วไปจะปรำกฏออกมำในรูป ของ
ปรัชญำ คติพจน์ คำขวัญ หรือวิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำนั้นๆ ข้อควำมจะต้องบ่งชี้ให้เห็นว่ำมีงำน
ด้ำนวิชำกำรเป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมำยบนพื้นฐำน ๓ ประกำร คือ ประกำรแรก ส่งเสริม พัฒนำกำร
เรี ย นกำรสอน ประกำรที่ ส อง ควบคุ ม มำตรฐำนเกี่ ย วกั บ กำรเรี ย นกำรสอนและคุ ณ ภำพของ
กำรศึกษำ ประกำรที่สำม ช่วยแก้ปัญหำในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเรื่องงบประมำณ งำนบุคคล งำน
บริหำรทั่วไป กำรเรียนกำรสอน
(๒) ก ำหนดทิ ศ ทำงของกำรด ำเนิ น งำน ได้ แ ก่ กำรสร้ ำ งและพั ฒ นำหลั ก สู ต ร
สถำนศึกษำ กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดผลประเมินผล กำรเทียบโอนผลกำรเรียนและ
อื่นๆ แนวทำงในกำรนำมำประกอบกำรกำหนดทิศทำงของกำรดำเนินงำน คือ ๑. งำนในหน้ำที่อัน
ได้แก่ งำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนเป็นงำนหลัก รองลงมำได้แก่ แผนงำน โครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริม
๑๘
๑๙

สันติ บุญภิรมย์, กำรบริหำรงำนวิชำกำร, หน้ำ ๘๕.
เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๗๐ – ๗๑.
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สนับ สนุ นงำนหลักให้ โดดเด่น ๒. วิธีกำรทำงำนที่ต้ องปรับปรุงให้ใหม่อยู่เสมอ โดยคำนึงถึงกำร
ประสำนควำมร่ ว มมื อ ประหยั ด และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ประสิ ท ธิ ภ ำพสู ง สุ ด ๓. กำรเงิ น ได้ แ ก่
งบประมำณที่นำมำใช้บริหำรงำนวิชำกำร ๔. บุคคลได้แก่ บุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน
เป็นกำรมอบหมำยงำน มอบหมำยหน้ำที่กำรงำนให้ปฏิบัติ
(๓) กำหนดวิธีกำรดำเนินงำน ได้แก่ กำรจัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงำนวิชำกำร จัดให้มีกำรวัดผลและประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนวิชำกำร
๒) กำรจัดสำยงำนบริหำรงำนวิชำกำร๒๐
กำรจัดสำยงำนบริหำรวิชำกำรเป็นกิจกรรที่ใช้ควบคุม ดูแลบังคับบัญชำงำนด้ำนวิช ำกำร
โดยทั่วไปนิยม ๒ แบบ คือ
(๑) แบบแนวตั้ง (Vertical Line) เป็นกำรจัดสำยงำนบริหำรวิชำกำร โดยเริ่มต้นที่
ชั้นต่ำสุดไปถึงชั้นสูงสุดของสถำนศึกษำนั้นๆ จำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดสำยกำรบริหำร
แบบนี้ มีข้อดี คือ ในแต่ล ะกลุ่มรำยวิช ำมีกำรรับช่ว งสอนต่อกันไปตำมลำดับทำให้ผู้ สอนมีควำม
ช ำนำญในกำรสอนวิ ช ำนั้ น ๆ และสำมำรถแก้ จุ ด อ่ อ นกำรเรี ย นของผู้ เ รี ย นได้ กำรวั ด ผลและ
ประเมินผลสำมำรถจัดลำดับไปได้ตั้งแต่ยำกง่ำยไปตำมลำดับ ตลอดจนกำรปรับปรุงกำรเรียนกำร
สอนก็ทำได้ง่ำยสอดคล้องกับผู้เรียน สำหรับข้อด้อย คือ เป็นกำรเรียนกำรสอนที่ ไม่มีกำรบูรณำกำร
กับวิชำอื่นๆ มีข้อจำกัดในจำนวนผู้สอน กำรจัดทำสื่อกำรเรียนกำรสอนก็เป็นไปได้ยำก
(๒) แบบแนวนอน (Horizontal Line) เป็นรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่มีผู้สอน
เพียงคนเดียวในแต่ละรำยวิชำ ในกำรจัดกำรบริหำรแบบแนวนอนมีข้อดี คือ กำรเรียนกำรสอนมี
ควำมสอดคล้องกับควำมมุ่งหมำของกำรจัดกำรศึกษำ สำหรับข้อด้อย คือ ผู้สอนไม่สำมำรถรับรู้ถึง
ควำมก้ำวหน้ำ จุดบกพร่องของผู้เรียนและไม่สำมำรถพัฒนำควำมรู้ของผู้สอนเอง เนื่องจำกต้อง
รับภำระในกำรสอนมำก
๓) เทคนิคกำรวำงแผนงำนวิชำกำร
กำรที่ผู้บริหำรจะบริหำรงำนวิชำกำรให้บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ จำเป็นอย่ำงยิ่ง
ที่ผู้บริหำรจะต้องมีเทคนิคสำคัญบำงประกำรในกำรวำงแผนงำนวิชำกำร
(๑) เทคนิคกำรวำงแผนงำนวิชำกำรโดยใช้ตำรำงแกนต์๒๑
ตำรำงแกนต์ห รื อที่ เรี ยกว่ำ แกนต์ช ำร์ ต (Gantt’s Chart) เป็ น ตำรำงปฏิทิ น
ปฏิบัติงำนแบบเส้นที่ตรง ผู้ที่ได้คิดและออกแบบตำรำงคือ เฮนรี แอล. แกนต์ (Henry L. Gantt)
ลักษณะของตำรำงแกนต์ในส่วนบนด้ำนซ้ำยมือเป็นส่วนของงำนและเวลำ โดยมีเส้นแบ่งลำกจำกมุม
บนซ้ำยทแยงมุมมำยั งมุมล่ ำงขวำ และในส่ ว นบนทำงด้ำนขวำมือเป็ น กำรกำหนดช่ว งของเวลำ
โดยทั่วไปกำหนดช่วงละหนึ่งเดือน จะใช้เวลำจำนวนกี่เ ดือนนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของงำนที่ปฏิบัติ
๒๐

เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๗๒ – ๗๓.
ปรียำพร วงศ์อนุตรโรจน์, กำรบริหำรงำนวิชำกำร, (กรุงเทพมหำนคร: ศูนย์สื่ อเสริมกรุงเทพ,
๒๕๔๖), หน้ำ ๓๙.
๒๑
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เป็นกำรคำดกำรณ์ในอนำคตซึ่งกล่ำวได้ว่ำตัวคงที่ของตำรำงแกนต์คือ เวลำ (Time) และตัวที่ผัน
แปรก็คือ งำน (Task) หรือกิจกรรม (Activity)
(๒) เทคนิ คกำรบริ หำรงำนวิช ำกำรด้ว ยระบบคุณภำพ (Quality System
Technique)
คุณภำพ (Quality) คือ ลักษณะที่ดีเด่นของบุคคลหรือสิ่งของ ๒๒ รวมถึงควำมเป็น
เลิศของสิ้นค้ำและบริหำร และยังเป็นคำที่ใช้อ้ำงอิงถึงระดับชั้น ควำมสม่ำเสมอของคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ที่ทำกำรผลิต๒๓ ดังนั้น เทคนิคระบบคุณภำพ (Quality System Technique) จึงเป็น
วิธีกำรทำงำนที่มุ่งเน้นให้ผลผลิตหรือผลงำนออกมำอย่ำงมีคุณภำพ เทคนิคระบบคุณภำพที่ใช้ในกำร
บริ ห ำรงำนวิช ำกำรมี ๒ เทคนิ ค ได้แก่ - เทคนิคกำรบริห ำรงำนวิช ำกำรโดยใช้ว งจรเดมิ่ง ๒๔
(Deming Circle) เป็นกำรทำงำนให้มีคุณภำพด้วยกำรทำงำนแบบวงจร ประกอบด้วย ๑. ประชุม
กันเป็นประจำ ๒. ทำกิจกรรมด้วยควำมสมัครใจและร่วมมือกันอย่ำงต่อเนื่อง ๓. เป็นส่วนหนึ่งของ
กำรควบคุมคุณภำพอย่ำงหนึ่งทั้งบริษัท ๔. พัฒนำตนเองและพัฒนำซึ่งกันและกัน - เทคนิคกำร
บริห ำรงำนวิชำกำรด้ว ย SWOT Analysis เป็นเทคนิควิเครำะห์ สถำนกำรณ์ทำงกำรแข่งขันของ
องค์กรหรือหน่วยงำน ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรประเมินจุดแข็ง (S = Strenght) และจุดอ่อน (W =
Weakness) จำกสิ่งแวดล้อมภำยใน และประเมินโอกำส (O = Opportunity) และอุปสรรค (T =
Threat) จำกสิ่งแวดล้อมภำยนอก๒๕ สำหรับรำยละเอียดของกำรบริหำรด้วย SWOT Analysis จะ
ได้กล่ำวอย่ำงละเอียดในประเด็นต่อไปตำมลำดับ - เทคนิคกำรบริหำรงำนวิชำกำรด้วยกำรประเมิน
ควำมต้องกำรจำเป็น (Need Assessment) หมำยถึง ควำมจำเป็นที่สำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรดำรงอยู่
ของสิ่งต่ำงๆ อย่ำงถำวร หรือกำรต้องกำรควำมช่วยเหลือของบุคคลอื่นๆ ที่จะช่วยให้ภำรกิจได้
บรรลุควำมสำเร็จ๒๖ กำรประเมินควำมต้องกำรจำเป็นต้องอำศัยกำรปฏิบัติงำนเชิงระบบมีกิจกรรมที่
ต้องดำเนินกำรเป็น ไปตำมขั้นตอนดังนี้ ๑. ขั้นเตรียมกำร เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับกำรวำงแผนกำร
ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ร่วมงำนหรือกลุ่มเป้ำหมำยทรำบ สร้ำงเครื่องมือและพัฒนำเครื่องมือ ๒. ขั้นเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดำเนินกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำย โดยใช้วิธีกำรทำงสถิติ กำรบรรยำยและกำร
ตีควำม อภิปรำยผล ๓. ขั้นวิเครำะห์ข้อมูล ประกอบด้ว ยกำรจัดทำข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล โดย
วิธีกำรทำงสถิติ กำรบรรยำยและกำรตีควำม อภิปรำยผล เป็นต้น ๔. ขั้นรำยงำนข้อมูล เป็นกำรเน้น
ให้ เห็ น ควำมต้ องกำรที่ป ระเมิน ได้ จั ด ล ำดั บควำมต้อ งกำรตำมควำมจ ำเป็ น เพื่อ ประกอบกำร

๒๒

รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้ำ ๒๖๓.
สันติ บุญภิรมย์, กำรบริหำรงำนวิชำกำร, หน้ำ ๗๗.
๒๔
เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๗๗.
๒๕
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, กำรบริหำรกำรตลำด : ยุคใหม่ , (กรุงเทพมหำนคร: พัฒนำศึกษำ,
๒๕๕๒), หน้ำ ๕๗.
๒๖
สันติ บุญภิรมย์, กำรบริหำรงำนวิชำกำร, หน้ำ ๘๒.
๒๓
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ตัดสินใจ ๕. ขั้นนำไปใช้ เป็นขั้นตอนของกำรตัดสินใจเลือก เพื่อดำเนินกำรวำงแผนที่มีประสิทธิภำพ
ต่อไป๒๗ ในกำรปฏิบัติงำนทั้ง ๕ ขั้นตอนจำเป็นต้องมีเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน
กำรวำงแผนงำนวิชำกำร เป็นงำนชิ้นสำคัญที่จะช่วยให้กำรบริหำรงำนวิชำกำรบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ องค์ประกอบของกำรวำงแผนงำนวิชำกำรประกอบไปด้วย กำรกำหนด
วัตถุประสงค์, ทิศทำงกำรบริหำรงำนวิชำกำร, กำรจัดสำยงำนบริหำรวิชำกำร และกำรวำงแผน
ปรับปรุงงำนวิชำกำร สำหรับเทคนิคสำคัญที่ช่วยให้กำรบริหำรงำนวิชำกำรเกิดประสิทธิ ภำพในกำร
ปฏิบัติงำนผู้บริหำรจะต้องรู้จักกำรกำหนดภำรกิจงำนโดยใช้ตำรำงแกนต์มำช่วยกำหนดช่วงเวลำของ
กำรปฏิบัติงำน และใช้หลักกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis เข้ำมำช่วยวิเครำะห์ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุด
ด้อย โอกำสรวมถึงอุปสรรค์ของกำรปฏิบัติงำน เมื่อปฏิบัติงำนไปแล้วจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยกำรใช้แบบสอบถำมและแบบวิเครำะห์ควำมจำเป็นช่วย เพื่อให้เป็น
กระบวนกำรบริหำรงำนวิชำกำรที่เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
๓.กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร
งำนวิ ช ำกำรจะดำเนิ น ไปได้อย่ ำงมี ประสิ ทธิภ ำพขึ้ นอยู่ กับครูอำจำรย์ที่ป ฏิบัติ ห น้ำ ที่
ทำงด้ ำ นวิ ช ำกำรโดยตรง ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำต้ อ งมี ค วำมตระหนั ก เป็ น ส ำคั ญ และถื อ เป็ น
ภำระหน้ำที่ที่ต้องรับผิดชอบในกำรส่งเสริมให้ครู อำจำรย์ ผู้เป็นบุคลำกรหลักในกำรแสดงศักยภำพ
ให้ปรำกฏอย่ำงสูงสุด
๓.๑ วัตถุประสงค์ของกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน
กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน เป็นหน้ำที่โดยตรงของผู้บังคับบัญชำเพื่อให้งำนดำเนินไปด้วย
ควำมเรี ย บร้ อ ย โดยทั่ ว ไปกำรส่ ง เสริ ม กำรปฏิ บั ติ ง ำนมี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ ๑) เพื่ อ กระตุ้ น ให้
ผู้ปฏิบัติงำนได้เกิดกำลังใจ ไม่ท้อแท้ ในงำนที่ปฏิบัติอยู่ ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้สึกว่ำตนเอง
ไม่ได้ทำงำนเดียวดำยตำมลำพัง ๓) เพื่อให้ผู้บริหำรหรือหัวหน้ำงำนได้ให้ควำมสำคัญไปพร้อมๆ กัน
ทั้งคนและงำน ๔) เพื่อให้เป็นกำรปฏิบัติกำรทำงจิตวิทยำให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนและบุคคลอื่นๆ ที่พบ
เห็น และ ๕) เพื่อให้ผู้บริหำรหรือหัวหน้ำงำนได้นำพำเรื่องของกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนเข้ำไปอยู่
ในกระบวนกำรบริหำรงำน ดังนั้นกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน จึงมีควำมสำคัญในกำรทำงำนให้ลุล่วง
ไปด้วยดี เนื่องจำกว่ำบุคคลมีชีวิตจิตใจ มีควำมรู้สึกที่จะคอยกำรให้กำลังใจ กำรเอำใจใส่ดูแ ลจำก
ผู้บริหำร๒๘
๓.๒ กำรบริหำรงำนวิชำกำรตำมแนวปฏิรูปกำรศึกษำของไทย
งำนวิ ช ำกำรเป็ น หั ว ใจส ำคั ญ ยิ่ ง ของสถำนศึ ก ษำซึ่ ง กำรบริ ห ำรงำนวิ ช ำกำรจะต้ อ ง
สอดคล้ อ งกับ กำรบริ ห ำรกำรศึ กษำ เมื่ อกำรศึ กษำไทยมีกำรปฏิ รูปเกิดขึ้ น กำรปฏิบัติ งำนด้ำ น

๒๗
๒๘

หน้ำ ๒๒๕.

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, กำรบริหำรงำนวิชำกำร, หน้ำ ๗๗ .
สันติ บุญภิรมญ์, กำรบริหำรงำนวิชำกำร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหำนคร: บุ๊ค พอยท์, ๒๕๕๓),
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วิชำกำรจึงต้องปฏิรูปตำมไปด้วย เพื่อพั ฒนำกำรศึกษำไปสู่ควำมเป็นเลิศในสภำวะปัจจุบัน จึงมี
หลักกำรบริหำรงำนวิชำกำรตำมแนวปฏิรูปกำรศึกษำไทย๒๙ ดังนี้
๑) จัดให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกำรสร้ำงหลักสูตร กำรพัฒนำ
หลักสูตร และกำรปรับปรุงหลักสูตร
๒) จัดให้มีกำรปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหำสำระ และกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
๓) กำรเรียนกำรสอนยึดหลักว่ำ ผู้เรียนมีควำมสำคัญที่สุดในกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ
๔) กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้ดำเนินกำรหลำกหลำยรูปแบบวิธีกำร
๕) กำรสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้ครบถ้วนตำมมำตรฐำนประกอบกำร
เรียนกำรสอน
๖) ส่ ง เสริ ม เพิ่ ม พู น ควำมรู้ ค วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ใ นเชิ ง วิ ช ำกำรให้ แ ก่ ค รู
คณำจำรย์ตำมควำมเหมำะสม
๗) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ศึกษำค้นคว้ำ วิจัย เพื่อ
พัฒนำงำนวิชำกำร
๘) กำหนดให้มีมำตรฐำนทำงด้ำนวิชำกำรในแต่ละรำยวิชำ
๙) จัดให้มีกำรประเมินผลผู้เรียนในรูปแบบที่หลำกหลำย โดยพิจำรณำจำกพัฒนำกำร
ของผู้เรียน
๑๐) ให้ ค รู อำจำรย์ และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำได้เ ข้ำใจจุด มุ่งหมำยของกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ในรำยวิชำที่ตนเองรับผิดชอบหรือที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๑) จัดให้มีกิจกรรมกำรศึกษำกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบที่หลำกหลำย รวมถึงกิจกรรม
กำรทัศนศึกษำ
๓.๓ บทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรต่องำนวิชำกำร
พระรำชบั ญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ ได้กำหนดบทบำทหน้ำที่ของผู้นำทำงวิชำกำร๓๐ ไว้ดังนี้
๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรจัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจ
และควำมถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
๒) พั ฒ นำ สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ส อนฝึ ก ทั ก ษะกระบวนกำรคิ ด กำรจั ด กำร กำรเผชิ ญ
สถำนกำรณ์ และกำรประยุกต์ควำมรู้มำใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ
๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกกำร
ปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักกำรอ่ำน และเกิดกำรใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง

๒๙
๓๐

เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๒๕๖.
เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๒๕๘.
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๔) สนับสนุน เอื้อเฟื้อแก่ผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยผสมผสำนสำระควำมรู้
ด้ำนต่ำงๆ อย่ำงได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ไว้ในทุกสำระ
๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสำมำรถจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อม สื่อกำรเรียนกำรสอน
อำนวยควำมสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้และมีควำมรอบรู้ รวมทั้งสำมำรถใช้กำรวิจัยเป็น
๖) ส่งเสริมสนับสนุนในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลำ ทุกสถำนที่ที่มีกำรประสำน
ควำมร่วมมือกับบิดำมำรดำ ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ำย เพื่อร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำม
ศักยภำพ
๗) เชิญชวนให้ปรับทัศนคติ และส่งเสริมทักษะของผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดย
เปลี่ยนจำกกำรยึดวิชำเป็นตัวตั้งมำเป็นยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง
๘) ส่งเสริมกำรวำงแผนและประสำนกำรดำเนินงำนทั้งโรงเรียน เพื่อจัดกลุ่มวิชำ หรือ
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เลือกอย่ำงหลำกหลำย
๙) ประสำนและร่วมมืออย่ำงใกล้ชิด ระหว่ำงสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง และชุมชนในกำร
ค้นหำศักยภำพ ควำมถนัด ควำมชอบของผู้เรียน เพื่อให้สำมำรถจัดกิจกรรมได้ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรียน
๔.บทสรุป

กำรบริหำรงำนวิชำกำรจะต้องบริหำรแบบพลวัต โดยยึดรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทยเป็ นหลั กในกำรดำเนิ นงำน รวมทั้ง สอดคล้ องเป็น ไปในทิศ ทำงเดียวกั น กับ พระรำชบัญญั ติ
กำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ เ ป็ น ไปเพื่ อ จั ด กำรเรี ย นกำรสอนให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถ และสำมำรถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข โดยสอดรับกับควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำและองค์กรอื่นๆ กำรบริหำรงำน
วิชำกำรมีขอบเขตที่ผู้บริหำรกำรศึกษำจะต้องดำเนินงำน ๙ ด้ำน ได้แก่ ๑) กำรให้ควำมเห็นกำร
พั ฒ นำสำระหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ๒) วำงแผนงำนด้ ำ นวิ ช ำกำร ๓) กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนใน
สถำนศึกษำ ๔) กำรวัดผล ประเมินผล และดำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน ๕) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ๖) กำรนิเทศกำรศึกษำ ๗) พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน
และมำตรฐำนกำรศึกษำ ๘) ประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำอื่น และ ๙)
กำรพัฒนำและใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อกำรศึกษำ กำรที่ผู้บริหำรกำรศึกษำจะบริหำรงำนวิชำกำรให้
บรรลุตำมเป้ำประสงค์จำเป็นต้องมีกำรกำหนดวัตถุประสงค์, ทิศทำงกำรบริหำรงำนวิชำกำร, กำรจัด
สำยงำนบริหำรวิชำกำร และกำรวำงแผนปรับปรุงงำนวิชำกำร เพื่อให้กำรบริหำรงำนวิชำกำรเกิด
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนผู้บ ริหำรจะต้องกำหนดภำรกิจงำน มีกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดด้อย
โอกำสรวมถึงอุปสรรค์ของกำรปฏิบัติงำน เมื่อปฏิบัติงำนได้ระยะหนึ่งแล้วจะต้องมีกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนเพื่อให้กำรบริหำรงำนวิชำกำรเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
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ในกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำรเป็นหน้ำที่สำคัญของผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดย
มีหน้ำที่สำคัญๆ คือ ๑) ส่งเสริม สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนตำมควำมถนัดของผู้เรียน ๒) พัฒนำครู
คณำจำรย์ให้มีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในเรียนกำรเรียนกำรสอน ๓) สนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ๔) สนับสนุนกำรปลูกฝังคุณธรรมและค่ำนิยมที่ดีงำม ๕) สร้ำง
บรรยำกำศ สภำพแวดล้ อมที่เอื้อต่อกำรเรี ยนกำรสอน และ ๖) ประสำนควำมร่ว มมือระหว่ำง
สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เรียน

บรรณำนุกรม
กมล ภู่ประเสริฐ. กำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหำนคร: เมที
ทิปส์, ๒๕๔๗.
จิรวัฒน์ กิติพิเชฐสวรรค์ . “ประมวลควำมรู้ชุดวิชำ หลักทฤษฎีและแนวปฏิบัติในกำรบริหำร
กำรศึกษำ หน่วยที่ ๕ กำรบริหำรงำนวิชำกำร”. กรุงเทพมหำนคร: มหำวิทยำลัย
กรุงเทพธนบุรี, ๒๕๕๑.
ชุ ม ศั ก ดิ์ อิ น ทร์ รั ก ษ์ .
กำรบริ ห ำรงำนวิ ช ำกำร.
พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๔.
ปั ต ตำนี :
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี, ๒๕๔๙.
ปรียำพร วงศ์อนุตรโรจน์ . กำรบริหำรงำนวิชำกำร. กรุงเทพมหำนคร: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ,
๒๕๔๖.
ภำวิดำ ธำรำศรีสุทธิ . กำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน. กรุงเทพมหำนคร:
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง, ๒๕๕๐.
รัตนะ บัวสนธ์. ปรัชญำวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหำนคร: เอเชียแปซิฟิคพริ้นติ้ง, ๒๕๕๑.
รำชบั ณฑิตยสถำน. พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณ ฑิต ยสถำน พ.ศ. ๒๕๕๔. พิมพ์ครั้งที่ ๒.
กรุงเทพมหำนคร: นำนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๖.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. กำรบริหำรกำรตลำด : ยุคใหม่ . กรุงเทพมหำนคร: พัฒนำศึกษำ,
๒๕๕๒.
สันติ บุญภิรมย์. กำรบริหำรงำนวิชำกำร. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหำนคร: บุ๊คพอยท์, ๒๕๕๓.
สำนักงำนรำชกิจจำนุเบกษำ. “รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย”. รำชกิจจำนุเบกษำ. เล่ม ๑๒๔
ตอนที่ ๔๗ ก ๒๔ สิงหำคม ๒๕๕๐.
_______________ “รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย”. รำชกิจจำนุเบกษำ. เล่ม ๑๒๔ ตอนที่
๒๔ ก (๑๖ พฤษภำคม ๒๕๕๐): ๒๙ – ๓๐.
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อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์
ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์
ศศิกานต์ วิทยโชคกิติคุณ
บทคัดย่อ
สั ง คมที่ ม ากด้ ว ยการแข่ ง ขั น สิ่ ง ที่ เ ป็ น เสมื อ นเงาสะท้ อ นตามมาก็ คื อ ความขั ด แย้ ง
อยุติธรรมทางสังคมได้คืบคลานเข้ามาพร้อมกับ ความเหลื่อมล้าต่้าสูง การแก่งแย่งแข่งขันน้ามาซึ่ง
ความขัดแย้งในสังคม ความขัดแย้งเป็นจุดเริ่มต้นของความรุน แรง หากสามารถบริหารจัดการความ
ขัดแย้งได้ก็ท้าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ท่ามกลางกระแสความขัดแย้ง
การแข่งขัน
(competition) ความตรึงเครียด (tension) วิกฤตการณ์ (crisis) ความรุนแรง (violence) ท้าให้
ชีวิตเครียด ไม่มีความสุข หวาดระแวง ไม่ปลอดภัย ไร้ความเป็นพี่น้อง การเอารัดเอาเปรียบกัน
เหล่านีล้วนบอกถึงความไม่มีภราดรภาพ ความไม่เสมอภาค ไม่มีสันติภาพในสังคม สังคมไทยได้
อาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาค้าจุนหนุนน้าชีวิตมายาวนาน เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมน้าใจ มี
ความเป็นพี่เป็นน้อง อัธยาศัยไมตรีงดงาม มีความเป็นกันเอง รักสงบ ด้าเนินชีวิตแบบเรียบง่ายโดย
อาศัยปัจจัยพืนฐานในการด้าเนินชีวิต ๔ ประการ คือ ๑.อาหาร ๒.เครื่องนุ่งห่ม ๓.ที่อยู่อาศัย และ
๔.ยาบ้าบัดโรค ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี มีทานเป็นฐานเชื่อมสมานที่ส้าคัญ จึงน้าไปสู่ การให้โดยไม่หวัง
ตอบแทน การเสี ย สละแบ่ ง ปั น ด้ว ยจิ ต ศรั ทธาเลื่ อ มใส มี ไมตรีจิ ต ถ้อ ยทีถ้ อ ยอาศั ย มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ช่วยเหลือ สร้างบรรยากาศความเป็นมิตรภาพ ความเป็นพี่เป็นน้อง รักกันเหมือนพี่ ดีกัน
เหมือนน้อง ปรองดองกันเสมือนญาติ คุณธรรมข้อนีก่อให้เกิดความเป็นภราดรภาพ
คำสำคัญ: ทาน, ศีล, ภาวนา, สังคมไทย
ABSTRACT
The society is very competitive What is as a reflection is a contradiction.
Social injustice has creeped in with the divisions. The competition leads to conflict
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in society. Conflict is the beginning of violence. If conflict management can be
managed, it can happily coexist. In the context of competition, tension, crisis,
violence, life stress, unhappiness, paranoia, insecurity, unfaithfulness Exploitation
These are all about the absence of brotherhood. Inequality No peace in
society.Thai society has relied on the principle of Buddhism to support the long life.
It is a cultural society. Have brotherhood Beautiful ambiance Have a friendly,
peaceful, simple life with four basic factors in life are: 1. Food 2. Apparel 3. housing
and 4. therapeutic drugs, which factors in this. There is an important healing base. It
leads to giving without return. Sacrifice, share with faith, faith, faithfulness,
hospitality Have creative help Create a friendly atmosphere. Brotherhood Love like
brother Good like brother Reconciliation This moral causes brotherhood.
Keywords: Danā, Silā, Bhavanā, Thai Society
๑.บทนำ

สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีการด้าเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแบบ
ไทย ขณะเดี ย วกั น ก็ รั บ เอาวั ฒ นธรรมจากต่ า งชาติ ซึ่ ง ไหลบ่ า เข้ า มาตามกระแสโลกาภิ วั ต น์
(Globalization) กลายเป็นสังคมเสพบริโภคนิยม ด้วยความเป็นสังคมเสพบริโภคนิยมวัตถุนี ท้าให้
คนมองวัตถุเป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับชีวิต มุ่งที่ จะท้ามาหากิน การแสวงหาสิ่งสนองความต้องการ การมี
เกียรติทางสังคมด้วยอุบายนานัปประการบรรดามี เข้าลักษณะที่ว่าแย่งที่กันท้ากิน แย่งถิ่นกันอยู่
แย่งคู่กันพิศวาส ปัญหาต่างๆอันเกิดจากความความซับซ้อนทางจิตใจของคนในสังคม นับวันแต่จะ
ทวีคูณยิ่งๆขึนไปเสมือนเงาตามตัว นับตังแต่ปัญหาค่าครองชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความสงบสุขของคนในสังคม
ปัจจุบันการพัฒนาถือเป็นเรื่องที่มีความส้าคัญยิ่ง โดยเฉพาะการบูรณาการในหลากหลาย
มิติ ทังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่การสร้างคนให้มีความพร้อมทังใน
ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา กล่าวได้ว่าการพัฒนาด้านกายภาพนัน ต้องอิงทฤษฎีการบริหาร
ที่มีรูปแบบชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ ขันตอนไม่ยุ่งยาก เป็นการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งน่าอยู่ การ
พัฒนาลักษณะนีเน้นไปที่รูปแบบโครงสร้างของการพัฒนา ซึ่งในความเป็นจริงอาจยังไม่สอดคล้อง
กับสภาพจริงของชีวิต เพราะชีวิตมีองค์ประกอบส้าคัญ ๒ ส่วนด้วยกันคือ กายและจิตใจ แม้ว่าด้าน
กายหรือกายภาพจะมีรูปแบบหรือโครงสร้างต่างๆมารองรับหรืออ้านวยความสะดวก แต่รูปแบบ
ทังหลายที่ถูกสร้างขึนล้วนแล้วแต่สนองความต้องการของคน รูปแบบการพัฒนามากมายที่ถูกสร้าง
ขึนจึ ง ยั ง ไม่ ตอบโจทย์ ข องคนได้โ ดยสิ นเชิ ง เพราะล้ ว นแต่ เ ป็ นไปทางสนองความต้ อ งการหรื อ
ปรนเปรอบ้ารุงบ้าเรอ เป็นการพัฒนาที่ท้าลายมิตร ไม่มีความเป็นญาติพี่น้อง ก่ อให้เกิดปัญหาข้อ
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ขัดแย้ง มีการเอารัดเอาเปรียบเหลื่อมล้าทางสังคม ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ มีแต่จะท้าให้คุณภาพชีวิต
ของคนในสังคมตกต่้าว่ายวนอยู่แต่ในกองปัญหา
พระพุท ธศาสนาให้ ค วามส้ าคัญเกี่ยวกับ การพั ฒ นามาเป็ น เวลานานแล้ ว โดยได้ส ร้า ง
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ มองการพัฒนาด้านกายภาพต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับ
จิตใจเพื่อให้เกิดความเป็นภราดรภาพ ความเสมอภาคและสันติภาพในชีวิตและสังคม รูปแบบการ
พัฒนาดังกล่าวนีเรียกว่า หลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ คือ ๑.ทาน การให้ปัน ๒.ศีล ความสงบ
เรียบร้อย ๓.ภาวนา ความสงบสุขภายใน พัฒนาชีวิตให้เรียบง่าย
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัดอยู่เกือบทุกหมู่บ้าน กล่าวได้ว่ามีวัดเป็นของประจ้าหมู่บ้าน วัด
ในพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งพักแห่งดวงใจของคนไทย เป็นแหล่งปลูกฝัง อบรมคุณธรรมตังแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน ท้าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมน้าใจ ยิมแย้มแจ่มใส อัธยาศัยไมตรี โอบอ้อมอารี
มีความเป็นกันเอง คนต่างแคว้นแดนไกลสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น เป็นกัลยาณมิตร สิ่งเหล่านีบ่งบอก
ถึงการปลูกฝัง หล่อหลอมด้านคุณธรรมมายาวนาน ด้วยคุณธรรม ๓ ประการดังกล่าว คือ ๑.ทาน
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความเป็นภราดรภาพ ๒.ศีล ช่วยพัฒนาด้านความเสมอภาค และ ๓.
ภาวนา พัฒนาด้านสันติภาพ
๒.ควำมหมำยกำรพัฒนำ
มองมิติด้านพัฒนา สังคมไทยจัดเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีการขับเคลื่อนตลอดเวลา จึง
ต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ ความหมาย
ของค้าว่า การพัฒนา หมายถึง ความเจริญ เติบโตหรือก้าวหน้า๑
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี พูดถึงการพัฒนาว่า หมายถึง การกระท้าให้ดีขึน คือ เปลี่ยนจากสภาพ
หนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่า๒
ฑิตยำ สุวรรณชฎ กล่าวว่า การพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม ซึ่งได้แก่
คน กลุ่มคน การจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอย่าง
ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ๓
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ให้ความหมายการพัฒนาว่า หมายถึง การที่คนในชุมชนและสังคม
โดยส่วนรวม ได้ร่วมกันด้าเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง ได้ร่วมกัน
เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตน ชุมชน และสังคมให้ดีขึน๔
๑

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๔๕.
๒
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, หลักกำรพัฒนำชุมชนและกำรพัฒนำชนบท, (กรุงเทพมหานคร : ไทยอนุเคราะห์ไทย
, ๒๕๒๖), หน้า ๒.
๓
ฑิตยา สุวรรณชฎ, สังคมวิทยำ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หน้า ๓๕๔.
๔
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, สังคมไทย : แนวทำงวิจัยและกำรพัฒนำ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์, ๒๕๒๕), หน๎า ๑๗๙.

168

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

อมร รักษำสัตย์ และ ขัตติยำ กรรณสูตร กล่าวการพัฒนาว่า หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ในตัวระบบที่ท้าการ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ (Qualitative Changes) ส่วนการแปลง
รูป (Transformation) เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมกระท้าการ (Environmental
Change) ซึ่งนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงทางด้ านคุณภาพและปริมาณ เช่น การคมนาคมของ
ประเทศไทยเมื่อเริ่มแรกได้ มีการใช้รถเทียมม้า แล้วปรับปรุงให้ดีขึนโดยใช้เครื่องจักรไอน้ามาทา
รถไฟ และค่อย ๆ ปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึน เร็วยิ่งๆ ขึน การเปลี่ยนแปลงจากรถม้ามาเป็นรถไฟหรือ
เป็นรถยนต์ หรือเครื่องบิน จนเป็นจรวดก็ดี นับได้ว่าเป็นการพัฒนา๕
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัชฎ์ ให้ความหมายของการพัฒนาที่น่าจะส่งผลต่อคนส่วนใหญ่ใน ๓
ลักษณะด้วยกัน คือ
๑) การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้า ซึ่งถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็เรียกว่า ความเจริญทาง
เศรษฐกิจ ถ้าเป็นด้านสังคมก็เป็นเรื่องของความมีเหตุผล ตลอดจนระบบและกลไกซึ่งเอืออานวยให้
สามารถใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ และลดความขัดแย้งโดยสันติวิธี เรื่องความก้าวหน้านีได้
กลายเป็นเรื่องที่ได้รับความเอาใจใส่กันมาก และมีคนส่วนหนึ่งเห็นว่า การพัฒนานัน หมายถึง เรื่อง
ของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างเดียว ซึ่งตามทัศนะของการพัฒนาโดยทั่วไปนัน ควรหมายถึง
เรื่องความก้าวหน้าทางสังคมด้วย ไม่เฉพาะแต่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเท่านัน
๒) การพัฒนา หมายถึง ความมั่นคง ถ้าในทางเศรษฐกิจเราต้องการให้ระบบเศรษฐกิจ
เป็นระบบที่มั่นคงมีเสถียรภาพ ไม่มีปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด ในทางสังคมก็เช่นกันเราต้องการเห็น
ความมั่นคงทางสังคม เป็นสังคมที่สงบสุข สังคมที่สามารถปรับตัวเองให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้โดยปราศจากความรุนแรง ความมั่นคงจึงเป็นเรื่องใหญ่ และในการพัฒนาก็ต้อง
คิดถึงเรื่องนีด้วย
๓) การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้าและความมั่นคง การพัฒนายังควร หมายถึง ความ
เป็นธรรม อีกด้วย โดยเฉพาะความเป็นธรรมในลักษณะที่ว่าประชาชนทุกคนที่เป็นสมาชิกของสังคม
ได้เข้ามีส่วนร่วม และได้รับผลตอบแทนจากการที่มีส่ วนในการพัฒนาตามควร ดังนัน การพัฒนาที่
เราต้องการจึงควรเป็นการพัฒนาในรูปแบบที่ช่วยสร้างความเป็นธรรมด้วย๖
ความหมายของการพัฒนาดังกล่าวมานี มุ่งเน้นการพัฒนาด้านกายภาพทางสังคม เช่น
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ให้คนมีความอยู่ดีกินดี สังคมมีความสงบเรียบร้อยด้วยรูปแบบการพัฒนา
ของวิทยาการสมัยใหม่ของโลกตะวันตกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓.พัฒนำด้วยทำน คือรำกฐำนแห่งภรำดรภำพ
๕

อมร รักษาสัตย์ และ ขัตติยา กรรณสูตร (บรรณาธิการ), ทฤษฎีและแนวควำมคิดในกำรพัฒนำ
ประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : ชุมชนสหกรณ์การขายและการซือแห่งประเทศไทย, ๒๕๑๕), หน้า ๒-๘.
๖
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัชฎ์, กำรพัฒนำประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๒), หน้า ๒๕.
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ปัจจัยพืนฐานในการด้าเนินชีวิตของมนุษย์มี ๔ ประการ คือ ๑.อาหาร ๒.เครื่องนุ่งห่ม ๓.
ที่อยู่ อาศั ย และ ๔.ยาบ้ าบั ด โรค ปั จ จั ย ทัง ๔ นีเป็ นสิ่ ง จ้าเป็น ที่ต้อ งมีเ พื่อการด้ารงชีพ ถือ เป็ น
เครื่องวัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตประการที่ ๑
ผู้ปกครองบ้านเมืองหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องก้าหนดให้ “ทาน” เป็นนโยบาย
พืนฐานภาครั ฐ เพื่อให้ป ระชาชนได้มีอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และสถานพยาบาลอย่ าง
เพียงพอ ในขณะเดียวกันประชาชนก็คืนก้าไรสู่ภาครัฐด้วยการสละเสียภาษีซึ่งเป็นไปตามกลไกการ
เก็บภาษารายได้
หากมองในมิติปัจเจกชน พระพุทธศาสนาได้ให้แนวทางและหล่อหลอมปลูกฝังเรื่องการ
ให้มาเป็นเวลาอันยาวนาน วัดวาอารามซึ่งเป็นองค์กรทางศาสนาได้ท้าหน้าที่ นีอย่างเข้มแข็ง ในที่นี
จักได้น้าบุคคลต้นแบบในทางพระพุทธศาสนาที่ได้บ้าเพ็ญทาน คือ การให้ การเสียสละแบ่งปัน เพื่อ
เป็นอุทาหรณ์ถวายทานส้าหรับพุทธศาสนิกชน โดยน้าเสนอการถวายทานที่เกี่ยวกับปัจจัย ๔ คือ ๑.
อาหาร ๒. ผ้านุ่งห่ม ๓. เสนาสนะที่อยู่อาศัย และ ๔. ยาเภสัชบ้าบัดโรค
ทังนี พอเป็นแนวทางโดยสังเขป สะท้อนให้เห็นอานิสงส์ที่ท่านเหล่านันได้รับ จากการ
ถวายทาน อันเป็นเครื่องยืนยันว่าการท้าบุญถวายทานในพระพุทธศาสนานัน เป็นการท้าที่ไม่เสีย
เปล่า ไม่สูญเปล่า ผู้ท้าด้วยเจตนาประกอบด้วยศรัทธาอันแรงกล้าย่อมได้รับผลทานที่ท้าทันตาเห็นก็
มี ดังเรื่องราวของท่านต่อไปนี
๑.พรำหมณ์ชื่อจูเฬกสำฎก ถวำยผ้ำด้วยเจตนำแรงกล้ำได้รับผลทันตำ๗
กฎแห่งกรรม หรือ กฎแห่งการกระท้า มีเจตนาเป็นตัวน้าพา คือมุ่งดีหรือมุ่งร้าย ให้ผลเร็ว
หรือให้ผลช้า ขึนอยู่ที่เจตนาเป็นส้าคัญ หากผู้ท้ามีเจตนาเป็นตัวน้าที่แรงกล้า ย่อมให้ผลแรงและเร็ว
ทันตาตามแรงเจตนาของผู้นัน ดังตัวอย่างการถวายผ้าของพราหมณ์จูเฬกสาฎก
เรื่องย่อจากคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทแปล ภาค ๕ ว่าเหตุการณ์นีเกิดขึนในเมืองสาวัตถี
พราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก กับภรรยา มีฐานะยากจนเข็ญใจมาก มีผ้านุ่งคนละผืน แต่มีผ้าห่มคลุมกาย
ผืนเดียว เวลาจะออกไปนอกบ้าน พราหมณ์และภรรยาต้องผลัดกันใช้ผ้าห่มคลุมกายผืนเดียวนัน
วันหนึ่ง ที่วัดจัดงานฟังธรรมโต้รุ่ง ถึงเวลาพระพุทธเจ้าขึนเทศน์ สามีได้ไปฟังธรรมด้วย
เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้า อยากถวายผ้าห่มคลุมกายผืนเดียวนัน ติดกัณฑ์เทศน์บูชาธรรม แต่ความ
ตระหนี่ในใจได้เข้ามาเป็นอุปสรรคขัดขวาง ตกลงใจเด็ดขาดไม่ได้เสียที เป็นอย่างนีตลอดยามแรก
และยามที่สอง พอถึงยามที่สาม พราหมณ์ตัดสินใจเด็ดเดี่ยว เอาชนะความตระหนี่ได้ และได้ติด
กัณฑ์เทศน์ ถวายผ้าห่มผืนเดียวกันนันแก่พระพุทธเจ้า แล้วเปล่งอุทาน ๓ ครังว่า “ ชิตัง เม, ชิตัง
เม, ชิตัง เม, แปลว่า เราชนะแล้ว เราชนะแล้ว เราชนะแล้ว”
พระเจ้าปสนทิโกศล ประทับนั่งฟังธรรมอยู่ ณ ที่นันด้วย ทรงสดับค้าเปล่งอุทานนัน ก็
รับสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปสอบถาม เมื่อทรงทราบแล้วเกิดความประทับใจในพราหมณ์เข็ญใจ แม้จะมี
๗

หน้า ๑.
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สมบัติน้อย แต่จิตใจยิ่งใหญ่เหลือเกิน จึงพระราชทานสิ่งของมากมายแก่พราหมณ์จูเฬกสาฎกนัน
เปลี่ยนชีวิตยาจกเข็ญใจกลายเป็นผู้มั่งคั่งมั่นคงทันตา
พระภิกษุทังหลาย กล่าวสรรเสริญศรัทธาที่มีในใจพราหมณ์จูเฬกสาฎกเด็ดเดี่ยวเหลือเกิน
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าพราหมณ์ได้บูชาติดกัณฑ์เทศน์ ขณะที่จิตศรัทธา ตังแต่ในยามต้นๆ จะได้
ทรัพย์ยิ่งขึนไปกว่านัน แล้วตรัสพระคาถาบาลีเป็นหัวข้อแสดงธรรม ว่า
อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ
ปาปา จิตฺต้ นิวารเย
ทนฺธ้ หิ กรโต ปุญญ้
ปาปสฺมึ รมตี มโน.
ท่านทังหลาย จงรีบขวนขวายในความดี จงห้ามจิตเสียจากความชั่ว เพราะเมื่อท้าความดี
ช้า ใจจะยินดีในความชั่วเสียก่อน ฯ
๒.สำมเณรบัณฑิตถวำยอำหำร๘
เรื่องย่อจากคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทแปล ภาค ๔ ความว่า ลูกสาวเศรษฐีตังครรภ์แพ้ท้อง
อยากกินปลาตะเพียน และอยากท้าบุญเลียงพระ ๕๐๐ รูป ด้วยอาหารที่ปรุงด้วยปลาตะเพียน เมื่อ
ครบก้าหนดคลอดลูกท้องแรกเป็นเด็กผู้ชาย ในวันตังชื่อลูกชาย ได้นิมนต์พระมาท้าบุญ มีพระสารี
บุตรเถระเป็นหัวหน้าสงฆ์ แม่ของเด็กกล่าวว่า "ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงให้ศีลแก่ลูกศิษย์น้อย
ของท่านด้วยเถิด”
พระเถระถามว่า "เด็กนีชื่ออะไร?"
มารดาของเด็กตอบว่า "ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ตังแต่ลูกชายคนนีถือปฏิสนธิในท้อง คนเงอะงะ
ในบ้านนี แม้พวกที่พูดไม่รู้เรื่อง ก็กลับเป็นผู้ฉลาด เพราะฉะนัน ดิฉัน ตังชื่อลูกว่า "บัณฑิต"
เมื่ออายุได้ ๗ ขวบ ลูกชายพูดกะแม่ว่า "อยากบวช" แม่จึงน้าไปฝากบวชกะพระสารีบุตร
เถระ
วันหนึ่ง สามเณรเข้าไปบิณฑบาตกับพระเถระผู้เป็น พระอุปัชฌาย์ ในระหว่างทาง เห็น
เหมือง ช่างศร ช่างถากไม้ แล้วเกิดข้อคิดทางธรรมจึงลาพระอุปัชฌาย์กลับวัดไปปฏิบัติธรรม และ
เมื่อจะกลั บ จึงเรี ย นว่า "หลวงพ่อครั บ เมื่อจะน้าอาหารมาให้ ผ ม ก็ จ งน้าอาหารที่ปรุงด้ว ยปลา
ตะเพียนนะขอรับ."
พระเถระ. เราจักได้ ในที่ไหนเล่า?
สามเณร. ถ้าไม่ได้ด้วยบุญของหลวงพ่อ ก็จงได้ด้วยบุญของกระผม ขอรับ.
เมื่อสามเณรกลับถึงห้องแล้วเริ่มปฏิบัติธรรม นั่งก้าหนดรู้ในกายของตน พิจารณาอัตภาพ
ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา เมื่อพระสารีบุตรเถระกลับจากบิณฑบาตถึงกุฏิแล้ว
ในอดีตกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสป มีพระสงฆ์สาวกขีณาสพ ๒ หมื่นรูป
เป็นบริวาร ได้เสด็จไปเมืองพาราณสี. ชาวบ้านรู้ข่าว ต่างชวนกัน ๘ คนบ้าง ๑๐ คนบ้าง พากันถวาย
อาคันตุกทาน
๘

หน้า ๓๔.
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วันหนึ่ง หลังจากฉันภัตตาหารเสร็จ พระพุทธเจ้าได้กล่าวอนุโมทนาว่า "อุบาสกอุบาสิกา
ทังหลาย บางคนในโลกนีคิดว่า ‘เราให้ของๆ ตนเท่านันก็พอ จะมีประโยชน์อะไรด้วยการชักชวนคน
อื่น’ แล้ว จึงให้ทานเพียงล้าพัง ไม่ชักชวนผู้อื่น, เขาย่อมได้โภคสมบัติ แต่ไม่ได้บริวารสมบัติ ในที่ๆ
ตนเกิดแล้ว, บางคนชักชวนผู้อื่น แต่ตนเองไม่ให้ , เขาย่อมได้บริวารสมบัติแต่จะไม่ได้โภคสมบัติ ใน
ที่ๆ ตนเกิดแล้ว, บางคนตนเองก็ไม่ให้ ทังไม่ชักชวนผู้อื่นด้วย, เขาย่อมไม่ได้โภคสมบัติ ไม่ได้บริวาร
สมบัติ เป็นคนกินของที่เป็นเดน ชอบของแจกของเหลือเป็นอยู่ ยากจนเข็ญใจไร้ที่อยู่อาศัย ในที่ๆ
ตนเกิดแล้ว, บางคนให้ด้วยตนเอง ทังชักชวนผู้อื่นด้วย, เขาย่อมได้ทังโภคสมบัติ ทังบริวารสมบัติ ใน
ที่ๆ ตนเกิดแล้ว."
บัณฑิตคนหนึ่ งได้ ฟังอนุ โ มทนากถานันเกิดเลื่ อมใสได้นิมนต์ พระพุทธเจ้ าพร้ อมสาวก
จ้านวน ๒ หมื่นองค์รับกิจนิมนต์ แล้วเขาก็ เข้าไปหมู่บ้านเดินบอกบุญชวนคนท้าบุญเลียงพระ ๑๐
รูปบ้าง ๑๐๐ รูปบ้าง ๕๐๐ รูปตามก้าลังของตน แล้วจดลงบัญชีไว้
บัณฑิตไปพบเห็นชายยากจนเข็ญใจ คนหนึ่งเข้า จึงเอ่ยปากชวนท้าบุญเลียงพระ
ชายเข็ญใจกล่าวว่า “โอย... คุณ จะเลียงพระอะไรได้ ล้าพังข้าวสารกรอกหม้อก็จะไม่มี
แล้ว ต้องรับจ้างหาเช้ากินค่้า ส่วนการท้าบุญให้เป็นเรื่องของคนมีทรัพย์สมบัติเถอะ”
บัณฑิตหนุ่มนัน เป็นคนฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณสันทัดเจรจา กล่าวว่า "เพื่อนยาก คน
เป็นอันมากในเมืองนี บริโภคโภชนะอย่างดี นุ่ งผ้าเนือละเอียด แต่งตัวดี นอนบนที่นอนอย่างดี มี
สมบัติพัสถานกัน, ส่วนเพื่อนท้างานรับจ้างแต่ละวัน ก็แทบจะไม่พอ ชีวิตล้าบาก เป็นเพราะไม่ได้
ท้าบุญเอาไว้’" ในที่สุด ชายเข็ญใจรับท้าบุญเลียงพระหนึ่งรูป
ชายเข็ญใจกลับบ้านเล่าให้ภรรยาฟัง ฝ่ายภรรยาเมื่อได้ฟังแล้วก็พู ดว่า “ดีแล้วพี่ เมื่อก่อน
เราคงไม่ได้ท้าบุญไว้ ชาตินีจึงล้าบาก เราสองคนผัวเมียจะช่วยกันรับจ้าง แล้วท้าบุญเลียงพระกัน’"
สองสามีภรรยาจึงออกบ้านหารับจ้างท้างานที่บ้านมหาเศรษฐีอย่างขยันขันแข็ง
เศรษฐีแปลกใจ พูดกะเขาว่า "วันนี ขยันเหลือเกิน, มีเหตุอะไรหรือ?"
ชายเข็ญใจ. นาย ผมจะท้าบุญเลียงพระหนึ่งรูป.
เศรษฐีได้ยินก็เลื่อมใส คิดว่า "ชายเข็ญใจคนนีท้าสิ่งที่คนทั่วไป ท้าได้ยากจริงๆ’"
ฝ่ายภรรยาของเขาก็ไปรับจ้างท้างานครัวให้กับภริยาของมหาเศรษฐี เพราะรุ่งขึน บ้าน
มหาเศรษฐีก็จะท้าบุญเลียงพระ ๓๐๐ รูปเช่นกัน
หลังเลิกงาน สองผัวเมียต่างร่าเริงยินดีอย่างยิ่งเนื่องจากเศรษฐีได้ให้ค่าจ้างเป็นทวีคูณเมื่อ
รู้ว่าพวกเขาจะท้าบุญเลียงพระ
เช้าตรู่ ภรรยาพูดกับชายเข็ญใจว่า "ไปหาผักมาซิพี่ จะได้ท้าอาหารถวายพระ"
ชายเข็ญใจเข้าไปตลาดไม่เห็นผักหลงเหลือ จึงไปฝั่งแม่น้าด้วยใจร่าเริงว่า "จะได้ท้าบุญ
เลียงพระ" ร้องเพลงไปพลาง เลือกเก็บผักไปพลาง. ได้ช่วยชาวประมงจ้าหน่ายปลา เมื่อจวนจะถึง
เวลาภิกขาจาร ชาวประมงได้ให้ ปลาตะเพียน ๔ ตัว ไปร่วมท้าบุญเลียงพระ เขาได้ท้าบุญถวาย
อาหารพระพุทธเจ้าด้วยปลาตะเพียน
เมื่อพระพุทธเจ้าฉันภัตกิจเรียบร้อยทรงท้าอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับ
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ฝนแก้ว ๗ ประการ ตกลงจากอากาศ เต็มภาชนะทังหมด ล้นไปทั่วเรือนของชายเข็ญใจ.
เขากลับจากตามเสด็จมาเห็นก็คิดว่า "ทานของเราให้ผลในวันนีเอง" จึงไปราชส้านัก ถวายบังคม
กราบทูลพระราชาให้ทรงทราบ
พระราชาทรงด้าริว่า "น่าอัศจรรย์ ทานที่เขาถวายแด่พ ระพุทธเจ้า ให้ผลทันตาวันนีเอง"
แล้วตังชายเข็ญใจไว้ในต้าแหน่งเศรษฐี
เศรษฐี ใ หม่ ไ ด้ ป ลู ก คฤหาสน์ ห ลั ง ใหม่ เ สร็ จ แล้ ว ถวายมหาทานแก่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ มี
พระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอด ๗ วัน.
เศรษฐีนันบ้าเพ็ญบุญจนตลอดอายุ ในที่สุดอายุขัยได้บังเกิดในเทวโลก เสวยทิพยสมบัติ
สินพุทธันดรหนึ่ง ในกาลเสด็จอุบัติขึนของพระพุทธเจ้าของเรานี ได้ถือก้าเนิดเป็นสามเณรบัณฑิต
๓.อนำถบิณฑิกเศรษฐีสร้ำงวัดถวำย๙
อนาถบิณฑิกเศรษฐี หรือ สุทัตตอนาถปิณฑิกคฤหบดี เป็นชาวสาวัตถีในสมัยพุทธกาล มี
ชีวิตร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า เดิมท่านมีนามว่าสุทัตตะเศรษฐี เกิดในตระกูลของสุมนะเศรษฐีผู้เป็น
บิดา ท่านเป็ นเศรษฐี ที่ใจบุญ ชอบช่ว ยเหลื อคนตกยาก ท้าให้ ท่านถูกเรียกจากชาวเมืองสาวัตถี
ว่า อนาถบิณฑิกเศรษฐี แปลว่า เศรษฐีผู้เป็นที่พึ่งของคนยาก (แปลตามศัพท์ว่ า เศรษฐีผู้มีก้อนข้าว
ให้กับคนยากจน)
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้ไปค้าขายและได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่เมืองราชคฤห์จนบรรลุ
เป็นพระโสดาบัน ท่านจึงมีศรัทธาสร้างวัดเชตวันมหาวิหารถวายแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเงิน
จ้านวนมาก ท่านได้เป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์บ้ารุงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์อย่างดีมาก เป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ท้าให้พระพุทธเจ้าเสด็จประทับจ้าพรรษาที่วัดพระเชตวันที่ท่านสร้างมากกว่าที่ประทับใด ๆ ถึง
๑๙ พรรษา
เรื่องราวของอนาถบิณฑิกเศรษฐี มีปรากฏมากมายในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เป็น
เรื่องราวที่แสดงถึงความศรัทธา ความมีสติปัญญา และความเอาใจใส่ในการบ้ารุงพระพุทธศาสนา
ท้าให้ท่านได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็น อุบาสกผู้เลิศในการเป็นผู้ถวายทาน (เอตทัคคะใน
ฝ่ายผู้เป็นทายก)
๔.หมอชีวก โกมำรภัจ ถวำยเภสัช๑๐
หมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นบุตรของนางสาลวดี นครโสเภณีประจ้าเมืองราชคฤห์ แคว้น
มคธ ในสมัยนันต้าแหน่งนีมีเกียรติยศต่างจากในสมัยนี นางสาลวดีตังครรภ์โดยบังเอิญ เมื่อคลอด
บุตรชายออกมาจึงสั่งให้สาวใช้น้าไปทิง แต่อภัยราชกุมาร พระราชโอรสของพระเจ้าอชาตศัตรูไปพบ
เข้า จึงน้ามาเลียงเป็นบุตรบุญธรรม
เมื่ออภัยราชกุมารตรัสถามว่า “เด็กยังมีชีวิตอยู่หรือ (ชีวโก)”
มหาดเล็กกราบทูลว่า “ยังมีชีวิตอยู่ (ชีวโก)”
๙

ประวัติอนาถบิณฑิกคหบดี. [ออนไลน์]. https://th.wikipedia.org/wiki/ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐)
ประวัติหมอชีวกโกมารภัจจ์ [ออนไลน์]. https://th.wikipedia.org/wiki/ (๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐)
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ค้าว่า ชีวก จึงตังขึนตามค้าทูลถาม-ตอบ ส่วนค้าว่า โกมำรภัจจ์ แปลว่า กุมำรที่ได้รับ
กำรเลี้ยงดูในรำชสำนัก หมายถึง บุตรบุญธรรม นั่นเอง
เมื่อเติบโตขึน ชีวกถูกพวกเด็ก ๆ ในวังล้อว่า เจ้าลูกไม่มีพ่อ ด้วยความมานะ จึงหนีพระ
บิดาไปเรี ย นศิล ปวิทยาที่เมืองตักสิล า เพื่อเอาชนะค้าดูหมิ่น วิช าที่เลือกเรียนคือวิช าแพทย์ แต่
เนื่องจากไม่มีค่าเล่าเรียน จึงอาสารับใช้พระอาจารย์ เมื่อเรียนอยู่ถึง ๗ ปี จึงลาอาจารย์กลับบ้าน
ระหว่างทางอาจารย์ให้ไปหาต้นไม้ที่ท้ายาไม่ได้ ให้เก็บตัวอย่างมาให้ดู ปรากฏว่ากลับมามือเปล่า
เพราะต้นไม้ทุกต้นใช้ท้ายาได้ อาจารย์บอกว่าเขาได้เรียนจบแล้ว จึงอนุญาตให้กลับได้
หลังจากกลับเมืองมาแล้ว ได้ รักษาพระเจ้าพิมพิสารให้หายขาดจากโรคริดสีดวงทวาร
และได้รับการแต่งตังให้เป็นหมอหลวง และได้รับพระราชทานสวนมะม่วง
แต่ต่อมา หมอชีวกก็ได้ถวายสวนนีให้พระพุทธเจ้าและพระสาวกทังหลาย และได้ถวายตัว
เป็นแพทย์ประจ้าพระองค์อีกด้วย ด้วยความที่เป็นคนบ้าเพ็ญแต่สิ่งที่ดีงาม ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ไม่
เลือกฐานะ จึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะ ในด้าน เป็นที่รักของปวงชน
หมอชีวกโกมำรภัจจ์ ถือเป็นบรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ (แพทย์แผนไทย) เป็น
บุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ตลอดชีวิตของหมอชีวกโกมารภัจจ์ ได้บ้าเพ็ญ
แต่คุณงามความดี ช่วยเหลือผู้เจ็บไข้โดยไม่เลือกฐานะ
ชีวกเดินทางกลับยังพระนครราชคฤห์ เมื่อเสบียงหมดในระหว่างทาง ได้แวะหาเสบียงที่
เมืองสาเกต โดยไปอาสารักษาภรรยาเศรษฐีเมืองนันซึ่งเป็นโรคปวดศีรษะมา ๗ ปี ไม่มีใครรักษาหาย
ภรรยาเศรษฐีหายโรคแล้ว ให้รางวัลมากมาย หมอชีวกได้เงินมา ๑๖,๐๐๐ กหาปณ์ พร้อมด้วยทาส
ทาสีและรถม้า เดินทางกลับถึงพระนครราชคฤห์ น้าเงินและของรางวัลทังหมดไปถวายเจ้าชายอภัย
เป็นค่าปฏิการะคุณที่ได้ทรงเลียงตนมา เจ้าชายอภัยโปรดให้หมอชีวกเก็บรางวัลนันไว้เป็นของตนเอง
ไม่ทรงรับเอา และโปรดให้หมอชีวกสร้างบ้านอยู่ในวังของพระองค์
ต่อมาไม่นาน เจ้าชายอภัยน้าหมอชีวกไปรักษาโรคริดสีดวงงอกแก่พระเจ้ าพิมพิสารผู้เป็น
พระราชบิดา ทรงหายประชวรแล้ว จะพระราชทานเครื่องประดับของสตรีชาววัง ๕๐๐ นางให้เป็น
รางวัล หมอชีวกไม่รับ ขอให้ทรงถือว่าเป็นหน้าที่ของตนเท่านัน
พระเจ้าพิมพิสารจึงโปรดให้หมอชีวกเป็นแพทย์ประจ้าพระองค์ ประจ้าฝ่ายในทังหมด
และประจ้าพระภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข
หมอชีวกได้รักษาโรครายส้าคัญหลายครัง เช่น ผ่าตัดรักษาโรคในสมองของเศรษฐีเมืองรา
ชคฤห์ ผ่าตัดเนืองอกในล้าไส้ของบุตรเศรษฐีเมืองพาราณสี รักษาโรคผอมเหลืองแด่พระเจ้าจัณฑปัช
โชตแห่งกรุงอุชเชนี และถวายการรักษาแด่พระพุทธเจ้าในคราวที่พระบาทห้อพระโลหิต เนื่องจาก
เศษหินจากก้อนศิลาที่พระเทวทัตกลิงลงมาจากภูเขา เพื่อหมายปลงพระชนม์ชีพ
หมอชีวกได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน แล้วด้วยศรัทธาในพระพุทธเจ้า ปรารถนาจะไป
เฝ้าวันละ ๒-๓ ครัง เห็นว่าพระเวฬุวันไกลเกินไป จึงสร้างวัดถวายในอัมพวัน คือสวนมะม่วงของตน
เรียกกันว่า วัดชีวะกัมพวัน
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เมื่อพระเจ้าอชาตศัตรูเริ่มน้อมพระทัยมาทางศาสนา หมอชีวกก็เป็นผู้แนะน้าให้เสด็จไป
เฝ้าพระพุทธเจ้า ด้วยเหตุที่หมอชีวกเป็นแพทย์ประจ้าคณะสงฆ์และเป็นผู้มีศรัทธาเอาใจใส่เกือกูล
พระสงฆ์มาก จึงเป็นเหตุให้มีคนมาบวชเพื่ออาศัยวัดเป็นที่รักษาตัวจ้านวนมาก จนกระทั่ง หมอชีวก
ต้องทูลเสนอพระพุทธเจ้าให้ทรงบัญญัติ ข้อห้ามมิให้รับบวชคนเจ็บป่วย ด้วยโรคบางชนิด
นอกจากนัน หมอชีวกได้กราบทูลเสนอให้ทรงอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ เพื่อเป็นที่
บริหารกายช่วยรักษาสุขภาพของภิกษุทังหลาย หมอชีวกได้รับพระด้ารัสยกย่องเป็นเอตทั คคะใน
บรรดาอุบาสกผู้เลื่อมใสในบุคคล
ปัจจัยพืนฐานในการด้าเนินชีวิตของมนุษย์มี ๔ ประการ คือ ๑.อาหาร ๒.เครื่องนุ่งห่ม ๓.
ที่อยู่อาศัย และ ๔.ยาบ้าบัดโรค ดังกล่าวนีล้วนเป็นจากทานคือการให้ การเสียสละแบ่งปันด้วยจิต
ศรัทธาเลื่อมใส มีไมตรีจิต ถ้อยทีถ้อยอาศัย มีความคิดสร้างสรรค์ช่วยเหลือ สร้างบรรยากาศความ
เป็ น มิตรภาพ ความเป็ น พี่เป็ น น้ อง รั กกันเหมื อนพี่ ดีกันเหมือนน้อง ปรองดองกั นเหมือนญาติ
คุณธรรมข้อนีก่อให้เกิดความเป็นภราดรภาพ
๔.ศีล: รำกฐำนควำมเสมอภำค
ในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันท้างานหาเลียงชีพ ค่านิยมมือใครยาวสาวได้สาว
เอา ท้าให้เกิดความเหลื่อมล้าต่้าสูงในสังคม การแก่งแย่งแข่งขันน้ามาซึ่งความขัดแย้งในสังคม ความ
ขัดแย้งเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรง หากสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งได้ก็ท้าให้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข และความหมายที่ใกล้เคียงค้าว่า “ความขัดแย้ง ” ได้แก่ “การแข่งขัน
(competition) ความตรึงเครียด (tension) วิกฤตการณ์ (crisis) ความรุนแรง (violence) สงคราม
(war)”๑๑ ซึ่ ง ทุ ก ค้ า ล้ ว นแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความไม่ เ ป็ น ปกติ ข องสั ง คม พจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของความขัดแย้งไว้ว่า “ความไม่ลงรอยกัน”๑๒ ความขัดแย้งมาจาก
ภาษาอังกฤษว่า Conflict มีรากฐานมาจากภาษาละตินว่า Confligere แปลว่า การต่อสู้ (Fight)
การท้าสงคราม (Warfare) ความไม่ลงรอยหรือเข้ากันไม่ได้ (Incompatibility) การขัดซึ่งกันและกัน
หรือการเป็นปรปักษ์ (Opposition) หมายถึง การที่บุคคลสองคนหรือกลุ่มบุคคลที่มีความเห็น
ความเชื่อ ความต้องการไม่เหมือนกัน โต้แย้งหรือโต้เถียงกัน ดินรนต่อสู้และแข่งขันกัน๑๓
การด้าเนินชีวิตของมนุษย์ควรจะอยู่บนพืนฐานของความปลอดภัย ไม่ถูกคุกคาม ไม่น้า
ความแตกต่างกันทางเชือชาติ ศาสนา เพศ เผ่าพันธุ์มาเป็นเงื่อนไงในการอยู่ร่วมกัน พระพุทธศาสนา
๑๑

อภิญญา รัตนมงคลมาศ, ควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๒.
๑๒
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗๖.
๑๓
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), พุทธสันติวิธี : กำรบูรณำกำรหลักกำรและเครื่องมือ
จัดกำรควำมขัดแย้ง, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จ้ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๑๙.
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เห็นว่า “บุคคลมีความเสมอภาค ถึงแม้ว่ามนุษย์เกิดมาจะไม่ได้เป็นเสรี แต่มนุษย์ก็เท่าเทียมกันใน
ศักดิ์ศรีและสิทธิที่จะบรรลุถึงความหลุดพ้นหรือเสรีภาพ”๑๔
พระพุทธศาสนาเห็นว่าทุกชีวิตมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาตนเองได้ ทังทางกายภาพและจิตใจ จึง
ได้มีค้าสอนที่เป็นมรรควิธีสู่สันติคือมรรคมีองค์ ๘ โดยใช้เครื่องมือสู่สันติคือสมถะและวิปัสสนา
กรรมฐาน ซึ่งมีมนุษย์เป็นตัวชีวัดความเป็นตัวตนของสันติ เมื่อสามารถบรรลุถึงสันติแล้วก็มี
ปฏิบัติการเชิ งสั งคมด้วยการน้าสิ่งที่บรรลุมาสั่งสอน หรือน้ามาช่วยแก้ปัญหาสังคมด้านต่างๆ
นอกจากมนุษย์จะมีศักยภาพที่จะไม่ใช้ความรุนแรงแล้วยังมีศักยภาพที่จะท้าให้สังคมมีความสงบสุข
ด้วย “ค่าแห่งความเป็นมนุษย์ มีพลังการสร้างสรรค์วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม และการด้ารงอยู่
ร่วมกันของชีวิตกับสิ่งไร้ชีวิตอย่างมีความสุข ”๑๕ จึงได้วางรากฐานทางสังคมให้เกิดความเสมอภาค
ด้วยรูปแบบของศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และศีล ๒๒๗
ศีล แปลว่า เศียร หมายความว่า ศีรษะ ถ้าคนมีศีรษะขาดก็ตาย ถ้าศีรษะบาดเจ็บก็ไม่
สบาย ฉันใด ถ้าคนศีลขาดก็ตายจากความดีต่าง ๆ ศีล แปลว่า ปกติ หมายความว่า รักษากาย วาจา
ให้เรียบร้อยดีเป็นปกติ ศีล แปลว่า เย็น หมายความว่า เย็นกาย เย็นใจ ไม่มีภัย ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู ไม่
มีความเดือดร้อน มีแต่ความสงบสุข ศีล แปลว่า เกษม หมายความว่า ปลอดภัย ไม่มีอันตราย มีแต่
ความสุขกาย สบายใจอยู่เสมอ ศีล แปลว่า ตัง คือตังกายกรรม วจีกรรม ไว้ด้วยดี หมายความว่า
รักษากายให้ตังอยู่ในสุจริต ๓ รักษาวาจาให้ตังอยู่ในวจีสุจริต ๔ ไว้เป็นปกติ ศีล แปลว่า เข้าไป
รับรองกุศลกรรมไว้ หมายความว่า เมื่อบุคคลมีศีลดีแล้ว คุณธรรมอื่น ๆ ที่ดีงาม เช่น ขันติ เมตตา
สัจจะ สันโดษ วิริยะ ปัญญา เป็นต้น ก็เกิดขึนมาตามล้าดับ๑๖
ความหมายของศีลที่เป็นระเบียบทางสังคม หมายถึง ศีลที่เป็นระเบียบทางสังคม หรือ
ระบบการนัน ๆ ศีลจึงมีความเข้มงวดกวดขัน เคร่งครัด หยาบ ประณีต และรายละเอียดต่าง ๆ กัน
ดังมีศีล ๕ ศีล ๘ ศีลของคฤหัสถ์ ศีล ๑๐ ส้าหรับสามเณร ศีล ๒๒๗ ส้าหรับพระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น
ศีลท้าให้สมาชิกของสังคมหรือชุมชนนันอยู่ร่วมกันด้วยดี หมายถึง ศีลท้าให้สังคมสงบ
เรียบร้อย สมาชิกต่างด้ารงอยู่ด้วยดี และมุ่งหน้าปฏิบัติกิจของตน โดยสะดวก
กล่าวได้ว่า ศีลจัดเป็นสันติภาพภายนอก หมายถึง “ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนหรือ
ของสังคมหรือของโลกทังหมด ซึ่งเป็นภาวะที่ทุกคนมองเห็นรับรู้ได้ และเป็นภาวะที่เกิดขึนจากการที่
สังคมมีความสงบเรียบร้อย ไม่มีการรบราฆ่าฟัน ไม่มีสงคราม อยู่กันโดยไม่เบียดเบียน”๑๗ “เป็น
กระบวนการที่แสดงออกด้วยความพยายามที่จะช่วยกันหาทางออกเพื่อยุติปัญหาสงครามที่เกิดขึน
๑๔

เสน่ห์ จามริก, พุทธศำสนำกับสิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
๒๕๓๑), หน้า ๓๗-๓๘.
๑๕
สันสิทธิ์ ชวลิตธ้ารง,รัฐศำสตร์ภำพกว้ำง, (กรุงเทพมหานคร : สวิชาญการพิมพ์,๒๕๔๖),หน้า ๗.
๑๖
พระธรรมธีรราชมหามุนี, (โชดก ญาณสิทฺธิ), วิปัสสนำญำณโสภณ, พิมพ์ครังที่ ๓, (กรุงเทพฯ : ศรี
อนันต์การพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๗๔ .
๑๗
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), กำรศึกษำเพื่อสันติภำพ, หน้า ๖.
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แล้ว และหาทางป้องกันสงครามไม่ให้เกิดขึนอีก โดยหาทางออกที่ท้าให้เกิดความพอใจด้วยกันทุก
ฝ่าย ทังฝ่ายผู้ชนะและผู้แพ้ เรียกว่าเป็นสภาพแห่งความสมานฉันท์”๑๘
ฉะนัน ศีล จึงเป็ นคุณธรรมส้าหรับวัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ท้าให้เกิดความ
เสมอภาคในการด้าเนิน ชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน คนหรือสังคมใดก็ตามตังมั่นอยู่ในศีลย่อมมีความ
ปลอดภัย ไม่หวาดระแวงกัน ไว้เนือเชื่อใจกัน ไม่เพลิดเพลินหลงเดินทางผิด ไม่ประมาทในคุณค่า
แห่งชีวิต ไม่รังแกรังเกียจเดียดฉันท์กัน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับสุภัททะว่า “ถ้าภิกษุมีความเป็นอยู่
โดยชอบแล้วโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ เมื่อถามว่าจะด้าเนินชีวิตอย่างไร ก็ทรงตอบว่าด้าเนิน
ชีวิตในแบบที่โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ ”๑๙ เพราะพระอรหันต์เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์หมดจด พระ
อรหันต์จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยทางสังคม
๕.ภำวนำ : รำกฐำนสันติภำพ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ๒๐ ได้ให้ความหมายของภาวนาว่า ภาวนา ๒ (การ
เจริญ, การท้าให้เกิดให้มีขึน, การฝึกอบรมจิตใจ : mental development) ๑.สมถภาวนา (การ
ฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ, การฝึกสมาธิ : tranquility development) ๒.วิปัสสนาภาวนา (การ
ฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามเป็นจริง, การเจริญปัญญา : insight development)
ภาวนาเป็นคุณธรรมที่สร้างสันติภาพให้เกิดขึนในสังคม เพราะเป็นการสยบกิเลสตัณหา
ภายในได้โดยสินเชิง ท้าให้จิตใจมีความสงบสุข นิ่ง เย็นเป็นสุขที่ไม่ต้องอาศัยอะไรปรุงแต่งหรือเสริม
เติมขึน พระธรรมปิฎกได้วิเคราะห์ไว้ว่า “สภาวะแห่งสันติภาพกับสภาวะแห่งนิพพานว่าเป็นสิ่ง
เดียวกัน ท่านได้นิยามสันติภาพไว้ว่า สันติ แปลว่า ความสงบ เป็นชื่อหนึ่งของพระนิพพาน คือ ค้าที่
ใช้แทนกันได้ สรุปว่า สันติ คือ นิพพานนั่นเอง”๒๑ ทางพุทธศาสนาเห็นว่านิพพานเป็นสภาวะที่ท้าให้
มนุษย์เกิดสันติภาพภายใน ซึ่งเป็นสันติภาพระดับสูงสุดในพุทธศาสนา เป็นสภาวะที่รู้แจ้งโลกและ
ชีวิต เข้าใจสภาพความเป็นจริง ปราศจากภาวะของความขัดแย้งและความรุนแรงทังภายในและ
ภายนอก “เป็นอิสรภาพ คือ หลุดพ้นจากความบีบคัน ท้าให้เกิดความสงบสุข ศานติ อิสรภาพ ความ
สงบ ความสุขและสันติภาพจึงเป็นเรื่องเดียวกัน อีกทังยังมีความหมายไปไกลสุดถึงนิพพาน คือ

๑๘

ชัชวาลย์ ชิงชัย, “สงครามกับการสร้างสันติภาพตามแนวพุทธ : ศึกษากรณีพระเจ้าพรหมทัตและราช
กุมารทีฆาวุ”, สำรนิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๔๙).
๑๙
พุทธทาสภิกขุ, กำรดำรงชีวิตที่ถูกต้อง, พิมพ์ครังที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หน้า
๒๑.
๒๐
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครังที่ ๑๒,
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ๒๕๔๖
๒๑
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), กำรศึกษำเพื่อสันติภำพ, พิมพ์ครังที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๕.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 177

ความหลุดพ้นเป็นอิสระโดยสินเชิง”๒๒ สันติภาพที่ปราศจากความขัดแย้งและความรุนแรงจึงมี
ความหมายกินความไปถึงความสงบภายนอกคือความไม่ขัดแย้งและความไม่รุนแรง รวมไปถึง
สันติภาพภายในคือการที่จิตสงบระงับจากกิเลสตัณหา ซึ่งเป็นสภาวะเดียวกับนิพพาน “นิพพานเป็น
สภาพที่ดับกิเลสและกองทุกข์ ภาวะที่เป็นสุขสูงสุด เพราะไร้กิเลสไร้ทุกข์ เป็นอิสรภาพสมบูรณ์”๒๓
ภาวนานี จัดเป็นสันติภาพภายในโดยแท้ เป็นสิ่งที่เกิดขึนจากจิตที่มีสันติภาพ ซึ่งเป็น
สันติภาพที่เกิดขึนจากจิตแล้วขยายออกไปสู่สันติภาพระดับอื่น เป็นพืนฐานของสันติภาพเชิงปัจเจก
“สันติภาพภายนอกเกิดมาจากสันติภาพภายในจิตใจ สันติภาพภายนอกไม่ว่าระดับใด สามารถ
เกิดขึนอย่างถาวรได้หากสมาชิกในสังคม ประเทศ หรือโลกมีจิตใจที่สงบ ใฝ่สันติ ภาวะจิตใจเชิงบวก
ที่เป็นปัจจัยเกือกูลต่อการสร้างสันติภาพภายนอก ความขัดแย้ง สงคราม การเบียดเบียน เข่นฆ่า
ทารุณ การกดขี่บังคับ เริ่มจากจิตใจ การป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเหล่านันจะต้องเริ่มจากการสร้าง
สันติภาพให้เกิดขึนภายในใจของทุกคน”๒๔ “สันติภาพระดับพืนฐานที่สุดคือความสงบ ความสงบ
ทางจิตใจก็ถือได้ว่าเป็นสันติภาพในแง่มุมหนึ่ง ความขัดแย้งในตัวบุคคลจะท้าให้บุคคลขาดความสงบ
ทางใจได้และในบางกรณีก็ท้าให้ขาดความสงบกับผู้อื่นด้วย”๒๕
พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า “สันติภาพไม่ควรละเลยมิติด้าน
ปรากฏการณ์ทางจิตใจ เพราะว่าสันติภาพที่แท้จริงต้องตังขึนจากจิตใจมนุษย์ก่อน”๒๖ สันติภาพ
ภายในระดับที่จิตสงบจึงจะท้าให้เป็นผู้ใฝ่สันติ ซึ่งเป็นสันติภาพในระดับที่ข่มจิตให้สงบ โดยอาศัย
กระบวนการฝึกหัดทางจิต ทางพุทธศาสนาเรียกว่ากระบวนการทางสมถะกรรมฐาน ซึ่งจะท้าให้เกิด
ความสงบทางจิต “ท้าให้เป็นผู้งดเว้น เว้นขาด ออก สลัดออก หลุดพ้น ไม่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะ
การบาดหมาง การแก่งแย่ง การวิวาท การมุ่งร้าย มีใจเป็นอิสระ (จากกิเลส) อยู่”๒๗ ความสงบระงับ
จากอุปธิ คือ กิเลส ความพัวพัน เหตุแห่งการเวียนเกิด ขันธ์ ๕ หรือสภาวะอันเป็นที่ตังที่ทรงไว้แห่ง
ทุกข์ ได้แก่ กาม กิเลส เบญจขันธ์ เป็นต้น สันติภาพประเภทนีจะลึกกว่าสันติภาพที่เกิดจากความ
สงบทางจิต เนื่องจากเป็นสันติภาพที่เกิดจากการรู้แจ้งสัจธรรม ซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่าการบรรลุ
อาสวักขยญาณ คือ ปัญญาที่สามารถท้าลายกิเลสอาสวะให้หมดไปโดยสินเชิง หรือเรียกอีกอย่าง

๒๒

ประเวศ วะสี, บนเส้นทำงชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบ้าน, ๒๕๕๔), หน้า ๘๙๗.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครังที่ ๑๖,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอส.อาร์พรินติง แมส โปรดักส์ จ้ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๖๖.
๒๔
พระมหานรงค์ กนฺตสีโล (อุ่นค้า), จุดเด่นของพระพุทธศำสนำ, (เชียงใหม่ : ทรีโอแอดเวอร์ไทซิ่ง
แอนด์ มีเดีย จ้ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๗๒.
๒๕
ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล, มนุษย์กับสันติภำพ, หน้า ๒๔.
๒๖
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), กำรศึกษำเพื่อสันติภำพ, หน้า ๖.
๒๗
ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๒๗๕-๒๗๖/๓๘๔.
๒๓
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หนึ่งว่าการบรรลุนิพพาน ซึ่งถือเป็นปัญญาขันสูงสุดในพุทธศาสนา “ตราบใดที่จิตบุคคลยังมีความ
โลภ ความโกรธ ความหลง เป็นเชือแห่งความขัดแย้งและสงคราม สันติภาพจะเกิดไม่ได้”๒๘
ภาวนา เป็นคุณธรรมสร้างสันติภาพในระดับความรู้แจ้ง คือจะท้าให้จิตมีเสรีภาพหรือ
อิสรภาพ (Freedom) หลุดพ้นจากรากเหง้าของกิเลส ภาวะนีในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง “วิ
มุติ คือ ความหลุดพ้น ความดับกิเลส ภาวะไร้กิเลส ไม่มีทุกข์เกิดขึน มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองจน
บรรลุธรรมชันสูงได้ เรียกว่า นิพพาน”๒๙
ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสันติภาพระดับถาวร หรือเป็นสันติภาพที่ไม่มีความ
ขัดแย้งทางจิตและปราศจากความรุนแรง และจะท้าให้เกิดสันติภาพทังทางปัจเจกชนไปถึงระดับ
สังคมด้วย “ท้าให้เกิดความสงบสุขทางจิต ทางวิญญาณ ทางสติปัญญา ที่เกิดจากการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับให้สูงขึนตามล้าดับของมนุษย์แต่ละคน ตังแต่การไม่ตกเป็นทาสของวัตถุ ไม่มีความเห็นแก่
ตัว จนในที่สุดถึงขันไม่มีกิเลสอาสวะใดๆ เหลืออยู่ในจิต คือ นิพพาน จัดเป็นสันติภาพทางธรรมะ”๓๐
ติช นัท ฮันห์ กล่าวว่า “ถ้าเราอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างมีสติ เราจะรู้ว่าต้องท้าอะไร และ
เราจะพยายามท้าสิ่งที่เป็นหนทางสู่สันติภาพ”๓๑
ฉะนัน ภาวนาถือว่า มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อชีวิต ไม่ใช่มีความส้าคัญเฉพาะกับมนุษย์
เท่านัน แต่ยังมีความส้าคัญขยายกว้างอย่างไม่มีขอบเขตไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นด้วย เพราะภาวนาสร้าง
สันติภาพแบบถาวรยั่งยืน จะท้าอย่างไรจึงจะเห็น คุณค่าและความส้าคัญของภาวนาเพื่อร่วมกัน
สร้างสันติภาพให้เกิดขึนได้อย่างแท้จริง โดยทั่วไปมนุษย์ส่วนใหญ่จะเห็นความส้าคัญของสันติภาพก็
ต่อเมื่ออยู่ในภาวะที่รู้สึกเดือดร้อนในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การขาดแคลนอาหารท้าให้คนเดือดร้อน
การก่อความรุนแรงท้าให้เกิดภาวะคุกคาม การเอารัดเอาเปรียบหรือขาดความยุติธรรมเท่านัน
สันติภาพจึงเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญในฐานะเป็นส่วนส้าคัญต่อชีวิต และเป็นความต้องการสากล
เพราะจะท้าให้เกิดความสงบสุขอย่างแท้จริง
๖.บทสรุป

หลั กภราดรภาพ หลักความเสมอภาค หลั กสั นติภ าพ พระพุทธเจ้าได้ว างรากฐานให้
มนุษย์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยผ่านหลักการที่เรียกว่า บุญกริยาวัตถุ ๓ คือ ๑.ทาน การให้ แบ่งปั้น
๒.ศีล ความสงบเรียบร้อย ๓.ภาวนา ความสงบสันติสุขร่มเย็น โดยได้ตรัสว่า “สุโข ปุญญัสสะ อุจ
จะโย” แปลว่า การสั่งสมบุญน้าความสุขมาให้
๒๘

พระมหามหรรถพงศ์ กวิว้โส (ศรีสุเมธิตานนท์), “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องสิทธิของ
จอนห์น ล็อค กับพุทธปรัชญาเถรวาท”.
๒๙
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ลักษณะแห่งพระพุทธศำสนำ, พิมพ์ครังที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หน้า ๓๒.
๓๐
คัทลียา รัตนวงศ์, “แนวคิดเรื่องสันติภาพของซัยยิด กุฏุบ”, หน้า ๓๒.
๓๑
ติช นัท ฮันห์, สันติภำพทุกย่ำงก้ำว, แปลโดย ประชา หุตานุวัตรและสุภาพร พงศ์พฤกษ์, พิมพ์ครังที่
๕, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๕๓), หน้า ๑๔๐.
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บุ ญ เป็ น ชื่ อ ของความสุ ข ผู้ ส ร้ า งบุ ญ สั่ ง สมบุ ญ ย่ อ มจะประสบความส้ า เร็ จ ได้ รั บ
ความสุขตามบุญกิริยาที่ได้สร้างเอาไว้ สั่งสมเอาไว้ เมื่อเกิดมามีชีวิตหนึ่ง ย่อมต้องพึ่งทังบุญเก่าและ
บุญใหม่ บุญเก่านี คือบุญที่ได้เคยท้าเคยสร้างไว้มาก่อน ดังที่ได้วิสัชนามงคลสูตร ๓๘ ประการแก่
เหล่าเทพยดาต่อหน้าท้าวสักกะเทวราช ข้อที่ ๕ว่า“ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตำ” แปลว่า ความเป็น
ผู้สร้างบุญไว้แต่ปางก่อน ผู้เคยสร้างบุญไว้ย่อมประสบความส้าเร็จได้โดยง่ายอย่างน่าอัศจรรย์ด้วย
อ้านาจบุญจัดสรร ดังค้าโบราณว่า คนเรานีเมื่อบุญเก่าคอยหนุน บุญใหม่คอยน้าพา ถือเป็นโชค
วาสนา ที่ป่วยก็จะหาย ส่วนที่เคยหน่ายก็กลับมารั ก หากบุญไม่น้าพา วาสนาไม่ช่วย ผู้ที่ป่วยก็หนัก
ผู้เคยรักกันก็มาหน่าย ฉะนัน ผู้มุ่งหวังความเจริญในการด้าเนินชีวิตต้องมีทังบุญเก่าหนุน บุญใหม่
สร้างเสริม
ชีวิตคนประกอบด้วยกายและใจ ชีวิตนีจะด้าเนินไปได้ก็ต้องมีทังอาหารกายและอาหารใจ
คอยหล่อเลียง ข้าวเป็นอาหารส้าหรับหล่อเลียงกาย บุญเป็นอาหารส้าหรับหล่อเลียงใจ ฉะนัน อยาก
ให้ชีวิตอิ่มทังกายอิ่มทังใจ จึงต้องบ้ารุงทังอาหารกายคือข้าว และอาหารใจคือบุญ
บุญนีมีหลายแบบหลายวิธีและหลายกอง ค้าโบราณกล่าวว่า กองบุญมีหลายแห่ง เหมือน
แกงหลายหม้อ พระท่านบอกว่ามีอานิสงส์ต่างกันไป เสมือนอาหารแต่ละชนิดก็ต่างรสชาติ และมี
คุณค่าทางโภชนาการต่างกัน สามารถเลือกท้าเลือกทานได้ตามอัธยาศัย บุญนีก็เช่นกันสามารถเลือก
ท้าเลือกสร้างได้ตามก้าลังของแต่ละคน
สังคมไทยสามารถท้าบุญแบบย่อได้ ๓ วิธี คือ ๑. ทาน ๒. รักษาศีล ๓. เจริญภาวนา แต่
เพื่อปลดเปลืองข้อกังวลใจในการท้าบุญของชาวพุทธ วิธีท้าบุญย่นลงเหลือเพียงสองแบบ คือแบบ
เสียสตางค์ กับ แบบไม่เสียสตางค์ ใน ๓ วิธีท้าบุญนัน มีเพียงข้อหนึ่งคือทาน เพียงข้อเดียวเท่านันที่
เสียสตางค์ ส่วนที่เหลือข้อ ๒ รักษาศีล และข้อ ๓ เจริญภาวนา ไม่ต้องเสียสตางค์ เป็นทางเลือกให้
ชาวพุทธได้ท้าตามอัธยาศัยและตามก้าลังของตนเอง ด้วยวิถีพุทธ วิถีไทยบนพืนฐานแห่งทาน ศีล
ภาวนาเช่นนี จึงท้าให้สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีงาม มั่งมีศรีสุข โชคดีมีสุข ร่มเย็นเป็นสุข อยู่ดีมีสุข
ตราบทุกวันนี
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ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย
พูลลำภ จันทร์เฉลิม
อำณัติ เดชจิต
พัชรินทร์ อยู่เย็น
บทคัดย่อ
สั ง คมไทยปั จ จุ บั น นอกจำกปั ญ หำวิ ก ฤติ ก ำรเมื อ งที ร้ ำ วลึ ก แล้ ว ปั ญ หำอื นๆ เช่ น
เศรษฐกิจ สังคมก็รุมเร้ำแทบทุกด้ำน นอกจำกนี้ สิงทีเป็นปัญหำแต่กลับถูกละเลยแล้วน่ำไปสู่ปัญหำ
อืนๆ ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม นันก็คือปัญหำด้ำนศีลธรรม ทีมีกำรล่วงละเมิด
ผิดศีลผิดธรรมจนกลำยเป็นสิงปกติเคยชิน แม้ปัจจุบันประเทศไทยได้มีพัฒนำกำรควำมก้ำวหน้ำ
มำกมำยด้ำนสังคมมีเทคโนโลยีสำรสนเทศทีทันสมัย มีกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรทีง่ำยขึ้น ด้ำน
เศรษฐกิจ มีควำมเจริญเติบโตทำงรำยได้ สินค้ำมี กำรกระจำยตัวไปสู่ชนบทอย่ำงกว้ำงขวำง ระบบ
กำรศึกษำเข้ำถึงประชำชนในชนบทอย่ำงทัวถึง และได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำมำกกว่ำในอดีต แต่
ในทำงตรงกันข้ำม สังคมไทยกลับพบปัญหำมำกมำย คุณภำพชีวิตตกต่ำ ประชำชนไม่มีควำมสุข อยู่
ในภำวะเครียด สังคมอยู่ท่ำมกลำงควำมขัดยัง ด้ำนศีลธรรม มีกำรละเมิดศีล ๕ มำกขึ้น มีกำร
เบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินของผู้อืน กำรทุจริตคอรัปชัน ปัญหำกำรหย่ำร้ำง ครอบครัวแตกแยก
ควำมรู้สึกหวำดระแวง หลอกลวงกัน สิงเสพติดมีทัวไป ดังทีได้ปรำกฏตำมข่ำวในแต่ละวัน ควำม
ขัดแย้งทำงกำรเมือง ล้วนเป็นสัญญำณบ่งชี้ว่ำสังคมไทยตกอยู่ในควำมหวำดระแวง คอยหำวิธีกำร
ป้องกันควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง ปัญหำควำมเสือมถอยทำงศีลธรรมของคน
ไทยตำมทีปรำกฏในสังคม
กำรทีมหำเถรสมำคมได้น่ำหลักศีล ๕ ซึงถือว่ำเป็นมนุษยธรรมอันเป็นหลักธรรมส่ำหรับ
ค้่ำจุนชีวิต มำเสริมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและประชำสังคม ย่อม
เป็นนิมิตหมำยแห่งควำมปรองดองสมำนฉันท์อย่ำงแท้จริง
คำสำคัญ: ศีล ๕, แนวทำงสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์
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ABSTRACT
Nowadays, apart from political crisis. Thailand has more serious issues
such as; economic recession, social problems and dissension. Yet, all the problems
are all concerned except unethical. Even though, Thailand has developed in many
ways. Information Technology which can be easier to serve more information on
the internet. Furthermore, the economic growth and people income are increasing.
Product are speared to rural and everyone to be educated more than the past. On
the other hand, Thailand faced many problems; low quality of life, unhappy
people, stressful and social amid controversy of moral. Abuse of five precepts is
increased; affliction to others, corruption, divorce and drugs. This shows that
Thailand has to observe the five precepts. For that reason, Sangha Supreme Council
persuade five precepts for Buddhism to observe the precepts. Because observing
the Five Precepts is a way to gain mastery of mind. Still, it is the way to
compromise between public sector and civil society.
Keywords: Five Precepts, method to achieve unanimity
๑.บทนำ

สถำนกำรณ์ สั ง คมไทยทีตกอยู่ ภ ำยใต้ ส ภำวกำรณ์ของปั ญหำทีรุ มเร้ ำมำกมำย ควำม
ขัดแย้งตึงเครียด เกิดเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ วิกฤติกำรเมือง กำรใช้ควำมรุนแรง ประชำชนรวมกลุ่ม
ชุมนุมและเผชิญหน้ำกัน มีกำรบำดเจ็บและเสียชีวิต เหตุกำรณ์ควำมแตกแยกทียืดเยื้อมำเป็นเวลำ
หลำยปีนี้ได้สังสมจนกลำยเป็นบำดแผลทีร้ำวลึกของคนในสังคมไทยอย่ำงทีไม่เคยปรำกฏมำก่อน
รัฐบำลจึงมีเป้ำหมำยและภำรกิจทีจะยุติสถำนกำรณ์ กำรเผชิญหน้ำอันน่ำไปสู่ควำมขัดแย้งรุนแรง
มุ่งสร้ำงเสถียรภำพและควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชำชน ได้มีนโยบำยกำรสร้ำง
ควำมปรองดอง สมำนฉันท์ ดังนี๑้
๑. กำรสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจ ปัจจัยส่ำคัญทีสุดในกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์
และกำรผลักดันกำรปฏิรูป ให้บรรลุผลส่ำเร็จ คือ กำรสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนในเรือง
ต่ำง ๆ ทีส่ำคัญ และอยู่ในควำมสนใจของประชำชนอย่ำงต่อเนือง
๒. กำรจัดกิจกรรมเพือสร้ำงบรรยำกำศควำมปรองดอง ส่งเสริม ควำมสำมัคคีสมำนฉันท์
ในพื้นทีผ่ำนกลไกระดับจังหวัด อ่ำเภอ ท้องถิน รัฐบำลได้จัดกิจกรรมเพือให้เกิดบรรยำกำศลดควำม
ตึงเครียด เผชิญหน้ำของคู่ขัดแย้ง และคนในสังคมทีเห็นต่ำง ให้สำมำรถกลับมำด่ำรงชีวิตในสังคม

๑

แนวทำงสร้ ำ งควำมปรองดองสมำนฉั น ท์ (ออนไลน์ ) แหล่ ง ข้ อ มู ล :
th/acrobat/ payut_ report1_ 16.pdf (๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๐)

http://www.soc.go.
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ร่วมกันตำมวิถีชีวิตขนบธรรมเนียม ประเพณีของคนไทยด้วยกำรจัดงำนประเพณีกำรจัดกิจกรรมทำง
ศำสนำรวมถึงกิจกรรมพัฒนำต่ำงๆ
๓. กำรส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชำธิปไตยเพือเสริมสร้ำงควำมปรองดอง สมำนฉันท์ จัด
อบรมแกนน่ำอำสำสมัครต้นแบบประชำธิปไตย
๔. กำรแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนทีได้จำกเวทีเสวนำ จัดเวทีเสวนำเพือ
รวบรวมข้อมูลและแก้ไขปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชนทีจังหวัดและอ่ำเภอ
๕. กำรจัดกำรข้อร้องเรียนของศูนย์ด่ำรงธรรม รัฐบำลให้ควำมส่ำคัญแก่กำรเปิดช่องทำง
ให้ประชำชนได้ร้องเรียน แจ้งปัญหำควำมเดือดร้อน ทุกข์ยำก กำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรมในด้ำน
ต่ำง ๆ อันเป็นสำเหตุส่ำคัญประกำรหนึงแห่งปัจจัย ควำมขัดแย้งของสังคม
๖. กำรด่ำเนินกิจกรรมร่วมกับศูนย์ปรองดองสมำนฉันท์เพื อกำรปฏิรูป รัฐบำลโดย
กระทรวงมหำดไทยได้ร่วมกับกองอ่ำนวยกำรรักษำควำมมันคงภำยใน รำชอำณำจักร (กอ.รมน.)
ภำยใต้ภำรกิจของศูนย์ปรองดองสมำนฉันท์เพือกำรปฏิรูป
๗. กำรด่ำเนินกำรเยียวยำด้ำนกำรเงินตำมหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับ ผลกระทบจำก
เหตุกำรณ์ควำมรุนแรงทำงกำรเมือง ปี๒๕๕๖-๒๕๕๗ รัฐบำลตระหนักดีว่ำกระบวนกำรเยียวยำเป็น
เงือนไขส่ำคัญในกำรสร้ำงควำมปรองดอง และมีผลในกำรป้องกันเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในอนำคต
๘. กำรด่ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะเพือกำรปฏิรูป เรืองแนวทำงกำรสร้ำง ควำม
ปรองดองของสปฏิรูปแห่งชำติ รัฐบำลให้ควำมส่ำคัญแก่ข้อเสนอของทุกภำคส่วนเกียวกับแนวทำงใน
กำรสร้ำงควำมปรองดอง รวมถึงรำยงำนของคณะกรรมกำรศึกษำแนวทำงสร้ำงควำมปรองดองของ
สภำปฏิรูปแห่งชำติ
ทั้งนี้ เพือให้ประเทศไทยมีควำมเป็นปึกแผ่น สมัครสมำนสำมัคคีปรองดองกัน ไม่มีควำม
หวำดระแวงต่ อกัน อยู่ กัน อย่ ำงพี น้ อ งดัง ทีเคยมี มำในอดีต ภำรกิ จในกำรสร้ ำงควำมปรองดอง
สมำนฉันท์จึงต้องได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชนและจำกทุกภำคส่วน โดยขับเคลือนไปพร้อมๆ
กัน
๒.เมื่อวิกฤตศรัทธำในศีลห้ำ ปัญหำอื่นๆจึงพลอยวิกฤต
เมือกล่ำวถึงปัญหำสังคมไทยนั้น นอกจำกปัญหำวิกฤติกำรเมืองทีน่ำไปสู่ควำมขัดแย้ง
แบบร้ำวลึกแล้ว ยังมีปัญหำอืนๆอีกมำกมำย โดยเฉพำะปัญหำด้ำนศีลธรรม ทีมีกำรล่วงละเมิดผิดศีล
ผิดธรรมจนกลำยเป็ นสิ งปกติเคยชิน แม้ปัจจุบันประเทศไทยได้มีพัฒ นำกำรควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศทีทันสมัย มีกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรทีง่ำยขึ้น ควำมเจริญได้กำรกระจำยตัว
ไปสู่ชนบทอย่ำงกว้ำงขวำง ระบบกำรศึกษำเข้ำถึงประชำชนในชนบทอย่ำงทัวถึง และได้รับโอกำส
ทำงกำรศึกษำมำกกว่ำในอดีต แต่ในทำงตรงกันข้ำม สังคมไทยกลับพบปัญหำมำกมำย คุณภำพชีวิต
ตกต่ำ ประชำชนไม่มีควำมสุข อยู่ในภำวะเครียด สังคมอยู่ท่ำมกลำงควำมขัดยัง ด้ำนศีลธรรม มีกำร
ละเมิดศีล ๕ มำกขึ้น มีกำรเบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินของผู้อืน กำรทุจริตคอรัปชัน ปัญหำกำร
หย่ำร้ำง ครอบครัวแตกแยก ควำมรู้สึกหวำดระแวง หลอกลวงกัน สิงเสพติดมีทัวไป ดังทีได้ปรำกฏ
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ตำมข่ำวในแต่ละวัน ควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง ล้วนเป็นสัญญำณบ่งชี้ว่ำสังคมไทยตกอยู่ในควำม
หวำดระแวง คอยหำวิธีกำรป้องกันควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง ปัญหำควำม
เสือมถอยทำงศีลธรรมของคนไทยตำมทีปรำกฏในสังคม โดยเฉพำะปัญหำสิงเสพติด สุรำยำเมำ ซึง
เป็นเหตุให้เกิดก่อกำรทะเลำะวิวำท ท่ำร้ำยร่ำงกำยและชีวิต สุรำยำเมำเป็นทำงน่ำไปสู่อบำยมุข เป็น
สำเหตุหลักของควำมประมำทก่อให้เกิดอุบัติเหตุจำกกำรขับขี เป็นเหตุสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ปัญหำกำรหย่ำร้ำงอันเกิดจำกหลงระเริงไปนอกบ้ำน ท่ำให้ครอบครัวแตกแยก ท่ำให้กำรหย่ำร้ำงของ
คนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ปัญหำกำรประพฤตินอกใจกัน นอกจำกนี้ กำรฆ่ำข่มขืนทีปรำกฏตำมหน้ำ
หนังสือพิมพ์แทบทุกวัน ไม่เว้นแม้แต่กำรกระท่ำช่ำเรำทั้งเด็กหญิงเด็กชำย จนท่ำให้ประเทศไทยตก
อยู่ในสถำนกำรณ์ขำดศีลธรรม อีกทั้งปัญหำกำรคดโกง ไม่ว่ำจะเป็นล่อลวงทรัพย์ ปล้นชิง หรือทุจริต
จำกโครงกำรของแผ่นดิน กำรคดโกงในระดับประเทศ ประเทศไทยติดอันดับภำพลักษณ์คอรัปชัน
โลก
จำกกรณีดังกล่ำวนี้ ชี้ให้เห็นถึงกำรไม่รักษำศีล ๕ ของคนไทย ทีนับวันจะมีมำกขึ้น หำก
จับเอำหลักทำงศีลธรรมโดยเอำศีล ๕ เป็นเกณฑ์ ประเทศไทยของเรำเป็นประเทศทีปัจจุบันมีกำร
ล่วงละเมิดศีล ๕ มำก จนแทบพูดได้ว่ำประเทศไทยเป็นประเทศไร้ศีล อยู่กันอย่ำงหวำดระแวง ไม่มี
ควำมปลอดภัย ไม่มีควำมเป็นพีเป็นน้อง ก่ำลังเผชิญกับวิกฤติควำมเสือมถอยด้ำนคุณธรรม และ
จริยธรรม
คนไทยเมือเข้ำวัดท่ำบุญจะรับศีลจำกพระสงฆ์เป็นประจ่ำ แต่กำรรักษำศีล ๕ เป็นประจ่ำ
ให้ครบทุกข้อนั้นนับว่ำน้อย กำรรักษำศีลจะมีเป็นพิเศษก็แต่ช่วงเข้ำพรรษำในวันพระหรือ ทีเรียกว่ำ
วันธรรมสวนะเท่ำนั้น แต่ส่วนใหญ่ก็รักษำศีลหรือปฏิบัติตำมหลีกศีล ๕ เป็นแบบนำนๆครั้ง เป็นทีน่ำ
สังเกตว่ำ พิธีท่ำบุญต่ำง ๆ จะเริมด้วยกำรสมำทำนรักษำศีล ๕ ตลอด และธรรมเนียมนิยมหรือ
ประเพณีชำวพุทธไทยมีกำรเข้ำวัดปฏิบัติธรรมเสมอ แต่ศีล ๕ ทีรับไปจำกพระสงฆ์นั้น ชำวพุทธยัง
ขำดกำรน่ำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ่ำวัน ทั้งทีปัญหำกำรประพฤติผิดในศีล ๕ เป็นบำป
ก่อให้เกิดเวรกรรม สร้ ำงปั ญหำมำกมำย แต่คนไทยก็ยังมีกำรละเมิดเป็นประจ่ำเคยชิน เป็นสิ ง
สะท้อนให้เห็นวิกฤติศรัทธำในกำรปฏิบัติตำมหลักศีล ๕ ในสังคมไทย
๓.มนุษย์ธรรมกับสังคมมนุษย์
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (Social animal) ทีด่ำเนินชีวิตกันเป็นหมู่ เป็นพวกหรือเป็นกลุ่ม
กำรแสดงปฏิสัมพันธ์กัน (Interaction) ต่อกันของบุคคลในสังคมเพือให้ได้มำในสิงทีต้องกำรนั้น จึง
เป็นเรืองทีพบเห็นได้อยู่ตลอดเวลำ กำรปฏิสัมพันธ์ทีสังคมมนุษย์มีต่อกันนี้อำจเป็นทั้งลบและบวก
ประเดี๋ ย วดี ป ระเดี๋ ย วร้ ำ ย มั ก ปรำกฏตำมอำรมณ์ รั ก โลภ โกรธ หลง ชิ ง ชั ง ดั ง นั้ น มนุ ษ ย์ จึ ง
จ่ำเป็นต้องมีธรรมประจ่ำใจ หรือทีเรียกว่ำ มนุษยธรรม
ศีล ๕ จัดเป็นมนุษยธรรม คือธรรมประจ่ำใจมนุษย์ หรือ ธรรมทีท่ำให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที
สมบูรณ์ ได้แก่ กำรรักษำ ศีล ๕ ซึงถือว่ำ เป็นหลักประพฤติมำตรฐำนอย่ำงต่ำ ทีสุดของมนุษย์ จึง
กล่ำวได้ว่ำสังคมไทยในอดีตทีด่ำเนินชีวิตด้วยวิถีไทยวิถีพุทธ มีควำมเป็นอยู่ทีเรียบง่ำย ไม่นิยมควำม
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ขัดแย้ง ชอบสนุกสนำน มีน้่ำใจเสียสละแบ่งปันเพรำะมีศีล ๕ เป็นกรอบชีวิต ท่ำให้อยู่ร่วมกันด้วย
ควำมสงบร่มเย็นเป็นทีชืนชมของคนต่ำงชำติ ต่ำงศำสนำ และแสดงให้เห็นว่ำ ศีล ๕ เป็นหลักสำกล
ของกำรประพฤติปฏิบัติทีท่ำให้สังคมมนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข
ตั้งแต่ค รั้ ง สุ โ ขทั ย เป็ น รำชธำนีเ ป็นต้ นมำถึ งปั จจุ บัน ประชำกรในประเทศไทยนั บ ถื อ
พระพุทธศำสนำกว่ำ ๙๐ % พระพุทธศำสนำเป็นเครืองยึดเหนียวจิตใจของคนไทยมำเป็นเวลำอันช้ำ
นำน หลักค่ำสอนของพระพุทธศำสนำ นั้นมุ่งส่งเสริมให้มีกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล และกำรอยู่ร่วมกัน
อย่ำงสันติสุข มีกำรอบรมปลูกฝังศีลธรรมจำกรุ่นปู่ย่ำสู่ลูกหลำน โดยอำศัยวัดเป็นศูนย์กลำงกำร
ฝึกอบรมทั้งด้ำนพฤติกรรมกำรกระท่ำทำงร่ำงกำยและจิตใจ ให้ละชัวกลัวบำป มีหิริโอตตัปปะ ไม่ท่ำ
บำป สร้ำงสมคุณงำมควำมดี ท่ำจิตใจให้ผ่องใส ให้อยู่ร่วมกันอย่ำงมีไมตรีจิต โดยยึดหลักศีล ๕ ที
เรียกว่ำ เบญจศีล เป็นแนวทำงเบื้องต้นเป็นคุณธรรมส่ำหรับขัดเกลำนิสัยใจคอให้มนุษย์มีควำม
ประณีตยิงขึ้นมีควำมประพฤติ และกำรกระท่ำทีดีงำมรู้จักยับยั้งช่ำงใจ จะกระท่ำ จะพูด จะคิด ก็
ต้องไตร่ตรองให้รอบคอบดีเสียก่อน ถ้ำสังคมขำดกำรควบคุมด้วยศีล ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อืนด้วย
กำยบ้ำง ทำงทรัพย์สินบ้ำง มนุษย์จะรู้สึกหวำดหวัน สะพรึงกลัวไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ถ้ำ
สังคมควบคุมด้วยศีลไม่ประทุษร้ำยกัน ด้วยกำย วำจำสังคมของเรำจะน่ำอยู่ ดังนั้น ศีล แปลว่ำ
ปกติ เย็น ระเบียบวินัย เป็นต้น กล่ำวคือ ผู้มีศีลต้องมีกำยวำจำและใจเย็นสบำยไม่เร่ำร้อนด้ วย
รำคะ โทสะ และโมหะ เป็นผู้มีกำยสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ศีล ๕ จึงเป็นข้อปฏิบัติทีมี
ประโยชน์ต่อสังคมจึงจ่ำเป็นต้องเข้ำใจในศีล ๕ เพือเป็นประโยชน์แก่คนรักษำเอง และเพือควำมสงบ
สุขของสังคม
ในกำรนี้ ฝ่ำยศำสนจักร คณะสงฆ์โดยมหำเถรสมำคมได้สนองนโยบำยของรัฐบำล ได้ออก
ระเบียบว่ำด้วยกำรด่ำเนินงำนโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ พ.ศ.๒๕๕๗๒ ให้หมู่บ้ำนทีจัดตั้งขึ้นตำม
ลักษณะกำรปกครองท้องที ให้มีกำรรักษำศีล ๕ โดยมีคณะกรรมกำรระดับต่ำงๆคอยรับผิดชอบดูแล
ซึงลงนำมโดยสมเด็จพระมหำรัชมังคลำจำรย์ ผู้ปฏิบัติหน้ำทีสมเด็จพระสังฆรำช ประธำนกรรมกำร
มหำเถรสมำคมในเวลำนั้น นอกจำกนี้ ยังมีค่ำสังแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ่ำนวยกำรโครงกำรสร้ำง
ควำมปรองดองสมำนฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ “หมู่บ้ำนรักษำศีล ๕” ทั้งนี้ เพือ
สนองนโยบำยรัฐบำลทีมุ่งสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรมในสังคมไทย
๔.ควำมหมำยและสำระสำคัญของศีล
“ศีล” (Morality) ตำมควำมหมำย ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกำย พระสำรีบุตร ได้ให้
ควำมหมำยไว้ว่ำ ศีล คือ เจตนำเป็นศีล เจตสิกเป็นศีล ควำมส่ำรวมเป็นศีล ควำมไม่ก้ำวล่วงเป็นศีล๓
“ศีล” (Morality) ตำมควำมหมำยใน คัมภีร์วิสุทธิมรรค หมำยถึง “ธรรมทั้งหลำยมี
เจตนำเป็นต้น ของบุคคลผู้เว้นจำกโทษมีปำณำติบำตก็ดี ของบุคคลผู้บ่ำเพ็ญวัตรปฏิบัติก็ดีเป็นศีล”๔
๒
๓

ประกำศแถลงกำรณ์คณะสงฆ์ เล่มที ๑๐๒ ตอนที ๖, ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๕๗
ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๘๙/๓๔.
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“ศีล” (Morality) ตำมควำมหมำยใน พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.๒๕๔๒
ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ “ศีล” คือ ข้อปฏิบัติทีก่ำหนดกำรปฏิบัติทำงกำย วำจำทำงพระพุทธศำสนำ
เช่น ศีล ๕ ศีล ๘ ควำมประพฤติทีดี๕
“ศีล” (Morality) ตำมควำมหมำยใน พจนำนุกรมพุทธศำสน์ฉบับประมวลศัพท์ หมำยถึง
ควำมประพฤติดีทำงกำย และวำจำ หรือกำรรักษำกำยและวำจำให้เรียบร้อยให้ตั้งอยู่ในควำมดีงำม
รักษำปรกติตำมระเบียบวินัยให้ปรกติ มีกำรงำนทีสะอำดปรำศจำกโทษเป็นควำมสุจริตทำงกำย และ
วำจำและอำชีพ๖
“ศีล” (Morality) ลักษณะของศีล ๕ หมำยถึง ควำมส่ำรวมทำงกำยวำจำ หรือแปลว่ำ
ลักษณะควำมเป็นปรกติ คือ กำรไม่ประพฤติผิดทำงกำย และวำจำ เป็นควำมมีระเบียบวินัย
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับส่ำหรับควบคุมประพฤติทำงกำยของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงำมเป็นแบบแผน
อันหนึงอันเดียวกัน จะได้อยู่ร่วมกันด้วยควำมสุขสบำย ไม่กระทบกระทังซึงกันและกัน ให้ห่ำงจำก
ควำมชัวร้ำยทั้งหลำย กำรอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่ำ ถ้ำขำดระเบียบวินัย ต่ำงคนต่ำงท่ำตำมอ่ำเภอใจ
ควำมขัดแย้ง และลักลันก็จะเกิดขึ้น ยิงมำกคนก็ยิงมำกเรือง ไม่มีควำมสงบสุข กำรงำนทีท่ำก็จะเสีย
ผล๗
ศีล มีฐำนะเป็นวินัยส่ำหรับทุกคน เพือไต่เต้ำไปหำควำมดีงำมสูงสุดในพระพุทธศำสนำ
คือ เป็นรำกฐำนของสมำธิ และปัญญำ ดังนั้น ลักษณะของศีล ๕ ก็คือ๘ กำรประพฤติชอบทีเป็นกุศล
คือกำรไม่ล่วงละเมิดทำงกำยวำจำ มีดังต่อไปนี้ คือ
(๑) ปำณำติบำต เวรมณี หมำยถึง เจตนำงดเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ ควำมประพฤติหรือกำร
ด่ำเนินชีวิตของตนโดยไม่เบียดเบียนชีวิตร่ำงกำยของผู้อืนสัตว์อืน แต่เป็นผู้มีใจประกอบด้วยเมตตำ
กรุณำ มีควำมรักควำมหวังดีต่อกันเป็นพื้นฐำน
(๒) อทินนำทำนทำนำ เวรมณี หมำยถึง เจตนำงดเว้นจำกกำรถือเอำสิงของทีเจ้ำของมิได้
ให้ด้วยอำกำรแห่งกำรขโมย มีควำมประพฤติหรือกำรด่ำเนินชีวิตของคนโดยไม่เบียดเบียนทรัพย์สิน
และไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ของผู้อืน ด้วยกำรลักขโมย เป็นต้น แต่เป็นกำรด่ำเนินชีวิตโดยสุจริตยุติธรรม
หำเลี้ยงชีพโดยชอบ เรียกว่ำ สัมมำอำชีวะ

๔

พระพุทธโฆษำจำรย์, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (อำจ อำสภมหำ
เถร), พิมพ์ครั้งที ๔, (กรุงเทพมหำนคร : บริษัทประยูรวงค์พริ้นติ้ง จ่ำกัด, ๒๕๔๖), หน้ำ ๖.
๕
พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน, พิมพ์ครั้งที ๑, (กรุงเทพมหำนคร : บริษัทนำนมีบุ๊คพับลิเคชัน
จ่ำกัด, ๒๕๔๖), หน้ำ ๑๑๐๓.
๖
พระเทพเวที (ประยุตธ์ ประยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสน์ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที ๔,
(กรุงเทพมหำนคร : ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์, ๒๕๓๑), หน้ำ ๒๙๒.
๗
ฐำนวุฑโฒภิกขุ, มงคลชีวิตฉบับธรรมทำยำท, (หนังสืออนุสรณ์งำนฌำปนกิจคุณแม่ อำเตียง แช่จิว ๓
มิถุนำยน ๒๕๓๓), หน้ำ ๗.
๘
พระเทพปริยัติเมธี, หลักกำรพัฒนำตน, (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์เลียงเชียง, ม.ป.ป), หน้ำ ๑๗.
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(๓) กำเมสุ มิจฉำจำรำ เวรมณี หมำยถึง เจตนำงดเว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำมซึงเป็น
ควำมประพฤติ หรือกำรด่ำเนินชีวิตของตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อืนในทำงคู่ครอง ไม่ละเมิดสิทธิ์ใน
บุคคลผู้เป็นทีรักของผู้อืน รวมทั้งไม่ผิดประเวณีทำงเพศ ไม่ประพฤตินอกใจคู่ครองของตนเองมีใจ
มันคงในคู่ครองของตน สำมำรถควบคุมอำรมณ์ในเรืองเพศได้
(๔) มุสำวำทำ เวรมณี หมำยถึง เจตนำงดเว้นจำกกำรพูดเท็จ คือ มีควำมประพฤติหรือ
กำรด่ำเนินชีวิตทีปรำศจำกกำรเบียดเบียนผู้อืนด้วยวำจำทีเป็นเท็จหลอกลวง อันเป็นสำเหตุตัดรอน
หรือท่ำลำยประโยชน์ของผู้อืนแต่มีควำมซือสัตย์ มีสัจจะ รักษำสัจจะ พูดแต่ค่ำจริง ค่ำมีประโยชน์
ค่ำสมำนฉันสำมัคคี เป็นต้น
(๕) สุรำเมระยะมัชชะปะมำทัฏฐำนำ เวรมณี หมำยถึง เจตนำงดเว้นจำกของมึนเมำ คือ
สุรำเมรัย อันเป็นทีตั้งแห่งควำมประมำท คือ ควำมประพฤติ หรือกำรด่ำเนินชีวิตทีปรำศจำกกำร
เบียดเบียนตนเอง ด้วยกำรดืม กำรสูบ ฉีด สิงทีเป็นพิษให้โทษแก่ร่ำงกำย คือเป็นยำเสพติดทุก
ประเภท อันเป็นเหตุให้เกิดควำมประมำทพลำดพลั้ง เกิดควำมมัวเมำ เสียสติสัมปชัญญะ และท่ำให้
เสียคุณภำพควำมเป็นคน แต่มีสติระวังตัวมิให้ติดสิงเสพติดเหล่ำนั้นๆ ทั้งสำมำรถควบคุมจิตใจ
ควบคุมอำรมณ์มิให้ตกเป็นทำสของสิงเสพติดทั้งหลำยด้วย๙
ตำมหลักของพระพุทธศำสนำ “ศีล” (Morality) คือ กำรควบคุมรักษำอำกำรทีแสดงออก
ทำงกำย ทำงวำจำให้เป็นปกติเรียบร้อย ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้แก่ตนเอง และสังคมส่วนรวม คือ
ไม่ท่ำตัวเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคม และสิงแวดล้อม กล่ำวอีกนัยหนึงคือ เป็นคนมีศีลธรรม หรือ
มนุษยธรรม มีธรรมคุณเป็นสมบัติ มีควำมสมบูรณ์แห่งศีล คือ ควำมไม่ล่วงละเมิดทำงกำย ควำมไม่
ล่วงละเมิดทำงวำจำ ควำมไม่ล่วงละเมิดทำงกำย และวำจำ นี้ เรียกว่ำควำมสมบูรณ์แห่งศีล ศีลสังวร
แม้ทั้งหมดก็เรียกว่ำ ควำมสมบูรณ์แห่งศีล๑๐ ศีลนั้นจึงมีคุณเป็นอันมำก มีควำมไม่เดือดร้อน เป็น
อำนิสงส์ ศีลมีควำมไม่เดือดร้อนเป็นผล ๑๑ ย่อมประสบควำมเย็นกำย เย็นใจ เหมือนบุรุษสตรีช่ำระ
สนำนกำยเรียบร้อยแล้ว ได้นังพัก ณ ร่มไทรใหญ่ย่อมเยือกเย็นฉันใดก็ฉันนั้น๑๒
(๑) อำนิสงส์ของกำรรักษำศีลข้อที ๑ คือ (กำรไม่ท่ำปำณำติบำต) ย่อมได้รับอำนิสงส์ถึง
๒๓ ประกำร มีคุณำนิสงส์ ล้วนแต่น่ำพอใจ ล้วนแต่ท่ำให้สุขใจ มีดังต่อไปนี้ คือ ๑) บริบูรณ์ด้วย
อวัยวะ คือไม่พิกลพิกำร ๒) มีกำยสูง และสมส่วน ๓) สมบูรณ์ด้วยควำมคล่องแคล่ว ๔) เป็นผู้มีเท้ำ
ประดิษฐำนลงด้วยดี ๕) เป็นผู้สดใสรุ่งเรือง ๖) เป็นคนสะอำด ๗) เป็นคนอ่อนโยน ๘) เป็นคนมี
ควำมสุข ๙) เป็นคนแกล้วกล้ำ ๑๐) เป็นคนมีก่ำลังมำก ๑๑) มีถ้อยค่ำสละสลวยเพรำะพริ้ง ๑๒) มี
บริวำรมิได้พลัดพรำกจำกตน ๑๓) เป็นคนไม่สะดุ้งตกใจกลัว ๑๔) ข้ำศึกศัตรูท่ำร้ำยมิได้ ๑๕)ไม่ตำย
๙

ไสว มำลำทอง, กำรศึกษำจริยธรรม สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษำ นักบริหำร นักปกครอง และ
ประชำชนผู้สนใจทั่วไป, พิมพ์ครั้งที ๑, (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์กำรศำสนำ, ๒๕๔๒), หน้ำ ๑๐๙.
๑๐
อภิ. สฺง. (ไทย) ๓๔/๑๓๗๐/๓๔๑.
๑๑
สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (อำจ อำภฺมหำเถระ), วิสุทธิมรรค, หน้ำ ๑๐.
๑๒
วสิน อินทสระ, สำระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค, หน้ำ ๖.
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ด้วยควำมเพียรของผู้อืน ๑๖) มีบริวำรหำทีสุดมิได้ ๑๗) รูปสวย ๑๘) ทรวดทรงสมส่วน ๑๙) ป่วยไข้
น้อย ๒๐) ไม่มีเรืองเสียใจ ๒๑) เป็นทีรักของชำวโลก ๒๒) ไม่พลัดพรำกจำกสิงทีรัก ๒๓) มีอำยุยืน
(๒) อำนิสงส์ผู้รักษำศีลข้อที ๒ คือ (อทินนำทำน) ผู้รักษำย่อมได้รับอำนิสงส์ถึง ๑๑
ประกำร คือ ๑) มีทรัพย์มำก ๒) มีทรัพย์ได้ง่ำย ๓) ได้โภคทรัพย์ไม่สิ้นสุด ๔) โภคทรัพย์ทียังไม่ได้ก็
ย่อมได้ ๕) โภคทรัพย์ทีได้ไว้แล้วก็ยังยืน ๖) หำสิงทีปรำรถนำได้อย่ำงรวดเร็ว ๗) สมบัติปรำศจำกภัย
พิบัติต่ำงๆ ๘) หำทรัพย์ได้โดยไม่ถูกแบ่ง ๙) ได้โลกุตระทรัพย์ ๑๐) ไม่เคยรู้ ไม่เคยได้ยินค่ำว่ำไม่มี
๑๑) อยู่ทีไหนก็เป็นสุข
(๓) อำนิสงส์ผู้รักษำศีลข้อ ๓ คือ (ไม่ท่ำชู้กับคู่ครองของผู้อืน) ได้รับอำนิสงส์ผลถึง ๒๐
ประกำร คือ ๑) ไม่มีข้ำศึกศัตรู ๒) เป็นทีรักแห่งชนทัวไป ๓) หำเครืองอุปโภค บริโภคได้ง่ำย ๔)
หลับก็เป็นสุข ๕) ตืนก็เป็นสุข ๖) พ้นภัยในอบำย ๗) ไม่ต้องเกิดเป็นหญิงหรือกะเทยอีก ๘) ไม่โกรธ
ง่ำย ๙) ท่ำอะไรก็ท่ำได้ โดยเรียบร้อย ๑๐)ท่ำอะไรก็ท่ำโดยเปิดเผย ๑๑) คอไม่ตก คือ มีสง่ำ ๑๒)
หน้ำไม่ก้ม คือ มีอ่ำนำจ ๑๓) มีแต่เพือนรัก ๑๔) มีอินทรีย์ ๕ บริบูรณ์ ๑๕) มีลักษณะบริบูรณ์ ๑๖)
ไม่มีใครรังเกียจ ๑๗) ไม่ต้องเหน็ดเหนือย หำกินง่ำย ๑๘) อยู่ทีไหนก็เป็นสุข ๑๙) ไม่ต้องกลัวภัยจำก
ใคร ๒๐) ไม่ค่อยพลัดพรำกจำกของทีรัก
(๔) อำนิสงส์ ผู้รักษำศีลข้อที ๔ คือ (เว้นจำกำรพูดปด พูดหลอกลวง ปลิ้นปล้อน) ย่อม
ได้รับอำนิสงส์ ๑๔ ประกำร คือ ๑) มีอินทรีย์ ๕ ผ่องใส ๒) มีวำจำไพเรำะสละสลวย ๓) มีไรฟันอัน
เสมอชิด บริสุทธิ์ ๔) ไม่อ้วนเกินไป ๕) ไม่ผอมเกินไป ๖) ไม่ต่ำเกินไป ๗) ได้แต่สัมผัสอันเป็นสุข ๘)
ไม่สูงเกินไป ๙) ปำกหอมเหมือนดอกบัว ๑๐) มีบริวำรล้วนแต่ขยันขันแข็ง ๑๑) มีถ้อยค่ำทีบุคคลเชือ
ได้ ๑๒) ลิ้นแดงอ่อนเป็นกลีบดอกบัว ๑๓) ใจไม่ฟุ้งซ่ำน ๑๔) ไม่เป็นอ่ำงไม่เป็นใบ้
(๕) อำนิสงส์ผู้รักษำศีล ๕ คือ (เว้นจำกกำรเสพสุรำเมรัย สำรเสพติดทุกชนิด) ย่อมได้รับ
อำนิสงส์ ๓๕ ประกำร คือ ๑) รู้กิจอดีต อนำคต ปัจจุบันได้รวดเร็ว ๒) มีสติตั้งมันทุกเมือ ๓)ไม่เป็น
บ้ำ ๔) มีควำมรู้มำก ๕) ไม่หวันไหว ๖)ไม่งุนงง ไม่เซอะ ๗) ไม่เป็นบ้ำใบ้ ๘) ไม่มัวเมำ ๙)ไม่ประมำท
๑๐) ไม่หลงใหล ๑๑) ไม่หวำดสะดุ้งกลัว ๑๒) ไม่มีควำมร่ำคำญ ๑๓) ไม่มีใครริษยำ ๑๔) มีควำม
ขวนขวำยน้อย ๑๕) มีแต่ควำมสุข ๑๖) มีแต่คนนับถือย่ำเกรง ๑๗) พูดแต่ค่ำสัตย์ ๑๘) ไม่ส่อเสียด
ใคร ไม่มีใครส่อเสียด ๑๙) ไม่พูดหยำบ ใครไม่พูดหยำบด้วย ๒๐) ไม่พูดเล่นโปรยประโยชน์ ๒๑) ไม่
เกียจคร้ำนทุกคืนวัน ๒๒) มีควำมกตัญญู ๒๓) มีกตเวที ๒๔) ไม่ตระหนี ๒๕) รู้เฉลียเจือจำน ๒๖) มี
ศีลบริสุทธิ์ ๒๗) ซือตรง ๒๘) ไม่โกรธใคร ๒๙) มีใจละอำยแก่บำป ๓๐) รู้จักกลัวบำป ๓๑) มี
ควำมเห็นถูกทำง ๓๒) มีปัญญำมำก ๓๓) ปัญญำรสอันเกิดแต่ธรรม ๓๔) เป็นปรำชญ์ มีญำณคติ
๓๕) ฉลำดในสิงทีเป็นประโยชน์๑๓
สรุปสำระส่ำคัญของศีล เป็นค่ำสอนเพือให้มีควำมประพฤติทีดีงำม เป็นกำรหำเลี้ยงชีพที
บริสุทธิ์ปรำศจำกมิจฉำชีพ เพือมุ่งเน้นให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ลักษณะของศีลก็คือ
๑๓

อำนิสงส์กำรรักษำศีล ๕ (ออนไลน์) http://www.kanlayanatam.com/sara/sara5.htm (๑๓
สิงหำคม ๒๕๖๐)
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ทรงไว้ซึงกุศลธรรม เป็นปรกติทำงกำยวำจำไม่ละเมิดทุจริต แต่ให้เป็นสุจริตพ้นจำกควำมชัวทั้งปวง
เป็นลักษณะ
๕.ศีล ๕ พัฒนำพฤติกรรมทำงกำยวำจำ
ปัญหำสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมทั้งประเทศอืนๆ หลำยประเทศในทุกภูมิภำค
ของโลก ไม่มีปัญหำใดร้ำยแรงเท่ำ หรือเหนือกว่ำปัญหำเรืองวิกฤติทำงคุณธรรมจริยธรรม หรือ
ศีลธรรม ซึงเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำสังคม ถ้ำรัฐไม่พัฒนำคนในสังคมประเทศชำติให้มีคุณธรรม
จริยธรรม หรือศีลธรรมเป็นด้ำนแรก กำรพัฒนำด้ำนอืนๆ เช่น ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำร
ปกครอง ก็ไม่เกิดผลดีเท่ำทีควร เปรียบเหมือนกำรสร้ำงอำคำรใหญ่ๆ ถ้ำไม่สร้ำงรำกฐำนให้แข็งแรง
มันคงเสียก่อน อำคำรทีสร้ำงทับลงไปก็จะทรุดและพังทลำยลงได้โดยง่ำย ในสังคมอุตสำหกรรมที
เน้นกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจมำกกว่ำกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม หรือศีลธรรม ปัญหำบริโภค
นิยมเริมเกิดขึ้น และกระทบต่อกำรด่ำรงชีพมำกขึ้น ในขณะเดียวกัน จิตใจของคนก็เสือมจำก
คุณธรรม จริยธรรม หรือศีลธรรม มำกขึ้นและปัญหำสังคมอืนๆ ก็ตำมมำ๑๔ ดังเรืองรำวทีกล่ำว
มำแล้วในบทที ๓ จำกกรณีกำรท่ำแท้ง กำรฆ่ำสัตว์ กำรลักทรัพย์ กำรประพฤติผิดในกำม กำรพูด
เท็จ และกำรดืมสุรำเมรัย สิงเสพติดทั้งหลำย ฉะนั้นกำรประยุกต์หลักศีล ๕ เพือพัฒนำพฤติกรรม
ของบุคคลในสังคม มีแนวทำงกำรประยุกต์โดยกำรน่ำหลักกำร และวิธีกำรปฏิบัติในศีลมำอธิบำย
เกียวกับเรืองพฤติกรรมทีไม่ดีของบุคคลในสังคม เพือให้พฤติกรรมทีไม่ดีลดน้อยลง หรือไม่เกิดขึ้น
เลย และยังได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข เป็นพื้นฐำนกำรด่ำเนินชีวิตให้ถูกต้องตำมหลัก
ศีลธรรมจริยธรรมทำงพระพุทธศำสนำ ดังนี้
๑) ปำณำติบำต พฤติกรรมกำรฆ่ำสัตว์
กล่ำวอ้ำงกันว่ำ ประเทศไทยเป็นเมืองพระพุทธศำสนำเป็นศูนย์กลำงพระพุทธศำสนำโลก
แต่ปัญหำกำรฆ่ำสัตว์เบียนเบียนกันในหมู่สังคมไทยยังมีอยู่มำกโดยไม่ละอำยต่อบำป เริมตั้งแต่กำร
ฆ่ำกันท่ำร้ำยกันตั้งแต่ยังไม่ทันได้ลืมตำมำดูโลกและกระทังกำรมีชีวิตอยู่ในสังคม เช่น กำรตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรแล้วน่ำไปสู่กำรท่ำแท้งทีเกิด จึงเป็นค่ำถำมตำมมำว่ำเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทย หรือ
นีคือวิกฤติควำมเสือมทำงศีลธรรมอย่ำงนั้นหรือ จำกกรณีดังกล่ำวนี้ จะเห็นได้ว่ำ กำรฆ่ำสัตว์ กำรท่ำ
แท้ง หมำยถึง กำรขจัด (หรือกำรท่ำโดยตั้งใจทีจะเกิดกำรท่ำลำย) ทำรกในครรภ์ โดยกำรให้ผู้อืน
กระท่ำ หรือกระท่ำโดยตัวมำรดำเอง อันเป็น ผลให้เกิดกำรตำยของทำรกในครรภ์ ทำง
พระพุทธศำสนำ ถือว่ำเป็นกำรฆ่ำมนุษย์ เป็นกำรท่ำลำยชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป หรือท่ำให้สัตว์นั้นตำย
ลงไป ก่อนจะถึงก่ำหนดอำยุขัยของตน

๑๔

อดิศักดิ์ ทองบุญ, “พุทธจริยศำสตร์กับปัญหำวิกฤตทำงจริยธรรม” ,รำชบัณฑิตสำนักธรรมศำสตร์
และกำรเมือง, ปีที ๓๔ ฉบับที ๒ (เมษำยน –มิถุนำยน ๒๕๕๒) : ๒๔๘-๔๔๙.
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ค่ำว่ำ สัตว์ หมำยเอำมนุษย์ และเดรัจฉำนทุกชนิด มนุษย์ไม่จ่ำกัดชำติ ไม่จ่ำกัดเพศ ไม่
จ่ำกัดด้วยวัย ชั้นทีสุดแม้กำรฆ่ำเด็กทีอยู่ในครรภ์ก็ห้ำม ๑๕ กล่ำวว่ำ กำรฆ่ำสัตว์ ถือว่ำ เป็นบำป เป็น
กำรก่อเวรกรรม ชักน่ำให้สู่อบำยภูมิ ทุคติ วินิบำต ในทีสุด ดังมีพุทธพจน์ตรัสไว้ว่ำ “ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลำย กำรท่ำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป อันบุคคลเสพมำกแล้ว ท่ำมำกๆ แล้ว ชักน่ำไปเกิดในนรก
ชักน่ำให้ไปเกิดในก่ำเนิดสัตว์ดิรัจฉำน ชักน่ำให้ไปเกิดแดนแห่งเปรต ผลของกำรท่ำสัตว์ให้ตกล่วงไป
ทีเป็นอย่ำงเบำกว่ำวิบำกทั้งปวง ก็คือ ชักน่ำให้ไปเกิดเป็นมนุษย์มีอำยุสั้น”๑๖
ถ้ำสังคมน่ำหลักศีลข้อที ๑ (ปำณำติบำต) มำประยุกต์ใช้พัฒนำพฤติกรรมของบุคคลทีมี
พฤติกรรมกำรฆ่ำสัตว์ (กำรท่ำแท้ง) โดยน่ำหลักศีลมำพิจำรณำอธิบำย และประพฤติปฏิบัติต่อศีล
ปำณำติบำต เวรมณี คือ กำรฆ่ำสัตว์ (กำรท่ำแท้ง) ก็จะไม่เกิดขึ้น สังคมก็จะน่ำอยู่
กำรปฏิบัติต่อศีลข้อที ๑ คือ ปำณำติปำตำ เวรมณี หมำยถึง เจตนำงดเว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์
(กำรท่ำแท้ง) ถือว่ำ เป็นกำรฆ่ำมนุษย์ เป็นกำรท่ำลำยชีวิตของสัตว์ให้ตกล่วงไป กำรประพฤติผิดใน
ศีลข้อนี้ คือ กำรฆ่ำสัตว์ (กำรท่ำแท้ง) จะเกิดมำจำกกิเลสตัวใดทีคอยบงกำรก็ตำม เพือให้ด่ำเนินชีวิต
โดยไม่เบียดเบียนต่อชีวิตร่ำงกำยของผู้อืน ต้องมีควำมส่ำรวมระวัง รู้เท่ำทันต่อกระแสกิเลสทีอยู่ใน
จิตใจของตนเองเป็นส่ำคัญ โดยอำศัยเจตนำเป็นทีตั้ง มีควำมจงใจเป็นเครืองงดเว้นด้วยองค์ ๕
ประกำรของศีลข้อ ๑ ปำณำติบำต มิให้ควำมชัวทีเกิดขึ้นทำงกำยวำจำ และใจ คือ (๑) สัตว์นั้นมีชีวิต
คือ ทำรกนั้นมีชีวิต (๒) ให้รู้ว่ำสัตว์นั้นมีชีวิต (ทำรกนั้นมีชีวิตอยู่ในครรภ์) (๓) เมือมีกำรคิดจะฆ่ำสัตว์
(คิดจะท่ำแท้ง) ก็มีเจตนำงดเว้นเสียได้ (๔) ไม่ท่ำควำมเพียรให้เกิดขึ้น เช่น กำรขับด้วยยำ กำรขูดรีด
ทำรกออกจำกมดลูก เป็นต้น และ (๕) สัตว์หรือเด็กในครรภ์ ก็จะไม่ตำยลงไป หรือตกล่วงลงไป โดย
มีเจตนำรักษำกำยวำจำ และใจ ไม่ให้ประพฤติล่วงละเมิดในศีล ดังมีพุทธพจน์ไว้ว่ำ “ปำณำติบำต
เป็นสิงทีไม่เป็นธรรม เจตนำงดเว้นจำกปำณำติบำต เป็นสิงทีเป็นธรรม บำปอกุศลธรรมเป็นอันมำกที
เกิดขึ้นเพรำะปำณำติบำตเป็นปัจจัย เป็นสิงทีไม่เป็นประโยชน์ ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมำกทีถึงควำม
เจริญเต็มทีเพรำะเจตนำงดเว้นจำกปำณำติบำตเป็นปัจจัยนี้เป็นสิงทีเป็นประโยชน์”๑๗
๒) อทินนำทำน พฤติกรรมกำรลักทรัพย์/ทุจริตคอรัปชั่น
กำรลักทรัพย์ พระพุทธศำสนำ ถือว่ำกำรถือเอำวัตถุสิงของทีเจ้ำของไม่ได้ให้ ไม่ได้
อนุญำตโดยอำกำรแห่งกำรขโมย มีเจตนำ คือ ควำมจงใจลักขโมย อันก่อให้เกิดควำมพยำยำมทีจะ
ถือเอำสิงของนั้นของทีบุคคลอืนทีหวงแหน ซึงด่ำเนินไปทำงกำยทวำร วจีทวำรทำงใดทำงหนึง
เรียกว่ำ “อทินนำทำน”
กำรปฏิบัติต่อศีลข้อที ๒ อทินนำทำนำ เวรมณี คือ เจตนำงดเว้น จำกกำรถือเอำสิงของ
ทีเจ้ำของมิได้ให้ด้วยกำรลักขโมย ฉ้อโกง ฉก ชิง วิงรำว หลอกลวง ปลอม ยักยอกสับเปลียน เป็นต้น
กล่ำวว่ำกำรประพฤติผิดในศีลข้อนี้ มีกิเลสตัวหลักทีคอยบงกำร คือ โลภะเป็นควำมอยำกได้ในทรัพย์
๑๕

พ.อ. ปิน่ มุทุกันต์, พุทธศำสตร์ ภำค ๑, พิมพ์ครั้งที ๑ , (กรุงเทพมหำนคร : มหำมกุฎรำชวิทยำลัย,
๒๕๓๕), หน้ำ ๒๒๔.
๑๖
องฺ อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๔๐/๓๐๑.
๑๗
องฺ.จตุตฺก. (ไทย) ๒๔/๑๗๓/๓๑๔.
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นั้น กิเลสตัวรอง คือ โทสะ เช่น บำงคนลักทรัพย์เพรำะควำมโกรธในตัวเจ้ำของทรัพย์นั้นทั้งทีควำม
จริงแล้วไม่ได้อยำกได้ทรัพย์สิงของนั้น เป็นต้น และสำเหตุจำกกิเลสทีเป็นบริวำร เช่น ควำม
พยำบำท ควำมอิจฉำริษยำ ควำมแข่งดี เป็นต้น๑๘ อย่ำงไรก็ตำมไม่ว่ำกิเลสตัวใดคอยบงกำร เพือมิ
มีกำรละเมิดกำรกระท่ำทีผิดศีลข้อนี้ เพือไม่ให้เกิดขึ้นในอนำคต เพือป้องกันพฤติกรรมทีไม่ดีเหล่ำนั้น
เพือ ละ เลิก เว้น ได้ในทีสุด เพรำะศีลเป็นพื้นฐำนให้ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง เบำบำงลงได้ก็
โดยอำศัยเจตนำเป็นเครืองงดเว้นและมิให้ควำมประพฤตินั้นเกิดขึ้นทำงกำย วำจำ และใจ คือ กำร
รู้เท่ำทันต่อกระแสจิตใจของตนเองเป็นส่ำคัญโดยอำศัยองค์ ๕ ประกำรของศีล อทินนำทำน คือ (๑)
ทรัพย์นั้นมีเจ้ำของ(๒) ตนต้องรู้ว่ำมีเจ้ำของหวงแหน (๓) จิตคิดจะลักทรัพย์นั้น ก็เว้นเสียอย่ำให้
เกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง รู้จักหักห้ำมจิตใจของตนเอง และ (๔) ไม่ท่ำควำมเพียรเพือลักขโมย ให้
เกิดขึ้นทำงกำย วำจำ (๕) ได้ของสิงนั้นมำด้วยควำมเพียร เมือรู้เท่ำทันต่อกำยวำจำ และจิตใจ ของ
ตนเองเป็นส่ำคัญ ควำมประพฤติควำมชัวต่ำงๆ มีกำรลักทรัพย์ ย่อมไม่เกิดขึ้นเพรำะอำศัยเจตนำ
เป็นทีตั้ง มีขันติอดทนต่อกิเลสได้ ควำมชัวต่ำงๆ ย่อมสงบระงับ ดังมีพุทธพจน์ตรัสไว้ว่ำ
“อทินนำทำน เป็นสิงทีไม่เป็นธรรม เจตนำงดเว้นจำกอทินนำทำน เป็นสิงทีเป็นธรรม บำปอกุศล
ธรรมเป็นอันมำกทีเกิดขึ้นเพรำะอทินนำทำนเป็นปัจจัย เป็นสิงทีไม่เป็นประโยชน์ ส่วนกุศลธรรมเป็น
อั น มำกที ถึ ง ควำมเจริ ญ เต็ ม ที เพรำะเจตนำงดเว้ น จำกอทิ น นำทำนเป็ น ปั จ จั ย นี้ เ ป็ น สิ งที เป็ น
ประโยชน์”๑๙
๓) กำเมสุมิจฉำจำร พฤติกรรมกำรประพฤติผิดในกำม/คบชู้/นอกใจ
กำรประพฤติผิดในกำมเป็นเหตุให้ฆ่ำกันตำย กำรนอกใจกัน กำรคบชู้กัน กำรไม่ยินดีไม่
พอใจในสำมีภรรยำของตน พระพุทธศำสนำกล่ำวว่ำ “กำเมสุมิจฉำจำร” ควำมประพฤติผิดในกำม
ทั้งหลำย มีเจตนำ คือ ควำมจงใจล่วงเกิน (อคมนียฐำน)๒๐ ด่ำเนินไปทำงกำยทวำร ในกำรประพฤติ
เมถุน หรือในวัตถุแห่งเมถุนด้วยประสงค์ในกำรเสพอสัทธรรม เรียกว่ำ “กำเมสุมิจฉำจำร”
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย กำรประพฤติผิดในกำมทั้งหลำย อันบุคคลเสพมำกแล้ว ท่ำให้เกิด
แล้ว ท่ำมำกๆ แล้ว ชักน่ำให้ไปเกิดในนรกชักน่ำให้ไปเกิดในนรก ชักน่ำให้ไปเกิดในก่ำเนิดเดรัจฉำน

๑๘

พระเมธีวรภรณ์, เบญจศีลเบญจธรรมอุดมชีวิตของมนุษย์, หน้ำ ๑๗๑-๑๗๒.
องฺ.จตุตฺก. (ไทย) ๒๔/๑๗๒/๓๑๕.
๒๐
อคมนียฐำน หมำยถึง (คือฐำนะทีไม่ควรเกียวข้อง) มีหญิง ๒๐ จ่ำพวก ได้แก่ หญิงทีมำรดำรักษำเป็นต้น ๑๐
จ่ำพวกแรก คือ (๑) หญิงทีมำรดำรักษำ (๒) หญิงทีบิดำรักษำ (๓) หญิงทีมำรดำบิดำรักษำ (๔) หญิงทีพีชำย
น้องชำยรักษำ (๕) หญิงทีพีสำวน้องสำวรักษำ (๖) หญิงทีญำติรักษำ (๗) หญิงทีตระกูลรักษำ (๘) หญิงทีมีธรรม
รักษำ (๙) หญิงทีรับหมั้นแล้ว (๑๐) หญิงทีกฎหมำยคุ้มครอง และหญิงทีเป็นภรรยำมีกำรซื้อมำด้วยทรัพย์เป็นต้น
เหล่ำนี้ คือ (๑) ภรรยำทีซื้อไถ่มำด้วยทรัพย์ (๒) ภรรยำทีอยู่ด้วยควำมพอใจ (๓) ภรรยำทีอยู่ด้วยโภคะ (๔)ภรรยำที
อยู่ด้วยผ้ำ (๕) ภรรยำทีท่ำพิธีรดน้่ำ (จุ่มน้่ำ) (๖) ภรรยำทีชำยปลงเทริดลงจำกศีรษะ (๗) ภรรยำทีเป็นทำสีในบ้ำน
(๘) ภรรยำทีจ้ำงมำท่ำงำน (๙) ภรรยำทีเป็นเชลย (๑๐) ภรรยำทีอยู่ด้วยกันครู่หนึง
๑๙
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ชักน่ำให้ไปเกิดในแดนแห่งเปรต ผลวิบำกของกำรประพฤติผิดในกำมทั้งหลำย ทีเป็นอย่ำงเบำกว่ำ
วิบำกทั้งปวง ก็คือ เมือเกิดเป็นมนุษย์ ชักน่ำให้เกิดเป็นมนุษย์ผู้มีเวรกับศัตรู”๒๑
กำรปฏิบัติต่อศีลข้อที ๓ คือ กำเมสุมิจฉำจำร เวรมณี หมำยถึง ผู้ปฎิบัติต้องไม่ประพฤติ
ผิดทำงด้ำนคู่ครองของคนอืนไม่เบียดเบียนหญิงหรือชำยอืน ทีเขำไม่ใช่สำมี หรือภรรยำของตน
กล่ำวว่ำสำเหตุทีผิดในศีลข้อนี้ เพรำะมีกิเลสตัวหลักทีคอยบงกำร คือ โลภะ คือควำมยินดี พอใจ ใน
หญิงหรือชำยนั้น เพือมิให้ล่วงละเมิดในศีลข้อนี้ ต้องเป็นผู้รู้เท่ำทันต่อจิตใจ เป็นผู้ส่ำรวมระวัง
ส่ำรวจตัวเองเพือมิให้กระท่ำเกิดขึ้นทั้งทำงกำย วำจำ และใจ โดยมีเจตนำงดเว้นจำกกำรประพฤติ
ด้วยองค์ ๔ประกำรของศีล กำมเมสุมิจฉำจำร คือ (๑) หญิงทีต้องห้ำม (๒) จิตคิดจะเสพ เมือมีกำร
คิดจะเสพ ก็มีเจตนำงดเว้น และพยำยำมหักห้ำมใจของตนเองเสียได้ (๓) ไม่ประกอบกำรเสพให้
เกิดขึ้น ทำงกำย และวำจำ กำรพูดแทะโลม เป็นต้น (๔) ไม่ท่ำให้มรรคจรดกันด่ำเนินไปในทำงกำย
ดังมีพุทธพจน์ตรัสไว้ว่ำ
“กำเมสุมิจฉำจำร เป็นสิงทีไม่เป็นธรรม เจตนำงดเว้นจำกกำเมสุมิจฉำจำร เป็นสิงทีเป็น
ธรรม บำปอกุศลธรรมเป็นอันมำกทีเกิดขึ้นเพรำะกำเมสุมิจฉำจำรเป็นปัจจัย เป็นสิงทีไม่เป็น
ประโยชน์ ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมำกทีถึงควำมเจริญเต็มทีเพรำะเจตนำงดเว้นจำกกำเมสุมิจฉำจำร
เป็นปัจจัยนี้เป็นสิงทีเป็นประโยชน์”๒๒
เมือบุคคลประพฤติอยู่ในศีลข้อที ๓ คือ กำรไม่ประพฤติผิดในกำม เป็นควำมประพฤติ
ปกติทำงกำย วำจำ และใจ โดยอำศัยควำมตั้งใจรักษำปกติของตนเองไว้ได้ อันเป็นหลักปฏิบัติไม่ท่ำ
ให้เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อืน และกำรด่ำเนินชีวิตมีควำมยินดีในคู่ครองของตนเอง และรู้จักยับยั้ง
ช่ำงใจ ควบคุมใจของตนเองในเรืองของกำมำรมณ์ ให้รู้จักบ่ำเพ็ญสทำรสันโดษ ฝึกใจตนเองอยู่เสมอ
เพือมิให้จิตใจใคร่ไปในกำมำรมณ์จนเป็นทีตั้งแห่งควำมประพฤติในทำงทีชัว สถำบันของครอบครัว
ย่อมมีควำมสงบสุข และกำรประพฤติผิดในศีลข้อนี้จะไม่เกิดขึ้นในอนำคต และกำรด่ำเนินชีวิตย่อม
ได้รับควำมสงบสุขสันติในปัจจุบันกล่ำวคือ (๑) เกิดควำมซือสัตย์จริงใจต่อกัน ไว้วำงใจกันได้ (๒)
ย่อมให้เคำรพในสิทธิควำมเป็นสำมีภรรยำของกันและกัน (๓) ไม่เกิดกำรหย่ำร้ำง กำรแตกร้ำว
ภำยในครอบครัว (๔)สำมำรถสร้ำงควำมมันคง และควำมอบอุ่นภำยในครอบครัว (๕) ย่อมอยู่
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสงบสุข และ (๖) ก่ำจัดภัยเวรทั้งปัจจุบันและอนำคต๒๓
๔) มุสำวำทำ พฤติกรรมกำรพูดเท็จ
กำรพูดเท็จ พูดค่ำหยำบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ พระพุทธศำสนำ กล่ำวว่ำ กำรพูดเท็จ
กำรพูดปด กำรพูดส่อเสียกำรพูดค่ำหยำบ (ค่ำด่ำ) เป็นกำรประพฤติผิดในศีล
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย กำรพูดเท็จ อันบุคคลเสพมำกแล้ว ท่ำให้เกิดแล้ว ท่ำมำกๆแล้ว ชัก
น่ำให้ไปเกิดในนรก ชักน่ำให้ไปเกิดในก่ำเนิดเดรัจฉำน ชักน่ำให้ไปเกิดในแดนแห่งเปรต ผลวิบำกของ
๒๑

องฺ. อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๔๐/๓๐๑.
๒๒
องฺ.จตุตฺก. (ไทย) ๒๔/๑๗๓/๓๑๕.
๒๓
ไสว มำลำทอง, กำรศึกษำจริยธรรม สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษำ นักบริหำร นักปกครองและ
ประชำชนผู้สนใจทั่วไป, หน้ำ ๑๑๙.
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กำรพูดเท็จ ทีเป็นอย่ำงเบำกว่ำทั้งปวง ก็คือ เมือเกิดเป็นมนุษย์ ชักน่ำให้ถูกกล่ำวหำ ด้วยเรืองไม่เป็น
เรือง”๒๔
กำรปฏิบัติต่อศีลข้อที ๔ คือ มุสำวำทำ เวรมณี หมำยถึง ผู้ประพฤติปฏิบัติ ต้องมีเจตนำ
งดเว้นจำกกำรพูดเท็จ ส่ำรวมระวังในวำจำ งดเว้นจำกวจีทุจริต เว้นจำกกำรพูดเท็จ ซึงกล่ำวว่ำกำร
ประพฤติผิดในศีลข้อนี้ มีกิเลสตัวบงกำร อำจเป็นโลภะ หรือโทสะ ก็ได้ เช่น บำงคนคนโกหก
หลอกลวง หรือเพรำะอยำกได้ทรัพย์ของคนอืนมำเป็นของตน บำงคนโกหกเพรำะควำมโกรธ เลย
โกหกเพือให้คนทีตนโกรธนั้นเดือดร้อน หรือได้รับควำมเสียหำย บ้ำงก็โกหกเพรำะกลัวควำมผิด หรือ
กลัวควำมเดือดร้อนทีจะตำมมำหำจึงพูดควำมไม่จริงออกไป ฯลฯ หรือ สำเหตุจำกกิเลสทีเป็นบริวำร
เช่น ควำมพยำบำท ควำมอิจฉำริษยำ ควำมตระหนี ควำมโอ้อวด ควำมแข่งดี เป็นต้น๒๕ พึงส่ำรวม
ระวังมิให้กำรพูดปด พูดเท็จ (รวมทั้งทีมำในกุศลกรรมบถ คือ พูดเพ้อเจ้อ ส่อเสียด ค่ำหยำบ) ให้
เกิดขึ้น ก็อำศัยเจตนำงดเว้นโดยมีองค์ประกอบเป็นเครืองเว้น มีดังต่อไปนี้ คือ
(๑) ไม่พูดเท็จ หรือพูดปด คือ ผู้ปฏิบัติต้องไม่กล่ำวสิงทีแตกต่ำงไปจำกควำมจริง มีองค์
๔ ประกำร คือ จะไม่พูดเรืองทีพูดไม่ตรงกับควำมเป็นจริง ๑ มีจิตคิดอยำกจะพูด ๑ พยำยำมหำ
โอกำสจะพูด ๑ และผู้ฟังเข้ำใจอย่ำงทีผู้พูดบอก ๑
(๒) ไม่พูดส่อเสียด คือ ผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ควรพูดค่ำทีท่ำให้เขำแตกแยกกันมีองค์ ๔
ประกำร คือ มีผู้ทีจะถูกกล่ำวท่ำลำย ๑ มีควำมตั้งใจพูดให้เขำแตกแยกกัน ๑ มีควำมพยำยำมพูด
หลำยครั้งหรือใช้เล่ห์เพทุบำยต่ำงๆ ๑ และ ผู้ฟังเข้ำตำมทีผู้พูดบอก ๑
(๓) ไม่พูดค่ำหยำบ คือ ผู้ปฏิบัติไม่ควรพูดค่ำ ค่ำหยำบ ค่ำกระด้ำง ค่ำประทุษร้ำยมีองค์
๓ ประกำร คือ มีผู้จะถูกด่ำ ๑ มีจิตคิดโกรธขัดเคือง ๑ ออกปำกด่ำ ๑
(๔) ค่ำเพ้อเจ้อ คือ ผู้ปฏิบัติไม่พูดค่ำไร้สำระ จะมีผู้ฟังหรือไม่มีผู้ฟังก็ตำม มีองค์ประกอบ
๒ ประกำร คือ พูดเรืองไม่มีประโยชน์ ๑ ออกปำกพูด ๑๒๖
เมือบุคคลปฏิบัติอยู่ตำมหลักศีล มุสำวำทำ เวรมณี คือ กำรไม่ประพฤติผิดในกำรพูดเท็จ
กำรไม่พูดโกหก (รวมทั้งในกุศลกรรมบถ) คือ กำรพูดไม่ค่ำหยำบ กำรไม่พูดส่อเสียดและกำรพูดเพ้อ
เจ้อ โดยอำศัยเจตนำเป็นงดเว้น มีควำมไม่ก้ำวล่วงทำงวำจำเป็นทีตั้ง เป็นผู้ส่ำรวมค่ำพูด อันเป็น
หลักปฏิบัติให้อยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนกันในทำงค่ำพูด แต่ควรพูดแต่ปิยวำจำหมำยถึง พูดอย่ำง
รักกัน กล่ำวค่ำสุภำพ ไพเรำะ น่ำฟัง ชี้แจ้ง แนะน่ำสิงทีเป็นประโยชน์ มีเหตุผล เป็นหลักฐำน ชักจูง
ในทำงทีดีงำม หรือค่ำแสดงควำมเห็นอกเห็นใจ ให้ก่ำลังใจ รู้จักพูดให้เกิดควำมเข้ำใจดี สมำน
สำมัคคี เกิดไมตรี ท่ำให้รักใคร่นับถือ และช่วยกันเกื้อกูลกัน๒๗ ไม่หักหำญน้่ำใจซึงกันและกัน มีควำม
๒๔

องฺ. อฏฐฺก. (ไทย) ๒๓/๔๐/๓๐๑.
พระเมธีวรภรณ์, เบญจศีลเบญจธรรมอุดมชีวิตของมนุษย์, หน้ำ ๑๗๑-๑๗๒.
๒๖
สนิท ไชยวงศ์คต, ศีล ๕ พำโลกสู่สันติ, พิมพ์ครั้งที ๒, (กรุงเทพมหำนคร : นิติธรรมกำรพิมพ์,
๒๕๕๕), หน้ำ ๕๙.
๒๗
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยำธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงำม, พิมพ์ครั้งที ๑๐,
(กรุงเทพมหำนคร : ส่ำนักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม ๒๕๔๑), หน้ำ ๒๕.
๒๕
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รัก ควำมเมตตำ กำรด่ำเนินชีวิตในสังคมย่อมมีควำมสุขคือ (๑) ย่อมมีควำมซือสัตย์ควำมจริงใจ
ไว้วำงใจกันต่อกันในสังคม (๒) ย่อมได้รับควำมรักควำมสำมัคคีในหมู่คณะ (๓) ย่อมป้องกัน
ผลประโยชน์ของกันและกัน (๔) ย่อมได้รับวำจำทีประสำนประโยชน์ของกันและกัน ไม่ท่ำลำยกัน
ด้วยค่ำพูด (๕) เพือให้อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยควำมสงบสุข (๖) สำมำรถก่ำจัดภัยเวรทั้งในปัจจุบัน
และอนำคต๒๘
๕) สุรำเมรยมัชชปมำทัฏฐำน พฤติกรรมกำรดื่มนำเมำและสิ่งเสพติด
กำรดืมสุรำนั้น มีโทษ ๖ ประกำร ดังมีพุทธพจน์ตรัสไว้ว่ำ
“ดูกรคฤหบดีบุตร กำรหมกมุ่นในกำรเสพของมึนเมำ คือสุรำและเมรัย อันเป็นเหตุแห่ง
ควำมประมำทมีโทษ ๖ ประกำรนี้ คือ (๑) เสียทรัพย์ทันตำเห็น (๒) ก่อกำรทะเลำะวิวำท (๓) เป็น
บ่อเกิดแห่งโรค (๔) เป็นเหตุเสียชือเสียง (๕) เป็นเหตุไม่รู้จักละอำย (๖) เป็นเหตุทอนก่ำลังปัญญำ
ดูกรคฤหบดีบุตรโทษ ๖ ประกำรในกำรประกอบเนืองๆ ซึงกำรดืมสุรำและเมรัยอันเป็นทีตั้งแห่ง
ควำมประมำทเหล่ำนี้แล๒๙
ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย กำรดืมสุรำเมรัย อันบุคคลเสพมำกแล้ว ท่ำให้เกิดแล้ว ท่ำมำกๆ
แล้ว ชักน่ำให้ไปเกิดในนรก ชักน่ำให้ไปเกิดในก่ำเนิดเดรัจฉำน ชักน่ำให้ไปเกิดในแดนแห่งเปรต ผล
วิบำกของกำรพูดเท็จ ทีเป็นอย่ำงเบำกว่ำทั้งปวง ก็คือ เมือเกิดเป็นมนุษย์ ชักน่ำให้เป็นคนบ้ำ”๓๐
กำรปฏิบัติต่อศีลข้อที ๕ คือ สุรำเมรยะมัชชะปะมำทัฏฐำนำ เวรมณี หมำยถึง กำรงดเว้น
จำกกำรดืมสุรำเมรัย คือ ผู้ปฎิบัติต้องไม่ประพฤติผิดทำงด้ำนกำรดืม หรือเสพสุรำเมรัยและสิงเสพ
ติดทั้งหลำย เช่น ฝิ่น เฮโรอีน ยำบ้ำ ยำอี กัญชำ เป็นต้น กำรประพฤติผิดในศีลข้อที ๕ นี้ กล่ำวว่ำมี
กิเลสทีคอยบำงกำร คือ โลภะ ควำมปรำรถนำเพลิดเพลินยินดีอันเกิดจำกกำรดืมหรือเสพนั้น กิเลส
ตัวรองคือ โทสะ เช่น บำงคนดืมน้่ำเมำหรือเสพสิงเสพติด เพรำะควำมเครียดควำมกังวลใจ ควำม
ทุกข์จำกควำมผิดหวัง๓๑ เป็นต้น สิงเสพติดทุกประเภท อันเป็นเหตุทีตั้งให้เกิดควำมประมำทและ
ขำดสติสำมำรถท่ำให้กำรละเมิดศีลข้ออืนๆ ตำมมำ เพือมิให้กระท่ำเกิดขึ้นทั้งทำงกำยวำจำ และใจ
โดยมีเจตนำงดเว้นจำกกำรประพฤติด้วยองค์ ๔ ประกำรของศีลสุรำเมรัย คือ (๑) น้่ำเมำเป็นสิงเสพ
ติดทั้งหลำย (๒) มีจิตคิดจะดืม จะเสพก็มีเจตนำงดเว้นเสีย (๓) มีควำมเพียรพยำยำมทีจะไม่ล่วง
ละเมิดทำงกำยวำจำ และใจ (๔) ไม่ท่ำให้น้่ำเมำ สิงเสพติดทั้งหลำยก้ำวล่วงล่ำคอไป ดังมีพุทธพจน์
ตรัสไว้ว่ำ สุรำเมรัย เป็นสิงทีไม่เป็นธรรม เจตนำงดเว้นจำกสุรำเมรัย เป็นสิงทีเป็นธรรม บำปอกุศล
ธรรมเป็นอันมำกทีเกิดขึ้นเพรำะสุรำเมรัยเป็นปัจจัย เป็นสิงทีไม่เป็นประโยชน์ ส่วนกุศลธรรมเป็นอัน
มำกทีถึงควำมเจริญเต็มทีเพรำะเจตนำงดเว้นจำกสุรำเมรัยเป็นปัจจัยนี้เป็นสิงทีเป็นประโยชน์๓๒
๒๘

ไสว มำลำทอง, กำรศึกษำจริยธรรม สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษำ นักบริหำร นักปกครองและ
ประชำชนผู้สนใจทั่วไป, หน้ำ ๑๑๙.
๒๙
ที.ป. (ไทย) ๑๑/๒๔๘/๒๐๒-๒๐๓.
๓๐
องฺ. อฏฺฐฺก. (ไทย) ๒๓/๔๐/๓๐๒.
๓๑
พระเมธีวรภรณ์, เบญจศีลเบญจธรรมอุดมชีวิตของมนุษย์, หน้ำ ๑๗๑-๑๗๕.
๓๒
องฺ.จตุตฺก. (ไทย) ๒๔/๑๗๓/๓๑๕.
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เมือบุคคลประพฤติตำมศีลข้อที ๕ คือ กำรไม่ดืมสุรำเมรัย สิงเสพติดทั้งหลำยเช่น สุรำ
ฝิ่น เฮโรอีน ยำบ้ำ ยำอี กัญชำ เป็นต้น มีศีลเป็นทีตั้ง กล่ำวคือ เป็นผู้ส่ำรวมระวังตำมรักษำกำยวำจำ
และใจ ไม่ก้ำวล่วงละเมิด ในสิงทีเป็นอกุศลธรรม ไม่ประมำทในกำรด่ำเนินชีวิต กำรครองชีวิตย่อม
ประสบควำมสุขควำมส่ำเร็จในปัจจุบัน กล่ำวคือ (๑) สนับสนุนกำรรักษำศีลข้ออืนๆ ให้เกิดมีขึ้น (๒)
เป็นผู้มีสติรอบคอบสำมำรถควบคุมใจของตัวเองได้ (๓) สำมำรถป้องกันมิให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท
และท่ำร้ำยกัน (๔) ป้องกันสุขภำพทำงกำย และจิตมิให้เสือม (๕) ป้องกันอำชญำกรรมมิจฉำชีพ
และกำรกระท่ำทุจริตต่ำงๆ (๖) สำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข (๗) สำมำรถก่ำจัดภัย
เวรทั้งปัจจุบัน และอนำคต๓๓
๖.บทสรุปส่งท้ำย
ปัญหำของสั งคมไทยมีควำมซับซ้อนมำกยิงขึ้น มิใช่มีแต่เฉพำะวิกฤติกำรเมืองเท่ำนั้น
ปัญหำเศรษฐกิจ ปัญหำสังคม ล้วนแต่บันทอนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งนั้น โดยเฉพำะ
ปัญหำด้ำนศีลธรรม ทีมีกำรล่วงละเมิดจนกลำยเป็นควำมเคยชิน
ประเทศชำติมีควำมเป็นปึกแผ่น สมัครสมำนสำมัคคีปรองดองกัน ไม่มีควำมหวำดระแวง
ต่อกัน อยู่กันอย่ำงพีน้องดังทีเคยมีมำในอดีตได้ ภำรกิจในกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์จึงต้อง
ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยทั้งประชำชนและจำกทุกภำคส่วนรวมถึงคณะสงฆ์ซึงเป็นองค์กรแห่ง
ผู้น่ำทำงจิตวิญญำณด้ำนคุณธรรมด้วย โดยจะต้องขับเคลือนไปพร้อมๆ กัน
คณะสงฆ์โดยมหำเถรสมำคม ได้ออกระเบียบว่ำด้วยกำรด่ำเนินงำนโครงกำรหมู่บ้ำน
รักษำศีล ๕ พ.ศ.๒๕๕๗ เพือให้มีกำรน่ำศีล ๕ มำประพฤติปฏิบัติกันอย่ำงจริงจังและเป็นระบบ โดย
มีคณะกรรมกำรระดับต่ำงๆคอยรับผิดชอบดูแล เพรำะศีล ๕ นี้ได้เน้นกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ของไทย กำรประกอบอำชีพพื้นบ้ำน สิ้นค้ำกำรเกษตร ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ศีล ๕ เป็น
มนุษยธรรม เป็นธรรมประจ่ำใจของมนุษย์ เป็นธรรมทีมนุษย์ต้องใช้ในกำรอยู่ร่วมกันเพือให้เกิด
ควำมปกติสุขปรองดองสมำนฉันท์
บรรณำนุกรม
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย,พระไตรปิฎกฉบับภำษำไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๓๙.
พระพุทธโฆษำจำรย์, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (อำจ อำสภมหำ
เถร), พิมพ์ครั้งที ๔,กรุงเทพมหำนคร : บริษัทประยูรวงค์พริ้นติ้ง จ่ำกัด, ๒๕๔๖.
๓๓

ไสว มำลำทอง, กำรศึกษำจริยธรรม สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษำ นักบริหำร นักปกครองและ
ประชำชนผู้สนใจทั่วไป, หน้ำ ๑๒๐.
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พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน, พิมพ์ครั้งที ๑, กรุงเทพมหำนคร : บริษัทนำนมีบุ๊คพับลิเคชัน
จ่ำกัด, ๒๕๔๖.
พระเทพเวที (ประยุตธ์ ประยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสน์ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที ๔,
กรุงเทพมหำนคร : ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์, ๒๕๓๑.
ฐำนวุฑโฒภิกขุ, มงคลชีวิตฉบับธรรมทำยำท, หนังสืออนุสรณ์งำนฌำปนกิจคุณแม่ อำเตียง แช่จิว
๓ มิถุนำยน ๒๕๓๓.
พระเทพปริยัติเมธี, หลักกำรพัฒนำตน, กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์เลียงเชียง, ม.ป.ป.
ไสว มำลำทอง, กำรศึกษำจริยธรรม สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษำ นักบริหำร นักปกครอง และ
ประชำชนผู้สนใจทั่วไป, พิมพ์ครั้งที ๑, กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์กำรศำสนำ, ๒๕๔๒.
อดิศักดิ์ ทองบุญ, “พุทธจริยศำสตร์กับปัญหำวิกฤตทำงจริยธรรม” ,รำชบัณฑิตสำนักธรรมศำสตร์
และกำรเมือง, ปีที ๓๔ ฉบับที ๒ (เมษำยน –มิถุนำยน ๒๕๕๒).
พ.อ. ปิ่น มุทุกันต์, พุทธศำสตร์ ภำค ๑, พิมพ์ครั้งที ๑ , กรุงเทพมหำนคร : มหำมกุฎ-รำชวิทยำลัย,
๒๕๓๕
สนิท ไชยวงศ์คต, ศีล ๕ พำโลกสู่สันติ, พิมพ์ครั้งที ๒, กรุงเทพมหำนคร : นิติธรรมกำรพิมพ์,
๒๕๕๕.
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยำธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงำม, พิมพ์ครั้งที ๑๐,
กรุงเทพมหำนคร : ส่ำนักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม ๒๕๔๑.
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ภาคผนวก
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รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิอ่านบทความวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
๑. พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร.
๒. ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี
๓. รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม
๔. รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง
๕. ผศ.ดร.วิรัช จงอยู่สุข
๖. ผศ.อานนท์ เมธีวรฉัตร
๗. ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
๑. รศ.ดร.ธานี เกสทอง
๒. รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
๓. ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
๔. ผศ.ดร.สาราญ บุญเจริญ
๕. ผศ.ดร.สมภพ เจิมขุนทด
๖. ผศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา
๗. ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร
๘. ดร.สมจิตรา กิตติมานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
วิทยาลัยนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี นครสวรรค์
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ขั้นตอนการดาเนินงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ประกาศรับบทความ
รับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน

ผ่าน
ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข

ไม่ผ่าน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ๑ ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๑ ท่าน

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาอ่านบทความ

ไม่ผ่าน

แจ้งผู้เขียน

ผ่านโดยมีการแก้ไข
กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อส่งคืนผู้เขียน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข
ตรวจบทความที่ได้รับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย

ไม่ผ่าน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข

ผ่าน
กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ
จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ์

ออกแบบตอบรับ
ส่งวารสารให้แก่สมาชิก
เผยแพร่วารสารสู่
สาธารณะ
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คาแนะนาสาหรับผู้นิพนธ์บทความ
สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ
สานักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
๙๙๙ หมู่ ๖ ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘
๑. ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น และ
ผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ
๑.๒ บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนทั่วไป
๑.๓ บทความวิจัย (Research article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน
๑.๔ บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตารา หนังสือ
และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้ นิ พ นธ์ ม าเรีย บเรียงขึ้น โดยมี การวิ เคราะห์
สังเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน
๑.๕ ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสาร
ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะนาเครื่องมือใหม่ ตาราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ หรือ
ข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
การส่งบทความ
บทความที่ จ ะตี พิ ม พ์ ในวารสารบั ณ ฑิ ต ศึ กษาปริท รรศน์ วิ ท ยาลั ย สงฆ์ น ครสวรรค์ จ ะต้ อ งส่ ง
จดหมายนาส่งบทความพร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ ๓ ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความได้รับการ
พิจารณาให้ตีพิมพ์ บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย พร้อมซีดีรอม
(CD ROM) ๑ แผ่นที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมี
สาเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง
การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความสาคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความที่
วารสารกาหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้
ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของวารสารจะทาให้การพิจารณาตีพิมพ์มี
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ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไข
ให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของวารสาร
การเตรียมบทความ
บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK)
ขนาดอักษร ๑๖ จัดกั้นหลังตรง และมีระยะห่า งระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง (double spacing) ตลอด
เอกสาร พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดบีห้า (B5) พิมพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษซ้ายกับ
ด้านบน ๑ นิ้วครึ่ง และด้านขวากับด้านล่าง ๐.๕ นิ้ว พร้อมใส่หมายเลขหน้ากากับทางมุมขวาบนทุกหน้า
บทความไม่ควรยาวเกิน ๑๕ หน้ากระดาษพิมพ์สั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง
การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร ( Peer
Review ) ๒ ท่า น ที่มี ความเชี่ ยวชาญในสาขาวิ ชาที่เกี่ย วข้อง และได้ รับ ความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือ
ข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ ( Double – blind peer
review )
๒. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract)
บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน ๓๕๐ คา โดยแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัยและ
บทความปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งบทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจความ
ทั้งหมดของเรื่อง ไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง และลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย
วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา (methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และคา
สาคัญ (Key words) ซึ่งควรเรียบเรียงตามลาดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังนี้
- วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
- วิธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวิธีการค้นคว้าข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่นามาศึกษา สถิติที่นามาใช้
- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้รับจากการค้นคว้า ศึกษา และผลของค่าสถิติ (ในกรณีมี
การวิเคราะห์)
- สรุป ควรกล่าวถึงผลสรุปของการค้นคว้าและศึกษา
- คาสาคัญ ควรมีคาสาคัญ ๓-๖ คา ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะปรากฏอยู่ในส่วนท้าย
ของบทคัดย่ อทั้ งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โดยต้ องจั ดเรีย งคาสาคัญตามตัว อักษร และคั่น ด้ว ย
เครื่องหมายอัฒภาค (;)
๓. ส่วนเนื้อเรื่อง ควรประกอบด้วย
๓.๑ บทนา (Introduction) เป็นส่วนกล่าวนาโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูลจาก
รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความสาคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน
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๓.๒ วิธีการศึกษา (methods) กล่า วถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งสถิติที่นามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
๓.๓ ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ ๓.๒ ควร
จาแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม
๓.๔ การอภิปรายผล (Discussion) เป็นการนาข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ของผู้นิพนธ์
นามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจั ย
นั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
๓.๕ ข้อเสนอแนะ (Suggestion) การแนะแนวการนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
๓.๖ กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์กร หน่วยงาน
หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุน
วิจัย
๓.๗ เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) เป็นการ
ทารายการเอกสารอ้างอิงหรือคาอธิบายเพิ่มเติมที่อยู่ด้านล่างของข้อความในหน้ากระดาษแต่ละหน้า ซึ่งมี
รูปแบบการเขียนอางอิงแตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรือแหลงที่ใชอางอิง ดังนี้
การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ
๑. หนังสือ
๑.๑ คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือสาคัญพิมพ์เป็นชุด
ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บคาวา (บาลี) ไว้หลังคายอในกรณีที่ใช้พระไตรป
ฎกฉบั บ ภาษาบาลี ห รื อ วงเล็ บ ค าว่ า (ไทย) ไว หลั ง ค าย อในกรณี ที่ ใ ช้ พ ระไตรปิ ฎ กฉบั บ ภาษาไทย
ตัวอย่างเช่น ๑ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑.
๑.๒ หนังสือทั่วไป
ผูแตง, ชื่อเรื่อง , (สถานที่พิมพ: สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปที่พิมพ), หนา. ตังอย่างเช่น
พระเทพโสภณ (ประยู ร ธมฺ ม จิ ตฺ โ ต),
ปรั ช ญากรี ก : บ อเกิ ด ภู มิ ป ญญาตะวั น ตก,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๓๘.
Venerable Dr. W. Rahula, What the Buddha Taught, (Bangkok: Haw Trai Printing,
2004), p.69.
๒. วารสาร
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป): หนา. ตัวอย่างเช่น
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร, “การเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
และชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ”, บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์,ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): ๑-๑๒.
K.N., Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bodhi, vol. 77
No.1: 10-15.
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๓. วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้วิจัย, “ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ”, ระดับของวิทยานิพนธ์ , (ชื่อแผนกวิชาหรือคณะและ
มหาวิทยาลัย), ปีที่พิมพ์. ตัวอย่างเช่น
อนุวัต กระสังข์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗.
๔. สัมภาษณ์
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ตาแหนง (ถามี), วัน เดือน ป. ตัวอย่าง
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๕๗.
๕. เว็บไซต์
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่ งที่มา :
http://www.buddhismth. com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 538970572&Ntype=9
[๗ กันยายน ๒๕๕๕].
๖. ภาษาอังกฤษ
Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York : Harper and Row
Publishers, 1970.
การเขียนบรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
(ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . พระไตรปิ ฎ กภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรราชวิ ท ยาลั ย .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ
๑) หนังสือ
จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.
๒) วารสาร
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป): หนา. ตัวอย่างเช่น
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร, “การกาหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่องเรื่อง
และการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ”, มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘.
๓) วิทยานิพนธ์
ทรงวิทย์ แก้วศรี. “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า ”. ปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐.
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๔) สัมภาษณ์
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ตาแหนง (ถามี), วัน เดือน ป. ตัวอย่าง
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗.
๕) เว็บไซต์
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.buddhismth.com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 538970572&Ntype=9
[๗ กันยายน ๒๕๕๕].
๒. ภาษาอังกฤษ
Maslow Abraham. Motivation and Personnality. New York : Harper and Row
Publishers, 1970.
๔. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)
ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จาเป็น โดยพิมพ์หน้าละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง สาหรับคา
บรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง ส่วนคาอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง
๕.ลิขสิทธิ์
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์
บทความให้แก่วารสารฯ พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้อง
ยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่ง
ตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อ
บรรณาธิการ ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์
๖. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก
การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย
สงฆ์ น ครสวรรค์ กรุ ณ าติ ด ต่ อ “ผู้ ช่ ว ยบรรณาธิ ก ารวารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาปริ ท รรศน์ วิ ท ยาลั ย สงฆ์
นครสวรรค์” สานักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิ ทยาลั ย วิ ทยาเขตนครสวรรค์ ๙๙๙ หมู่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองฯ จั งหวั ด
นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘
๘. อัตราค่าวารสาร
กาหนดออกวารสารปีละ ๓ ฉบับ จาหน่ายราคาฉบับละ ๑๙๙ บาท ไม่รวมค่าส่ง
๙. อัตราค่าสมาชิก
ปีละ ๓๐๐ บาท
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หนังสือขอเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
เขียนที่.................................................................
………………...............................................
.................................................................
วันที่................ เดือน..................................... พ.ศ. ....................................
ข้าพเจ้าชื่อ.......................................... ฉายา................................ นามสกุล...............................................
ที่ อ ยู่ ..................................................................................................................... ..............
....................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................. E-mail: …….…………...………………………………………………………………...…
มีความประสงค์ขอตีพิมพ์บทความ ( ) บทความวิจัย ( ) บทความวิชาการ เรื่อง:
(ภาษาไทย)..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ซึ่งดาเนินการโดยบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา............................................................................. สาขาวิชา....................................................................
จาก (ชื่อสถาบัน)................................................................................... ปีการศึกษา........................ หรือได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจาก .................................................................................................................................................
เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจ้ามีความยินดีรับไป
แก้ไขตามมติดังกล่าวนั้นและและข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ขีดเครื่องหมาย √ )
( ) เป็นผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
( ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมนิพนธ์ตามชื่อที่ระบุในบทความจริง
( ) บทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน
( ) บทความนี้ไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผู้ใดทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ชาระค่าธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทความลงในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ ตามอัตราที่ได้กาหนดไว้ คือ
( ) บทความวิชาการ
๓,๐๐๐ บาท
( ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก ๔,๐๐๐ บาท
( ) บทความวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ๕,๐๐๐ บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง แม้เมื่อข้าพเจ้าปรับแก้ไขแล้ว แต่งานยังไม่เรียบร้อยและไม่ได้รับการให้การลงตีพิมพ์ ข้าพเจ้าไม่ติด
ใจเอาความใดๆ ทั้งสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือว่าเป็นที่สุด
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
ผู้นิพนธ์บทความ
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ใบตอบรับการเป็นสมาชิก
ที่........................................................
วันที่..........เดือน..................พ.ศ..........
กราบนมัสการ/เรียน
บรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย)............................................................................................................................................
(ชื่อภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................................................
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่ได้)............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
E – Mail.........................................................................เบอร์โทรศัพท์.........................................................
โทรสาร...................................................................................................... มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็น
สมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
( ) สมาชิกประเภทรายปี ๓๐๐ บาท (จานวน ๓ เล่ม)
( ) เล่มละ ๑๙๙ บาท
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง
( ) เงินสด
( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย.....................................................)
( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม..............................................................................
โปรดนาส่งวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
สถานที่ติดต่อ  ที่บ้าน
 ที่ทางาน
เลขที่.................ถนน......................................หมู่ที่...........ตาบล/แขวง......................
อาเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์..........................
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่..............................................
โทรสาร.......................................................E-Mail.....................................................

(สาหรับเจ้าหน้าที่)
ค่าบารุงปี พ.ศ.......................................
เลขที่ใบเสร็จ..........................................
ลงวันที่............เดือน.......................พ.ศ............
ลงบัญชีแล้ว.......................................................

ลงชื่อ.......................................................
(

)

