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บรรณำธิกำร 
 

วำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ ฉบับนี้ได้ก้ำวเข้ำสู่เป็นปีที่ ๓ 
ฉบับที่ ๑ แล้ว และยังคงมีคณำจำรย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำของมหำวิทยำลัยและจำกสถำบัน
ภำยนอกได้น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรที่หลำกหลำยหัวข้อหลำกหลำยสำขำวิชำ ทั้งนี้กอ ง
บรรณำธิกำรได้ส่งบทควำมเหล่ำนี้ไปให้กรรมกำรกลั่นกรองบทควำมทำงวิชำกำรของแต่ละสำขำวิชำ
เป็นผู้อ่ำน และมอบให้เจ้ำของบทควำมน ำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนกำรตีพิมพ์แล้ว และเพ่ือให้ประสบ
ควำมส ำเร็จที่ตั้งใจของคณะกองบรรณำธิกำรที่มีควำมประสงค์จะท ำวำรสำรเล่มนี้ให้สมบูรณ์ตำม
เกณฑ์ของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ฉะนั้น โดย
ฉบับนี้เน้นกำรน ำเสนอบทควำมอันประกอบด้วยบทควำมวิจัย ๑๐ เร่ือง และบทควำมวิชำกำร ๕ 
เรื่อง ซึ่งมีเนื้อหำสำระในเล่มประกอบด้วยนักวิชำกำร และเรื่องดังต่อไปนี้ 

บทควำมแรกที่น่ำสนใจ เป็นบทควำมวิจัยเรื่อง “กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนในสถำนศึกษำตำมหลักไตรสิกขำ:The Enhencement of Students Morality In 
Schools According to Threefold Trainings”  โดย พระมหำวรพล  วรพโล (พำเสนำ) ซึ่ง
เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ท่ำนได้น ำเสนอผลกำรวิจัยเกี่ยวกับ
ปัญหำ และข้อเสนอแนะในกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถำนศึกษำ   ตำมหลัก
ไตรสิกขำ พบว่ำ ๑) ด้ำนสื่อที่จะถ่ำยทอดมำให้เด็กเข้ำใจได้ง่ำย ไม่น่ำเบื่อ ต้องท ำให้นักเรียนรู้สึกว่ำ
อยำกท ำตำมตัวอย่ำงสื่อและสังคมมักน ำเสนอในด้ำนข่ำวหรือสื่อเป็นแบบอย่ำงที่ไม่เป็นกำรส่งเสริม 
๒) ด้ำนปัญหำทำงครอบครัว ครอบครัวประพฤติเป็นตัวอย่ำงที่ไม่ดี พ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยเงินท ำให้เด็ก
ไม่ได้รับควำมอบอุ่น ควำมรัก และเมื่อเด็กมีปัญหำไม่รู้จะปรึกษำใครก็จะเริ่มพ่ึงพำอบำยมุข๓) 
นักเรียนขำดควำมตระหนัก และใส่ใจปัจจุบัน นักเรียนไม่ใส่ใจในกำรท ำควำมดี มองข้ำมของกำร
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ชอบ รัก ควำมสนุกสนำนร่ำเริง ขำดสติยั้งคิดยั้งท ำ และท ำตำมใจของ
ตนเอง เพรำะขำดกำรปลูกฝังตั้งแต่ที่บ้ำนคือครอบครัว ชุมชน และสังคม ๔) ด้ำนสภำพแวดล้อม 
ชุมชนและสถำนศึกษำก็ดีต้องมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม ให้นักเรียน
ตระหนักถึงควำมดี กำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนและสถำนศึกษำไม่ต่อเนื่องไม่
ค่อยให้ควำมส ำคัญกับกำรสนับสนุนและส่งเสริมด้ำนคุณธรรม มุ่งเน้นแต่หลักวิชำกำร นักเรียนต้อง
เก่ง  ต้องเด่น แต่ลืมนึกถึงหรือขำดกำรส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีอย่ำงเต็มที่และจริงจัง 
   บทควำมที่น่ำสนใจต่อมำคือบทควำมเรื่อง “กำรประยุกต์ใช้หลักภำวนำเพื่อแก้ปัญหำ
เยำวชน :An Application of The Principles of Bhãvanã for The Problems Solving 
of Youth”  โดย พระครูประโชติพัชรธรรม (อ ำนวย ระวำดชัย) ซึ่งท่ำนได้น ำเสนอเกี่ยวกับกำร
ประยุกต์ใช้หลักภำวนำเพ่ือแก้ปัญหำของเยำวชน: กรณีศึกษำข้ำรำชกำรครูโรงเรียนประถมศึกษำ 
อ ำเภอบึงสำมพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์พบว่ำแนวคิดเกี่ยวกับหลักภำวนำ ๔ ที่ใช้ประยุกต์แก้ปัญหำ
เยำวชนที่เป็นนักเรียนในโรงเรียน ประกอบด้วย ๑) ด้ำนกำยภำวนำ   ควรมีกิจกรรมฝึกให้เด็ก



นักเรียนปฏิบัติในกำรสวดมนต์และนั่งสมำธิ เป็นประจ ำ   , กิจกรรมที่ปฏิบัติคือกำรนั่งสมำธิก่อน
เรียนชั่วโมงแรกและก่อนเลิกเรียน กำรเข้ำร่วมพิธีวันส ำคัญทำงศำสนำ เช่นวันวิสำขบูชำ ,ได้ฝึกให้
นักเรียนเอำสติมำอยู่กับกำย โดยใช้สติควบคุมกำยให้รู้เท่ำทันในเรื่องของกำยและอิริยำบถของกำย 
ได้แก่อิริยำบถใหญ่ ยืน เดิน นั่งและนอน  อิริยำบถย่อย คือกำรเคลื่อนไหวของส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่ำงกำย  ๒) ด้ำนศีลภำวนำ   ควรมีข้อคิดให้นักเรียนในกำรน ำสิ่งที่ปฏิบัติมำท ำให้ตนเองสงบ 
พยำยำมสอนให้รู้จักกำรรักษำศีล ภำวนำและปฏิบัติให้ได้,ครูได้รณรงค์ให้เด็กรักษำศีล ๕ ที่นักเรียน
สำมำรถปฏิบัติได้ โดยจัดให้เป็นโครงกำรอบรมและปฏิบัติจริง,ได้ให้เด็กรักษำศีล หมำยถึงกำรรักษำ
กำย ส ำรวมกำย กำรรักษำวำจำ ส ำรวมวำจำ ตำมหลักของศีล ๕, ฝึกให้เด็กรู้จักกับศีลห้ำข้อก่อน 
และพยำยำมสอนให้เด็กปฏิบัติตำมและฝึกเป็นประจ ำเพ่ือให้เกิดควำมเคยชินจนเป็นนิสัย  ๓) ด้ำน
จิตตภำวนำ ควรมีแนวทำงฝึกให้เด็กนักเรียนรู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน รู้จักกำรให้มำกกว่ำกำรรับ และฝึก
จิตตนเองให้สงบ พยำยำมพร่ ำสอนเด็กนักเรียนเป็นประจ ำ ,น ำนักเรียนไปปฏิบัติธรรมทุกวันพระ 
โดยสวดมนต์และให้สงบนิ่งนั่งสมำธิ ๔) ด้ำนปัญญำภำวนำ  ควรมีแนวทำงเม่ือเด็กนักเรียนสำมำรถ
ฝึกฝนตนเองจนมีสมำธิแล้ว จะท ำให้เด็กตั้งใจเรียนได้มำกจนท ำให้เด็กเข้ำใจในบทเรียนและสำมำรถ
ท ำข้อสอบได้คะแนนมำกขึ้นด้วย ท ำให้เด็กจดจ ำและฉลำดขึ้น แล้วดูควำมคิดของเด็กที่มีกำรพัฒนำ
ในด้ำนคุณธรรม จริยธรรมมำกน้อยแค่ไหน 
 

คณะกองบรรณำธิกำรขอขอบคุณเจ้ำของผลงำนบทควำมวิจัยและบทควำมวิชำกำรทุก
ท่ำนที่ได้มีส่วนร่วมท ำให้วำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้เผยแพร่ควำมรู้
ทำงวิชำกำรสู่สำธำรณะตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ขออนุโมทนำ
ขอบคุณคณะกรรมกำรกล่ันกรองทุกท่ำนที่ได้ใช้ควำมเพียรพยำยำมชี้แนะ แนะน ำให้มีกำรปรับปรุง
แก้ไขผลงำนของแต่ละท่ำนให้ออกมำได้อย่ำงถูกต้อง น่ำอ่ำนและเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชำกำร 
และท้ำยที่สุดขออนุโมทนำขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ได้จัดท ำให้มีวำรสำรฉบับนี้และ
โปรดติดตำมฉบับต่อไป 
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การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา 
The Enhencement of Students Morality In Schools According 

to Threefold Trainings 
พระมหาวรพล  วรพโล (พาเสนา) 

 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
สถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนในสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล๓) เพ่ือศึกษาปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) กลุ่ม
ตัวอย่างจึงประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔, ๕, ๖)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งได้มาจาก
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้โดยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๓๑ คน และ
ใช้วิธีการการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากสุ่มเลือกโรงเรียนที่จะ
น ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างให้ได้ขนาดตัวอย่างครบ ๓๓๑ คน ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
จ านวน ๗ ท่าน โดยเป็นประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และกรรมการนักเรียน ใน
สถานศึกษา อ าเภอเมือง    จังหวัดพิจิตร  ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) 
จ านวน ๗ ท่าน 
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) และแบบสัมภาษณ์
(interview) โดยมีค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) เท่ากับ ๐.๙๑๘ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว การทดสอบเอฟ (F-test) โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามตัวขึ้นไป และ
เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD)  
 ส าหรับข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท และประมวลผลเข้าด้วยกัน รวมทั้งใช้

                                                           
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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แนวคิดจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาสนับสนุนในการวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นภาพรวม และ
สรุปแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ตามหลักไตรสิกขา    
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาตาม
หลักไตรสิกขา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้าน
อธิสีลสิกขา (ศีล) คุณธรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย ความสะอาด ความสุภาพ และความ
กตัญญูกตเวที ด้านอธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) คุณธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม ประกอบด้วย 
ความสามัคคี ความมีน้ าใจ และความมีวินัย และอธิจิตตสิกขา (สมาธิ) คุณธรรมเพ่ือพัฒนาการ
ท างานประกอบด้วย ความขยัน ความประหยัด และความซื่อสัตย์ 
 ๒. นักเรียนที่มีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ตามหลักไตรสิกขา ทั้งโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านอธิสีลสิก
ขา (ศีล) คุณธรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย ความสะอาด ความสุภาพ และความกตัญญู
กตเวที        และด้านอธิจิตตสิกขา (สมาธิ) คุณธรรมเพื่อพัฒนาการท างานประกอบด้วย ความขยัน 
ความประหยัด และความซื่อสัตย์ แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕ 
 ๓. ปัญหา และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา   
ตามหลักไตรสิกขา พบว่า ๑) ด้านสื่อที่จะถ่ายทอดมาให้เด็กเข้าใจได้ง่าย ไม่น่าเบื่อ ต้องท าให้
นักเรียนรู้สึกว่าอยากท าตามตัวอย่างสื่อและสังคมมักน าเสนอในด้านข่าวหรือสื่อเป็นแบบอย่างที่ไม่
เป็นการส่งเสริม ๒) ด้านปัญหาทางครอบครัว ครอบครัวประพฤติเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี พ่อแม่เลี้ยงลูก
ด้วยเงินท าให้เด็กไม่ได้รับความอบอุ่น ความรัก และเมื่อเด็กมีปัญหาไม่รู้จะปรึกษาใครก็จะเริ่มพ่ึงพา
อบายมุข๓) นักเรียนขาดความตระหนัก และใส่ใจปัจจุบัน นักเรียนไม่ใส่ใจในการท าความดี 
มองข้ามของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ชอบ รัก ความสนุกสนานร่าเริง ขาดสติยั้งคิดยั้งท า 
และท าตามใจของตนเอง เพราะขาดการปลูกฝังตั้งแต่ท่ีบ้านคือครอบครัว ชุมชน และสังคม ๔) ด้าน
สภาพแวดล้อม ชุมชนและสถานศึกษาก็ดีต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ให้นักเรียนตระหนักถึงความดี การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนและ
สถานศึกษาไม่ต่อเนื่องไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านคุณธรรม มุ่งเน้นแต่
หลักวิชาการ นักเรียนต้องเก่ง  ต้องเด่น แต่ลืมนึกถึงหรือขาดการส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีอย่างเต็มที่
และจริงจัง 
 ส่วนด้านข้อเสนอแนะในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สถานศึกษาควรจัดในรูปแบบ
ของกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักในด้านคุณธรรมจริยธรรมหรือท าเป็น
กิจวัตรจนเป็นความเคยชิน เช่น กิจกรรม ๕ ส. ส่งเสริมด้านความสะอาด, กิจกรรมรุ่นน้องไหว้รุ่นพ่ี 
ส่งเสริมด้านความสุภาพ, กิจกรรมวันแม่ ส่งเสริมด้านความกตัญญูกตเวที, กิจกรรมรักการอ่าน 
ส่งเสริมด้านความขยัน, กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียน ส่งเสริมความประหยัด, กิจกรรม
สมุดบันทึกความดี ส่งเสริมความซื่อสัตย์, กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ส่งเสริมด้านความสามัคคี, 
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กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนและโรงเรียน ส่งเสริมด้านความมีน้ าใจ, กิจกรรมเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
ส่งเสริมความมีวินัย  
ค าส าคัญ: การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน, หลักไตรสิกขา 
 

ABSTRACT 
 The study entitled : “ The Promoting Ethics Education Students By 
Threefold.” The objectives of this research were as follows :1) to study the 
promoting Ethic Education Students By Threefold. 2) to compare the students’ 
opinions towards Promoting Ethics in the school by Threefold classified by personal 
factors. 3) to study the problems, barriers and suggestions to Promote Ethics 
Education Students by Threefold in Muang District Phichit Province. The method of 
the study was a Mixed Method Reseach The sample consisted of high school 
students (Mathayomsuksa4,5,6) in the academic year 2556 B.E. The sample size was 
indicated by Taro Yamane Formula by 331 students. The method of sampling was 
Simple Random Sampling by drawing randomly selected schools. The sample of 
Qualitative Reseach consisted of student president, vice president and student 
council in the schools Muang District Phichit. The method of selected sampling was 
Purposive sampling for 7 person. The research tools were questionnaire and 
interview form with the reliability of 0.918. The statistics used to analyze data were 
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation. The test of hypothese performed 
by t-test, F-test (One Way ANOVA). If there were statistically significant Difference : 
the multiple comparison of Least Significant Difference : (LSD) would be further 
computed. The interview data was analyzed and synthesized by content Analysis 
Technique composing by the context of Qualitative Research. 
 The finding of the study were as follows : 
 1. The students’ opinions by threefold were in high level as a whole with 
the descending order Adhisila-sikkha include cleanliness, politeness and gratitude, 
Adhipanna-sikkha society consisted of unity , Kindness and discipline, And Adhicitta-
sikkha respectively include diligence, frugality and honesty.  
 2.There were no statistical different towards promoting Ethics by Threefold 
as a whole according to personal factors but there were found that in each 
dimension of Tisikkha of Adhisila-sikkha, Adhicitta-sikkha. They were statistically 
Significant at 0.05 level. 
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 3. The problems barriers and suggestions to promote Ethics Education 
Students by Threefold it was found that 1) The media to convey to the children to 
easy understand easily is not boring. To make him feel like the samplet. Social and 
Media often present the news that does not encourage news, crime news. The 
media is presented less good enhancement. Youths think that doing this is news. 
He should do and exemplary. It was negative in the media as the crime news. 2) 
Family Problems Children will follow, but if his family misconduct , he will do 
according to his family every day from the time a person is not to focus on the 
issue of morality so much. I think that is not important. Do not cooperate in the 
promotion of ethics today. Parents of children with a child does not receive 
warmth, love , and when children do not have to rely on consultants who will start 
with. 3) Lack of awareness and attention to current students are not interested in 
being good . Overlook of Conduct as well, like love and merriment. Insane 
recklessness also And indulge their Lack of cultivated since the house is family, and 
social inequality of knowledge. The child is not a better may be less moral .The 
main subjects of their academic. 4) The environment Communities and schools , it 
should be encouraged and supported Ethics . Keep the good ; The promotion of 
moral education of the school and not continuous. Less important to the support 
and promotion of virtue. But the main focus of Students must be proficient out but 
forgot or lost encourage children to be good , fully and seriously. 
 The recommendations in promoting ethics. The school should be in the 
form of activities to encourage students are aware of the moral as a habit or 
routine, Such as 5S. Promoting clean, respect sophomores juniors 
activities.Promoting civility, Mother's Day.Promotion of gratitude, love reading 
activities. Promote the work, saving cooperative activities of the school. Promote 
economy, activity diaries goodness. Promote honesty, sport within the school. 
Promotion of unity, community and school volunteer activities. Promote the 
humanity, event attendance, punctuality. Promotion, discipline. 
Keywords: The Enhencement Students Morality, Threefold Trainings 
 
๑. บทน า 
 สภาพแวดล้อมของสังคมไทยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์จาก
การเลื่อนไหลของวัฒนธรรมที่หลากหลายจากต่างประเทศ มีสื ่อและเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมของบุคคลจนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่าง
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รวดเร็วและรุนแรงเด็กและเยาวชนมีสภาพจิตใจอ่อนแอและภูมิคุ้มกันบกพร่องทางสังคม ขาด
วิจารณญาณในการคัดสรรค์ที ่จะเลือกรับสิ่งที ่ดีและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์มาใช้เป็นเหตุให้
ค่านิยม พฤติกรรมสังคมวิถีชีวิตโลกทัศน์มนุษย์ และความเป็นอยู่เปลี่ยนไป เกิดค่านิยมแนวใหม่ 
เลียนแบบค่านิยมตะวันตกเป็นแบบบริโภคนิยมและวัตถุนิยม ยึดถือการแข่งขันและการผลิตเพื่อ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตนเป็นหลัก สังคมเกิดการแข่งขันเพื่อความ ได้เปรียบได้ชัย
ชนะ กลยุทธ์การตลาดถูกน ามาใช้เพ่ือสร้างค่านิยมทางวัตถุกลายเป็นวัตถุนิยม สร้างความฟุ้งเฟ้อ
ในชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการอย่างไรศีลธรรมและจริยธรรมซึ่งต่างจาก
ค่านิยมตะวันออกโดยเฉพาะสังคมไทย ที่มีค่านิยมคุณธรรมในอดีตเป็นแบบคุณธรรมนิยม 
 สังคมไทยปัจจุบันเกิดวิกฤติคุณธรรมและจริยธรรม มีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นในทุก
ภาคส่วนของสังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มีแนวโน้มจ านวนอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ผู้
ก่ออาชญากรรมเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติปี๒๕๕๕เด็กและเยาวชนมีมาตรฐานทางจริยธรรมค่อนข้างต่ า พบว่าเด็กอายุ ๑-๕ ปี 
ไม่มีกติกาและไม่อยู่ในวินัย วัย ๖-๙ ปี ไม่มีการควบคุมอารมณ์ สมาธิและไร้เมตตา วัย๑๐-๑๔ ปี 
ขาดการวิเคราะห์หากมีโอกาสโกงก็พร้อมจะโกง เด็กระบุว่ายอมรับได้กับการไม่เคารพกติกา เช่น 
เล่นขี้โกงเมื่อมีโอกาส และ ลอกข้อสอบถ้าจ าเป็น นักเรียนนักศึกษาอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี เป็นกลุ่มที่
ยอมรับได้มากท่ีสุดกับรัฐบาลทุจริตคอรัปชั่น ถ้าตนเองได้ประโยชน์ (ร้อยละ ๖๘.๒) ในขณะเดียวกัน 
เด็กและเยาวชนมีความรู้และสนใจเรื่องพุทธศาสนาน้อย มีองค์กรศาสนาที่ มีบทบาทกับเด็กและ
เยาวชนเกิดขึ้นมากมายในประเทศ เช่น ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน 
เป็นต้น 
 สาเหตุที่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยและเป็นปัญหาลูกโซ่สืบเนื่องไปยังปัญหาอ่ืนๆ ที่ไม่
สามารถปฏิเสธได้คือ ปัญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต การถูกคุกคามของยา
เสพติดในหมู่เยาวชน พฤติกรรมด้านลบของเยาวชน ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์/
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหา
เรื่องการทุจริต/คอรัปชั่น/เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ขาดความพอเพียงใน
การด ารงชีวิต ตลอดจนขาดจิตส านึกสาธารณะและจิตอาสาเพื่อสังคม ฯลฯ 
 จากความส าคัญและปัญหาการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนของแต่
ละสถานศึกษาท่ีผ่านมา ผู้วิจัยในฐานะผู้ด าเนินกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษา จึงมีความตะหนักและมีความต้องการศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน ในสถานศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับใด และมีข้อเสนอแนะในการพัฒนา
อย่างไร เพ่ือน าเป็นข้อสนเทศในการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนแก่สถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 



ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑  มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘6

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา  
 ๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
สถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
สถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา  
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) กลุ่ม
ตัวอย่างจึงประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔, ๕, ๖)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งได้มาจาก
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้โดยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๓๑ คน และ
ใช้วิธีการการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากสุ่มเลือกโรงเรียนที่จะ
น ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างให้ได้ขนาดตัวอย่างครบ ๓๓๑ คน ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
จ านวน ๗ ท่าน โดยเป็นประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และกรรมการนักเรียน ใน
สถานศึกษา อ าเภอเมือง    จังหวัดพิจิตร  ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) 
จ านวน ๗ ท่าน 
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) และแบบสัมภาษณ์
(interview) โดยมีค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) เท่ากับ ๐.๙๑๘ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว การทดสอบเอฟ (F-test) โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามตัวขึ้นไป และ
เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD)  
 
๔. ผลการวิจัย 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ตามหลักไตรสิกขา 
ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาตาม
หลักไตรสิกขา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้าน
อธิสีลสิกขา (ศีล) คุณธรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย ความสะอาด ความสุภาพ และความ
กตัญญูกตเวที ด้านอธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) คุณธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม ประกอบด้วย 
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ความสามัคคี ความมีน้ าใจ และความมีวินัย และอธิจิตตสิกขา (สมาธิ) คุณธรรมเพ่ือพัฒนาการ
ท างานประกอบด้วย ความขยัน ความประหยัด และความซื่อสัตย์ 
 ๒. นักเรียนที่มีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ตามหลักไตรสิกขา ทั้งโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านอธิสีลสิก
ขา (ศีล) คุณธรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย ความสะอาด ความสุภาพ และความกตัญญู
กตเวทีและด้านอธิจิตตสิกขา (สมาธิ) คุณธรรมเพื่อพัฒนาการท างานประกอบด้วย ความขยัน ความ
ประหยัด และความซื่อสัตย์ แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
 ๓. ปัญหา และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา   
ตามหลักไตรสิกขา พบว่า ๑) ด้านสื่อที่จะถ่ายทอดมาให้เด็กเข้าใจได้ง่าย ไม่น่าเบื่อ ต้องท าให้
นักเรียนรู้สึกว่าอยากท าตามตัวอย่างสื่อและสังคมมักน าเสนอในด้านข่าวหรือสื่อเป็นแบบอย่างที่ไม่
เป็นการส่งเสริม ๒) ด้านปัญหาทางครอบครัว ครอบครัวประพฤติเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี พ่อแม่เลี้ยงลูก
ด้วยเงินท าให้เด็กไม่ได้รับความอบอุ่น ความรัก และเมื่อเด็กมีปัญหาไม่รู้จะปรึกษาใครก็จะเริ่มพ่ึงพา
อบายมุข๓) นักเรียนขาดความตระหนัก และใส่ใจปัจจุบัน นักเรียนไม่ใส่ใจในการท าความดี 
มองข้ามของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ชอบ รัก ความสนุกสนานร่าเริง ขาดสติยั้งคิดยั้งท า 
และท าตามใจของตนเอง เพราะขาดการปลูกฝังตั้งแต่ท่ีบ้านคือครอบครัว ชุมชน และสังคม ๔) ด้าน
สภาพแวดล้อม ชุมชนและสถานศึกษาก็ดีต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ให้นักเรียนตระหนักถึงความดี การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนและ
สถานศึกษาไม่ต่อเนื่องไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านคุณธรรม มุ่งเน้นแต่
หลักวิชาการ นักเรียนต้องเก่ง  ต้องเด่น แต่ลืมนึกถึงหรือขาดการส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีอย่างเต็มที่
และจริงจัง 
 
๕. อภิปรายผล 
 จากการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนในสถานศึกษา ตามหลักไตรสิกขา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =๔.๘๑) แสดงว่าใน
สถานศึกษามีการน าหลักไตรสิกขา ด้านอธิสีลสิกขา (ศีล) คุณธรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ด้านอธิจิตตสิก
ขา (สมาธิ) คุณธรรมเพ่ือพัฒนาการท างาน และด้านอธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) มาใช้ในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของพุทธทาส   อินฺท-ปญฺโญได้
กล่าวไว้ว่า การพัฒนาคน ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพที่ส าคัญที่สุดก็คือ การปลูกฝังให้คนเป็นพลเมืองที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม วิธีการหนึ่งที่น่าจะให้ผลดีในการปลูกฝังและ
พัฒนา การมีคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้หลัก ไตรสิกขา เนื่องจากไตรสิกขาเป็นระบบและเป็น
กระบวนการในการฝึก อบรม ฝึกหัดเพ่ือพัฒนาคน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โอภาส  อินโสม  
ได้วิจัยเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายการเรียนรู้พนา อ าเภอพนา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอ านาจเจริญ” พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนต่อ
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คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายพนา อ าเภอพนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อ านาจเจริญ โดยภาพรวยและรายด้าน ๖ ด้าน คือ ด้านการพ่ึงตนเอง ด้านความเสียสละ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความมีวินัยในตนเอง ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความขยันหมั่นเพียร อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ๑) ด้านอธิสีลสิกขา (ศีล) คุณธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา  ด้านอธิสีลสิกขา (ศีล) 
คุณธรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ประกอบด้วยคุณธรรม คือ ด้านสะอาด ด้านสุภาพ ด้านกตัญญูกตเวที โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๔.๑๓) เมื่อพิจารณาในเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งนี้ทาง
สถานศึกษาตั้งแต่ระดับผู้บริหาร จนถึงครูผู้สอนได้ส่งเสริมในด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนเป็น
ประจ าและสม่ าเสมอ จนท าให้นักเรียนโดยส่วนใหญ่ได้ประพฤติตนให้เป็นคนรักษาความสะอาดทั้ง
ร่างกาย เครื่องแต่งกาย ที่พักอาศัย อุปกรณ์ที่ใช้สอยเป็นประจ า และห้องน้ าห้องสุขา พร้อมทั้ง
ประพฤติตนให้เป็นคนที่สุภาพอ่อนโยน แสดงกิริยาท่าทางที่อ่อนน้อมถ่อมตน มีวาจาสุภาพ มีสัมมา
คารวะ และมีความให้ความเคารพเกรงใจผู้อ่ืนเสมอ เป็นต้น พร้อมทั้งในด้านความกตัญญูกตเวที 
สถานศึกษาได้ตระหนักในด้านการส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณอย่างจริงจัง จนท าให้
นักเรียนมีความกตัญญู ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ ถนอม  กุลจณีย์ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริม
จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต ๑ ผลการวิจัยพบว่า 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนใน
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและรายด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนใน
สถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ได้ให้การส่งเสริมในด้านคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนในสถานศึกษาได้ดี มีประสิทธิภาพ ท าให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการศึกษาเล่าเรียน
และด าเนินชีวิต๑ 
 ๒) ด้านอธิจิตตสิกขา (ศีล) คุณธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง  พบว่า ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา ด้านอธิจิต
ตสิกขา (สมาธิ) คุณธรรมเพ่ือพัฒนาการท างาน ประกอบด้วยคุณธรรม คือ ด้านความขยัน ด้าน
ความประหยัด ด้านความซื่อสัตย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๓.๙๘) เมื่อพิจารณาในเป็นราย
ข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งนี้นักเรียนได้รับการปลูกฝังและส่งเสริมในด้านความขยันเรียน มา
เรียนตรงตามเวลาทุกวัน ตั้งใจเรียนหนังสือจนสอบได้คะแนนดี มีความอุตสาหะจนประสบ
ความส าเร็จในหน้าที่ของตนเอง นักเรียนได้รับการส่งเสริมในด้านความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือยใช้
จ่ายเงินของพ่อแม่ด้วยความประหยัด รู้จักใช้สอยอย่างจ าเป็น และด าเนินชีวิตด้วยการอยู่อย่าง
พอเพียง และนักเรียนได้รับการส่งเสริมในด้านความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นหลักส าคัญในการท างานในทุก
องค์กร ซึ่งมีความซื่อตรงทั้งต่อพ่อแม่ ครู อาจารย์ ตนเอง และผู้อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับสุมาลี สุจินดา 

                                                           
๑ถนอม กุลจณีย์, “การส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 

๑”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ๒๕๔๘). บทคัดย่อ. 
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จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี พบว่า ๑. จริยธรรม
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรีตามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองโดยรวมอยู่ในระดับมาก และตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน๒. 
จริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรีตามความคิดเห็น
ของผู้ปกครองและครูด้านความเมตตากรุณา ความสามัคคี ความอดทน ความเสียสละ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนด้านความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และความ
ประหยัด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ๒ 
 ๓) ด้านอธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) คุณธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม พบว่า ความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา 
ด้านอธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) คุณธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม ประกอบด้วยคุณธรรม คือ ด้าน
ความสามัคคี ด้านความมีน้ าใจ ด้านความมีวินัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๔.๐๙) เมื่อ
พิจารณาในเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งนี้ การส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันในสังคม สิ่งส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งคือต้องมีระเบียบวินัย มีกฎเกณฑ์ทางสังคม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม ชุมชน 
และประเทศชาติ พร้อมทั้งมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สิริยา พรมรัตน์ ได้
ท าวิจัยเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิ
วัดศรีอุบลรัตนาราม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต ๑ ซึ่งจ าแนกตามเพศ 
อาชีพ และรายได้ของผู้ปกครอง พบว่า คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ โดยภาพรวมและทุกด้าน มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย คือความกตัญญูกตเวที ด้านการปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเมตตากรุณา ด้านความวินัย ความรับผิดชอบ และด้านความประหยัดและ
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า๓ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
สถานศึกษาด้านปัญญาสิกขา หรือคุณธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นสิ่งส าคัญในการด าเนิน
ชีวิตร่วมกันในสังคม ชุมชน  
 
 
 
 
 
                                                           

๒สุมาลี สุจินดา, “จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ”, 
ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๖. 

๓สิริยา พรมรัตน์, “การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑”, วิทยานิพนธ์ครุศา
สตรมหาบัณฑิต : สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๕๑). 
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บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๕๑. 
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การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ 
The Administration of Phra Pariyatidhamma School Group Four 

 
พระปลัดพิพัฒน์พงษ์  ภทฺทวํโส (ศักดิ์นิติจารุชัย) 

 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๔ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ใน
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๔ โดยแยกตามปัจจัยส่วนบุคคล๓) 
เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๔  ดําเนินการวิจัย
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ จํานวน ๒๒๘ คน สําหรับข้อมูลที่ได
จากการสัมภาษณ์นํามาวิ เคราะห์ เนื้อหา โดยใช เทคนิคการวิ เคราะห เนื้อหา (Content 
AnalysisTechnique)ประกอบบริบทและประมวลผลเข้าด้วยกัน และสรุปแนวทางในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๔ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มที่ ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการ
บริหารงานบุคคล  
 ๒. ผู้บริหาร ครู ที่มีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 ๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มที่ ๔ พบว่า จากการวิจัยพบปัญหาและอุปสรรค์ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ดังต่อไปนี้๑) งบประมาณสนับสนุนในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ไม่เพียงพอ ทําให้งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ๒) ครูขาดขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน ไม่มีหลักประกันความม่ันคงด้านอาชีพและสวัสดิการที่เป็นธรรม๓)  มีการ
ปรับเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากรบ่อย ทําให้ขาดความต่อเนื่องในการทํางาน และไม่มีการบรรจุแต่งตั้งที่
ชัดเจน๔) จํานวนนักเรียนที่ลดลงในแต่ละปี  เพราะเมื่อจํานวนนักเรียนลดลง เงินอุดหนุนที่ได้รับใน
                                                           

 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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การบริหารจัดการก็ลดตามไปด้วย๕) การฝึกอบรมและพัฒนาครู ให้มีคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนยังมีน้อย และไม่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างจริงจัง  ๖) การจัดทําสรุป
รายงานประจําปี และการปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ ยังไม่เป็นรูปธรรม และชัดเจน ๗) การนิเทศ
ติดตามของหน่วยงานต้นสังกัด ยังไม่ครอบคลุมในแต่ละโรงเรียน๘) ไม่มีระเบียบที่ชัดเจน และไม่มี
กฎหมายที่บังคับใช้ทําให้ควบคุมการบริหารยาก๙) โรงเรียนไม่มีความรู้เรื่องการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เพราะมีครูย้ายออกบ่อย จึงทําให้ขาดความต่อเนื่องในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ๑๐) สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ยังไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ครอบคลุม
ทุกโรงเรียน 
 ๔. แนวทางในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔จากการ
วิจัยพบว่า ๑) ควรผลักดันให้มีพระราชบัญญัติโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา๒) ควรมี
ระเบียบบังคับใช้และบรรจุให้ได้รับเงินเดือนวุฒิการศึกษาตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗๓) ผู้บริหารโรงเรียนควรสร้างความตระหนักเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียน มีการจัดอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานประกันคุณภาพ
โรงเรียนอ่ืน ๆ ๔) หน่วยงานต้นสังกัดควรแยกเงินเดือนครูออกจากค่าหัวนักเรียน และควรจัดสรร
งบประมาณโดยแยกประเภทของงบประมาณที่จะใช้จ่ายในส่วนต่างๆ เพ่ือให้แต่ละโรงเรียนมีความ
สะดวกในการใช้จ่ายงบประมาณ๕) ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับหลักสูตร
สถานศึกษา มีการส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระต่าง ๆ๖) ทางหน่วยงานต้นสังกัด
ต้องมานิเทศสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพราะจะได้ทราบปัญหานําไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป๗) ผู้บริหาร
โรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดอบรมครู และพัฒนาครูในด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน๘) ควรมีการจัดทําสรุปรายงานประจําปี และรายงานผลการ
ปฏิบัติโครงการต่าง ๆ เพ่ือจัดเข้างานประกันคุณภาพการศึกษา ๙) ผู้บริหารโรงเรียนควรเพ่ิม
ประสิทธิภาพในด้านนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน๑๐) โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์ในทุก ๆ ด้าน เพ่ือเพ่ิมประชากร
นักเรียนให้มากข้ึน และมีการสนับสนุนการศึกษาอย่างครบถ้วน 
ค าส าคัญ: การบริหาร, โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research, the researcher has been studied “The 
administration of Phrapariyatidhamma Schools Group 4” that 1) To study problems 
of the administration of Phrapariyatidhamma Schools Group 4       2) To compare 
the level of administrators and teachers in the administration of 
PhraPariyatidhamma Schools Group 4 3) To guidelines the administration of 
PhraPariyatidhamma Schools Group 4. 
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 The Conduct research was using Mixed Methods Research. The samples of 
Quantitative Research were the administrators and teachers in the administration of 
PhraPariyatidhamma Schools Group 4. The researcher had been defined the sample 
size by R.C. Krejcie and Morgan table. The samples consisted of 228 bodies.  
 For 7 key informants obtained from the interviews were analyzed for 
content. Using content analysis technique consisted context and processed 
together including the concept of documents and related research. To support the 
analysis to provide an overview and conclusion of the administration of 
PhraPariyatidhamma Schools Group 4. 
 The findings of this research were as follows : 
 1) The opinions of administrators and teachers towards the administration 
of PhraPariyatidhamma Schools Group 4 as a whole was moderate in descending 
order were as general administration, academic administration, budget management 
and personnel administration. 
 2) Students who had different personal status they had the opinions 
towards the administration of PhraPariyatidhamma Schools Group 4 overall no 
statistically significant differences. The statistically significant difference level at .05, 
the hypotheses were rejected. 
 3) The problems, barriers and suggestions in the administration of 
PhraPariyatidhamma Schools Group 4 were as follows : 1) The budget support in 
the administration of PhraPariyatidhamma Schools Group 4 not enough to make a 
career out of inefficient. 2) Teachers lacked the motivation to perform. No 
collateral security professionals and welfare equal benefits. 3) The personal often 
had to modify the migration. The lack of continuity in the work, and the 
appointment was not clear 4) Students reduced subsidies have been in 
administration was reduced accordingly. 5) Teachers should be trained and 
developed, the quality of teaching and learning were few and no longer supported 
by the agency seriously 6) The preparation of the annual report and the execution 
of various projects were not tangible and clear. 7) The supervision of the agency 
were not covered in each school. 8) No clear regulations and applicable laws did 
not make use of management control difficult. 9) School without the knowledge of 
the quality of education because teachers have moved frequently, so the lack of 
continuity and quality assurance 10) Innovative materials and educational 
technology was inefficient and did not cover all schools. 
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 4. Guidelines for the administration of PhraPariyatidhamma Schools Group 
4, Research indicated that 1) it should push for the act of ofPhraPariyatidhamma 
Schools 2) should be enforced and packed to receive salaries Education Act, 
teachers and educational personnel 2547 B.E. 3) School administrators should raise 
awareness about the quality of education for all staff. The administrator has also 
organized a seminar and educational quality assurance other schools. 4) The agency 
should be excluded from the ranks of students and teachers of budget by type of 
budget to spend on parts to each school, the ease of using budget. 5) They should 
provide training to educate teachers about curriculum. The promotion of teachers 
plan learning in groups. 6) The agency must oversee the ongoing study because it 
was aware of the problem led to further improvement.  7) The administrators 
should encourage and support the training of teachers and teacher development in 
various fields in order to enhance teaching and learning. 8) The administrators 
should prepare a summary report and annual report on implementation of various 
projects organized and quality assurance 9) The administrators should enhance 
innovation in media and learning. 10) The schools should be promoted in all 
aspects to increase the number of students to be more educated and supported in 
its entirety.       
Keywords: Administration, Phra Pariyatidhamma School  
 
๑. บทน า 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา สังกัดกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 
ปัจจุบัน สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, มหาเถรสมาคม และ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มีโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ จํานวน ๔๐๓ แห่ง มีนักเรียนจํานวน ๕๐,๕๙๓ รูป๑  
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน
ราช  เลขที่ ๒๑๗  หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ล้อม ตําบลบึงพระ  อําเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัด
พิษณุโลก  โดยมี พระครูกิตติรัตนานุกูล  เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มที่ ๔  มีโรงเรียนจํานวน ๒๕ โรงเรียน มีนักเรียนจํานวน ๒,๙๐๓ รูป  ครอบคลุม ๘ 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดพิจิตร, จังหวัด

                                                           
๑กองพุทธศาสนศึกษา, สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, (วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗).  
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พิษณุโลก, จังหวัดเพชรบูรณ์ , จังหวัดอุตรดิตถ์ , จังหวัดตาก๒  การบริหารจัดการโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔  มีการดําเนินงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งได้
กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๕และมาตรา ๓๙วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ ๒พ.ศ.๒๕๔๕)  โดย
กําหนดการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ เป็น ๔ ฝ่าย คือ ๑. ด้านการบริหารงานวิชาการ ๒. 
ด้านการบริหารงานงบประมาณ ๓. ด้านการบริหารงานบุคคล  ๔. ด้านการบริหารงานทั่วไป 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน จากการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบที่สอง ๑๘๒ แห่ง หรือร้อยละ ๔๕.๕๕ มาตรฐาน 
ที่มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอยู่ในระดับต่ําที่สุด ได้แก่ มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ       
ที่จําเป็นตามหลักสูตร (๒.๑๒) ลําดับต่อมาคือ มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (๒.๔๕) และมาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิด
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ (๒.๔๙)๓  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔  เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๔ ต่อไป  
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๔ 
 ๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔โดยแยกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๒.๓  เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ ๔ 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ดําเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมืองพิจิตร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นกลุ่มศึกษาในงานวิจัย
ครั้งนี้ โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างสําเร็จรูปของ อาร์ ซี เครจซี และดี  ดับเบิลยู มอร์แกน 

                                                           
๒สํานักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔,สถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ (จ.๓) ปี ๒๕๕๗ ครั้งท่ี ๑.  
๓(สมศ.) ,สํานักงาน.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.[ออนไลน์].แหล่งที่มา : 

http://onzonde.multiply.com [๓๐มกราคม๒๕๕๖]. 
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(R.C.Krejcie and D.W.Morgan) ใช้วิธีการการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๑๗๐ คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมืองพิจิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน ๗ ท่าน  
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) และแบบสัมภาษณ์
(interview) โดยมีค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) เท่ากับ ๐.๙๕๘ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว การทดสอบเอฟ (F-test) โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามตัวขึ้นไป และ
เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD) และหาความสัมพันธ์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของ 
สเปียร์แมน (Spearman rank-order Correlation Coefficient) 
 สําหรับข้อมูลที่ไดจากการสัมภาษณ์นํามาวิเคราะห์เนื้อหา โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
เนื้อหา (Content AnalysisTechnique)ประกอบบริบทและประมวลผลเข้าด้วยกัน และสรุป
แนวทางในการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 
 
๔. ผลการวิจัย 
 ๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร ครู  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ํากว่า ๓๑ ปี  จํานวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕  รองลงมา คือ 
อายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี  จํานวน ๗๑ คน   คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑  อายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี 
จํานวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓  และอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จํานวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑  
เมื่อพิจารณาถึงวุฒิการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน ๑๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕  รองลงมา คือ ปริญญาโท จํานวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๑.๑ ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖ ปริญญาเอก จํานวน ๒ คน คิด
เป็นร้อยละ๐.๙  เมื่อพิจารณาประสบการณ์ทํางานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ทํางานระหว่าง ๕ – ๑๐ ปี  จํานวน ๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙ รองลงมามี
ประสบการณ์ทํางาน น้อยกว่า ๕ ปี จํานวน ๕๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑  ประสบการณ์ทํางาน
ระหว่าง ๑๑ – ๒๐ ปี จํานวน ๓๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐  และประสบการณ์ทํางานระหว่าง ๒๑ 
ปีขึ้นไป จํานวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๙  เมื่อพิจารณารายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๒๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔  
รองลงมามีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๘๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐ มี
รายได้ต่อเดือนต่ํากว่า ๕,๐๐๐  บาท จํานวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓  และ มีรายได้ต่อเดือน 
๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔.๔ และเมื่อพิจารณาหน้าที่
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รับผิดชอบพบว่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มบริหารงานบุคคล จํานวน 
๗๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ รองลงมามีหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มบริหารงานทั่วไป     จํานวน ๖๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔  มีหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มบริหารงานวิชาการ จํานวน ๔๙ คน  คิดเป็น
ร้อยละ ๒๑.๕ และมีหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ จํานวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๗.๕ 
 ๒. ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม
ที่ ๔ 
 ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๓๓) เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้าน พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๔ ด้านบริหารงานทั่วไป  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = ๓.๔๒) รองลงมาด้านบริหารงาน
วิชาการ มีค่าเฉลี่ย( = ๓.๓๔) ด้านบริหารงานงบประมาณ มีค่าเฉลี่ย( = ๓.๓๐) และต่ําสุดด้านการ
บริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ย( = ๓.๒๕) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ด้านบริหารงานวิชาการ พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๔ ด้านบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง   
( = ๓.๓๔) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า โรงเรียนพัฒนาการใช้หลักสูตรได้
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและเหมาะสมกับแผนสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด( = ๓.๘๐)  อยู่ในระดับมาก  ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ( = ๓.๔๐) ในด้านโรงเรียนนิเทศ
การศึกษาภายในให้แก่ครูอาจารย์ อยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านบริหารงานงบประมาณ พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ด้านบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = ๓.๓๐) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า โรงเรียนกํากับติดตาม 
ตรวจสอบ การใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและรัดกุม ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด( = ๓.๖๘)  อยู่ในระดับ
มาก  ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ( = ๓.๔๘) ในด้านโรงเรียนนําผลการประเมินการบริหารงบประมาณมา
ปรับปรุงและพัฒนางาน อยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านบริหารงานบุคคล พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ด้านบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง     
( = ๓.๒๕) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า โรงเรียนจัดทําแผนการบริหารบุคลากร
ไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด( = ๓.๖๐)  อยู่ในระดับมาก  ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด 
( = ๓.๔๙) ในด้านโรงเรียนได้นําผลการประเมินการบริหารบุคลากรมาพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารและการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านบริหารงานทั่วไป พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ด้านบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง     ( 
= ๓.๔๒) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า โรงเรียนจัดทําแผนการบริหารงานทั่วไปไว้
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อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด( = ๓.๗๓)  อยู่ในระดับมาก  ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ( 
= ๓.๕๐) ในด้านโรงเรียนประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนและเชิญชวนให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการดําเนินงานการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง  
 ๓. ผลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๔ 
 อายุ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร ครู ที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ โดยภาพรวม (F=๑.๕๑๔, Sig=.๒๑๒) 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  เมื่อพิจารณา
รายด้านการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๔ ไม่แตกต่างกัน 
 การศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร ครู ที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ โดยภาพรวม (F=.๑๘๒, 
Sig=.๙๐๙) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณารายด้านการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๔ ไม่แตกต่างกัน 
 ประสบการณ์ทํางาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร ครู ที่มีประสบการณ์ทํางานที่แตกต่าง
กัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ โดย
ภาพรวม (F=.๘๕๖, Sig=.๔๖๕) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้  เมื่อพิจารณารายด้านการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๔ ไม่แตกต่างกัน 
 รายได้ต่อเดือน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร ครู ที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ โดยภาพรวม     
(F= ๔๓๒, Sig=.๗๓๐) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  เมื่อพิจารณารายด้านการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ไม่
แตกต่างกัน 
 หน้าที่รับผิดชอบ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร ครู ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ที่แตกต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ โดยภาพรวม 
(F= ๔๓๓, Sig=.๗๒๙) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ เมื่อพิจารณาราย
ด้านการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๔ ไม่แตกต่างกัน 
 ๔. การบูรณาการการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๔ การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ พบว่า 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 
๔ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบริหารงานทั่วไป มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = ๓.๔๒) แสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มท่ี ๔  มีการบริหารจัดการทั้ง ๔ ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งในด้านบริหาร
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วิชาการ, ด้านบริหารงานงบประมาณ, ด้านบริหารงานบุคคล, ด้านบริหารงานทั่วไป  ทําให้ผลการ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน และ
รายได้ต่อเดือนที่ต่างกันนั้น มีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มท่ี ๔ ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ แสดง
ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ อย่างถูกต้อง เพราะค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค มีค่าเท่ากับ ๐.๙๘๘ อยู่ในระดับความสัมพันธ์เชิงบวกที่สูง ผลการวิจัยจึงมี
ความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือมาก ทั้งนี้ผลการวิจัยเชิงปริมาณยังสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ที่ผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จํานวน ๗ 
ท่าน อีกด้วย โดยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านได้ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่า การบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ มีการใช้หลักพุทธธรรมในการบริหาร รวมถึง
กระบวนการตามวัฏจักรเดมมิ่ง (PDCA) เป็นการบริหารงานเชิงระบบ ที่มีการวางแผน, มีการลงมือ
ปฏิบัติตามแผน, สู่กระบวนการประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน
เหมือนกับโรงเรียนของ สพฐ. ทั่วไป ที่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และยังให้ความสําคัญในด้านพระพุทธศาสนา คือนักธรรม และบาลี  
ปัญหาที่สําคัญในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔  คือเรื่อง
งบประมาณสนับสนุนในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ ทําให้งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
เพราะได้รับงบประมาณตามรายหัวนักเรียน  ปัญหาครูขาดแคลน เพราะเนื่องจากไม่มีความมั่นคงใน
วิชาชีพ ครูขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากรบ่อย ทําให้ขาด
ความต่อเนื่องในการทํางาน และไม่มีการบรรจุแต่งตั้งที่ชัดเจน รวมถึงการไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ที่แน่นอน  แนวทางในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ คือการ
ผลักดันให้มีพระราชบัญญัติโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรมีระเบียบบังคับใช้และ
บรรจุให้ได้รับเงินเดือนวุฒิการศึกษาตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒๕๔๗ รวมถึงทางหน่วยงานต้นสังกัดต้องมีการนิเทศสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพราะจะได้ทราบ
ปัญหานําไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 ๕.แนวทางในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔จากการ
วิจัยพบแนวทางในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๔ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ควรผลักดันให้มีพระราชบัญญัติโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 ๒) ควรมีระเบียบบังคับใช้และบรรจุให้ได้รับเงินเดือนวุฒิการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗ 
 ๓) ผู้บริหารโรงเรียนควรสร้างความตระหนักเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน มีการจัดอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานประกันคุณภาพโรงเรียนอื่น ๆ  
 ๔) หน่วยงานต้นสังกัดควรแยกเงินเดือนครูออกจากค่าหัวนักเรียน และควรจัดสรร
งบประมาณโดยแยกประเภทของงบประมาณที่จะใช้จ่ายในส่วนต่างๆ เพ่ือให้แต่ละโรงเรียนมีความ
สะดวกในการใช้จ่ายงบประมาณ 
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 ๕) ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการส่งเสริม
ให้ครูจัดทําแผนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระต่าง ๆ 
 ๖) ทางหน่วยงานต้นสังกัดต้องมานิเทศสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพราะจะได้ทราบปัญหา
นําไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 ๗) ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดอบรมครู และพัฒนาครูในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 ๘) ควรมีการจัดทําสรุปรายงานประจําปี และรายงานผลการปฏิบัติโครงการต่าง ๆ เพ่ือ
จัดเข้างานประกันคุณภาพการศึกษา  
 ๙) ผู้บริหารโรงเรียนควรเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 ๑๐) โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์ในทุก ๆ ด้าน เพื่อเพ่ิมประชากรนักเรียนให้มากขึ้น 
และมีการสนับสนุนการศึกษาอย่างครบถ้วน 
 
๕. อภิปรายผล 
 การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ 
 จากการวิจัย พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = ๓.๓๓) เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดในแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป ( X  = ๓.๔๒)รองลงมาด้านบริหารงานวิชาการ ( X  = ๓.๓๔) ด้านบริหารงาน
งบประมาณ ( X  = ๓.๓๐) และด้านบริหารงานบุคคล( X  = ๓.๒๕) และสามารถอภิปลายผลได้ดังนี้ 
 ๑. ด้านบริหารงานวิชาการ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๔ ในด้านบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X  = ๓.๓๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ๑๔ ข้อ และอยู่ใน
ระดับปานกลาง ๒ ข้อแสดงว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ มีการจัดทํา
แผนการบริหารวิชาการไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการพัฒนาการใช้หลักสูตรได้สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติและเหมาะสมกับแผนสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และทักษะให้แก่ครู มีการจัดการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนมี
การพัฒนาคุณภาพของครู มีการทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียน มีการ พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสําหรับการศึกษา มีการจัดหาสื่อ เอกสารและสิ่งพิมพ์สําหรับใช้ค้นคว้า
เพ่ือจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีการบริการแนะ
แนวการศึกษาแก่นักเรียน  มีการจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการ เผยแพร่
ความรู้ด้านวิชาการแก่ บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น  มีการกํากับติดตาม วัดผล 
ประเมินผลการบริหารวิชาการและมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษ์ชิษณุพงศ์  สนฺติมคฺโค (กฤดากร) ได้นําเสนอรายงาน
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วิจัยเรื่อง “การบริหารการศึกษาด้านการเรียนการสอน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร” พบว่า การบริหารการศึกษาด้านการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการใช้สื่อ 
ด้านการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรม ด้านหลักสูตรด้านการวัดผลประเมินผล และผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อการบริหารการศึกษาด้านการเรียนการสอนโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร  พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญ ๐.๐๕ ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน และด้านโดยภาพรวม ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ขาดการวางแผนในการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ โรงเรียน ขาด
งบประมาณในการวางแผนด้านหลักสูตร ขาดงบประมาณในการสรรหาครูมาสอนในโรงเรียนขาดครู
ภาษาต่างประเทศ ขาดงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์ นักเรียนไม่ให้ความสนใจ การจัดกิจกรรม ใน
โรงเรียน นักเรียนขาดความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันในการเรียนการสอน นักเรียนขาดความ
รับผิดชอบกับการวัดผลประเมินผล๔ 
 ๒. ด้านบริหารงานงบประมาณ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ในด้านบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = ๓.๓๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ๗ ข้อ และอยู่
ในระดับปานกลาง ๑ ข้อ แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ มี
การวางแผนการบริหารงบประมาณไว้อย่างเป็นระบบเละชัดเจน มีการจัดทําแผนและเสนอขอ
งบประมาณถูกต้องตามขั้นตอน  มีการจัดทําแผนงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณให้แก่ฝ่าย
ต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสม  มีการระดมทรัพยากร และลงทุนเพ่ือนํามาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  
มีการจัดทําหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเพ่ือใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้  
มีการจัดวัสดุ ครุภัณฑ์บริการแก่ครู และนักเรียนได้เพียงพอต่อความต้องการอย่างสะดวกรวดเร็ว  มี
การกํากับติดตาม ตรวจสอบ การใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและรัดกุม และมีการนําผลการ
ประเมินการบริหารงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนางานซึ่งสอดคล้องกับพระครูวุฒิธรรมานันท์ได้
นําเสนอรายงานวิจัยเรื่อง“ศึกษาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร” พบว่าโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี
การบริหารอยู่ในระดับมาก ทั้ง ๔ ด้าน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม และด้านการบริหารบุคคล 
ตามลําดับ๕ 
                                                           
 ๔พระครูสังฆรักษ์ชิษณุพงศ์  สนฺติมคฺโค (กฤดากร), “การบริหารการศึกษาด้านการเรียนการสอน 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร”,วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔) 
 ๕พระครู วุฒิ ธรรมานันท์ ,“ศึกษาการบริหาร โรง เรี ยนพระปริยั ติ ธรรม  เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร”,วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๔) 
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 ๓. ด้านบริหารงานบุคคล พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ในด้านบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X  = ๓.๒๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ๖ ข้อ และอยู่ใน
ระดับปานกลาง ๑ ข้อ แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔  มีการ
จัดทําแผนการบริหารบุคลากรไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  มีการวางแผนอัตรากําลังและกําหนด
ตําแหน่งฝ่ายต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  มีการวางกฎเกณฑ์สรรหาบุคลากรและกําหนดให้บุคลากรได้
ปฏิบัติงานตรงตามความรู้และความสามารถ  มีการวางกฎระเบียบวินัยและส่งเสริมให้บุคลากรใน
โรงเรียนปฏิบัติตาม มีการสร้างขวัญกําลังใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ภายในโรงเรียน  และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบุคลากรซึ่งสอดคล้องกับพระค านวน 
บุตรมิตร  ได้นําเสนอรายงานวิจัยเรื่อง “การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ตามแนวโรงเรียนเป็นฐานในจังหวัดกระบี่ ตรังและนครศรีธรรมราช” พบว่าการบริหารตามแนว
โรงเรียนเป็นฐานในภาพรวมมีการปฏิบัติน้อย ๑) ด้านการกระจายอํานาจคณะครูมีส่วนร่วมในการ
วางแผนงานวิชาการ  ๒) ด้านหน้าที่ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ให้การสนับสนุนกิจการของ
โรงเรียนน้อย  ๓) ด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
การแกปัญหาของโรงเรียนน้อย ๔) ด้านการบริหารวิชาการครูและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการกําหนดนโยบายและแผนงานมาก  ๕) ด้านการบริหารงบประมาณผู้บริหารมีอํานาจใน
การจัดซื้อจัดจ้างตามความต้องการของโรงเรียน  ๖) ด้านการบริหารงานบุคคลมอบหมายงานให้ครู
ปฏิบัติตามความรูความสามารถ ๗) ด้านการบริหารทั่วไป จัดสถานที่ให้สะอาดร่มรื่นและสงบ สวน
ปัญหาการบริหารโรงเรียนตามแนวโรงเรียนเป็นฐานมีปัญหาในระดับมากดังนี้ การมีส่วนร่วมของ
คณะครูในการวางแผนงานวิชาการ คณะครูไมมีส่วนร่วมในการในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ขาดการประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา ขาดการสนับสนุน ให้ชุมชนจัดแหล
งเรียนรู้ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอ ขาดการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และขาดการร่วมมือจากผูที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน๖ 
 ๔. ด้านบริหารงานทั่วไป พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ในด้านบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X  = ๓.๔๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ แสดงให้เห็น
ว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔  มีการจัดทําแผนการบริหารงานทั่วไปไว้
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการวางแผนดําเนินงานธุรการอย่างเป็นระบบ  มีการเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองนักเรียน(ญาติโยม) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มีการพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน   มีการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร

                                                           
 ๖พระคํานวน บุตรมิตร,“การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตามแนวโรงเรียนเป็น
ฐานในจังหวัดกระบี่ ตรังและนครศรีธรรมราช”,ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,๒๕๔๙) 
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ของโรงเรียน  มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาแก่ครูและนักเรียน  มีการปรับปรุง 
และควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเรียนการสอน  มีการจัดทําสํามะ
โนนักเรียนที่เข้ามาเรียนไว้ถูกต้อง  มีการกํากับติดตาม วัดผล ประเมินผล การบริหารงานทั่วไป  มี
การประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนและเชิญชวนให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานการศึกษา  มีการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย  มีการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานอ่ืนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มีการบริการและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อประสานงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานทั่วไปซึ่งสอดคล้องกับพระชาญ ฐานธมฺโม (เผือกพิน) ได้นําเสนอรายงานวิจัยเรื่อง 
“การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์” พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการ 
การศึกษาของโรงเรียนมีความพึงพอใจมากที่มีส่วนร่วมในการจัดการบริหารโรงเรียน ปัญหาที่สําคัญ
คือเวลาการประชุม สภาพเศรษฐกิจของชุมชน คุณวุฒิการศึกษาของคณะกรรมการ ปัจจัยที่ช่วย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน คือ ความรู้ความสามารถของ
คณะกรรมการ อุปสรรคท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือการขาดงบประมาณ ขาดการสื่อสารที่ดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน สภาพแวดล้อมของโรงเรียนกับชุมชนรวมถึงตัวนักเรียนเองที่ขาดการค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นผู้ปกครองของนักเรียนไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรเกี่ยวกับ
การติดตามผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนพบว่าขาดการติดตามผลการปฏิบัติงานใน ๔ ด้าน คือ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ปัจจัยที่ค้นพบอีก
ประการหนึ่งที่มีผลต่อสมาชิกในคณะกรรมการสถานศึกษา คือคณะกรรมการฝ่ายประชาชน มี
รายได้น้อย ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นคณะกรรมการการศึกษาที่ไม่ขาดประชุมเป็น
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนมี ๘ ระดับเป็นพันธกิจ ๔ ประการ และเป็นการปฏิบัติตามภารกิจ และรายงานผลอีก ๔ 
ประการ๗ 
 
 
 
 
 

                                                           
 ๗พระชาญ ฐานธมฺโม (เผือกพิน), “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิชาการบริหาร
การศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๕) 
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บรรณานุกรม 
 

 (๑) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย: 
พระครูสังฆรักษ์ชิษณุพงศ์  สนฺติมคฺโค (กฤดากร). “การบริหารการศึกษาด้านการเรียนการสอน 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระครูวุฒิธรรมานันท์ .  “ศึกษาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระคํานวน บุตรมิตร. “การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตามแนวโรงเรียนเป็น
ฐานในจังหวัดกระบ่ี ตรังและนครศรีธรรมราช”. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๙. 

พระชาญ ฐานธมฺโม (เผือกพิน). “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์”. ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต วิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

 (๒) เว็บไซต์ 
สํานักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔. สถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ (จ.๓) ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑.  (สมศ.)” สํานักงาน.รับรอง
ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า . [ อ อ น ไ ล น์ ] . แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 
http://onzonde.multiply.com [๓๐ มกราคม ๒๕๕๖] 
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การประยุกต์ใช้หลักภาวนาเพื่อแก้ปัญหาเยาวชน 
An Application of The Principles of Bhãvanã 

for The Problems Solving of Youth 
 

พระครูประโชติพัชรธรรม (อ ำนวย ระวำดชัย)  
 

บทคัดย่อ 
 บทควำมวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  ๑) เพ่ือศึกษำแนวคิดเกี่ยวกับหลักภำวนำที่ปรำกฏใน
พระพุทธศำสนำเถรวำท  ๒) เพ่ือศึกษำสภำพปัญหำและกระบวนกำรแก้ปัญหำของเยำวชนไทย 
และ ๓) เพ่ือศึกษำกำรประยุกต์ใช้หลักภำวนำเพ่ือแก้ปัญหำของเยำวชน:กรณีศึกษำข้ำรำชกำรครูใน
โรงเรียนประถมศึกษำ อ ำเภอบึงสำมพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำเชิงเอกสำร(Documentary Research) โดยผู้วิจัยได้
ด ำเนินกำรศึกษำข้อมูลจำกแหล่งปฐมภูมิ จำกพระไตรปิฎกภำษำไทย ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย พุทธศักรำช ๒๕๓๙ พร้อมทั้ง อรรถกถำ ฎีกำ และอนุฎีกำ ที่เกี่ยวข้องเอกสำรทุติยภูมิ 
จำกเอกสำรวิชำกำร และงำนวิจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักภำวนำเพ่ือพัฒนำจริยธรรมเยำวชน และ
กำรสัมภำษณ์เชิงลึกพระภิกษุสงฆ์และข้ำรำชกำรครูที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกำรให้แนวทำงกำร
ประยุกต์ใช้หลักภำวนำเพ่ือแก้ปัญหำเยำวชน โดยเลือกคุณสมบัติแบบเจำะจงเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ผลกำรวิจัยเชิงเอกสำร 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑.จำกกำรศึกษำแนวคิดเกี่ยวกับหลักภำวนำที่ปรำกฏในคัมภีร์พระพุทธศำสนำเถรวำท 
พบว่ำควำมหมำยของภำวนำ๔คือกำรเจริญกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนสมถะและวิปัสสนำเพ่ือให้มีผล
ปรำกฏเช่นมีบุคลิกภำพภำพลักษณ์ภำยนอกและคุณธรรมภำยในตนที่ดีขึ้นซึ่งในควำมหมำยนี้ แบ่ง
ผลที่ปรำกฏออกเป็น๔ด้ำนคือ (๑)กำยภำวนำหรือกำรพัฒนำกำยคือกำรมีควำมสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับ
สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพสำมำรถเสพสิ่งเหล่ำนั้นในทำงที่เป็นคุณมิให้โทษรู้จักควบคุมไม่ให้เกิดควำม
ต้องกำรที่ฟุ่มเฟือยเกินควำมจ ำเป็น (๒) ศีลภำวนำหรือกำรพัฒนำศีลคือกำรมีควำมสัมพันธ์ที่เกื้อกูล
กับสิ่งแวดล้อมทำงสังคมคือมนุษย์ตั้งอยู่ในกฎระเบียบเพ่ือให้เกิดกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ
ตนนั้นไม่ไปเบียดเบียนหรือก่อควำมเดือดร้อนเสียหำยกับผู้อ่ืนสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและเกื้อกูลกัน
ได้ด้วยดี (๓)จิตถำวนำหรือกำรพัฒนำจิตคือกำรมีจิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมควำมดีงำมสมบูรณ์ด้วย
สมรรถภำพมีควำมเข้มเข็งมั่นคงและสมบูรณ์ด้วยสุขภำพมีควำมเบิกบำนผ่องใสสงบสุข (๔) ปัญญำ
ภำวนำหรือกำรพัฒนำปัญญำคือกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมคิดควำมเข้ำใจอย่ำงเป็นนำยควำมคิด
และกำรหยั่งรู้ควำมจริงรู้เห็นเท่ำทันโลกและชีวิตตำมสภำวะจริง 

                                                           
 หลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช

วิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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 ๒.จำกกำรศึกษำสภำพปัญหำและกระบวนกำรแก้ปัญหำของเยำวชนไทยพบว่ำ 
ท่ำมกลำงกระแสควำมเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่มีควำมใกล้ชิดกับเด็ก คือ พ่อแม่
มิได้อบรมสั่งสอนลูกเท่ำที่ควร เพรำะสังคมบังคับเร่งรีบท ำมำหำกินจนกลำยเป็นกำรเลี้ยงเด็กได้แต่
ตัวหรือเลี้ยงด้วยอ ำนำจของเงินตรำผิดแผกจำกสมัยก่อนอย่ำงสิ้นเชิง ได้ท ำให้เด็กมีพฤติกรรม
ก้ำวร้ำว มีกำรยกพวกตีกันหรือก่อคดีอำญำอ่ืนๆ อีกเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งปัญหำเหล่ำนี้ก ำลังรอรับกำร
แก้ไขจำกทุกภำคส่วน แต่ที่ผ่ำนๆ มำเมื่อมีเด็กทะเลำะยกพวกตีกันระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ ก็ไป
ลงโทษที่ผู้บริหำร หรือลงโทษที่ครูผู้สอน ซึ่งตรำบใดที่ยังมอบภำระหน้ำที่อันนี้ให้แก่ครูอำจำรย์ฝ่ำย
เดียวในกำรส่ังสอนอบรมพฤติกรรมของเด็กดังกล่ำว ปัญหำต่ำงๆ ก็ไม่สำมำรถจบสิ้นจำกสังคมไทย
ได้ ดังนั้นกระบวนกำรแก้ไขปัญหำตำมหลักภำวนำที่ได้กล่ำวมำท้ังหมดส ำหรับน ำไปเป็นแนวทำงกำร
แก้ปัญหำของเยำวชน ซึ่งเก่ียวข้องกับพฤติกรรมกำรแสดงออกทำงกำย วำจำ และทำงใจ ล้วนแล้วมี
ควำมสัมพันธ์กันไม่สำมำรถที่แยกปัญหำออกจำกกันได้ กล่ำวคือ ปัญหำนั้นอยู่จิตใจ ว่ำได้รับอบรม
บ่มเพำะในทำงดีเพียงพอสมบูรณ์หรือยัง ซึ่งกำรที่จะพัฒนำฝึกฝนให้เยำวชนได้รับกำรอบรมที่ ดี
ทำงด้ำนจิตใจ ก็ต้องผ่ำนกระบวนกำรตำมหลักไตรสิกขำ กล่ำวคือ ต้องด ำเนินกำรและพัฒนำแบบ
องค์รวมเพ่ือให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงทั้ง ทำงกำย ทำงวำจำ และทำงใจ คือ ไม่ควรที่จะแยกแยะ
แก้ไขไปแต่ละด้ำน แต่ต้องอบรมทั้งสำมเท่ำๆ กันซึ่งประกอบด้วย ศีล สมำธิ และปัญญำ อันเป็น
ที่มำของหลักอริยสัจจ์ หรืออริยมรรค แล้วพัฒนำคุณสมบัติที่ดีของควำมเป็นมนุษย์ให้มีควำม
สมบูรณ์ตำมหลักสัปปุริสธรรม 
 ๓.จำกกำรศึกษำกำรประยุกต์ใช้หลักภำวนำเพ่ือแก้ปัญหำของเยำวชน : กรณีศึกษำ
ข้ำรำชกำรครูโรงเรียนประถมศึกษำ อ ำเภอบึงสำมพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์จ ำนวน ๑๐  รูป/คนพบว่ำแนวคิดเกี่ยวกับหลักภำวนำ ๔ ที่
ใช้ประยุกต์แก้ปัญหำเยำวชนที่เป็นนักเรียนในโรงเรียน ประกอบด้วย ๑) ด้านกายภาวนา   ควรมี
กิจกรรมฝึกให้เด็กนักเรียนปฏิบัติในกำรสวดมนต์และนั่งสมำธิ เป็นประจ ำ   , กิจกรรมที่ปฏิบัติคือ
กำรน่ังสมำธิก่อนเรียนชั่วโมงแรกและก่อนเลิกเรียน กำรเข้ำร่วมพิธีวันส ำคัญทำงศำสนำ เช่นวันวิ
สำขบูชำ ,ได้ฝึกให้นักเรียนเอำสติมำอยู่กับกำย โดยใช้สติควบคุมกำยให้รู้เท่ำทันในเรื่องของกำยและ
อิริยำบถของกำย ได้แก่อิริยำบถใหญ่ ยืน เดิน นั่งและนอน  อิริยำบถย่อย คือกำรเคลื่อนไหวของ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำงกำย  ๒) ด้านศีลภาวนา   ควรมีข้อคิดให้นักเรียนในกำรน ำสิ่งที่ปฏิบัติมำท ำ
ให้ตนเองสงบ พยำยำมสอนให้รู้จักกำรรักษำศีล ภำวนำและปฏิบัติให้ได้,ครูได้รณรงค์ให้เด็กรักษำศีล 
๕ ที่นักเรียนสำมำรถปฏิบัติได้ โดยจัดให้เป็นโครงกำรอบรมและปฏิบัติจริง ,ได้ให้เด็กรักษำศีล 
หมำยถึงกำรรักษำกำย ส ำรวมกำย กำรรักษำวำจำ ส ำรวมวำจำ ตำมหลักของศีล ๕,มีกำรกิจกรรม
ในตอนเย็นของวันจันทร์ พุธ และศุกร์ จะต้องให้เด็กฝึกท่องศีล ๕ ข้อและอธิบำยถึงคุณ โทษ 
บำปกรรม และควำมสุขในกำรรักษำศีล  ท ำให้เด็กเข้ำใจในกำรละเมิดหรือกระท ำควำมผิด เริ่มมี
ควำมกลัวต่อบำปและจะเล่ำนิทำนเพ่ือเปรียบเทียบมองให้เห็นภำพ เพ่ือควำมเข้ำใจและจดจ ำของ
เด็ก,ฝึกให้เด็กรู้จักกับศีลห้ำข้อก่อน และพยำยำมสอนให้เด็กปฏิบัติตำมและฝึกเป็นประจ ำเพ่ือให้เกิด
ควำมเคยชินจนเป็นนิสัย ๓) ด้านจิตตภาวนา ควรมีแนวทำงฝึกให้เด็กนักเรียนรู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน 
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รู้จักกำรให้มำกกว่ำกำรรับ และฝึกจิตตนเองให้สงบ พยำยำมพร่ ำสอนเด็กนักเรียนเป็นประจ ำ ,น ำ
นักเรียนไปปฏิบัติธรรมทุกวันพระ โดยสวดมนต์และให้สงบนิ่งนั่งสมำธิ ฝึกอำนำปำนสติ ก ำหนดลม
หำยใจเข้ำออก,ได้ฝึกให้นักเรียนบริหำรจิต โดยใช้จิตพิจำรณำกำย ให้จิตตั้งมั่นอยู่กับกำย ทั้ง
อิริยำบถใหญ่ และอิริยำบถย่อย ฝึกท ำช้ำๆ และซ้ ำๆ จนจิตตั้งมั่น ,ฝึกให้เด็กเอำจิตของตนเองมำจด
จ่ออยู่กับสิ่งที่ท ำ ตั้งใจท ำในสิ่งที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือให้เกิดควำมตั้งมั่นในตนเอง เมื่อเรำตั้งจิตเป็น
สมำธิ ย่อมท ำสิ่งที่ได้รับมอบหมำยออกมำได้ดีที่สุด เพรำะเกิดจำกควำมนิ่งและควำมสงบของตนเอง
,มีกิจกรรมเล่ำนิทำนเรื่องกฎแห่งกรรม เช่น กำรใช้หนี้บุญคุณพ่อแม่เด็กสนใจฟังดีมำก มีกำรดูซีดี
ประกอบเกี่ยวกับคุณธรรม ทุกวันอังคำร ซึ่งประเมินแล้วเด็กชอบมำก  ๔) ด้านปัญญาภาวนา  ควร
มีแนวทำงเมื่อเด็กนักเรียนสำมำรถฝึกฝนตนเองจนมีสมำธิแล้ว จะท ำให้เด็กตั้งใจเรียนได้มำกจนท ำ
ให้เด็กเข้ำใจในบทเรียนและสำมำรถท ำข้อสอบได้คะแนนมำกขึ้นด้วย ท ำให้เด็กจดจ ำและฉลำดขึ้น
,ฝึกให้นักเรียนแก้ปัญหำโดยใช้สติปัญญำ พิจำรณำไตร่ตรอง ใช้สติปัญญำในกำรแก้ปัญหำอย่ำ ง
รอบคอบฝึกให้นักเรียนพิจำรณำส่ิงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้แก่ พิจำรณำเวทนำ พิจำรณำจิตและ
พิจำรณำธรรม, เมื่อเด็กถูกฝึกจิต ฝึกสมำธิ ก็จะเกิดปัญญำได้เองโดยอัตโนมัติเพรำะปัญญำไม่ได้เกิด
จำกกำรเรียนรู้เพียงอย่ำงเดียว ต้องมีกำรทดลอง ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้รับรู้ถึงสภำวะที่ เกิดขึ้นจริงจำก
ธรรมชำติของร่ำงกำยและมีกำรทดสอบควำมรู้ของเด็ก แล้วดูควำมคิดของเด็กที่มีกำรพัฒนำในด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมมำกน้อยแค่ไหน 
ค าส าคัญ: กำรประยุกต์, หลักภำวนำ, ปัญหำเยำวชน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the research were: 1) to study the concept of the 
Bhãvanã (development) appeared in Therevada Buddhism, 2) to study the stateof 
the problem and the process in the problems solving of Thai youth, and 3) to apply 
the Bhãvanã for the problems solving of the youth: a case study of teachers at the 
primary schools in Bueng Sam Phan District, Phetchabun Province.  
 This research applied the documentary research with collecting data from 
Tipitaka, academic textbooks, related documents and researches. Analysis of the 
data used the analysis of the content and the summary of the research used 
presenting the descriptive results of the research.   
 Results of the Research 
 1.The concept of the Bhãvanã appeared in Therevada Buddhism found 
that the four Bhãvanã meant the growth and the development of Samatha 
(tranquillity) and Vipassana (insight development) to be effective in 4 aspects: 1) 
Kaya-bhãvanã (the physical development), 2) Sĩla-bhãvanã (the moral 
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development), 3) Citta-bhãvanã (the emotional development), and 4) Pañña-
bhãvanã (the wisdom development). 
 2.The state of the problem and the process in the problems solving of 
Thai youth found that from the change of the social context, the parents did not 
teach their children as expected because of earning the living. The parents looked 
after their children with the power of the money. The children had the aggressive 
behavior, quarreled together, and made the problems. These problems waited for 
the solving from the public sector. Therefore, the process in the problems solving 
with the principles of the Bhãvanã was the ways for the problems solving of youth 
relating to the behavior in body, speech and mind. The youth was trained in mind 
through the process of Tisikkkha (the Threefold Training) leading to the Ariyasacca 
(the four Noble Truths) or Ariyamagga (the Noble Eightfold Path) to the quality 
development of the complete human in Sappurisa-dhamma (qualities of a good 
man). 
 3.The application of the Bhãvanã for the problems solving of the youth: a 
case study of teachers at the primary schools in Bueng Sam Phan District, 
Phetchabun Province by the in-depth interview from the 10 scholars found that the 
concept of the Bhãvanãfor the problems solving of the youth was: 1.  Kaya-
bhãvanã: the teachers should always provide the activities for the practice in 
chanting and meditating and lead the students to the participation in the Buddhist 
ceremony. The teachers should train in the manner such as g standing, sitting, 
walking and sleeping. 2.  Sĩla-bhãvanã: the teachers should teach the realization of 
observing the precepts to the students, provide the training in the campaign of the 
five precepts, and explain the goodness, wickedness, sin and happiness in the 
observing the  precept.  3.  Citta-bhãvanã: the teachers should practice the 
students in helping the others, giving more than receiving, and the emotional 
development. The teachers should lead the students to meditate in the Buddhist 
days and to practice in the mindfulness on breathing. The teachers should train in 
the mental practice to the students. 4.  Pañña-bhãvanã: the teachers should have 
the ways for the practice in Samadhi (concentration) to the students, train in the 
problem solving with the wisdom to the students, train in considering everything: 
Vedana, Citta and Dhamma, train in knowing the real conditions of physical nature, 
and test the students’ knowledge. 
Keywords: An Application, Bhãvanã, Problems Solving of Youth 
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๑. บทน า 
 ธรรมชำติของมนุษย์นั้น จัดได้ว่ำเป็นสัตว์ประเสริฐและมีศักยภำพในด้ำนร่ำงกำยและ
ควำมคิดท่ีแตกต่ำงไปจำกสัตว์ประเภทอ่ืน แม้ว่ำมนุษย์จะเป็นสัตว์ประเสริฐแต่ก็ยังมีกิเลสคือ ควำม
โลภ โกรธ และหลงเป็นพ้ืนฐำนของจิตอยู่อันเป็นสำเหตุของกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดปัญหำหลำยๆ 
ประกำรภำยใต้อ ำนำจของกิเลส จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อภำพรวมของสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพรำะสภำพของสังคมไทยขณะนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำกจนน่ำเป็นห่วงถึงจริยธรรมของเยำวชน
ไทยที่จะเป็นก ำลังส ำคัญของชำติในอนำคต ว่ำจะเป็นในลักษณะอย่ำงไรท่ำมกลำงสภำวะของปัญหำ 
โดยรองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้กล่ำวถึงสภำพของสังคมและปัญหำ
คุณธรรมของเยำวชนไทยไว้ว่ำ 
 “ถ้ำมองจำกที่สังคมสะท้อนให้เห็นเด็กและเยำวชนจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ปัญหำเด็กติดยำเสพติด ปัญหำโรคเอดส์ กำรมีพฤติกรรมทำงเพศไม่เหมำะสม และกำรมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรง เช่น ปัญหำเด็กยกพวกตีกัน ส่วนเรื่องอ่ืน
อำจจะยังไม่ชัดเจน เด็กที่อยู่ในเมืองอำจมีปัญหำควำมฟุ่มเฟือยไม่ประหยัด ซึ่งสังคมอำจมองว่ำ
ปัญหำคุณธรรม จริยธรรมเสื่อมลง และเป็นปัญหำสังคมโดยรวมซึ่งเก่ียวพันไปถึงเด็กด้วย”๑ 
 ซึ่งจำกปัญหำเหล่ำนี้ได้สอดรับกับภำวะปัญหำและควำมเปลี่ยนแปลงของเยำวชนที่
ปรำกฏในหน้ำสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ของสังคมไทยปัจจุบันได้ส่งอิทธิพลอย่ำงรุนแรงและต่อเนื่อง
เกี่ยวข้องด้วยเยำวชน โดยเฉพำะควำมนิยมชมชอบวัตถุนิยมมีพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่พึงประสงค์
ขัดต่อระบบศีลธรรม และจริยธรรมควำมเป็นชำวพุทธที่ไม่ควรยึดถือปฏิบัติตำม ซึ่งเรื่องนี้ตำมทัศนะ
นักวิชำกำรทำงด้ำนจิตวิทยำ ได้สะท้อนถึงควำมเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนจิตใจ กล่ำวคือ เกิดลักษณะ
ควำมอยำกรู้ อยำกเห็น อยำกพิสูจน์ ชอบควำมตื่นเต้น ควำมสนุกสนำนท้ำทำย ต้องกำรเด่นดังเป็น
ที่ยอมรับของเพ่ือนๆ และผู้ใหญ่ ท ำให้วัยรุ่นมีกำรแสดงออกขำดกำรยับยั้งชั่งใจ ขำดกำรไตร่ตรอง
อย่ำงรอบคอบ ขำดทักษะกำรแสดงออกที่ถูกกำลเทศะ และมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหำพฤติกรรม
เสี่ยงได้ง่ำย ทั้งนี้เพ่ือชดเชยหรือตอบสนองควำมต้องกำรทำงอำรมณ์บำงอย่ำงที่ขำดอยู่ พฤติกรรม
เสี่ยงอำจท ำให้ปัญหำด้ำนอำรมณ์หำยไปชั่วครำว วัยรุ่นจึงมีพฤติกรรมเสี่ยงเกิดขึ้นได้ซ้ ำๆ เมื่อท ำ
แล้วเกิดควำมรู้สึกพอใจก็จะท ำต่อเนื่องจนติดเป็นนิสัย๒ ดังนั้น จะหำข้อยุติปัญหำ พฤติกรรม
เยำวชนอันเป็นอนำคตของชำติได้ จะต้องมีกลุ่มบุคคลและองค์กรต่ำงๆ เข้ำมำเป็นเจ้ำภำพมีส่วน
ร่วมของกำรสร้ำงควำมสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคม ปรำศจำกกำรทะเลำะวิวำท ยกพวกท ำลำย
ร่ำงกำยกันจนถึงแก่ชีวิตดังจะเห็นในสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ และต้องเร่งรีบให้ควำมช่วยเหลือแก่
เยำวชนที่มีปัญหำเหล่ำนั้น จึงต้องมีผู้ใกล้ชิดให้ควำมช่วยเหลือมีควำมเมตตำรักใคร่มุ่งหวังดีต่อวัยรุ่น
                                                           
 ๑มัณฑนำ  สังขะกฤษณ์, คุณธรรมน าความรู้สู่สถานศึกษา, (วำรสำรวิชำกำร:ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ 
กรกฎำคม - กันยำยน, ๒๕๕๐), หน้ำ ๒-๓. 
 ๒ส ำนักพัฒนำสุขภำพจิตเด็กและสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นรำชนครินทร์, ความรู้สุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นส าหรับผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสุขภาพจิต, (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตร
แห่งประเทศไทย จ ำกัด, ๒๕๔๗), หน้ำ ๑๘. 
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อย่ำงแท้จริงก็ต้องอำศัยสถำบันครอบครัว และสถำบันกำรศึกษำ ซึ่งเป็นสถำบันมีควำมเกี่ยวข้อง
และใกล้ชิดที่สุดกับเยำวชนโดยตรงในกำรปลูกฝังชี้แนะแนวทำงท่ีเหมำะสมแก่วัยรุ่นได้ 
 แต่ตรงกันข้ำมสภำพปัจจุบันของสถำบันครอบครัวไม่อำจเป็นที่พ่ึงให้กับเยำวชนได้ 
เพรำะกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ำมำโดยขำดกำรคัดสรรและกำรควบคุมที่ดี ท ำให้
สังคมไทยกลำยเป็นสังคมวัตถุนิยม หรือสังคมบริโภคนิยมที่ขำดควำมคิดสร้ำงสรรค์ ขำดกำร
พ่ึงตนเอง เป็นผลให้โครงสร้ำงของสังคมเปลี่ยนแปลงไป สถำบันหลักในสังคมไทย เช่น ชุมชนชนบท 
สถำบันครอบครัวล่มสลำย เกิดปัญหำสังคมขึ้นมำกมำย โดยสถำบันหลัก ๓ สถำบัน คือ บ้าน วัด 
โรงเรียน ที่เคยท ำหน้ำที่ให้กำรศึกษำอบรมเยำวชนมำแต่เดิมคงเหลือเพียงสถำบันโรงเรียนที่ยังท ำ
หน้ำที่หลักนี้อยู่ จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่บุคลำกรในสถำบันกำรศึกษำคือ ครู ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภำพ
ในทุกด้ำน ทั้งด้ำนวิชำกำร และด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้น ครู จึงเป็นบุคลำกรส ำคัญในชีวิตของ
คน เพรำะทุกคนต้องมีครู แต่ทั้งนี้ครูไม่ใช่เป็นเพียงผู้สอนหรือผู้บอกวิชำเพ่ือหำเลี้ยงชีพเท่ำนั้น ครูที่
แท้จริงต้องท ำหน้ำที่ชี้ถูกชี้ผิด อบรมสั่งสอนคุณธรรม ส ำหรับยกระดับจิตวิญญำณของมนุษย์ให้สูงยิ่ง
กว่ำสัตว์เดรัจฉำนด้วย เพื่อให้เยำวชนเติบโตโดยสมบูรณ์๓ 
 ด้วยเหตุนี้ กำรช่วยเหลือวัยรุ่นมีปัญหำต้องใช้ควำมมั่นคงทำงจิตใจ (สมถภำวนำ)      ให้
เกียรติต่อควำมคิดเห็น และควำมรู้สึกของวัยรุ่น มีเจตคติที่ดีว่ำเขำจะเปลี่ยนแปลงได้ พยำยำม
ช่วยเหลืออย่ำงจริงใจ สิ่งที่ส ำคัญต้องรักษำปัญหำของเขำไว้เป็นควำมลับ หำกไม่ได้รับอนุญำตให้
เปิดเผย แต่หำกปัญหำนั้นเป็นเรื่องร้ำยแรงควรพูดคุยให้วัยรุ่นรับรู้ถึงควำมจ ำเป็น ที่จะต้องบอกให้
บุคคลอ่ืนที่สำมำรถช่วยเหลือและทรำบถึงปัญหำนั้น๔ กำรช่วยเหลือเยำวชนในระบบโรงเรียน 
ปรำชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ อธิบดีกรมสุขภำพจิต ได้กล่ำวถึงควำมส ำคัญของกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพ่ือพัฒนำคุณภำพทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำมีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่
เป็นสุขตำมที่สังคมมุ่งหวังต้องผ่ำนกระบวนกำรศึกษำ๕โดยกระบวนกำรศึกษำที่ว่ำมำนี้ พระธรรม
ปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่ำวถึงควำมจ ำเป็นของกำรแนะแนวตำมหลักพระพุทธศำสนำไว้ว่ำ หน้ำที่
ของกำรแนะแนว คือ กำรช่วยให้คนพ่ึงตนเองได้ และสอดรับกับหลักสุภำษิตส ำคัญบทหนึ่งมีใจควำม
ว่ำ อตฺตา หิ อตฺตโน  นาโถ (ตนต้องเป็นที่พ่ึงของตน)๖ ซึ่งโดยทั่วไปคนทั้งหลำยยังช่วยเหลือตนเอง
ได้ไม่เต็มที่หรือมีระดับแห่งกำรพ่ึงตนเองยังไม่สมบูรณ์ จึงต้องกำรผู้ช่วยแนะแนวบอกทำงเพ่ือให้
สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับที่สูงยิ่งขึ้นไป โดยใช้ภำษำ วิธีกำร และกิจกรรมต่ำงๆ เข้ำมำ

                                                           
 ๓กระทรวงศึกษำธิกำร, คุณธรรมและจิตส านึกของข้าราชการครู, (กรุงเทพมหำนคร :โรงพิมพ์คุรุ
สภำลำดพร้ำว, ๒๕๔๔), หน้ำ ๑๒. 
 ๔พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์, ทฤษฏีจิตวิทยาพัฒนาการ. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. (กรุงเทพมหำนคร : บริษัท 
แอคทิฟพริ้นติ้ง จ ำกัด, ๒๕๔๗),หน้ำ ๒๓. 

๕ส ำนักพิมพ์สุขภำพจิตและสถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นรำชนครินทร์ , ความรู้สุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นส าหรับผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสุขภาพจิต, หน้ำ ค. 

๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), พุทธศาสน์กับการแนะแนว, (กรุงเทพมหำนคร:โรงพิมพ์คุรุสภำ
ลำดพร้ำว, ๒๕๔๔), หน้ำ ๖-๗. 
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ช่วยเหลือ ซึ่งเป็นหน้ำที่ของผู้แนะแนว และบุคคลผู้ที่จะให้ควำมช่วยเหลือผู้เรียนด้วยวิธีกำรทำง
จิตวิทยำแนะแนวนี้ปัจจุบันมีหลำยกลุ่ม เช่น จิตแพทย์ ครู พระสงฆ์ และผู้มีอำชีพกำรให้ค ำปรึกษำ 
ได้แก่ นักจิตวิทยำกำรให้กำรปรึกษำ โดยใช้วิธีกำรเรียกว่ำ กำรปรึกษำเชิงจิตวิทยำ (Counseling) 
กับผู้มำขอรับควำมช่วยเหลือ (Client) เพ่ือช่วยให้ผู้มีปัญหำสำมำรถเข้ำใจปัญหำของตนอย่ำงชัดเจน 
ปรับปรุงทักษะกำรตัดสินใจและกำรแก้ปัญหำ จนสำมำรถปรับปรุงพัฒนำตนเองดีขึ้นได้๗ 
 กำรประยุกต์ใช้หลักภำวนำนั้นมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำจริยธรรมเพ่ือปัญหำ
ของเยำวชนที่อยู่ ในวัยเสี่ยงต่อกำรก่อปัญหำด้ำนต่ำงๆ เช่นปัญหำท้องในวัยเรียน ปัญหำ
อำชญำกรรมต่ำงๆ เป็นต้น ซึ่งประเด็นตรงนี้เป็นควำมส ำคัญท่ีครูในโรงเรียนต่ำงๆ ต้องตระหนักและ
หำทำงแก้ปัญหำและพัฒนำ ไม่ใช่แก้ปัญหำแล้วปล่อย แต่ต้องพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมให้เยำวชน
สำมำรถก้ำวผ่ำนจุดวิกฤตของชีวิตไปได้ด้วยดีและสำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับเยำวชนคนอ่ืนๆ 
ได้ต่อไป 
 ด้วยเหตุผลดังที่กล่ำวมำ ผู้วิจัย จึงมีควำมสนใจในประเด็นปัญหำที่ว่ำมีกำรศึกษำกำรน ำ
หลักภำวนำมำใช้แก้ปัญหำเยำวชนในวัยเรียนบ้ำงหรือไม่ โดยเฉพำะเด็กประถมปีที่ ๖ ซึ่งจะต้องก้ำว
ผ่ำนไปในวัยระดับมัธยมนั้นมีกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่ำงไร เพ่ือให้เยำวชนเหล่ำนั้นมี
ภูมิคุ้มกันตัวเองเมื่อเข้ำสู่วัยรุ่น และที่ส ำคัญในฐำนะที่ผู้วิจัยนั้น มีหน้ำที่หลักคือกำรศึกษำและเผย
แผ่ค ำสอนของพระพุทธองค์ จึงมีควำมสนใจใคร่ศึกษำกำรประยุกต์ใช้หลักภำวนำเพ่ือแก้ปัญหำของ
เยำวชน ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยคือครูที่ประยุกต์ใช้หลักภำวนำในโรงเรียนประถมศึกษำ อ ำเภอบึงสำมพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นวิธีกำรช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหำของเยำวชนของครูโดยตรง และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวนโยบำยกำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเป็นผู้มีคุณธรรมน ำควำมรู้ 
เป็นคนดีของสังคมต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.เพ่ือศึกษำหลักภำวนำที่ปรำกฏในพระพุทธศำสนำเถรวำท 
 ๒.เพ่ือศึกษำสภำพปัญหำของเยำวชนไทยในปัจจุบัน 
 ๓.เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรประยุกต์ใช้หลักภำวนำเพ่ือแก้ปัญหำของเยำวชนกรณีศึกษำ
ข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนประถมศึกษำ อ ำเภอบึงสำมพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
๓.ขอบเขตการวิจัย 
 กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Documentary Research) โดย
กำรศึกษำข้อมูลเอกสำรและข้อมูลกำรสัมภำษณ์เชิงลึกตัวแทนข้ำรำชกำรครูและสัมภำษณ์หำ

                                                           
 ๗วัชรี  ทรัพย์มี, ทฤษฎีและกระบวนการให้ค าปรึกษา, (กรุงเทพมหำนคร :ภำควิชำจิตวิทยำ คณะ
คุรุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๒๕), หน้ำ ๕. 
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แนวทำงพัฒนำจำกผู้ทรงคุณวุฒิทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์โดยได้ก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำถึง
แหล่งข้อมูลไว้ ดังนี้ 
 ๑.ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ๑.ศึกษำจำกคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำซึ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิได้แก่พระไตรปิฎก อรรถกถำ 
ฎีกำ อนุฎีกำ ซึ่งเก่ียวข้องกับหลักภำวนำ 
 ๒.ศึกษำจำกเอกสำรงำนวิจัยต่ำงๆ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหลักภำวนำและกำร
ประยุกต์ใช้หลักภำวนำในงำนวิจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องถึงกระบวนกำรแก้ปัญหำของเยำวชน เพ่ือให้
เยำวชนนั้นสำมำรถค้นพบทักษะชีวิตของตนเองได้  
 ๓.ศึกษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกในประเด็นกำรประยุกต์ใช้หลักภำวนำ
เพ่ือแก้ปัญหำเยำวชนของข้ำรำชกำรครูเฉพำะในระดับประถมศึกษำชั้นปีที่ ๖ อ ำเภอบึงสำมพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๒. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ผู้วิจัยใช้ศึกษำด้วยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิทำงหลักพุทธ
ธรรมและผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนเยำวชนในครั้งนี้ได้แก่พระภิกษุสงฆ์ จ ำนวน  ๕ รูป,ข้ำรำชกำรครูที่สอน
ระดับประถมศึกษำตอนปลำยในโรงเรียนประถมศึกษำ  ในเขตอ ำเภอบึงสำมพัน  โดยจ ำนวน   ๕  
คนซึ่งมีคุณสมบัติตรงตำมเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยต้องกำร รวมทั้งหมด ๑๐ รูป/คน 
 
๔. สรุปผลการวิจัย 
 ๑. ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่  ๑ หลักภาวนาที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่าควำมหมำยของภำวนำ๔คือกำรเจริญกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนสมถะ
และวิปัสสนำเพ่ือให้มีผลปรำกฏเช่นมีบุคลิกภำพภำพลักษณ์ภำยนอกและคุณธรรมภำยในตนที่ดีขึ้น
ซึ่งในควำมหมำยนี้แบ่งผลที่ปรำกฏออกเป็น๔ด้ำนคือ 
 ๑) กำยภำวนำหรือกำรพัฒนำกำยคือกำรมีควำมสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทำง
กำยภำพหรือทำงวัตถุให้รู้จัก“กินอยู่ดูฟัง”เป็นสำมำรถเสพสิ่งเหล่ำนั้นในทำงที่เป็นคุณมิให้โทษรู้จัก
ควบคุมไม่ให้เกิดควำมต้องกำรที่ฟุ่มเฟือยเกินควำมจ ำเป็น 
 ๒) ศีลภำวนำหรือกำรพัฒนำศีลคือกำรมีควำมสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทำงสังคม
คือมนุษย์ตั้งอยู่ในกฎระเบียบเพื่อให้เกิดกำรตอบสนองควำมต้องกำรของตนนั้นไม่ไปเบียดเบียนหรือ
ก่อควำมเดือดร้อนเสียหำยกับผู้อื่นสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและเกื้อกูลกันได้ด้วยดี 
 ๓) จิตถำวนำหรือกำรพัฒนำจิตคือกำรมีจิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมควำมดีงำมสมบูรณ์
ด้วยสมรรถภำพมีควำมเข้มเข็งมั่นคงและสมบูรณ์ด้วยสุขภำพมีควำมเบิกบำนผ่องใสสงบสุข 
 ๔) ปัญญำภำวนำหรือกำรพัฒนำปัญญำคือกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมคิดควำมเข้ำใจ
อย่ำงเป็นนำยควำมคิดและกำรหยั่งรู้ควำมจริงรู้เห็นเท่ำทันโลกและชีวิตตำมสภำวะจริง 
 ๒. ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ พบว่ำ กำรให้ค ำปรึกษำแก่เยำวชนด้วย
พุทธวิธี เป็นเรื่องส ำคัญส ำหรับน ำมำใช้เพ่ือพัฒนำปัญญำของเยำวชนให้เป็นไปในทิศทำงที่ถูกต้อง
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เหมำะสมในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน โดยเฉพำะกำรมีจิตส ำนึกในหลักศีลธรรม จริยธรรม อันเป็น
บรรทัดฐำนควำมดีงำมของชำวพุทธ ซึ่งมีพระธรรมค ำสอนทำงพระพุทธศำสนำเป็นทิศทำง หรือ 
เป็นกรอบส ำหรับควบคุมควำมประพฤติทำงกำย วำจำ ใจ โดยมีหลักภำวนำ ซึ่งเป็นทฤษฎีกำรแก้ไข
ปัญหำที่ส ำคัญในทำงพระพุทธศำสนำ ส ำหรับน ำมำประยุกต์ใช้แก้ปัญหำของเยำวชนได้อย่ำงตรงจุด 
ซึ่งเกี่ยวข้องด้วยควำมทุกข์ ได้แก่ ควำมต้องกำรในปัจจัย ๔ ส ำหรับหยั่งอัตภำพร่ำงกำยให้ด ำรงอยู่
ได้ แต่ควำมต้องกำรปัจจัย ๔ ในหมู่ของเยำวชนปัจจุบัน ได้หันเหไปตำมกระแสกำรบริโภคนิยมมำก
ขึ้น และเกินก ำลังควำมสำมำรถของตัวเองที่จะหำทรัพย์มำปรนเปรอตัณหำให้เกิดควำมพอดี 
โดยเฉพำะต้องกำรในสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่ำงๆ ณ เวลำนี้ จึงท ำให้กลุ่มเยำวชนตำมที่ได้ปรำกฏใน
หน้ำสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น กำรล่วงละเมิดในทรัพย์สิน กำรกระท ำควำมผิดในลูกเมียของผู้อ่ืน หรือกำรก่อ
คดีอำชญำกรรมต่ำงๆ จนกระทั่งมีกำรท ำลำยถึงแก่ชีวิต โดยปัญหำเหล่ำนี้ ถือเป็นปัญหำใหญ่ของ
ประเทศท่ีจะต้องช่วยกันป้องกันแก้ไข และพัฒนำเป็นกำรเร่งด่วน  
 แต่กำรแก้ไขปัญหำทั้งมวลที่กล่ำวมำ ไม่ประสบผลส ำเร็จ เพรำะผู้ น ำในองค์กรต่ำงๆ 
ตลอดจนผู้น ำประเทศ ก็มิได้ใส่ใจให้ควำมส ำคัญกับพระพุทธศำสนำอย่ำงสุจริตใจ จึงท ำให้กำร
แก้ปัญหำนั้นไม่ประสบผลส ำเร็จ เพรำะไม่รู้จักปัญหำ คือ แก้ไขปัญหำแบบแยกส่วนประกอบ และก็
มิได้สืบสำวถึงรำกเหง้ำแห่งปัญหำอย่ำงชัดเจน อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมสมัยใหม่ 
โดยเรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงวำงรำกฐำนกำรแก้ปัญหำไว้ตำมหลักอริยสัจจ์ คือ ต้องศึกษำสืบสำว
สำเหตุที่มำของปัญหำ เมื่อรู้สำเหตุของปัญหำแล้ว ก็ฝึกฝนพัฒนำแบบองค์รวมระหว่ำงกำรพัฒนำ
ทำงกำยกับกำรพัฒนำทำงใจอันเป็นองค์ประกอบส ำคัญของมนุมย์ ในเมื่อมนุษย์มีกำรพัฒนำกำยกับ
ใจได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว ก็น ำไปสู่ผล กล่ำวคือ ควำมสุขทั้งมวลของมนุษยชำติ 
 ๓.ผลการศึกษาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ พบว่าจำกกำรศึกษำกำรประยุกต์ใช้
หลักภำวนำเพ่ือแก้ปัญหำของเยำวชน: กรณีศึกษำข้ำรำชกำรครูโรงเรียนประถมศึกษำ อ ำเภอบึง
สำมพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์พบว่ำแนวคิดเกี่ยวกับหลักภำวนำ ๔ ที่ใช้ประยุกต์แก้ปัญหำเยำวชนที่
เป็นนักเรียนในโรงเรียน ประกอบด้วย 
 ๑) ด้านกายภาวนา   ครูได้มีกิจกรรมฝึกให้เด็กนักเรียนปฏิบัติในกำรสวดมนต์และนั่ง
สมำธิ เป็นประจ ำ   , กิจกรรมที่ปฏิบัติคือกำรนั่งสมำธิก่อนเรียนชั่วโมงแรกและก่อนเลิกเรียน กำร
เข้ำร่วมพิธีวันส ำคัญทำงศำสนำ เช่นวันวิสำขบูชำ ,ได้ฝึกให้นักเรียนเอำสติมำอยู่กับกำย โดยใช้สติ
ควบคุมกำยให้รู้เท่ำทันในเรื่องของกำยและอิริยำบถของกำย ได้แก่อิริยำบถใหญ่ ยืน เดิน นั่งและ
นอน  อิริยำบถย่อย คือกำรเคลื่อนไหวของส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำงกำย  
 ๒) ด้านศีลภาวนา    ครูได้ให้ข้อคิดนักเรียนในกำรน ำสิ่งที่ปฏิบัติมำท ำให้ตนเองสงบ 
พยำยำมสอนให้รู้จักกำรรักษำศีล ภำวนำและปฏิบัติให้ได้,ครูได้รณรงค์ให้เด็กรักษำศีล ๕ ที่นักเรียน
สำมำรถปฏิบัติได้ โดยจัดให้เป็นโครงกำรอบรมและปฏิบัติจริง,ได้ให้เด็กรักษำศีล หมำยถึงกำรรักษำ
กำย ส ำรวมกำย กำรรักษำวำจำ ส ำรวมวำจำ ตำมหลักของศีล ๕, -มีกำรกิจกรรมในตอนเย็นของวัน
จันทร์ พุธ และศุกร์ จะต้องให้เด็กฝึกท่องศีล ๕ ข้อและอธิบำยถึงคุณ โทษ บำปกรรม และควำมสุข
ในกำรรักษำศีล  ท ำให้เด็กเข้ำใจในกำรละเมิดหรือกระท ำควำมผิด เริ่มมีควำมกลัวต่อบำปและจะ
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เล่ำนิทำนเพ่ือเปรียบเทียบมองให้เห็นภำพ เพื่อควำมเข้ำใจและจดจ ำของเด็ก,ฝึกให้เด็กรู้จักกับศีลห้ำ
ข้อก่อน และพยำยำมสอนให้เด็กปฏิบัติตำมและฝึกเป็นประจ ำเพ่ือให้เกิดควำมเคยชินจนเป็นนิสัย 
 ๓) ด้านจิตตภาวนา  ครูสอนให้เด็กนักเรียนรู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน รู้จักกำรให้มำกกว่ำกำร
รับ และฝึกจิตตนเองให้สงบ พยำยำมพร่ ำสอนเด็กนักเรียนเป็นประจ ำ,ครูน ำนักเรียนไปปฏิบัติธรรม
ทุกวันพระ โดยสวดมนต์และให้สงบนิ่งนั่งสมำธิ ฝึกอำนำปำนสติ ก ำหนดลมหำยใจเข้ำออก,ครูได้ฝึก
ให้นักเรียนบริหำรจิต โดยใช้จิตพิจำรณำกำย ให้จิตตั้งมั่นอยู่กับกำย ทั้งอิริยำบถใหญ่ และอิริยำบถ
ย่อย ฝึกท ำช้ำๆ และซ้ ำๆ จนจิตตั้งมั่น, -ครูฝึกให้เด็กเอำจิตของตนเองมำจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ท ำ ตั้งใจ
ท ำในสิ่งที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือให้เกิดควำมตั้งม่ันในตนเอง เมื่อเรำตั้งจิตเป็นสมำธิ ย่อมท ำสิ่งที่ได้รับ
มอบหมำยออกมำได้ดีที่สุด เพรำะเกิดจำกควำมนิ่งและควำมสงบของตนเอง,ครูมีกิจกรรมเล่ำนิทำน
เรื่องกฎแห่งกรรม เช่น กำรใช้หนี้บุญคุณพ่อแม่เด็กสนใจฟังดีมำก มีกำรดูซีดีประกอบเกี่ยวกับ
คุณธรรม ทุกวันอังคำร ซึ่งประเมินแล้วเด็กชอบมำก 
 ๔) ด้านปัญญาภาวนา  เมื่อเด็กนักเรียนสำมำรถฝึกฝนตนเองจนมีสมำธิแล้ว จะท ำให้
เด็กตั้งใจเรียนได้มำกจนท ำให้เด็กเข้ำใจในบทเรียนและสำมำรถท ำข้อสอบได้คะแนนมำกขึ้นด้วย ท ำ
ให้เด็กจดจ ำและฉลำดขึ้น ,ครูฝึกให้นักเรียนแก้ปัญหำโดยใช้สติปัญญำ พิจำรณำไตร่ตรอง ใช้
สติปัญญำในกำรแก้ปัญหำอย่ำงรอบคอบ.ครูฝึกให้นักเรียนพิจำรณำสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองได้แก่ 
พิจำรณำเวทนำ พิจำรณำจิตและพิจำรณำธรรม , เมื่อเด็กถูกฝึกจิต ฝึกสมำธิ ก็จะเกิดปัญญำได้เอง
โดยอัตโนมัติเพรำะปัญญำไม่ได้เกิดจำกกำรเรียนรู้เพียงอย่ำงเดียว ต้องมีกำรทดลอง ฝึกปฏิบัติ
เพ่ือให้รับรู้ถึงสภำวะที่เกิดขึ้นจริงจำกธรรมชำติของร่ำงกำย .มีกำรทดสอบควำมรู้ของเด็ก แล้วดู
ควำมคิดของเด็กที่มีกำรพัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรมมำกน้อยแค่ไหน 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรน ำพุทธวิธีที่เป็นหลักภำวนำมำใช้กับนักเรียนนั้น ผู้วิจัยได้สรุปจำกกำร
สัมภำษณ์กลุ่มบุคคลผู้มีควำมใกล้ชิดกับนักเรียนมำกที่สุด เกี่ยวกับกำรให้ค ำแนะน ำและวิธีทำงกำร
ด ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ทั้งกำรศึกษำเล่ำเรียน กำรท ำงำนที่บ้ำนหรือที่โรงเรียน พร้อมทั้งกำรคบหำ
สมำคมกับเพ่ือนๆ ก็ต้องไม่ผิดหลักศีลธรรม ซึ่งเป็นจริยธรรมขั้นพ้ืนฐำนของควำมเป็นมนุษย์ โดย
กลุ่มบุคคลที่ว่ำมำนี้ประกอบด้วย  
 ๑) พระสงฆ์ คือ เป็นพุทธสำวกผู้สืบทอดพระศำสนำ และเป็นปูชนียบุคคลที่อุบำสก 
อุบำสิกำ ให้ควำมเคำรพศรัทธำ และเป็นผู้ชี้น ำบอกทำงสว่ำงให้ชำวพุทธได้ประพฤติปฏิบัติถูกต้อง
ตำมพระธรรมค ำสอนของพระพุทธองค์ โดยผู้วิจัยเห็นว่ำ พระสงฆ์ที่เข้ำไปสอนในสถำนศึกษำตำม
ระยะโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ก็ควรจะสอนเรื่องภาวนา ๔ เป็นเรื่องส ำคัญ เพรำะเป็น
หลักธรรมสร้ำงควำมร่มเย็นเป็นสุขให้แก่โลกทั้งมวล ก็จะสร้ำงสรรค์สิ่งที่เจริญทั้งหลำยให้แก่
ครอบครัว ตนเอง สังคม ประเทศชำติ และพระพุทธศำสนำให้เจริญตำมด้วย 
 ๒) ผู้ปกครอง ก็จะต้องปฏิบัติตำมหลักทิศ ๖ อย่ำงสม่ ำเสมอ และสร้ำงควำมสุขให้
เกิดข้ึนแก่ครอบครัว โดยกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้แก่ลูกๆ ได้เห็นสิ่งที่เจริญงอกงำม คือ  มี
ควำมรักใคร่ระหว่ำงพ่อแม่ลูก ไม่ควรจะทะเลำะกัน อันเป็นรอยร้ำวลึกภำยในหัวใจของลูกๆ เพรำะ
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ปัญหำทั้งหลำยที่เกิดขึ้นในกลุ่มเยำวชน ก็ล้วนแล้วมำจำกปัญหำภำยในครอบครัวทิ้งสิ้น และก็ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อภำพรวมของสังคม 
 ๓) ผู้สอน ก็ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงให้แก่นักเรียนด้วยตำมหลักทิศ ๖ และคุณธรรม
ของครู โดยเฉพำะมีจิตส ำนึกในควำมเป็นแม่พิมพ์ของชำติ ที่สร้ำงคนให้เจริญทุกๆ ด้ำน ตั้งแต่ 
ฝึกหัด อ่ำนเขียน เรียนรู้ จนกระทั่งกำรประกอบอำชีพในต ำแหน่งหน้ำที่ต่ำงๆ ก็ต้องอำศัยครูในเมื่อ
มีควำมส ำคัญดังกล่ำวแล้ว ก็จะต้องมีจิตส ำนึกและปฏิบัติให้ถูกต้องดีงำม 
 จะเห็นว่ำ กำรน ำพุทธวิธีคือหลักภำวนำมำใช้กับนักเรียนของบุคคลทั้ง ๓ กลุ่ม ดังกล่ำว
มำมีจุดมุ่งหมำยเดียวกัน กล่ำวคือ ต้องกำรพัฒนำนักเรียนให้มีควำมเจริญงอกงำมทั้งด้ำนร่ำงกำย 
จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ เป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรพัฒนำคนให้เป็นมนุษย์ 
โดยเฉพำะกำรพัฒนำควำมรู้เกิดจำกภำยนอกมีสภำพสิ่งแวดล้อมรอบข้ำงของสังคมที่เรียกว่ำปร
โตโฆสะ แล้วส่งอิทธิพลต่อภำยในจิตใจของเยำวชน คือกำรรับรู้อย่ำงถูกวิธีมีควำมคิดเป็น โยนิโส
มนสิการ อันเป็นรำกฐำนของควำมดี  คิดดี พูดดี และกระท ำกำรต่ำงๆ ในทำงที่ดี มีสัมมำทิฏฐิ เป็น
แก่นกลำง ก็จะสำมำรถพัฒนำองค์ควำมรู้ให้เจริญก้ำวหน้ำตำมคติทำงพระพุทธศำสนำ แล้วน ำไป
แก้ไขปัญหำของชีวิตได้ อันเป็นเป้ำหมำยสูงสุดของวิถีชีวิตของมนุษย์ เรียกว่ำ ประโยชน์ คือทั้ง
ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อ่ืน ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ำย ส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วม ทั้ง
รูปธรรม และนำมธรรม ซึ่งจะช่วยให้ทั้งตนและผู้อ่ืนก้ำวหน้ำไปในกำรบรรลุประโยชน์ทั้งสำมในที่สุด 
ซึ่งเป็นที่ต้องกำรและเรียกหำในสังคมไทยปัจจุบัน 
 
๕. ข้อเสนอแนะ 
 จำกกำรศึกษำมำทั้งหมดในเรื่อง “กำรประยุกต์ใช้หลักภำวนำเพ่ือแก้ปัญหำเยำวชน” นั้น
ผู้วิจัยเห็นว่ำสังคมควรที่จะน ำเอำกรอบแนวคิดที่ได้จำกผลของกำรวิจัยนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 รัฐบำลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรให้ควำมส ำคัญกับปัญหำของสังคมไทยปัจจุบัน ไม่
ว่ำจะเป็นปัญหำที่เกิดภำยในสถำบันครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองกำรปกครอง ล้วนแล้ว
มีปัญหำทั้งสิ้น เพรำะพลเมืองในประเทศส่วนมำก ยังมองข้ำมสถำบันขั้นพ้ืนฐำนอันเป็นรำกแก้วที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมให้มีจิตส ำนึกรักควำมสงบสุขสันติภำพ ได้แก่ สถำบันครอบครัว ด้วย
เหตุที่ว่ำ ครอบครัวนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของสังคม และประเทศชำติ ในเมื่อสถำบันครอบครัวมีควำม
สงบสุข เกิดควำมรักใคร่ปรองดองกัน ด้วยอำศัยหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำคอยควบคุมควำม
ประพฤติอกุศลจิตทั้งหลำย ให้จิตใจใสสะอำดปรำศจำกมลทิน ก็สำมำรถสร้ำงสรรค์สังคมให้มีควำม
เจริญตำมไปด้วย 
 แต่ตรงกันข้ำมสภำวกำรณ์ของสังคมไทยปัจจุบัน มีปัญหำไม่รู้จบสิ้น มีควำมขัดแย้งกัน
ตั้งแต่ภำยในครอบครัว ตลอดจนปัญหำสังคม เศรษฐกิจ กำรเมืองกำรปกครอง ขำดควำมยุติธรรม
ภำยในสังคม โดยเฉพำะสถำบันกำรเมืองกำรปกครองอันเป็นสถำบันหลักที่ก ำหนดทิศทำงของ
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ประเทศให้เจริญขึ้น หรือก็เสื่อมลง ก็อยู่ที่ผู้น ำเป็นหลัก เพรำะในเมื่อผู้น ำขำดควำมยุติธรรม ไม่
สำมำรถชี้น ำสร้ำงสังคมแห่งควำมปรองดองภำยในประเทศแล้ว ปัญหำต่ำงๆ ก็ตำมมำ แล้วลำมไป
ทั่วตั้งแต่สังคมเมือง ตลอดจนสังคมชนบท โดยเฉพำะปัญหำเรื่องปำกท้องของควำมเป็นอยู่ที่เ ป็น
ตัวชี้วัดถึงควำมปรกติสุขของสังคม คือว่ำ เมื่อทุกครอบครัวมีสภำพเศรษฐกิจกินดีอยู่ดี  ก็ไม่เกิด
ปัญหำกำรแตกแยกในครอบครัว เยำวชนก็ไม่มีปัญหำ สังคมก็เป็นสุข ชำติก็จะเจริญ แต่หลักกำร
ทั้งหลำยที่กล่ำวมำ จะประสบผลส ำเร็จประกำรใดนั้น อยู่ที่ว่ำ ผู้น ำประเทศ และองค์กรต่ำงๆ ของ
สังคม ต้องให้ควำมส ำคัญกับสถำบันพระพุทธศำสนำเพรำะเป็นสถำบันที่ช่วยให้สภำวะที่รุนแรงของ
โลก ธรรมชำติ และมนุษยชำติอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ 
 ๒.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ผลกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้พบว่ำ ยังมีประเด็นที่เป็นประโยชน์น่ำศึกษำค้นคว้ำวิจัยต่อเพ่ือ
พัฒนำองค์ควำมรู้ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และเพ่ือท ำควำมเข้ำใจให้ถูกต้องตำมหลักธรรมทำง
พระพุทธศำสนำเถรวำท จึงเห็นว่ำควรท ำกำรศึกษำวิจัยเรื่องต่อไปนี้ 
 ๑)  ควรมีกำรศึกษำพุทธวิธีสร้ำงควำมปรองดองภำยในครอบครัวด้วยตัวชี้วัดเรื่องควำม
รัก 
 ๒)  ควรมีกำรศึกษำวิเครำะห์เรื่องทิศ ๖ ในมิติที่ช่วยลดปัญหำควำมขัดแย้งในสังคมไทย
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ, สังคม, กำรเมืองกำรปกครอง 
 ๓)  ควรมีกำรศึกษำวิเครำะห์วิธีกำรแก้ปัญหำบริโภคนิยมในกลุ่มเยำชนด้วยกระบวนกำร
ทำงพระพุทธศำสนำเถรวำท 
 ๔)  ควรมีกำรศึกษำวิเครำะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมของเยำวชนในบริบทสังคม
สมัยใหม่ 
 ๕)  ควรมีกำรศึกษำกำรบูรณำกำรหลักพุทธธรรมในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเยำวชนใน
ยุคโลกำภิวัฒน์ 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวง 
เขตภาคเหนือตอนล่าง 

The Life Quality  Development In Working of Highway Police 
At Lower Northern Region 

ณรงค์   สุวรรณโชติ 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ๑) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
ต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อ ๒) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง และ เพ่ือ ๓) 
ศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทาง
หลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑) ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง
โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (  =๓.๕๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอ (  =๓.๗๕) ด้านสภาพการท างานที่
ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน (  =๓.๕๕) ด้านการปฏิบัติงานในสังคม   =๓.๕๓) ด้าน
ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (  =๓.๔๗) ด้านการบูรณาการทางสังคม (  =๓.๔๕) 
และด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล (  =๓.๒๓) 
 ๒) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลทุกข้อ   ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง จึงปฏิเสธสมมติฐานในทุกด้าน 
 ๓) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ปัญหาและอุปสรรค คือ ไม่มีค่าตอบแทน
ในการเสี่ยงภัยในการท างานนอกสถานที่ สวัสดิการไม่เพียงพอต่อบุคลากรของหน่วย รายได้ที่ได้รับ
ไม่เพียงพอกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เครื่องมือที่ใช้ในการท างานเก่า และช ารุด ทรุดโทรม ไม่มี
การซักซ้อมเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ สายงานที่ปฏิบัติงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
โยกย้ายไปท างานตามสายงานอ่ืนๆ 
 ข้อเสนอแนะควรจัดสวัสดิการที่ส าคัญและยังไม่มีในหน่วยงานให้เพียงพอต่อบุคลากรของ
หน่วยควรมีการจัดสรรค่าเสี่ยงภัยส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกไปท างานนอกสถานที่ควรจัดให้มีการ
                                                           

 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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อบรมหรือการซักซ้อมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุเฉพาะหน้าควรให้สายงานที่ปฏิบัติอยู่
สามารถโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงการท างานให้ดีขึ้นได้ควรมีการสนับสนุนทุนศึกษาให้กับข้าราชการ
ที่ต้องการจะศึกษาต่อเกี่ยวกับหน้าที่การงาน เพ่ือน ามาพัฒนาการท างานและหน่วยงานควรมีการ
จัดรูปแบบการท างานให้กับบุคลากรอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
ค าส าคัญ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน, ข้าราชการต ารวจทางหลวง 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the level of the life 
quality development in the working of the highway police at the lower northern 
region, 2) to study the relationship between the personal factors and the life 
quality development in the working of the highway police at the lower northern 
region, and 3) to study the problems, obstacles and ways for the life quality 
development in the working of the highway police at the lower northern region. 
 1. Overall,thelevel of the life quality in the working of the highway police 
at the lower northern region was at the high level ( = 3.50). When considering 
each aspect, it arranged from the high to low level: getting the sufficient wage ( = 
3.75), the stability and the progress in the working ( = 3.55), the working in the 
society ( = 3.53), the security and the healthy promotion ( = 3.47), the social 
integration ( = 3.45), and the opportunity in the development of the employees’ 
capability ( = 3.23).  
 2. The study of the relationship between the personal factors and the life 
quality development in the working of the highway police at the lower northern 
region found that all personal factors had no the relationship to the life quality 
development in the working of the highway police at the lower northern region.   
Therefore, the hypothesis was denied. 
 3. The problems, obstacles, and suggestions for the life quality 
development in the working of the highway police at the lower northern region 
were that the highway police did not get the wage for the risk in the working out 
the office. The welfare was insufficient, and the income was insufficient in living. 
The tools for the working were old and ruined. The highway police was not trained 
for the problem solving in the accident. The working field did not change or 
remove to the other field.  
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 The suggestions were that the commanders should provide the necessary 
welfare to the highway police sufficiently and provide the wage for the risk in the 
working out the office to the highway police. The highway police should be trained 
for the problem solving in the accident and be able to change or remove the 
working field for the efficient working. Moreover, the commanders should support 
the highway police in higher education to develop the working and the 
organization, and format the working for the highway police equally.  
Keyword: The Life Quality Development, Highway Police 
 
 
๑. บทน า 
 ค าว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เป็นค ายกย่องต่ออาชีพการเป็นต ารวจ อาชีพต ารวจเป็นอาชีพที่
เป็นข้าราชการ  โดยเป็นข้าราชการสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจและหน้าที่รักษา
กฎหมายดูแลความเป็นสุขแก่ประชาชนภายในประเทศ ต ารวจทางหลวงเป็นหน่วยงานหนึ่งของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติที่รับผิดชอบ คือเส้นทางหลวงและทางหลวงพิเศษทั่วประเทศมีอ านาจ
หน้าที่รักษาความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ บรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ และบุคคลส าคัญตรวจตราความสงบ
เรียบร้อยดูแลทรัพย์สินของทางราชการ บริการประชาชนผู้ใช้เส้นทางให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
และความปลอดภัยบนถนนหลวง และทางหลวงพิเศษ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสืบสวน
สอบสวน และปฏิบัติงานตามกฎหมายจราจรแก่ประชาชนโดยทั่วไปควบคุมก ากับดูแลจัดการจราจร 
และควบคุมป้องปราบการล าเลียงยาเสพติด บุคคลต่างสัญชาติที่ลักลอบเข้ามาในประเทศ โดยไม่ได้
รับอนุญาตรวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 ภารกิจและหน้าที่ของต ารวจทางหลวงต้องปฏิบัตินั้นมีความส าคัญมาก  ซึ่งได้บ่งบอกถึง
ความส าคัญของหน่วยที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติให้ส าเร็จลุล่วงมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนบนทางหลวง  ตลอดจนความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม  รวมถึงการเกิดขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่ต ารวจทางหลวง  ดังนั้นข้าราชการต ารวจทางหลวง   จึงควรเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับที่สามารถท าให้หน่วยงานบรรลุภารกิจต่าง ๆ ได้ 
 ดังนั้น การที่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตได้อย่างมีคุณภาพหรือคุณภาพชีวิตที่
ดีนั้น ต้องมีส่วนประกอบส่งเสริมที่เกื้อหนุนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
คุณภาพการท างานเป็นสิ่งที่พัฒนาควบคู่กันไปพร้อมกัน 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของต ารวจทาง
หลวงภาคเหนือตอนล่าง  ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเปรียบเทียบด้านบุคคลประกอบด้วย  เพศ  อายุ  
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การศึกษา  สถานภาพ  สมาชิกในครอบครัว ที่พักอาศัย  ชั้นยศ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ
รายได้ ว่ามีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของต ารวจทางหลวงภาคเหนือตอนล่างหรือ
แตกต่างกันอย่างไร   เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของข้าราชการต ารวจทางหลวง  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน
ของต ารวจทางหลวงและการให้การบริการประชาชนด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ท าให้สังคมมองภาพลักษณ์ของต ารวจทางหลวงไปในทางที่ดี และยังเป็นประโยชน์ต่อส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติที่จะน าข้อมูลมาพัฒนารูปแบบการท างานของต ารวจทางหลวงให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจ
ทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง  โดยศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการต ารวจทางหลวงตัวแปรต้น (Independent  Variables) คือ  ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง  ได้แก่  อายุ ระดับการศึกษา   สถานภาพสมรส 
สมาชิกในครอบครัว ที่พักอาศัย  ชั้นยศ  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือน ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)คือ  คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขต
ภาคเหนือตอนล่าง  โดยแบ่งออกเป็น๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอ  
๒) ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ   ๓) ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน   ๔) ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล   ๕) ด้านการบูรณาการทาง
สังคม   ๖) ด้านการปฏิบัติงานในสังคม 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง  
จ าแนกเป็น  ชั้นสัญญาบัตร  จ านวน ๖๗  คน  ชั้นประทวน จ านวน ๘๓ คน  รวมทั้งสิ้น  ๑๕๐  
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview)ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๗ ท่าน  พ้ืนที่ในการศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่  เขตพ้ืนที่เฉพาะในเขตรับผิดชอบ
ของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่างด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘รวมเป็นระยะเวลา  ๑๐  เดือน 
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๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ด าเนินการวิจัยโดยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือข้าราชการต ารวจทาง
หลวงเขตภาคเหนือตอนล่างชั้นสัญญาบัตรจ านวน๖๗นายชั้นประทวนจ านวน๘๓นาย รวมจ านวน  
๑๕๐  นาย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ๐.๗๖๙ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานเพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานโดยการทดสอบค่าไค 
สแควส์ (Chi-Square Test) ค าถามปลายเปิดน าเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง โดยการแจก
แจงความถี่ของผู้ตอบ และการวิจัยเชิงคุณภาพ (QualitativeResearch) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-DepthInterview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key Informants) จ านวน ๗ ท่าน โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาความ 
 
๕. ผลการวิจัย 
 ๕.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง ส่วนใหญ่
เป็นผู้มีอายุมากกว่า ๕๐ ปีขึ้นไปจ านวน ๘๖ คน   คิดเป็นร้อยละ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐มีสถานภาพสมรส จ านวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๘๒.๐มีสมาชิกในครอบครัว ๑ – ๓  คน จ านวน ๑๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐มีที่พักอาศัย  
เป็นบ้านพักสวัสดิการจ านวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ มีชั้นยศเป็นชั้นสัญญาบัตรจ านวน ๙๘ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มากกว่า ๓๐ ปี
ขึ้นไปจ านวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓มีรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่๒๐,๐๐๑ – 
๓๐,๐๐๐  บาทจ านวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐ 
 ๕.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 
 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจ
ทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๐.๒๖๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑) ด้านการได้ค่าตอบแทนที่เพียงพอระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
ต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๕๐,   = ๐.๒๖๕) 
เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขต
ภาคเหนือตอนล่างข้อที่  ๔.  ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล อยู่ ในระดับ 
ปานกลาง( = ๓.๒๘,   = ๐.๕๗๒) ส่วนด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก 
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 ๒) ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่างด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๗๕ ,  = ๐.๕๗๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่างด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนที่เพียงพอข้อที่ ๑.รายได้ทั้งหมดที่ท่านได้รับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของ
ครอบครัว อยู่ในระดับปานกลาง(  = ๓.๑๓ ,  =๑.๑๓๙) ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมาก 
 ๓) ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในการท างานระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่างด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๔๗ ,  = ๐.๕๗๓) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนื อตอนล่าง 
ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพหน่วยงานของท่านมีสถานที่
ส าหรับออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการยามว่าง อยู่ในระดับปานกลาง(  = ๓.๒๙ ,  = 
๑.๐๒๕) ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมาก 
 ๔) ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่างด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๕๔ ,  = ๐.๔๘๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับคุณภาพ
ชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง ด้านความมั่ นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน ข้อที่ ๒. การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งของท่านเป็นไปตามระบบคุณธรรมและมี
ความเหมาะสม ข้อที่ ๕. ท่านเคยได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการปรับหรือโยกย้าย
ต าแหน่งให้ก้าวหน้าอย่างเสมอภาคอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๓๗ ,  = ๐.๙๑๕) 
และ ( = ๓.๓๒ ,  = ๐.๙๕๘) ตามล าดับ ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมาก 
 ๕) ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกันระดับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่างด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของ
บุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๕๔ ,  = ๐.๔๘๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง ด้านโอกาสใน
การพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลข้อที่ ๑. ท่านมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถในการท างานอย่าง
เต็มที่อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๔๕ ,  = ๐.๙๔๕)ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง 
 ๖) ด้านการปฏิบัติงานในสังคมระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทาง
หลวงเขตภาคเหนือตอนล่างด้านการบูรณาการทางสังคม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๔๕ 
,  = ๐.๔๗๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจ
ทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง ด้านการบูรณาการทางสังคมข้อที่ ๑. หน่วยงานของท่านมีการ
ประชุมหารือเก่ียวกับปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมข้อ ๒.หน่วยงานของ



45วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

ท่านมีความเป็นกันเองระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๔๕ 
,  = ๐.๙๔๕) และ (  = ๓.๔๕ ,  = ๐.๙๔๕) ตามล าดับ ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมาก 
 
๖. อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
ต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่างมีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้ 
 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทาง
หลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวม 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง  โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อข้าราชการต ารวจทางหลวงอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ทวีศรี  กรีทอง   ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
พบว่า  คุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับปัจจัยคัดสรรพบว่า  อายุ  ต าแหน่งหน้าที่  การรับรู้
ต่อระบบการบริหาร  ค่านิยมเชิงวิชาชีพ  ค่านิยมทางราชการ  ค่านิยมทางการบริการ  มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการท างาน  และขนาดของโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทาง
หลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
น าไปใช้ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ควรจัดสวัสดิการที่ส าคัญและยังไม่มีในหน่วยงานให้เพียงพอต่อบุคลากรของหน่วย 
 ๒) ควรให้สายงานที่ปฏิบัติอยู่สามารถโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงการท างานให้ดีขึ้นได้ควรมี
การท าแผนในการจะฝึกอบรมหรือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับข้าราชการ 
 ๓) ควรจัดการอบรมเพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การงานควรมีการสนับสนุนเปิดต าแหน่งที่
สูงขึ้นให้กับข้าราชการได้เลื่อนยศสูงขึ้น 
 ๔) ควรมีการจัดการส่งเสริมเพ่ิมความรู้ เพ่ิมขีดความสามารถการท างานของบุคคลให้มี
เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควรมีการสนับสนุนทุนศึกษาให้กับข้าราชการที่ต้องการจะศึกษาต่อ
เกี่ยวกับหน้าที่การงาน เพ่ือน ามาพัฒนาการท างานและหน่วยงาน 
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 ๕) ควรมีการจัดการส่งเสริมเพ่ิมความรู้ เพ่ิมขีดความสามารถการท างานของบุคคลให้มี
เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑) ควรน าผลของการศึกษานี้ไปเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่างเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น และความเรียบร้อยภายในองค์การที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
 ๒) หน่วยงานควรมีการจัดประชุมประจ าเดือนเพ่ือรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
ในการท างาน  
 ๓) หน่วยงานควรจัดให้มีกิจกรรมประจ าเดือนท่ีจะท างานร่วมกัน เช่น การท า ๔ สหน่วย
ควรจัดให้มีการฝีกอบรมนอกสถานที่เพ่ือบุคลากรจะได้รู้จักและสามัคคีในการท างาน 
 ๔) ควรจัดให้มีกิจกรรมกีฬาสีภายในหน่วยงานเพ่ือเพ่ิมความสามัคคีกันในหน่วยควรมี
การจัดกิจกรรมให้ข้าราชการในหน่วยได้ท าความรู้จักกับประชาชนในชุมชน 
 ๕) ควรมีการสร้างเครื่องวิจัยเพ่ือเติมนอกจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก  
เช่น การสังเกตพฤติกรรม และการสนทนากลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
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การบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

จังหวัดก าแพงเพชร  สหวิทยาเขตแสนตอ 
The Personnel Risk Management In The School By The Four 

Noble Truths Under The Office of Secondary Education Service  
Area 41, Kamphaengpet Province, Saentorconsortium 

 
ช่อเอ้ือง  ธรรมศักดิ์ 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาหลักอริยสัจ ๔ ในการบริหารความเสี่ยงด้าน
บุคลากรของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ สหวิทยาเขต
แสนตอ ๒) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ ๔ ในการบริหารความเสี่ยงด้าน
บุคลากรของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ สหวิทยาเขต
แสนตอ และ ๓) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อแนวทางการประยุกต์ใช้
หลักอริยสัจ๔ของผู้บริหารในการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ สหวิทยาเขตแสนตอ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๖๙คน ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In–depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จาก
ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑  สหวิทยาเขตแสนตอ
จ านวน ๘ โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการ
ทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ๒ ตัว แบบสเปียร์แมน (Spearman rank-order correlation 
coefficient)และสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจ านวน  ๑๐๗ คนคิดเปนร
อยละ ๖๓.๓กลุมอายุระหว่าง ๓๑- ๔๐ ปตอบแบบสอบถาม จ านวน ๗๑ คน คิดเปนรอยละ๔๒.๐
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒  ประสบการณ์
การท างานอยู่ระหว่าง ๖ - ๑๐ ปี ตอบแบบสอบถาม จ านวน  ๖๔ คนคิดเปนรอยละ๓๗.๙ 
                                                           

 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ 
๔ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอ
ในภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง ( ̅= ๓.๐๔๓) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า 
ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ๔ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอ 
อยูในระดับปานกลางทุกดานจ าแนกเปนรายดานที่มีระดับมากที่สุด คือ ดานการบ ารุงรักษาบุคลากร
มีคาเฉลี่ย ( ̅= ๓.๑๐๙) และด้านการวางแผนก าลังคนและการสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร มีคาเฉลี่ย ( ̅ = ๓.๑๐๘ ) และ ( ̅ = ๓.๑๐๑ ) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง 
ทั้งสองด้าน สวนดานที่มีระดับนอยที่สุด คือ ดานการให้บุคลากรพ้นจากงาน มีค าเฉลี่ย ( ̅= 
๒.๘๕๕) ซึ่งอยู ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงด้าน
บุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 
จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอพบว่า ข้าราชการครูที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์การ
ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ 
๔ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ใน
ส่วนของระดับการศึกษา พบว่า ข้าราชการครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๑ 
ค าส าคัญ: การบริหารความเสี่ยง, หลักอริยสัจ ๔ 

 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were follows: 1) To study the Personnel Risk 
Management in the School by the Four Noble Truths 2) To study the teachers 
opinions of Personnel Risk Management in the School by the Four Noble Truths  3) 
To compare teacher’s opinions of the Personnel  Risk Management in the School 
by the Four Noble Truths classified by personal factors. The personal factor with 
gender, age, Level of education and working experience were independent 
variables. 
 The sample consisted of 169 teachers. The method of this research 
employed mixed methods research leading by quantitative research and following by 
qualitative research. The survey Research was investigated by means of quantitative 
approach. The qualitative research has been done by in-depth interview from eight 
directors as the key informants. The statistics used frequency, percentage and 
standard deviation. The test of hypotheses had been performed by t-test and F-test 
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(one Way ANOVA). The Spearman Rank Order Coefficient had been done to find 
correlation of bivariate variables. The data conclusion had been used by analyzed 
and synthesized empirical data. 
 The findings of this research were as follows : The most respondents were 
female by the number of 107 persons equivalent to 63.3 % . The age group 
between 31-4q years were responded by the number of 71 persons equivalent to 
42.0%. The bachelor degree level were responded by the number of 100 persons 
equivalent to 59.2 %. The work experience between 6-10 years were responded by 
the number of ๖๔ persons equivalent to 37.9 %. The teachers opinions towards the 
Personnel Risk Management in the School by the Four Noble Truths under the 
Office  of Secondary Education Service Area 41, Kamphaengpet Province,  Saentor 
Consortium. Overall in the moderate ( ̅  = 3.043), when considering in each aspect 
it was found that the teachers’ opinions  towards the Personnel Risk Management 
in the School by Four the Noble Truths under the Office of Secondary Education 
Service Area 41, Kamphaengpet Province,  Saentor Consortium were in the 
moderate all aspects, when considering in each aspect, the most respondents were 
Maintenance Personal with an average ( ̅= 3.109) and Manpower Planning and 
Recruitment with an average ( ̅= 3.108) and Training and Development with an 
average ( ̅= 3.101) which was in the Personnel out of work with and average  ( ̅= 
2.855) in moderate level.     
 When comparing the opinions towards the Personnel  Risk Management in 
the School by the Four Noble Truths  under the Office  of Secondary Education 
Service Area 41, Kamphaengpet Province,  Saentor Consortium. There were found 
that teachers  who had different gender, age and work experience; they had the 
opinions towards the Personnel  Risk Management in the School by the Four Noble 
Truths. There were  no statistically significant different at .05 level which did not 
conform to  the hypotheses. In most of the studies found that teachers with different 
levels of education; they had the opinions towards the Personnel Risk Management 
in the School by the Four Noble Truths which was statistically significant different at 
.01 level. 
Keywords: The Personnel Risk Management,  The Four Noble Truths  
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๑. บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต๑ดังนั้น สถานศึกษา จึงเป็นสถาบันหลักที่มีหน้าที่ใน
การจัดการศึกษา ขัดเกลาและหล่อหลอมให้บุคคลเป็นคนดีมีลักษณะอันพึงประสงค์ตามต้องการ
ของสังคม เป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้การศึกษาประสบความส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพ สนองตอบ
ต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติ และเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป 
 ปัจจุบันการบริหารจัดการในสถานศึกษา ต้องบริหารควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไร้พรมแดน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี
วิสัยทัศน์ มองการไกล มีอุดมการณ์ ไม่หยุดนิ่ง มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยรอบ เพ่ือ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาในหน่วยงานของตน ผู้บริหารที่มีศักยภาพ กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ มี
เป้าหมายที่ชัดเจนจึงจะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาก็ควรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการใน
หน่วยงานของตน 
 การบริหารงานบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารควรทราบ ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการ
บริหารงานบุคคลใหม่ๆ มักมีออกมาให้เห็นเสมอโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่องค์กรควรจะได้รับ 
การวางแผนก าลังคนเป็นเทคนิคหนึ่งที่สอดรับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้เป็นอย่าง
ดี เนื่องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลและยังเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะยาวได้เป็นอย่างดีด้วย๒นอกจากนี้ ในด้านของการสรร
หาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าท างานก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ แต่ปัจจุบันพบว่าบางโรงเรียนมีครูเกินอัตรา 
และบางโรงเรียนครูขาดแคลนถึงขั้นวิกฤต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการบรรจุครูที่ไม่ตรงกับสาขา
วิชาเอกที่ขาดแคลน จึงท าให้คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และผลสอบต่าง ๆ ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ส าหรับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการฏิบัติงาน ผลวิจัย และพัฒนา
นโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า ใน
รอบ ๑ ปี ครูร้อยละ ๙๒ โดยเฉลี่ยได้รับการอบรมประมาณคนละ ๓ ครั้งต่อปี การเข้ารับการอบรม
ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้ก าหนดหัวข้อเอง และในภาพรวมครูจะได้รับการอบรมจาก
หน่วยงานภายนอกมากกว่าโรงเรียนจัดขึ้นเอง และในแต่ละรอบปีครูได้รับการพัฒนาค่อนข้างมาก 
ส่วนใหญ่ขาดการติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

                                                           
 ๑กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒, 
หน้า ๒. 
 ๒มาฆะ ภู่จินดา, ท าไมต้องวางแผนก าลังคน(Manpower/Workforce planning)ความจ าเป็นที่
ผู้บริหารองค์กรควรรู้, มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจ าวันท่ี ๗-๑๓ มี.ค. ๒๕๕๑, ปีท่ี ๒๘, ฉบับท่ี ๑๔๓๘. 
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พัฒนาคุณภาพผู้เรียน๓ รวมทั้งในด้านของวินัยและการรักษาวินัย มีการคัดลอกผลงานวิชาการของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน การกระท าความผิดในท านองชู้สาว การทุจริตจัดสอบครูผู้ช่วย เป็นต้น ซึ่งถือว่า
เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน เพราะสถาบันการศึกษา เป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ในการ
จัดการเรียนการสอน และควรจะเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อเยาวชนของชาติ ดังนั้น จึงควรมีการแก้ปัญหา
ในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้เสียก่อน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการบริหารจัดการที่ดี มีการตรวจสอบ 
และควบคุมขั้นตอนต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคลอย่างรัดกุมแล้ว แต่ก็ยังพบว่ายังมีจุดบกพร่อง
หรือช่องว่างที่อาจเกิดปัญหาขึ้น จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ไม่อาจมองข้าม การบริหารความเสี่ยง
(Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีระบบสามารถน าไปใช้กับทุกองค์กรเพ่ือ
บ่งชี้เหตุการณ์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญและจัดการความเสี่ยง โดยการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้๔ จึงถูกน ามาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา แต่ก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดว่าหากเราน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้ในการบริหารความเสี่ยง
น่าจะเป็นอีกทางออกหนึ่ง ที่ช่วยให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษา
ตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัด
ก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอ โดยหวังว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหาร และข้าราชการครูในการน าไปปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ตลอดจนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาหลักอริยสัจ ๔ ในการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ สหวิทยาเขตแสนตอ 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ ๔ ในการบริหารความเสี่ยง
ด้านบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ สหวิทยาเขต    
แสนตอ 
 ๒.๓ เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อแนวทางการประยุกต์ใช้
หลักอริยสัจ๔ของผู้บริหารในการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ สหวิทยาเขตแสนตอ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 

                                                           
๓ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สกศ., ๒๕๕๓), หน้า ๓๗. 
๔ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, แนวทางบริหารความเสี่ยง ของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ,

(ฉบับปรับปรุง-ตุลาคม ๒๕๔๗), หน้า ๑. 
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๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) การ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีด าเนินการวิจัยเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑) การวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามส่งให้กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอ จ านวน ๑๖๙ คน  
 ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In – depth 
Interview) ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง (Constructed Interview Form) เก็บข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) คือ ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ สหวิทยาเขตแสนตอจ านวน ๘ โรงเรียน 
 ๓)วิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ 
 ๓.๑ วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ๓.๒ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการบริหารความเสี่ยงด้าน
บุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ๓.๓ ทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการบริหาร
ความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔  โดยใช้สถิติตามลักษณะของตัวแปร คือ 
การทดสอบที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบเอฟ โดยการวิ เคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (F-test/ One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป และเมื่อ
พบว่ามีความแตกต่างจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด ( Least 
Significant Difference : LSD) และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ตามวิธีของสเปียร์
แมน๕(Spearman Rank Correlation Coefficient)  
 ๓.๔ วิเคราะห์และสรุปผลแบบสอบถามปลายเปิดที่ข้าราชการครูได้แสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔   
 ๓.๕ วิเคราะห์และสรุปผลสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของ
สถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา(Content 
Analysis Technique) ประกอบบริบท และประมวลผลเข้าด้วยกัน รวมทั้งใช้แนวคิดจากเอกสาร
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนในการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพรวม 
 

                                                           
๕ Hinkle, D.E, William, W. & Stephen G. J. Applied Statistics for the Behavior 

Sciences.(๔th ed.),  (New York : Houghton Mifflin, ๑๙๙๘). 
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๔. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของ
สถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร  สหวิทยาเขตแสนตอ ตามล าดับ ดังนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง จ านวน ๑๐๗ คน คิดเปนรอยละ ๖๓.๓ รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน ๖๒ คน คิดเปนรอยละ 
๓๖.๗ กลุมอายุระหว่าง ๓๑- ๔๐ ปตอบแบบสอบถาม จ านวน ๗๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๒.๐ อายุ
ต่ ากว่า ๓๐ ปี  จ านวน ๕๓  คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน ๑๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒  ปริญญาโท จ านวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๗.๙ ประสบการณ์การท างานอยู่ระหว่าง ๖- ๑๐ ปี ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๖๔ คน คิดเปนร
อยละ ๓๗.๙ มากกว่า ๑๐ ปี ขึ้นไป จ านวน ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓การบริหารความเสี่ยงด้าน
บุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร  สหวิทยาเขตแสนตอ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( ̅ =๓.๐๔๓) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน สรุปได้ ดังนี้   
 ๑. ด้านการวางแผนก าลังคนและการสรรหาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรพบวา ข้าราชการครู
มีความคิดเห็นตอการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยา
เขตแสนตอ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅ = ๓.๑๐๘)  
 ๒. ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากรพบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นตอการบริหารความ
เสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอโดยภาพรวมอยู ในระดับ
มาก (  = ๓.๑๐๙)  
 ๓. ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรพบวา ข้าราชการครูมีความคิดเห็น   ต
อการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (  = ๓.๑๐๑)  
 ๔. ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงานพบวา ข้าราชการครูมีความคิดเห็นตอการบริหาร
ความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก (   = ๒.๘๕๕)  
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูตอการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร
ของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอโดยจ าแนกตามเพศ, อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างานสรุปได้ ดังนี้ 
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 ๑. เพศ ข้าราชการครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงด้าน
บุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอ โดยภาพรวมไม่แตกตางกัน ซึ่งไม่
ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงต้องปฏิเสธสมมติฐานมีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 ๒. อายุ ข้าราชการครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงด้าน
บุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอ โดยภาพรวมไม่แตกตางกัน  ซึ่งไม่
ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงต้องปฏิเสธสมมติฐานมีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 ๓. ระดับการศึกษา ข้าราชการครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอ โดยภาพรวม
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนก าลังคนและการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากร แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ด้านการ
บ ารุงรักษาบุคลากรแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕และ
ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน โดยภาพรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕แต่ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรไม่แตกตางกัน ซึ่งไม่
ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงต้องปฏิเสธสมมติฐาน มีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 ๔. ประสบการณ์การท างาน ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอ
โดยภาพรวมไม่แตกตางกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงต้องปฏิเสธสมมติฐาน มีนัยส าคัญสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
๕. อภิปรายผล  
 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจในการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของ
สถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอ ตามล าดับ ดังนี้ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อ
การบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอ 
 จากผลการวิจัย การบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชรสหวิทยา
เขตแสนตอ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =๓.๐๔๓) สอดคล้องกับสมัย สว่างวงษ์ จาก
งานวิจัยเรื่อง “ปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารในโรงเรียนพระปริยัติ”ผลการวิจัยพบว่า
ปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ ๑๒ 
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โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ดังนี้ ด้าน
การพัฒนาบุคลากร ด้านการรวมพลัง ด้านการธ ารงรักษา ด้านการสรรหาบุคลากร ด้านการจ่าย
ค่าตอบแทน และด้านการให้พ้นจากงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาใน สหวิทยาเขตแสน
ตอ มีการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามกระบวนการของหลักอริยสัจ ๔ เมื่อ
น ามาพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผล ดังนี้       
 ๑.ด้านการวางแผนก าลังคนและการสรรหาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรจากการศึกษา พบว่า
ข้าราชการครู มีความคิดเห็นตอการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ 
๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สห
วิทยาเขตแสนตอ อยู่ในระดับปานกลางข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีความเสี่ยงใน
เรื่องอัตราก าลังไม่เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์สถานศึกษาไม่ได้วางแผนบุคลากร และคิดค านวณอัตราก าลังไว้ล่วงหน้า
กระบวนการสรรหาบุคลากรไม่เป็นไปตามเกณฑ์การสรรหา และหลักคุณธรรม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระปลัดเสน่ห์  ธมฺมวโร และคณะ จากการวิจัยเรื่อง“การส ารวจวิเคราะห์ความ
คิดเห็นการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่”พบว่า
ปัญหาการสรรหาและการคัดเลือกเช่นนโยบายและเป้าหมายในการวางแผนก าลังคนไม่ชัดเจน
ผู้บริหารขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการใช้ระบบอุปถัมภ์คุณสมบัติของ
บุคลากรไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่การประชาสัมพันธ์เพ่ือการสรรหาจ ากัดตัวในวงแคบการ
ทดสอบความรู้ในการคัดเลือกไม่ได้มาตรฐานการพิจารณาเลื่อนขั้นไม่มีความน่าเชื่อถือและไม่มี
กฎเกณฑ์แน่นอนการทดลองปฏิบัติงานไม่เป็นระบบเป็นต้น และยังสอดคล้องกับสนิท สายปินตา 
จากการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย” ปัญหาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานการ
วางแผนงานบุคลากร พบว่าขาดแคลนบุคลากรทาให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้
และไม่มีการวางแผนการใช้บุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรมีการวางแผนและจัดเก็บ
ข้อมูลบุคลากรไว้อย่างเป็นระบบและควรวางแผน การใช้บุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ดังนั้น ผู้บริหารได้ศึกษาสภาพความขาดแคลน มีการวางแผนและจัดท าอัตราก าลังไว้ล่วงหน้า
กระบวนการสรรหาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์การสรรหาบุคลากร โดย
ค านึงถึงหลักคุณธรรมและมีการก าหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งอย่างชัดเจน และ
ความต้องการด้านบุคลากรของสถานศึกษาท่ีจ าเป็น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรัชญา  ภัทรก าจร 
จากการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : จังหวัดฉะเชิงเทรา” 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการวางแผนและการสรรหาบุคลากร สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนา
บุคลากรโดยค านวณตามเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการครู ซึ่งส่วนใหญ่สถานศึกษายังขาดแคลน
บุคลากร ด้านการสรรหาบุคลากรภายในสถานศึกษาสรรหาโดยใช้ความรู้ความสามารถ ส่วนการสรร
หาจากภายนอก สถานศึกษาไม่มีบทบาทในการสรรหาบุคลากร 
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 ๒. ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากรจากการศึกษา พบว่าข้าราชการครูมีความคิดเห็น  ต
อการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตออยูใน
ระดับมากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารควรมีการนิเทศงาน ประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือ
เป็นข้อมลูในการพิจารณาความดีความชอบ โดยก าหนดเกณฑ์ และมาตรฐานของการพิจารณาความ
ดีความชอบอย่างชัดเจนเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน ส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ มีการสอบถามความถนัดและความสมัครใจของผู้ร่วมงานก่อนแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ แต่
บุคลากรบางส่วนยังขาดแรงจูงใจในการท างาน การพิจารณาความดีความชอบไม่เป็นธรรมบุคลากร
ได้ท างานไม่ตรงตามความถนัดและสนใจบุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการท างานบุคลากร
ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ เต็มความสามารถสอดคล้องกับงานวิจัยของฤกษ์ชัย ใจค าปัน จากการวิจัย
เรื่อง“การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา อ าเภอจอมทอง เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕”  
ได้กล่าวถึงปัญหาที่พบว่าบุคลากรไม่เพียงพอ จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานไม่ตรงกับความรู้ 
ความสามารถ ไม่ได้วางแผนพัฒนาบุคลากรไว้ล่วงหน้า การจัดสวัสดิการมีน้อย และไม่ทั่วถึง และ
ขาดการวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และวิริยา วิวัติวงค์ จากการวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนางานบริหารบุคคลในสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑”
ผลการศึกษาด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน มีการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
คุณธรรมปัญหาที่พบคือบุคลากรได้รับภาระงานไม่ตรงกับความสามารถและความถนัด ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ปัญหาคือ การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานควรค านึงถึงทักษะ ประสบการณ์และ
ความสามารถในงานนั้นของบุคลากร ส าหรับแนวทางในการพัฒนาคือ ผู้บริหารควรพิจารณาจ านวน
และความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มีในโรงเรียนตามความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มีใน
โรงเรียนด้วยวิธีต่าง ๆ 
 ๓. ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรจากการศึกษา พบวาข้าราชการครูมีความ
คิดเห็นตอการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอ 
อยูในระดับมากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษาความส าคัญในการ
จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับหน้าที่ และขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ ก าหนดให้มี
การน าผลการประชุม สัมมนามารายงาน ขยายผล อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
บุคลากรแต่ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนาบางส่วนไม่ได้น าความรู้มาใช้ปฏิบัติงานบุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานผู้บริหารหรือบุคลากรไม่น าผลของการประชุมสัมมนามาใช้อย่างจริงจัง
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีไม่เพียงพอ และได้รับการพัฒนาไม่ตรงกับหน้าที่ และขอบข่าย
งานที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสังวาล  เขื่อนคาจากการวิจัยเรื่อง“การพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนการสอนของโรงเรียนวารีเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่าสภาพและความ
ต้องการรับการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนการสอนของโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยู่ในระดับมาก
ทั้ง๗ด้านคือด้านการฝึกอบรมการศึกษาดูงานด้านการสัมมนาด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการ
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หมุนเวียนงานด้านการมอบหมายงานที่ตรงตามความถนัดและด้านการเข้าร่วมปฏิบัติงานส่วนปัญหา
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรพบว่าบุคลากรสายสนับสนุนการสอนบางส่วนเห็นว่าด้านการฝึกอบรม
วิทยากรบรรยายไม่ตรงประเด็นตามหัวข้อที่ฝึกอบรมด้านการศึกษาดูงานบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
บางส่วนยังไม่เคยได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านการสัมมนาไม่มีความต่อเนื่องในการ
สัมมนาด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการไม่ค่อยเน้นให้เห็นถึงการปฏิบัติงานอย่างจริงจังเน้นทฤษฎี
มากกว่าการปฏิบัติการจริงด้านการหมุนเวียนงานทาให้งานไม่มีประสิทธิภาพด้านการมอบหมายงาน
ที่ตรงตามความถนัดบุคลากรสายสนับสนุนการสอนบางส่วนได้รับมอบหมายงานที่ไม่ตรงตามความ
ถนัดของตนเองด้านการเข้าร่วมปฏิบัติงานพบว่ายังไม่มีการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมเข้ามาร่วม
ปฏิบัติงาน 
 ๔.  ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน  จากการศึกษา พบวาข้าราชการครูมีความ
คิดเห็นตอการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสน
ตออยูในระดับมากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีการสร้างแรงจูงใจในการท างาน โดย
จัดให้มีสวัสดิการ ค่าตอบแทนพิเศษ สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อ
หน่วยงาน ในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบวินัยข้าราชการ มีการก าหนด และให้ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานวิชาชีพที่ชัดเจน ผู้บริหารมีการตักเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุคลากร และ
ท าทัณฑ์บนไว้ และมีการโอน ย้าย ลาออกของข้าราชการครูบ่อยครั้งบุคลากรอยู่ห่างไกลภูมิล าเนา 
และครอบครัวมีบุคลากรบางคนถูกกล่าวหา ร้องเรียน จากบุคลากรภายนอก  บุคลากรที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม และประพฤติผิดวินัยข้าราชการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสีมสงฺฆโมท
โก (ถัจ) จากการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง” ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการออกจาก
ราชการปัญหา อุปสรรค คือ ข้าราชการครูที่เจ็บป่วย หย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการ
และประพฤติไม่เหมาะสมไม่ให้ออกจากราชการ ข้อเสนอแนะคือควรให้ข้าราชการครูที่เจ็บป่วย 
หย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการและประพฤติไม่เหมาะสมให้ออกจากราชการเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 
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บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
The Role of Sangha In Community Development 

In Sreethep District, Phetchabun Province 
 

พระครูอรัญพัชรศาสน์ (ลิขิต มหาปุญฺโ ) 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนใน
อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๓) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนเมตตา
วจีกรรม ในอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามความคิดเห็นใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed - Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนในอ าเภอศรีเทพ 
จ านวน  ๓๙๗  คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ ใช้การสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขต
อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก( =๓.๘๑)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 ๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการ
พัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ 
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ และประชาชนที่มีเพศอายุต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนา
ชุมชนในเขตอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

                                                           
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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 ๓) ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขต
อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเศรษฐกิจ คือ ควรให้การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรของ
คณะสงฆ์เองรวมทั้งจากหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการใหม่ๆในการประกอบอาชีพ
ให้กับประชาชน ด้านสังคมคือพระสงฆ์ควรมีบทบาทในการร่วมเป็นคณะกรรมการขององค์กรชุมชน
ภายนอก ด้านวัฒนธรรม คือ พระสงฆ์ควรจัดให้มีการรวบรวมเอกสารต าราทางวัฒนธรรมให้กับ
ชุมชน พระสงฆ์ควรมีการติดต่อประสานงานทางศิลปวัฒนธรรม 
ค าส าคัญ: บทบาทพระสงฆ,์ การพัฒนาชุมชน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the role of sangha in 
community development in Srithep District, Petchabun Province  2) to compare 
people opinion on the role of sangha in community development in Srithep District, 
Petchabun Province, and  3) to study the problems, obstacles and suggestions for 
study the role of sangha in community development in Srithep District, Petchabun 
Province. This research applied the Mixed Research consisting of the qualitative and 
quantitative research. The samples consisted of 397 persons who live in Srithep 
district, Petchabun province. Questionnaire was selected to be the research tool 
and in-depth interview by using the Key Informants and analysis of context-based 
content.  
 Results of the Research 
 1. Overall, the opinion toward the role of sangha in community 
development in Srithep District, Petchabun Province was at the high level ( = 3.81). 
When considering each aspect, it found that aspect of economic, social, culture 
were at high level.  
 2. The comparison of people opinion toward the role of sangha in 
community development in Srithep District, Petchabun Province found that people 
who had different in education and occupation; the overall was different. On other 
hand, people who had different in gender and age, no significant difference. 
 3. Regarding to problems, obstacles, and suggestions to the role of sangha in 
community development in Srithep District, Petchabun Province as follows : in 
Economics; government authority or Religious Affairs Department should support a 
budget or a project that helps people earn more income, in Social; sanghas should 
have a good role in community such as be a council or advisory committee in 
outside community; and in Culture, sanghas should collect all information, 
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reference book of culture for people in community and contact with Arts and 
Culture Organization also. 
Keywords: Role of Sangha, Community Development 
 
 
๑. บทน า 
 นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่มีความศรัทธาและนับถือพระพุทธศาสนาจน
เป็นพ้ืนฐานและแก่นสารของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยที่คนไทยยึดถือปฏิบัติเป็น
แนวทางวิถีชีวิตที่กลมกลืนเมื่อคนไทยตั้งถ่ินฐานรวมกลุ่มเป็นชุมชนหมู่บ้านขึ้นที่ใดจะมีวัดปรากฏใน
ชุมชนนั้นเพ่ือแสวงหาเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจเป็นการขัดเกลาจิตใจให้มีความสงบอาศัยพระสงฆ์
ท าหน้าที่ให้การแนะน าสั่งสอนโดยน าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นที่พ่ึงทางจิตใจเพ่ือ
ค้นพบความจริงอันเป็นสัจธรรมในชีวิตของตนเองและยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้นสังคมไทย
ประกอบด้วยสถาบันหลักที่ส าคัญคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยว
จิตใจของคนไทยโดยเฉพาะสถาบันพระพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวิถีการ
ด ารงชีวิตการศึกษาศิลปวัฒนธรรมค่านิยมความเชื่อดังนั้นพระสงฆ์จึงเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของ
ชาวบ้านและสังคมเป็นที่เคารพนับถือบูชา “เมื่อชาวบ้านมีความทุกข์เดือดร้อนไม่สบายใจก็จะมาขอ
ค าปรึกษาจากพระสงฆ์เมื่อมีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เช่นขุดบ่อน้ าสร้างโรงเรียนท าถนนสร้าง
สะพานพระสงฆ์ก็จะมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทุกครั้ง๑และพ้ืนฐานของคนไทย
ส่วนใหญ่เกิดมาก็นับถือพระพุทธศาสนาโดยก าเนิดให้ทานแบ่งปันรู้จักพระสงฆ์ในฐานะเป็นบุคคลที่
ต้องเคารพเชื่อฟัง 
 ดังนั้น “พระสงฆ์จึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญและมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นต่อชุมชนและ
สังคมนอกจากนั้นพระสงฆ์ยังเป็นผู้น าเอาหลักพุทธธรรมค าสั่งสอนมาอบรมประชาชนเพ่ือไปสู่การ
ประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข”๒และพ้ืนฐานของคนไทยส่วนใหญ่เกิดมาก็นับถือ
พระพุทธศาสนาโดยก าเนิดให้ทานแบ่งปันรู้จักพระสงฆ์ในฐานะเป็นบุคคลที่ต้องเคารพเชื่อฟังใน
ชุมชนมีวัดเป็นศูนย์กลางมีพระสงฆ์เป็นผู้น าทางด้านจิตใจและสติปัญญาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และประชาชน๓ 
 ในอดีตพระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทโดยตรงในการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติอันเป็น
ประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนแก่ประชาชนในชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักพุทธธรรมในการ
                                                           

๑พระไพศาล  วิสาโล, อ านาจและยุทธวิธีไร้ความรุนแรง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หน้า ๗๒-๗๓. 

๒พินิจ  ลาภธนานนท์, บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๓๒), หน้า ๑๔-๑๗. 

๓พระเทพเวที (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ,(กรุงเทพมหานคร :                 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๔-๑๗ . 
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ด าเนินชีวิตเพ่ือเป็นการพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นและเพ่ือให้ประชาชนมีการพัฒนาต่อตนเองและผู้อ่ืนจึง
ท าให้มีความสุขทั้งกายและจิตใจสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนได้อย่างสงบมีความสามัคคีร่วม
แรงร่วมใจมีความเอ้ืออารีต่อกันและกันให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอหากประชาชน
สามารถน าหลักธรรมค าสอนความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางพระพุทธศาสนาไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตเพียบพร้อมในการคบคนดีเป็นมิตรตลอดจนกระทั่งท าตนเป็นคนดีเพ่ือเป็นมิตรแก่คน
อ่ืนและมีความสมชีวิตาความเป็นอยู่อย่างเหมาะสม ก็จะสามารถน าพาชุมชนไปสู่สังคมและ
วัฒนธรรมที่ดีได้ 
 การศึกษาแก่คนยากจนก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่พระสงฆ์ท าหน้าที่เป็นครูสอนเป็นศูนย์กลาง
ของศึกษาชุมชนเป็นต้น๔และพระสงฆ์เป็นองค์ประกอบหลักของสถาบันพระพุทธศาสนาเพราะเป็น
ผู้ท าให้เกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ที่ท าให้พระพุทธศาสนาหยั่งรากฝังลึกลงในสังคมจน
เป็นสถาบันส าคัญหนึ่งของสังคมเมื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของความเป็นสถาบันทางศาสนา
องค์ประกอบที่มีความส าคัญยิ่งคือวัดและพระสงฆ์มีอิทธิพลและบทบาทต่อวิถีชีวิตของประชาชน
มากเพราะวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางจิตศีลธรรมและพฤติกรรมต่างๆ๕ 
 พระสงฆ์นอกจากจะเป็นที่เคารพของชาวบ้านในชุมชนแล้วยังนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณค่าในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมหากนักวิชาการน าความรู้รู้ จักทรัพยากรและแรงงานมาใช้
อย่างถูกต้องจะช่วยเสริมสร้างความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างถูกต้องจะช่วย
เสริมสร้างความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันขออัญเชิญมาณที่นี้การใช้หลักวิชาและความคิดริเริ่ม
สร้างงานที่อาจดูไม่ใหญ่โตนักแต่ประสิทธิภาพสูงและอ านวยประโยชน์โดยตรงได้มากโดยการน าเอา
ทรัพยากรตามธรรมชาติความรู้ความสามารถตลอดจนแรงงานของคนส่วนใหญ่ให้ได้เต็มเม็ดเต็ม
หน่วยและให้เกิดความเสียหายหรือสูญเปล่าน้อยที่สุดการสร้างความเจริญในลักษณะนี้จะช่วยสร้าง
ความเจริญของกิจการส่วนร่วมได้แน่นอน๖ 
 ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของสังคมได้มีการขยายตัวมากขึ้นบทบาทของ
พระสงฆ์ในด้านการพัฒนาชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างจากที่พระสงฆ์จะเป็นผู้น าใน
ด้านการให้ความรู้การปฏิบัติและการเป็นผู้ระดมทุนทรัพย์ที่ใช้ในกิจการต่างๆเพ่ือการพัฒนาโดยตรง
จากประชาชนเปลี่ยนเป็นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางราชการและทางเอกชนเข้าร่วมด าเนินการ
ด้วยเช่นโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่จากพัฒนาชุมชนระดับต าบลอ าเภอและ
จังหวัดหรือหน่วยงานราชการอ่ืนๆต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาชนในชุมชนจึงนับว่าการ

                                                           
๔คูณ  โทขันธ์, บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนา, (ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๒๕), หน้า ๑๐๐-๑๑๗. 
๕พินิจ  ลาภธนานนท์, บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย

สังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หน้า ๓๐. 
๖สุลักษณ์  ศิวรักษ์, ศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : พาสิโก, ๒๕๒๔), หน้า ๖๓. 
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พัฒนาชุมชนในชุมชนได้มีหลายภาคส่วนให้ความสนใจและให้ความส าคัญก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในพื้นท่ีชนบทมากขึ้น 
 บทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีส่วน
ร่วมกับประชาชนในพัฒนาชุมชนด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยมีการฝึกอบรมพระ
วิทยากรในการเผยแผ่ธรรมะ เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้กับอาชีพเสริมโดยใช้วัดเป็นจุดศูนย์
รวม จึงกลายเป็นแบบอย่างให้กับวัดในอ าเภออ่ืนๆด าเนินตามในหลายๆด้าน เช่นโครงการอบรม
ประชาชน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการส่งพระภิกษุเข้าไปสอนพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนความพยายามในการพัฒนาชุมชนของคณะสงฆ์ในเขตอ าเภอศรีเทพ ตามกรอบของ
กฎหมายคณะสงฆ์ ในฐานะเป็นผู้พัฒนาในชุมชนปรากฎลักษณะเช่นนี้เป็นที่น่าสนใจแต่การท างานก็
ย่อมมีอุปสรรคเพราะเนื่องจากบางอย่างพระสงฆ์เป็นเพศบรรพชิตอาจจะท างานไม่คล่องตัว แต่
อย่างไรก็ตามการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอ าเภอศรีเทพก็ต้องพัฒนาต่อไป 
 จากที่กล่าวมาในข้างต้นผู้ศึกษาวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ว่าพระสงฆ์ในปัจจุบันมี
บทบาทอย่างไรบ้างในการพัฒนาพัฒนาชุมชนของประชาชนและศึกษาถึงการพัฒนาประชาชนใน
ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากพระสงฆ์ในอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้เป็นแนวทางของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน
ในอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน
ในอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed - Method 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนในอ าเภอศรีเทพ จ านวน  ๓๙๗ 
คน ซึ่งใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และวิเคราะห์ข้อมูล
โดย (frequency) ค่ าร้อยละ (percentage) หาค่ าเฉลี่ ย (mean)และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation)  การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance)  แ ล ะ เป รีย บ เทียบคว า มแตกต่า ง ขอ งค่า เ ฉ ลี ่ย เ ป็น ร า ย คู ่ โ ด ย ว ิธ ีผ ล ต่า ง
นัยส าคัญน้อยที่สุด  (Least Signif icant Different :  LSD.) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)กับผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key Informant)และใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 
 
๔. ผลการวิจัย  
 ๔.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๙   
มีอายุระหว่าง ๒๐ – ๓๕ ปี จ านวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๘ มีระดับการศึกษาชั้น ม.๓-ม.๖ 
หรือ ปวช. จ านวน ๑๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๐  อาชีพรับจ้าง/เกษตรกรรม จ านวน ๑๘๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๐   และมีรายได้ระหว่าง ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๒๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๑.๒๓ 
 ๔.๒ บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์             
 ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 
 ๑) ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนใน
อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๐ 
 ๒) ด้านสังคม ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอ
ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๗ 
 ๓) ด้านวัฒนธรรม ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนใน
อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๖ 
 ๔.๓ สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนใน
อ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัด
เพชรบูรณ์” ครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอในการแก้ไขซึ่งจ าแนกเป็นรายด้าน 
ดังนี้ 
 ปัญหา อุปสรรค คือ 
 ๑) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อ
บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านเศรษฐกิจ คือ พระสงฆ์
จัดท าโครงการใหม่ๆในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน แต่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนน้อย 
ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรของคณะสงฆ์เอง รวมทั้งจากหน่วยงานของรัฐที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 ๒) ด้านสังคม พบว่า ประชาชนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อ
บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านสังคม คือ พระสงฆ์ขาด
การส่งเสริมให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรอ่ืนหรือชุมชนอ่ืนมีน้อย พระสงฆ์ขาดการ
มีบทบาทในการร่วมเป็นคณะกรรมการขององค์กรชุมชน  



67วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

 ๓) ด้านวัฒนธรรม พบว่า ประชาชนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อ
บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านวัฒนธรรม คือ พระสงฆ์
ไม่ได้จัดการรวบรวมเอกสารต าราทางวัฒนธรรมให้กับชุมชน พระสงฆ์ขาดการติดต่อประสานงาน
ทางศิลปวัฒนธรรม 
 ข้อเสนอแนะ คือ 
 ๑) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านเศรษฐกิจ ควรให้การสนับสนุน
งบประมาณจากองค์กรของคณะสงฆ์เอง รวมทั้งจากหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
ด้วยเพ่ือจะได้พัฒนาชุมชน ควรให้ความร่วมมือกับโครงการใหม่ๆในการประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชน เพ่ือประกอบอาชีพเสริม  
 ๒) ด้านสังคม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านสังคม พระสงฆ์ควรส่งเสริมให้
ชุมชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรอ่ืนๆหรือชุมชนอ่ืนให้มากขึ้นกว่าเดิม  พระสงฆ์ควรมี
บทบาทในการร่วมเป็นคณะกรรมการขององค์กรชุมชนภายนอก  
 ๓) ด้านวัฒนธรรม พบว่า  ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านวัฒนธรรม พระสงฆ์ควร
จัดให้มีการรวบรวมเอกสารต าราทางวัฒนธรรมให้กับชุมชน พระสงฆ์ควรมีการติดต่อประสานงาน
ทางศิลปวัฒนธรรม 
 ๔.๔ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-Depth Interview)ผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key 
Informant)  
 เกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งนี้ท า
ให้ทราบถึงข้อเสนอแนะ ซึ่งจ าแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ บทบาทพระสงฆ์ในอ าเภอศรีเทพมีบทบาทด้านเศรษฐกิจโดยร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการ ได้จัดตั้งกลุ่มการเกษตรเพ่ือยกฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้ฝึกสอนอาชีพแก่
ประชาชน ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานพัฒนาชุมชนช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ท าเกษตรเลี้ยงชีพโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์ให้เกิดอาชีพเป็นเศรษฐกิจในหมู่บ้าน
เพ่ือเป็นหลักในการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ โดยใช้หลักพัฒนาจิตใจ ก่อนการพัฒนาอาชีพโดยให้ประชาชน
ยึดหลักคุณธรรมในการด ารงชีวิต 
 ๒. ด้านสังคม บทบาทพระสงฆ์ในอ าเภอศรีเทพด้านสังคม พระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทใน
ด้านการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ ชุมชน นักเรียนนักศึกษา เผยแผ่ธรรมะ สงเคราะห์
ทุนการศึกษาให้เด็กยากจน พัฒนาถาวรวัตถุให้กับชุมชน และยังเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
และผู้น าชาวบ้านท าให้เกิดความสามัคคีเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น  
พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญมากในชุมชนซึ่งพระสงฆ์แต่ละรูปก็มีวิธีการต่าง ๆ ที่แตกต่างกันในการ
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พัฒนา โดยเฉพาะด้านสังคมพระสงฆ์จะท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี โดยตั้งมั่นในวัดท าการเทศนาสั่ง
สอนในลักษณะกลุ่มย่อยโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือน าหลักธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เช่น การรู้จักการเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
 ๓. ด้านวัฒนธรรม พระสงฆ์ในอ าเภอศรีเทพก็มีบทบาทด้านวัฒนธรรมควบคู่กับการ
ด ารงชีวิตโดยเฉพาะประเพณีที่เกิดขึ้นจากพระพุทธศาสนาโดยตรงหรือทางอ้อมก็ตามจากชุมชน
ตลอดพระสงฆ์จึงต้องท าหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักธรรมวินัยและสภาพแวดล้อมของชุมชน จึงเห็น
ได้ว่าสังคมชาวบ้านในหมู่บ้านอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข สามัคคีจนนับถือเป็นแบบอย่าง ถ่ายทอด
ไปสู่ลูกหลานรุ่นหลังเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคมอ่ืน ๆ ต่อไป พระสงฆ์ยังท าหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง
ของสังคมคือพระสงฆ์เป็นผู้รักษาวัฒนธรรมโดยมีวัดเป็นที่เก็บศิลปวัตถุสักการะบูชา ซึ่งเป็น
ศิลปวัฒนธรรมของวัดในที่ต่างๆ ซึ่งชาวบ้านได้แสดงออกถึงศรัทธาเลื่อมใสในคุณค่าของศาสนา 
พระสงฆ์ในวัดเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้
เป็นสัญลักษณ์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนที่ส าคัญอย่างหนึ่งตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
 
๕. อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัด
เพชรบูรณ์  มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้ 
 ๕.๑ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน
ในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสุจิณธรรมนิวิฐ (สมจิตร อธิปญฺโญ)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาท
พระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน: กรณีศึกษาคณะสงฆ์อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ผลการ
วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ พบว่าในภาพรวม ระดับความ
คิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  อยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้าน
การใหค้วามรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการด ารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีในเร่ืองการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจการต่างๆของวัด และด้านการสนับสนุน 
ส่งเสริม ประสานงานจากภาคส่วนต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน๗ 
 ๕.๒ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 ๑) ด้านเศรษฐกิจ ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์ใน
การพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
แสดงว่าพระสงฆ์ในอ าเภอศรีเทพได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  ได้จัดตั้งกลุ่มการเกษตรเพ่ือยก
ฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนและ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระมหาวิสมัญญา  ทุยไธสงค์ ได้ท าการวิจัยเรื่องบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมองค์
ชุมชนศึกษากรณี : กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดตราดประชากรกลุ่ม/ตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่กลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์๑๒กลุ่มในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งมีอายุการก่อตั้งกลุ่ม ๓ ปีขึ้นไป และมี
สถานก่อตั้งกลุ่มอยู่ในวัดมีเจ้าอาวาสเป็นประธานกลุ่มหรือเป็นที่ปรึกษากลุ่มและผู้เกี่ยวข้องคือ
พระสงฆ์คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
เกิดจากพระสงฆ์ท่ีรับรู้ปัญหาชุมชนจึงมีการประยุกต์หลักธรรมและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยการส่งเสริมระบบการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือสร้างทุนชุมชนส่งเสริมการไว้เนื้อเชื้อใจและการสื่อสัตย์ต่อกันโดยประยุกต์
หลักฆราวาสธรรมพระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมองค์กรชุมชนด้วยการเป็นผู้ปลูกจิตส านึกผู้ให้การเรียนรู้
ผู้ส่งเสริมคุณธรรมและผู้ให้ค าปรึกษาอาศัยบทบาทดังกล่าวในการส่งเสริมกิกรรมกลุ่มใน๓ขั้นตอน
คือขั้นแนะน าเตรียมการขั้นก่อตั้งกลุ่มขั้นด าเนินกิจกรรมด้วยการให้มีการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์โดยการให้การเรียนรู้และส่งเสริมคุณธรรมและข้ันด าเนินกิจกรรมมุ่งหมายให้กลุ่มเกิด๘ 
 ๒) ด้านสังคม ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์ใน
การพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  แสดงให้
เห็นว่าพระสงฆ์ในอ าเภอศรีเทพ มีบทบาทในด้านการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ ชุมชน 
นักเรียนนักศึกษา เผยแผ่ธรรมะ สงเคราะห์ทุนการศึกษาให้เด็กยากจน พัฒนาถาวรวัตถุให้กับชุมชน 
และยังเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและผู้น าชาวบ้านท าให้เกิดความสามัคคีเป็นระเบียบ
เรียบร้อยแก่ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ และคณะ ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องบทบาท พระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาในภาคเหนือและภาคใต้ ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า บทบาทของพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์ คือ บทบาทด้านการ
อบรมตนท าวิปัสสนากรรมฐานการอบรมสั่งสอนให้ประชาชนฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  การ
                                                           

๗พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ (สมจิตร อธิปญฺโญ), บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน : 
กรณีศึกษาคณะสงฆ์อ าเภอลอง จังหวัดแพร่, วิทยานิพนธ์พุทธศาสนามหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) (บัณฑิต
วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).  

๘ พระมหาวิสมัญญา  ทุยไธสงค์, “บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมองค์กรชุมชนศึกษากรณี : กลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์จังหวัดตราด,” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๔๔). 
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อบรมสั่งสอนจริยธรรมแนวทางการด ารงชีวิตที่ดีงาม การอบรมสั่งสอนและให้การศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณร การแต่งหนังสือทางพุทธศาสนา การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ การอนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมไทยการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาวัดและพระภิกษุสามเณรให้ทันสมัย 
การสงเคราะห์ประชาชนและพระสงฆ์ไม่ควรท าบทบาทในการท านายโชคชะตาและการให้โชคลาภ
(หวย) แก่ประชาชน ส่วนการปลุกเสกวัตถุมงคลนั้น พุทธศาสนิกชนบางส่วนในภาคใต้เห็นว่าเป็น
บทบาทของพระสงฆ์เพราะถือว่าจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้แก่ประชาชน คุ้มครองความ
ปลอดภัย และท าให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าและกรณีศึกษาในภาคกลางและภาคตะวันออก  
ผลการวิจัยพบว่าบทบาทที่ส าคัญที่สุดของพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์ คือการอบรมสั่งสอนจริยธรรม
และแนวทางในการด ารงชีวิตที่ดีงามถูกต้องให้แก่ประชาชนการอบรมสั่งสอนและให้การศึกษาแก่
พระภิกษุสามเณร การอบรมตนการท าวิปัสสนากรรมฐาน การสงเคราะห์ประชาชน บทบาทในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย การสอนประชาชนในฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน การพัฒนาสถานเล้ียงเด็ก โรงเรียน โรงพยาบาลถนนหนทาง การแต่งหนังสือ
พุทธศาสนา การพัฒนาวัดและพระภิกษุสามเณร และการส่งเสริมวิชาชีพให้ชาวบ้าน๙ 
 ๓) ด้านวัฒนธรรม  ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาท
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านวัฒนธรรม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก      แสดงให้เห็นว่าสังคมชาวบ้านในหมู่บ้านอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข สามัคคีจนนับถือ
เป็นแบบอย่าง ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานรุ่นหลังเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม พระสงฆ์ยังท าหน้าที่อีก
หน้าที่หนึ่งของสังคมคือพระสงฆ์เป็นผู้รักษาวัฒนธรรมโดยมีวัดเป็นที่เก็บศิลปวัตถุสักการะบูชา ซึ่ง
สอดคล้องกับเสาวลักษณ์ ข านิล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนใน
หมู่บ้านวังไผ่ อู่ตะเภาจังหวัดชัยนาท ผลการวิจัยพบว่า หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก
ส าคัญในการวัฒนธรรมไทย เหตุการณ์ส าคัญ ๆ ในชีวิตประจ าวันเกือบทั้งหมดของคนไทยมีส่วน
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ศิลปะและวรรณคดีของชาติส่วนใหญ่ เกิดขึ้น
ด้วยอาศัยวัดเป็นแรงบันดาลในการสร้างสรรค์ วัดเป็นสถานที่รักษาผลงานทางศิลปะของชาติ สิ่ง
เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความรักในความเป็นชาติไทยที่ส าคัญอย่างหนึ่ง และ
เหตุการณ์ประจ าวันและความเชื่อทางไสยศาสตร์ บทบาทพระสงฆ์ในเหตุการณ์ประจ าวันของ
ชาวบ้านมีอยู่มาก เช่น ก่อนการเดินทาง การแต่งงาน การรักษาไข้ การสงเคราะห์ การน าโชคมาสู่
ความส าเร็จในชีวิตการท างานสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นบทบาทของพระสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอดและสืบสาน
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นซึ่งถือได้ว่าเป็นการรักษาวัฒนธรรมให้กับชุมชน๑๐ 
 
 
                                                           
๙ มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ และคณะ, บทบาทของพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาภาคกลางและภาคะวัน
ออก, (นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๔๑). 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมยุติธรรมภาค ๖ 
Human Resources Development of Court of Justice Zones 6 

ทิพวรรณ  บัวงาม 

 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรม
ภาค ๖ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมยุติธรรมภาค ๖ 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖ และ ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของศาลยุติธรรมภาค ๖ ตามหลักภาวนา ๔ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑) ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖โดย
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๖๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยตามล าดับ คือ ด้านการฝึกอบรม ( = ๓.๘๖) ด้านการพัฒนา ( = ๓.๖๔) ด้านการศึกษา (
 = ๓.๕๑)  
 ๒) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรม
ภาค ๖จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรที่มี เพศ อายุ การศึกษา อายุราชการ และ
รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖     ไม่
แตกต่างกันทุกตัวแปรจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 ๓) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาล
ยุติธรรมภาค ๖  พบว่า ปัญหาและอุปสรรค คือ การจัดฝึกอบรมแล้วไม่เป็นไปตามต้องการหรือไม่
ตรงกับวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง ขาดผู้มีประสบการณ์ หรือผู้ฝึกอบรมที่มีความสามารถพัฒนา
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ วุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสายที่ปฏิบัติเท่าที่ควรจึงขาดทักษะในการ
ท างานที่ดี การฝึกอบรมไม่ไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบชัดเจนและต่อเนื่อง ผู้เข้ารับการ
อบรมขาดความสนใจ และตั้งใจในการเข้ารับการอบรม หรือไม่น ามาต่อยอดในการปฏิบัติงานจริง 
 ข้อเสนอแนะพบว่า ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมควรมีความรู้เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรม 
หรือจิตวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลผู้อบรมควรมีความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารบุคคลและการ
พัฒนาบุคคลด้วยวิธีการอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมเองจะต้องเป็น
ผู้ที่เห็นความส าคัญของการฝึกอบรมต่อการพัฒนาบุคลากร มีความเห็นสอดคล้องกับหลักการและ
แนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 
ค าส าคัญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ศาลยุติธรรมภาค ๖ 
                                                           

 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the human resources 
development of Court of Justice Zones 6, 2) to compare the human resources 
development of Court of Justice Zones 6 by classifying on the personal factors, 3) 
to study the problems, obstacles and suggestions for the human resources 
development of Court of Justice Zones 6, and 4) to study the ways for the human 
resources development of Court of Justice Zones 6 according to the four Bhavana 
(Development).  
 Results of the Research 
 1. Overall,the level of the opinion towards the human resources 
development of Court of Justice Zones 6was at the high level ( = 3.67). When 
considering each aspect, it arranged from the high to low level: the training ( = 
3.86), the development( = 3.64), and the education ( = 3.51).  
 2. The result of the comparison of the level of the opinion towards the 
human resources development of Court of Justice Zones 6by classifying on the 
personal factors found that the personnel having the different sex, age, degree of 
education, year of working, and income per month had no the different opinion 
towards the human resources development of Court of Justice Zones. Therefore, 
the hypothesis was denied. 
 3. The problems, obstacles, and suggestions for the human resources 
development of Court of Justice Zones 6 were that the training did conform to the 
objectives. The court had insufficient experienced person or trainer who had the 
ability in the personal development. The personnel had the improper degree of 
education to the working. Moreover, the personnel had insufficient skill in the 
working. The training was not in the same direction. The trainees had insufficient 
intention in the training or did not bring the knowledge to cap in the working.   
 The suggestions were that the trainers should have the knowledge in the 
psychology about the personal development, the principle of the personal 
administration and the personal development with many ways. Moreover, the 
trainers should give the importance to the training in the personal development to 
conform to the principle and concept of the training.  
Keyword: Human Resources Development,Court of Justice Zones 6, 
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๑. บทน า 
 ศาลยุติธรรมมีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครอง
ลูกโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นผู้ทรงพระราชอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีความให้แก่
ราษฎรโดยยึดหลัก "คัมภีร์พระธรรมศาสตร์" ของอินเดีย ต่อมาเมื่อพระองค์มีราชกิจมากขึ้นไม่
สามารถวินิจฉัยชี้ขาดคดีความด้วยพระองค์เองได้จึงทรงมอบพระราชอ านาจนี้ให้แก่พราหมณ์ปุโรหิต
ผู้มีความรู้ช่วยวินิจฉัยคดีต่าง ๆ แทนพระองค์ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จ     
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้โปรดฯให้มีการตรวจช าระกฎหมายที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยน ามา
ปรับปรุงและบัญญัติข้ึนใหม่เรียกว่า "กฎหมายตราสามดวง"ศาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีอยู่
มากมายหลายศาลกระจายกันอยู่ตามกระทรวงกรมต่าง ๆและมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีต่างพระ
เนตรพระกรรณแทนพระมหากษัตริย์ต่อมาเมื่อบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น มีการติดต่อกับ
ชาวต่างชาติ ลัทธิชาวตะวันตกได้แผ่ขยายเข้ามาท าให้ระบบการศาลไทยมีการเปลี่ยนแปลงมิฉะนั้น
อาจเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับชาติตะวันตกได้ จึงมีการปฏิรูประบบการศาลไทยขึ้นในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีบทบาทในการวางรากฐานระบบการ
ศาลยุติธรรม โดยได้รวมศาลที่กระจัดกระจายอยู่ตามกระทรวงกรมต่าง ๆ ให้มารวมไว้ในที่แห่ง
เดียวกัน เพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสมไม่ท าให้
ราษฎรเดือดร้อน และในโอกาสที่กรุงเทพมหานครมีอายุครบ ๑๐๐ปี ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑เมษายน
๒๔๒๕พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทางขบวนพยุหยาตรามาวาง
ศิลาก่อพระฤกษ์อาคารศาลสถิตย์ยุติธรรม และทรงโปรดฯ ให้จารึกพระราชปรารภในการจัดตั้งศาล
ยุติธรรมไว้ในแผ่นเงิน ซึ่งเรียกว่า"หิรัญบัตร" มีความกว้าง ๙.๕ซ.ม. ยาว ๓๗.๒ซ.ม. จ านวน ๔แผ่น 
ฝังอยู่ใต้อาคารศาลสถิตย์ยุติธรรมบนแผ่นเงินจารึกด้วยอักษรไทยที่สวยงามและทรงคุณค่ามาก 
แสดงให้เห็นถึงพระบรมราโชบายในการปกครองแผ่นดินว่ามีพระราชประสงค์ให้ตั้งศาลขึ้นเพ่ือท า
หน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดอรรถคดี ทรงเล็งเห็นว่าบ้านเมืองจะอยู่ด้วยความสงบสุขร่มเย็นต้องอาศัยการ
ศาลเป็นส าคัญจึงทรงจัดระบบกฎหมายและระเบียบทางการศาลขึ้นใหม่เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของ
ชาติตะวันตก โดยมีกรมหลวงพิชิตปรีชากรและพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เป็น
ก าลังส าคัญในการแก้ไขกฎหมายและปฏิรูประบบการศาลยุติธรรมให้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับของ
นานาอารยประเทศ ศาลจึงเป็นสถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนสืบมาตราบ
เท่าทุกวันนี้ และในโอกาสที่กรุงเทพมหานครครบรอบ ๒๒๐ปี ซึ่งตรงกับศาลยุติธรรมครบรอบ ๑๒๐
ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ส านักงานศาลยุติธรรมจึงร่วมกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
ขึ้นเพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่มีต่อศาลยุติธรรม จึงถือเอาวันที่  ๒๑เมษายนของทุกปีเป็น "วัน
ศาลยุติธรรม" 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ศาลยุติธรรมภาค ๖ ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานทั้งตัวของบุคคลากรและผู้รับบริการซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นการพัฒนาองค์กร เพ่ือให้ผู้บริการได้น าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในพัฒนารูปแบบการ
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ให้บริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของศาลยุติธรรม นอกจากนี้ยังช่วยในการเสริมสร้างทักษะ
และปลูกจิตส านึกในการให้บริการของบุคลากรของศาลให้มีการบริการทีเกินความคาดหวัง บริการ
ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 
 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖ 
 ๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมยุติธรรมภาค ๖โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาล
ยุติธรรมภาค ๖ 
 ๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖ ตามหลัก
ภาวนา ๔ 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖” ผู้วิจัยก าหนด
ขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากแนวคิด /ทฤษฎีของ Nadler (แนดเลอร์)  ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน 
ได้แก่  ๑. การฝึกอบรม ๒. การศึกษา  ๓. การพัฒนา ตัวแปรต้น(Independent Variables) 
คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อายุราชการ รายได้
ตัวแปรตาม(Independent Variables)คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖ โดย
ผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิด/ทฤษฎีของ ทฤษฎีของ Nadler (แนดเลอร์)  ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน 
ได้แก่ ๑. การฝึกอบรม  ๒. การศึกษา  ๓. การพัฒนา ประชากร (Population)ได้แก่ บุคคลากรศาล
ยุติธรรมประจ าจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีจ านวน ๒๒๖คน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัย
ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๗ ท่าน พ้ืนที่ในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ศาลยุติธรรมในจังหวัดนครสวรรค์ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ รวมเป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ด าเนินการวิจัยโดยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือบุคลากรศาลยุติธรรม
ประจ าจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๑๔๔ คน ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากประชากรจ านวน  ๒๒๖ คน 
โดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
โดยมีค่ าความเชื่อมั่นทั้ งฉบับเท่ากับ ๐.๙๗๙ สถิติที่ ใช้ วิ เคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าความถี่ 
(Frequencies) ค่าร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
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Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที(t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) ค าถาม
ปลายเปิดน าเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของผู้ตอบและการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๘ ท่าน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 
 
๕. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษา “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖” ผู้วิจัยสรุปผลได้
ดังนี้ 
 ๕.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน  ๑๐๒ 
คน   คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘ มีอายุระหว่าง ๓๖-๕๐ ปี จ านวน  ๑๐๖ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๓.๖มี
วุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๗๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕มีอายุราชการระหว่าง  
๑๑-๑๕ ปี  คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒มีรายได้  ๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓ 
 ๕.๒ ข้อมูลสรุปองค์ความรู้ 
 ๑) ด้านการฝึกอบรม มีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรมมีการจัด
อบรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในองค์กรมีการจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรในองค์อย่างสม่ าเสมอผู้เข้ารับการอบรมขาดความสนใจ และตั้งใจในการเข้ารับการ
อบรม หรือไม่น ามาต่อยอดในการปฏิบัติงานจริง 
 ๒) ด้านการศึกษา มีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรมมีการจัด
อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์อย่างสม่ าเสมอมีระบบจัดการองค์ความรู้เพ่ือให้
บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมไม่มีการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องสร้าง
วัฒนธรรมให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาการเรียนรู้และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคม 
 ๓) ด้านการพัฒนา มีการปรับบุคคลเข้ากับสิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆมี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรมีการประเมินประสิทธิภาพ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ าเสมอการฝึกอบรมไม่ไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ  
 
๖.อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค 
๖”  มีประเด็นการอภิปลายผล ดังนี้ 
 จากผลการวิจัยโดยภาพรวมทั้ง ๓ ด้าน 
 ผลการวิจัยโดยภาพรวมทั้ง  ๓ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖
ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากผู้ตอบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสัญชยพร  อุทัยพันธุ์ ได้ท าการศึกษา
วิจัยเรื่อง บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการ จังหวัดขอนแก่น ใน ๔ ด้าน 
ประกอบด้วย  ด้านการมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์  ด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการบริหาร 
ด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญการพนักงานและด้านการเป็นตัวการในการเปลี่ยนแปลงจ าแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคลประเภทสถานประกอบการและขนาดของสถานประกอบการกลุ่ มตัวอย่าง 
คือ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการ จังหวัดขอนแก่น จ านวน  ๑๔๕  คน  
ผลการวิจัยพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถาน
ประกอบการ  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  ๑๒๑  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 
๒๖–๓๕ปี อายุการท างานอยู่ในช่วง ๖–๑๐ ปี มีรายได้อยู่ในช่วง ๑,๐๐๐–๒๐,๐๐๐ บาท เป็นสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต  และเป็นสถานประกอบการขนาดกลาง 
 จากผลการวิจัยด้านการฝึกอบรม 
 ผลการวิจัยด้านการฝึกอบรมพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖
ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖ในภาพรวมอยู่ ในระดับมากซึ่งมี
ข้อเสนอแนะคือ ผู้อบรมควรมีความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคคลด้วยวิธีการ
อ่ืนๆ นอกเหนือไปจากการฝึกอบรมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสันติชัย อินทรอ่อน  ได้ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง“ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ไทย”  พบว่า  
ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารกสิกรไทยส่วนใหญ่เห็นว่าธนาคารเลือกใช้ปรัชญาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แบบทุนทางปัญญา  มีวิสัยทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบใหม่ที่ก าหนด
บทบาทของฝ่ายการพัฒนาทรัพยากรพระมหาโยธิน  ละมูลบทบาทพระสงฆ์ในฐานะทรัพยากร
มนุษย์และนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ท าหน้าที่ในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  การเป็นหุ้นส่วน
ทางธุรกิจที่จะมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การสนับสนุน  แนะน า  และให้ค าปรึกษากับ
สายงานหลักของธนาคารในการเลือกรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม  มีการจัดการบุคลากร
ที่เป็นระบบมีมาตรฐานที่ชัดเจน  การฝึกอบรมเน้นกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นใน
องค์การและ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับกลยุทธ์
องค์การ 
 จากผลการวิจัยด้านการศึกษา 
 ผลการวิจัยด้านการศึกษาพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖ระดับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะ ต้องมี
การอบรมครูอย่างต่อเนื่องเพราะศาสตร์แห่งการสอนได้พัฒนาขึ้นอย่างมากมาย เกิดความรู้ใหม่
ทางการสอนหลายรูปแบบ แนวทฤษฎีที่มุ่งพัฒนามนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระบุญจันทร์ 
จนฺทสาโร (แก้วบุญยงค์) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาวตามหลักไตรสิกขา ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นจุดเร่ิมต้นของ
การพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่องค์กร สังคม ไปถึงการพัฒนาประเทศ และวิธีการในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีก็คือการให้การศึกษาแก่บุคคลในทุกรูปแบบ โดยไม่จ ากัดเฉพาะการศึกษาใน
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โรงเรียนหรือ มหาวิทยาลัยเท่านั้น และอีกวิธีการหนึ่งที่หน่วยงานหรือองค์กร มักใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ วิชาการ ด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรในหน่วยงานหรือ
องค์กร คือการให้การศึกษาในรูปแบบของการฝึกอบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิตและพัฒนาปัญญาส าคัญอยู่ที่ตัวบุคคลที่ได้รับการพัฒนาสามารถ
พัฒนาความมีจริยธรรมจริยทัศน์และมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต เมื่อทั้งสองอย่างนี้มั่นคงอยู่ใน
ตัวเองแล้วสามารถยืนยันได้ว่าเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างถูกต้องและมีความยั่งยืน 
นอกจากนั้นยังมีหลักธรรมที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมีแนวทางพัฒนามนุษย์ด้วยวิธี ปร
โตโฆษะและโยนิโสมนสิการ หรือวิธีการแห่งปัญญา เพ่ือให้เกิดแนวทางในการอบรมพฤติกรรมด้วย
ศีลอบรมจิตด้วยสมาธิและอบรมปัญญาด้วยกระบวนการทางปัญญา ซึ่งจะก่อให้เกิดความหยั่งรู้ถึง
ความจริงของโลกและชีวิตอย่างแท้จริง 
 จากผลการวิจัยด้านการพัฒนา 
 ผลการวิจัยด้านการพัฒนาพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖ระดับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖ในภาพรวมอยู่ในระดับมากควรให้ความส าคัญ
กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มากควรจัดท าหลักสูตรในการฝึกอบรมไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
เป็นระบบ ชัดเจนและต่อเนื่อง  และต้องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้มาก  ต้องพัฒนากาย  ศีล   
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระศักดิ์ดา วิสุทฺธิญาโณ (มรดา) ได้ศึกษางานวิจัย การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา ผลการศึกษาพบว่า  ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักพระพุทธศาสนา เน้นฝึกพัฒนามนุษย์ในทุก ๆ มิติ เช่น ขบวนการคัดสรรคนจากหลักการ
พิจารณามนุษย์ว่าเปรียบเสมือนบัว ๔ เหล่า,หลักจริต ๖ เพ่ือการจัดสรรหลักธรรมให้เหมาะสมกับ
บุคคลเพ่ือได้รับผลที่เป็นเลิศจากการฝึกปฏิบัตินั้น การใช้ค าพุทธศาสนสุภาษิตสอดแทรกในค าสอน 
การด าเนินชีวิตให้เจริญด้วยหลักภาวนา ๔ เพ่ือพัฒนา กาย ศีล จิต และปัญญาของตน และส าหรับ
ผู้มีหน้าที่ในการพัฒนาผู้อ่ืนก็มีหลักธรรมจ านวนมากที่เหมาะสมในการน ามาใช้ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีเมตตา ปรารถนาดีอยากให้ผู้อ่ืนได้รับ
ความสุข และมีชีวิตที่พัฒนาอย่างสมบูรณ์กลาง 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) ควรมีการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคคลด้วย
วิธีการอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากการฝึกอบรมเข้าใจถึงหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
ต่อผู้เข้าอบรมได้อย่างเหมาะสม 
 ๒) ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาเพ่ือหาความต้องการที่
แท้จริงมีการอบรมครูอย่างต่อเนื่องเพราะศาสตร์แห่งการสอนได้พัฒนาขึ้นอย่างมากมาย เกิดความรู้
ใหม่ทางการสอนหลายรูปแบบ แนวทฤษฎีที่มุ่งพัฒนามนุษย์ 
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 ๓) ควรให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มากจัดท าหลักสูตรในการ
ฝึกอบรมไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ ชัดเจนและต่อเนื่อง 
 ๔) ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรม หรือจิตวิทยา
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล 
 ๕) ผู้อบรมควรมีความเข้าใจถึงหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติต่อผู้เข้า
อบรมได้อย่างเหมาะสม 
 ๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑) ควรน าผลของการศึกษานี้ไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรม
ภาค ๖เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
 ๒) ควรน าปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการศึกษานี้มาประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่โดยให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
 ๓) ควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์และบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาล
ยุติธรรมภาค ๖ ให้เข้ากับยุคโลกาภิวัฒน์โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย หลักส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มากท่ีสุด 
 ๔) ผู้ที่จะอบรมไม่ใช่แต่คอยรับการสั่งสอนฝึกฝนอบรมจากผู้อ่ืน แต่จะต้องเรียนรู้เพ่ือหา
วิธี เรียนค้นหา สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเองอีกด้วย 
 ๕) ต้องมีการอบรมครูอย่ างต่อเนื่อง เพราะศาสตร์แห่งการสอนได้ พัฒนาขึ้น 
อย่างมากมาย เกิดความรู้ใหม่ทางการสอนหลายรูปแบบ แนวทฤษฎีที่มุ่งพัฒนามนุษย์ 
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการ 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ 

Development of Training Program Gearing  to the 
Administration of Academic Affairs for Executives of 

Educational Institutions NakhonSawan Province 
 

กรรวี  เพ่ิมพูล 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพปัจจุบัน
และความต้องการในการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  ๒) เพ่ือสร้างและ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์     
๓) เพ่ือตรวจสอบหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต ๑, ๒ และ ๓ จ านวน ๒๒๖ คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม  และวิเคราะห์เอกสารโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Diviation) และวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น (Priority Needs Index)   
 ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีปัญหาการบริหารงานวิชาการ ๕ ด้าน คือด้าน
การพัฒนาสูตร  ด้านการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการนิเทศการศึกษาและ
ด้านวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา และความต้องการในการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความต้องการพัฒนาตนเองมากที่สุด คือ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา รองลงมา คือ ด้านการ
วัดและประเมินผล ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอนและน้อยที่สุด คือด้านการ
นิเทศการศึกษา  
 จากสภาพปัจจุบันและความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๕โมดูล คือโมดูลที่ ๑ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา โมดูลที่ ๒ การวัดและประเมินผล 
โมดูลที่ ๓ การพัฒนาหลักสูตร โมดูลที่ ๔ การจัดการเรียนการสอน และโมดูลที่ ๕ การนิเทศ
การศึกษา   
 ผลการน าเสนอหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์โดยการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
หลักสูตรฝึกอบรม พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก 
                                                           

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
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ค าส าคัญ: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, การบริหารงานวิชาการ 
 

ABSTRACT 
 This research aimed 1) to examine thecurrent conditionsand needs for 
self-development ofschool administrators in NakhonSawan province, 2) to construct 
and develop training courses for academic administration for school administrators 
in NakhonSawan province, and 3) to determine the training courses for the 
academic administrationforschool administrators inNakhonSawan province.The 
population of this research consisted of 266 school administrators of schools under 
Nakhon Swan Primary educational Service Area Office 1, 2, and 3. The instruments 
used to collect the data were interview, questionnaires.  The data were analyzed 
by content analysis, frequency, percentage, mean, standard deviation, and Priority 
Needs Index.  
 The findings revealed that the school administrators had problems on 
academic administration in 5 aspects: curriculum development, learning and 
teaching, measurement and evaluation, educational supervision, and research for 
educational development.  For the needs for self-development of school 
administrators, the findings indicated that research for educational development 
was the highest level, followed by measurement and evaluation, curriculum 
development, learning and teaching. The lowest level was the educational 
supervision. 
 For the current conditions and needs of school administrators, the 
researcher constructed and developed training courses for academic administration 
for school administrators in NakhonSawan province by using 5 modules such as 
module 1 research for educational development, module 2 measurement and 
evaluation, module 3 curriculum development, module 4 learning and teaching, 
and module 5 educational supervision. 
 The result of the proposed training courses for academic administration 
for school administrators in NakhonSawan Province, evaluated by experts, showed 
that the training courses had the suitability and feasibility at a high level. 
Keywords: Development of Training Program Gearing, Administration of Academic  
               Affairs  
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๑. บทน า 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในโลก 
ถ้าคนมีคุณภาพสูงแล้วคนจะเป็นผู้สร้าง รักษาโลกและท าให้โลกเจริญมั่นคงเพ่ือให้ศักยภาพที่มีอยู่
ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ท าให้เป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข๑  
เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยยึดการศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงานดังนั้นหน่วยงานที
เกี่ยวข้องและต้องน าไปปฏิบัติ คือ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในส่วนที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางปฏิบัติในระดับสถานศึกษาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านงานวิชาการ โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่หลักสูตรของสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้
ตลอดจนงานอ่ืนๆทางวิชาการ เพราะงานวิชาการถือเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา
มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการ
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
 ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนควรงานวิชาการเป็นอันดับแรก คอยกระตุ้นเตือน ให้
ค าแนะน าและประสานงานให้ครูผู้สอนทุกคนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพราะการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนไม่สามารถส าเร็จได้หากผู้บริหารไม่สามารถเป็ นผู้น าทางการ
บริหารงานวิชาการ และไม่สามารถจัดระบบการจัดการ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆท่ีครูพยายามจัด
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ที่กล่าวว่างานวิชาการเป็น
งานที่ส าคัญที่สุดที่ผู้บริหารจะต้องด าเนินการในสถานศึกษาส่วนงานอ่ืนๆเป็นงานที่สนับสนุนให้การ
ด าเนินงานวิชาการให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน คุณภาพการศึกษา 
 จึงมักจะได้รับการพิจารณาจากผลงานด้านวิชาการเป็นส าคัญ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้
มีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นผู้น าองค์กรจะต้องก าหนดกลยุทธ์ โดยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นผู้น าในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ จากรายงานคุณภาพ
การศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ พบว่าคุณภาพทางการศึกษาอยู่ในระดับต่ า ซึ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มที่
ต่ าลงของคุณภาพในการจัดการศึกษา ดังค ากล่าวที่ว่า“การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่รัฐใช้ในการ
พัฒนาประเทศในทุกด้าน” จึงถือได้ว่าการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่ง เพราะการศึกษาเป็น
รากฐานในการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม พลเมืองที่ได้รับการศึกษาที่ดีจะ
เป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา จึงได้ขยายพ้ืนฐาน
ของการศึกษาออกไปเป็นถึงระดับมัธยมศึกษาในปี พ.ศ.๒๕๓๐ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนมีการศึกษา

                                                           
   ๑ รุ่ง แก้วแดง, การประกันคุณภาพการศึกษา : ทุกคนท าได้ไม่ยาก, (กรุงเทพฯ :วัฒนพานิช, ๒๕๔๔) 
หน้า ๑ 
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สูงขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานในการออกไปประกอบอาชีพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๑๕๔๒
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ นับเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาของประเทศ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สาระส าคัญ 
คือ มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติระบบการบริหารและการจัดการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีเอกภาพในด้านโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจ
ไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนร่วมจัด
การศึกษา และมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลจากรัฐในด้านหลักสูตร 
จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจน
เพ่ือการศึกษาและให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุ ประสงค์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือ
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชนประเทศชาติ ตลอดจนด้านกระบวน การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพและให้เป็น
การเรียนรู้ตลอดชีวิตแนวทางการปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นที่จะ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งจุดหมายปลายทางของ
การปฏิรูปการศึกษา คือ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ถูกต้องย่อมก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ผู้เรียน ต้องน าทางให้ผู้เรียนเป็นคนดี และการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ต้องท าให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา 
 จากรายงานผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนในปี
การศึกษา ๒๕๕๓ พบว่าคุณภาพทางการศึกษาอยู่ในระดับต่ า๒ ซึ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ต่ าลงของ
คุณภาพในการจัดการศึกษา จากสภาพการจัดการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ที่ผ่านมา มีการส่งเสริม
การจัดการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน สากลส าหรับปัญหาในการบริหารจัด
การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าขาดประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการศึกษา ท าให้ส่งผลถึง
คุณภาพทางการศึกษาที่ยังไม่น่าพอใจและอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงเครื่องชี้วัดการบริหารงาน
วิชาการที่คุณภาพว่าการศึกษาสูงหรือต่ านั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น๑) ผู้เรียน    
๒) คุณภาพการสอน   ๓) การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาอาทิ การ
วางแผนงานวิชาการการจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนการบริการงานวิชาการการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรการจัดระบบงานวิชาการการนิเทศวิชาการการวัดผลและประเมินผลการเรียนการ
สอน และการพัฒนางานวิชาการองค์ประกอบดังกล่าวมีผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุจุดมุ่งหมายการศึกษา และใช้กระบวนการในการบริหาร เพ่ือพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานการบริหารงาน วิชาการได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะส่งผล

                                                           
   ๒ แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
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ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นจากสภาพปัญหาการที่คุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนในจังหวัดต่ า อาจเนื่องมาจากความบกพร่องในด้านใดด้านหนึ่งในการบริหารงานวิชาการ  
 ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องหาทางแก้ไข เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัด
นครสวรรค์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา มีหลายประการ เช่น ระบบการ
บริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์และผู้ปกครอง รวมทั้งตัวนักเรียน ทั้งนี้ปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้น าในด้านวิชาการของโรงเรียนและจังหวัดนครสวรรค์ เป็น
จังหวัดหนึ่งที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของกรมวิชาการปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ ามาตลอดและอาจมีปัญหาบางประการที่เป็นอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการ ดัง
เหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะจัดท าการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานวิชาการให้มีคุณภาพทางการศึกษายิ่งขึ้นไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือวิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัด
นครสวรรค์  
 ๒.๒ เพ่ือวิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
จังหวัดนครสวรรค์  
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 
๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้      
 ๑. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ๑.๑ ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑,๒และ๓ จ านวน  ๕๓๖ คน 
  ๑.๒ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑,๒และ๓ จ านวน  ๒๒๖ คน 
 ๒. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
  ๒.๒ การจัดการเรียนการสอน 
  ๒.๓ การวัดและประเมินผล 
  ๒.๔ การนิเทศการศึกษา 
  ๒.๕ การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
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๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการวิจัย ออกเป็น  ๔ขั้นตอน คือ 
 ขั้นที่ ๑ การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  
 ขั้นที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาด้านการบริหารงานวิชาการ
ของ ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 
 ขั้นที่ ๓ การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการส าหรับผู้ บริหาร
สถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 
 ขั้นที่  ๔การตรวจสอบหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิ ชาการส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับสมบูรณ์  
 
๕. ผลการวิจัย 
 ขั้นที่ ๑ การวิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ๑.การศึกษาสภาพปัจจุบันด้านการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์สรุปดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ ผลการศึกษาการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๖วุฒิทางการศึกษา มี
วุฒิปริญญาโทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๘๓.๒๐ ประสบการณ์ ในการบริหารงานวิชาการมากกว่า  
๑๕ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๒๐ ขนาดของโรงเรียน พบว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก คิดเป็นร้อย
ละ ๖๑.๑๑โรงเรียนขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ๓๐.๕๐  และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  คิดเป็นร้อยละ 
๘.๔๐การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
เมื่อแยกพิจารณารายด้าน พบว่ามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือด้านการพัฒนา
หลักสูตร รองลงมาคือด้านการจัดการเรียนการสอน, ด้านการวัดและประเมินผลและด้านการนิเทศ
การศึกษา และมีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา  ในด้านความ
ต้องการในการพัฒนา พบว่าเมื่อแยกพิจารณารายด้าน พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความต้องการใน
การพัฒนาความต้องการในการพัฒนามากที่สุด คือ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา รองลงมาคือ 
ด้านการวัดและประเมินผล,ด้านการพัฒนาหลักสูตร, ด้านการจัดการเรียนการสอน และน้อยที่สุด
คือ ด้านการนิเทศการศึกษา 
 ขั้นที่ ๒ ระดับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ 
 จากผลการประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพทางการศึกษาที่มีผลไม่
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เป็นที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารสถานศึกษายังมีความต้องการในการพัฒนาตนเองในระดับ
มากในทุกด้าน ซึ่งอาจมาจาก ๒ สาเหตุส าคัญคือ 
 สาเหตุที่ ๑  ผู้บริหารมีความใฝ่รู้ต้องการพัฒนาตนเองให้ยิ่งขึ้นไป ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดี
ของผู้น าองค์กร สอดคล้องกับบทความของ Charlie  Feld (๒๐๐๔) กล่าวว่า งานที่ส าคัญที่สุดของ
ผู้น าคือ การให้เวลา ๑ ใน ๓ เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า มูลเหตุจูงใจให้ผู้บริหารต้องการพัฒนาตนเอง
น่าจะเกิดจากความต้องการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ผู้บริหารยุคใหม่ที่รอบรู้
ใ น ภ า ร ะ ง า น ส า คั ญ  ๔  ด้ า น ห ลั ก  ต า ม ห ลั ก ก า ร ส า คั ญ ข อ ง ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ๒๕๔๗: ๗๖) ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ อุทัย บุญประเสริฐ 
(๒๕๔๖:๘-๑๓) เกี่ยวกับลักษณะผู้บริหารมืออาชีพที่ส าคัญบางประการ คือ เป็นผู้ที่มีความสามารถ
เชิงวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของคนในวงการและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแสวงหาทุน แหล่งทุน 
และการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 สาเหตุที่ ๒ เพ่ือเป็นการรองรับการประเมินผลงานจากหน่วยงานต้นสังกัด หากผู้บริหาร
สถานศึกษามีความรู้ที่มากพอในการบริหารจัดการ ย่อมน าพาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การที่ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการบริหารงาน
วิชาการเป็นเรื่องที่ส าคัญ ต้องการพัฒนาตนเองในระดับมาก แสดงถึงแนวโน้มที่ดีในการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติรองรับการกระจายอ านาจในการบริหารงานวิชาการ 
เพราะการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีหากผู้เรียนมีความต้องการ มีความพร้อม และเห็นประโยชน์ มี
แรงจูงใจ ดังทฤษฎี Andragogy ในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ของ Malcolm Knowles (๑๙๙๐) คือ 
ผู้ใหญ่จะเกิดความพร้อมในการเรียนรู้และจะเรียนรู้ได้ดี ถ้าเรื่องที่เรียนมีประโยชน์และจ าเป็นและ
ผู้ใหญ่จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะว่าขาดความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ 
และต้องการน าเอาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในปัจจุบัน  หรืออนาคตอันใกล้ มิใช่เรียนรู้เพ่ือเก็บ
สะสมไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ในงานวิจัยของ ดิเรก  วรรณเศียร (๒๕๔๕:๑๕๐) พบว่า 
องค์ประกอบเพ่ิมเติมที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการให้มี คือการสร้างแบบจ าลองหรือคู่มือให้
โรงเรียนได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องในการบริหารจัดการด้วยตนเอง จึงกล่าวได้ว่า ลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารงานวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารในการพัฒนาตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง อีกทั้งผู้บริหารจะได้น าความรู้
ที่ได้ไปช่วยให้ค าแนะน า และแก้ปัญหาในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งมีความต้องการให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาพัฒนาตนเองในระดับมากในทุกประเด็นเช่นกัน 
 ขั้นที่  ๓ การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  
 ๓.๑ เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการส าหรับผู้บริหาสถานศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์นี้ มีเนื้อหาที่แตกต่างจากแนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานวิชาการโดยทั่วไปในหลาย
ประเด็น ซึ่งผู้วิจัยมิได้น าเสนอไว้ในหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการ เพราะไม่เกี่ยวข้องและ



ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑  มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘90

ไม่อยู่ในสาระ ส าคัญของความต้องการในการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาแต่สามารถ
น าเสนอไว้เป็นข้อเสนอแนะในการจัดท าวิจัยในครั้งต่อไป 
 จึงสรุปได้ว่าเนื้อหาสาระของหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์นี้ มีความสมบูรณ์ในการน าไปใช้พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาได้
โดยทั่วไปเนื่องจากประเด็นที่น าเสนอเป็นแนวคิดส าคัญ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารงาน
วิชาการและรูปการศึกการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งยั งไม่มีผลงานของนักวิชาการท่านใดได้
จัดท าและเรียบเรียงไว้อย่างเป็นระบบเพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้น าไปศึกษาพัฒนาตนเองได้ 
นอกเหนือจากเนื้อหาสาระครอบคลุมหน้าที่ ภารกิจส าคัญในการบริหารงานวิชาการ ทั้ง ๕ ด้าน คือ 
ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล  ด้านการนิเทศการศึกษา 
ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรฝึกอบรมฯนี้ยังมีจุดเด่นที่
รวบรวมความรู้ และการท าแบบฝึกกิจกรรมท้ายเนื้อหา สามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของตนเอง 
 ๓.๒  องค์ประกอบและรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย ๒ ส่วนส าคัญ คือ ส่วน
ที่ ๑แนวทางการศึกษา ซึ่งรวบรวม วัตถุประสงค์ แผนผังแนวคิด  วิธีการศึกษา แบบประเมินตนเอง
ก่อนฝึกอบรม กิจกรรมและแนวตอบ และแบบประเมินตนเองหลังฝึกอบรม พร้อมเฉลย  และส่วนที่ 
๒หลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย ๕ โมดูลดังนี้โมดูลที่ ๑ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา โมดูลที่ ๒  
การวัดและประเมินผล โมดูลที่ ๓ การพัฒนาหลักสูตร  โมดูลที่ ๔การจัดการเรียนการสอนโมดูลที่ ๕
การนิเทศการศึกษาในแต่ละโมดูลมีองค์ประกอบย่อยที่ส าคัญคือ วัตถุประสงค์  เนื้อหาสาระ เวลาที่
ใช้  กิจกรรม ใบความรู้ ใบงาน และบรรณานุกรม ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติ หรือคิดด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของ ชัย
ยงค์  พรมวงศ์ (๒๕๓๘ : ๑๕๑ -๑๕๓) และทฤษฎีรับสารของ บี เอฟสกินเนอร์ 
(B.F.Skinner,๑๙๖๘) ตามหลักการของบทเรียนโปรแกรม คือ การให้ผู้รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ที
ละน้อยตามล าดับขั้น เริ่มจากโมดูลที่ ๑- โมดูลที่ ๕  ในแต่ละโมดูลแบ่งเป็นสาระย่อยๆ 
 นอกจากนี้องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมฯที่พัฒนาขึ้นยังสอดคล้องกับองค์ประกอบ
ตามแนวคิดของ Houston, ed.al. (๑๙๗๒:๑๐–๑๕) อ้างใน จิตรา พีชะพัฒน์,๒๕๔๘:๒๔๖) ที่ว่า
การเรียนรู้จะต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระฉับกระเฉง(Active Participation)ด้วยการให้ผู้ศึกษา
หลักสูตรฝึกอบรมฯได้ท ากิจกรรมท้ายหน่วยแต่ละหน่วย พร้อมแนวทางการตอบ  อีกทั้งผู้ศึกษา
สามารถตรวจเพ่ือทราบผลคะแนนที่ท าแบบประเมินตนเอง ทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม ท าให้
ได้รับประสบการณ์ที่เป็นความส าเร็จ (Success experience) รู้สึกภาคภูมิใจเมื่อสามารถท าได้
ถูกต้อง นอกจากนี้ยังจัดให้มีตัวจัดแนวคิดครบทั้ง ๓ ระดับ คือ  ๑) ตัวจัดแนวคิดล่วงหน้า(Advance 
Organizers) คือ วัตถุประสงค์ เค้าโครงล่วงหน้า แผนผังแนวคิด    ๒) ตัวจัดแนวคิดระหว่างเรียน 
(Concurrent Organizers) คือ การเสนอเนื้อหาตามล าดับ มีตาราง มีแผนภาพ ตัวอย่างประกอบ
ตามความเหมาะสม  และ ๓) ตัวจัดแนวคิดหลังการเรียน (Post Organizers) โดยจัดท าสรุป
สาระส าคัญและการจัดกิจกรรมท้ายหน่วยที่ท าให้ได้ฝึกปฏิบัติเพ่ือทบทวนเพ่ิมเติม 
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 ขั้นตอนที่  ๔. การตรวจสอบหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์   
 โดยจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ  (Connoisseurship)  พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมการ
บริหารงานวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง ๕ โมดูลมีความถูกต้อง และ
ความเหมาะสมของโครงสร้าง เนื้อหา ภาษา และความสอดคล้องของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ 
และรูปแบบของหลักสูตรฝึกอบรม และการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของหลักสูตร
ฝึกอบรมฯ โดยใช้แบบสอบถามพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับ
มากเช่นกัน 
 ขั้นตอนที่  ๕    แนวทางพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 แนวทางนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์หลักคุณธรรมจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาสรุปเป็นแนวทาง
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ โดยสรุปว่าผู้บริหาร
จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมประจ าตน ซึ่งไม่ใช่มีพฤติกรรมที่ยึดกรอบกฎหมายอย่างเดียว
เท่านั้นแต่ต้องประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามตามปทัสถานของสังคมที่
ได้รับการยอมรับนอกจากนี้คุณธรรมจริยธรรมยังเป็นองค์ประกอบส าคัญองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วย
สร้างศรัทธาสร้างแรงจูงใจให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกันปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้ร่วมงานในองค์การและบุคคลทั่วไปจะเกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือและศรัทธาในตัวผู้น าและ
องค์การจนได้รับความไว้วางใจในที่สุด 
 ผู้บริหารเป็นผู้มีความส าคัญมากที่สุดในองค์การจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์
มากกว่าผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนๆโดยเฉพาะคุณสมบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น
ของผู้บริหารการศึกษาและการท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายทฤษฎีและหลักปฏิบัติทาง
คุณธรรมจริยธรรมจะท าให้เกิดความเข้าใจและก าหนดกรอบการประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องและการ
ท าความเข้าใจในทฤษฎีจะท าให้เกิดความมั่นใจและเกิดความศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติจนท าให้
สามารถปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมได้ถูกต้องโดยง่ายโดยผู้วิจัยได้ประมวลมาดังนี้ 
 ๑.หลักพรหมวิหาร ๔ (อภิ.วิภงฺค. ๓๕/๓๖๙) 
 เป็นธรรมของพรหมหรือผู้เป็นใหญ่จะพึงปฏิบัติแต่ผู้น้อยมี ๔ ประการได้แก ่
 ๑.เมตตา ผู้บริหารต้องมีความเมตตาต่อทุกคนเมตตาต่อครูต่อนักเรียนต่อชุมชนและคน
ทั่วไปความเมตตาจะเป็นบ่อเกิดของสังคมที่ผาสุกร่มเย็นและเป็นที่พ่ึงเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่แผ่
กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาผู้บริหารก็เช่นเดียวกันถ้ามีเมตตาแล้วจะท าให้มองอะไรๆไปในทางบวกเสมอๆ
และมีจิตใจที่อ่อนละมุนสามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างเต็มใจฯลฯการปฏิบัติอย่างผู้ใหญ่ต่อใครๆจะ
ได้รับการยอมรับนับถือในฐานะเป็นผู้ใหญ่กลับคืนมา 
 ๒.กรุณา เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลให้ประสบความส าเร็จต้องการช่วยให้ไม่มีอุปสรรคมา
ขัดขวางในการท างานและช่วยให้ประสบความส าเร็จความกรุณานี้ผู้ใต้บังคับบัญชาปรารถนา
อยากจะได้ 
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 ๓.มุทิตา เป็นการพลอยยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดีผู้บริหารจะต้องให้ค ายกยอชมเชยจนถึงการให้
รางวัลซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการท าความดีถ้าอยู่นิ่งเฉยเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาท าดีก็เท่ากับมีความริษยาที่
ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีมุฑิตาเป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดีอีกทางหนึ่ง 
 ๔.อุเบกขา การรู้จักวางเฉยคือการวางใจเป็นกลางเมื่อพิจารณาเห็นว่าใครท าดีย่อมได้ดี
ใครท าชั่วย่อมได้ชั่วผู้บริหารต้องยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับเพ่ือให้ทุกคนมี
โอกาสเข้าสู่ระบบอย่างเท่าเทียมกันต้องมีมโนธรรมคือความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อ่ืนและต้องมีความ
ยุติธรรมคือความเป็นกลางนั้นเอง 
 ๒.หลักอิทธิบาท ๔(อภิ.วิภงฺค. ๓๕/๒๙๒) 
 แปลว่าทางเดินที่น าไปสู่ความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ (อิทธิแปลว่าใหญ่ , บาทแปลว่าทางเดิน) 
หมายถึงสิ่งซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงความส าเร็จที่ตนประสงค์อิทธิบาทมี ๔ ประการซึ่ง
เป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องกันไปแต่ว่าแต่ละอย่างจะมีหน้าที่เป็นอิสระเฉพาะตัวมีดังนี้ 
 ๑.ฉันทะ คือความพอใจในฐานะและงานของตนท าให้มีความทะเยอทะยานในการท างาน
ให้ส าเร็จและพอใจในการท างานของตนไม่ปล่อยวางจนประสบความส าเร็จเป็นธรรมที่จะส่งผลให้
เกิดคุณธรรมในข้อต่อๆไป 
 ๒.วิริยะ คือความพากเพียรเป็นการกระท าอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนจนประสบ
ความส าเร็จไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตามจะต้องมีความกล้าหาญเจืออยู่ด้วย 
 ๓.จิตตะ คือจดจ่อไม่ทอดทิ้งสิ่งที่ท าเกิดจากความรู้สึกนึกคิดไม่หยิบโหย่งท าอะไรจน
บรรลุวัตถุประสงค์จะต้องมีสมาธิปนอยู่เป็นอย่างมาก 
 ๔.วิมังสา คือพิจารณาสอดส่องดูแลอย่างมีเหตุและผลการงานจึงจะได้ไม่ผิดพลาดงาน
ออกมาจะมีคุณภาพตามท่ีต้องการธรรมข้อนี้จะต้องมีการฝึกฝนอย่างเข้มข้น 
 ๓.สังคหวัตถุธรรม (องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๔๒) 
 ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์เพ่ือผูกใจผู้คนหรือผูกใจผู้ร่วมงานให้
ท างานจนประสบความส าเร็จตามต้องการจะต้องยึดหลักสังคหวัตถุคือหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวใจผู้อื่นเป็นการผูกมิตรไมตรีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมี ๔ ประการได้แก ่
 ๑.ทาน คือการให้การเสียสละหมายถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปันของๆตนเพ่ือ
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืนไม่ตระหนี่ถี่เหนี่ยวไม่เป็นคนเห็นแก่ได้แต่ฝ่ายเดียวเป็นการขจัดความโลภให้น้อยลง 
 ๒.ปิยวาจา คือพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวานพูดด้วยความจริงใจไม่หยาบคาย
ก้าวร้าวพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะแก่กาลเทศะปิยวาจาเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีให้เกิดข้ึนดังนั้นต้องละเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดค าหยาบและพูดเพ้อเจ้อ 
 ๓.อัตถจริยา คือประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนไม่นิ่งดูดายอย่าหาว่าธุระไม่ใช่อัตถ
จริยาจะเป็นการสร้างเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้บริหารจะต้องสังวร 
 ๔.สมานัตตตา คือการประพฤติเสมอต้นเสมอปลายอย่าถือเอาประโยชน์จึงประพฤติดีถ้า
ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ใส่ใจส าหรับผู้บริหารแล้วอย่าตกเป็นทาสของอารมณ์อย่าให้อารมณ์เป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมของตนเองจะกลายเป็นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายและกลายเป็นการท าลายความเชื่อถือของตนเอง 
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 ๔.หลักสัปปุริสธรรม (อง.ฺ สตฺตก. ๒๓/๑๑๓) 
 ผู้บริหารเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดของหน่วยงานเป็นสัญลักษณ์เป็นหน้าตาหน่วยงานดังนั้น
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมส าหรับคนดีคือสัปปุริสธรรมมี ๗ ประการดังนี้ 
 ๑.ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุคือรู้จักความจริงรู้หลักการรู้หลักเกณฑ์รู้กฎแห่ง
ธรรมชาติรู้กฎแห่งเหตุผลรู้จักวิเคราะห์สังเคราะห์เหตุการณ์เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จรวมความแล้วคือรู้
หลักคิดรู้หลักปฏิบัติรู้หลักวิชาการ 
 ๒.อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผลคือรู้ความมุ่งหมายของตนรู้ประโยชน์ที่ประสงค์รู้จักผล
ที่จะเกิดเป็นการคาดเดาที่มีเหตุผลก่อนผลจะเกิดเมื่อเกิดแล้วรู้ได้ว่าผลดังกล่าวเกิดจากเหตุอย่างไร 
 ๓.อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตนคือรู้ฐานะรู้ภาวะรู้ก าลังรู้ความคิดความรู้ความสามารถ
และความถนัดของตนและประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสม 
 ๔.มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณคือความสามารถรู้จักประมาณในการกินรู้จัก
ประมาณในการใช้จ่ายซึ่งจะเป็นบ่อเกิดแห่งความขาดแคลนขัดสนเป็นปัญหากระทบต่อการท างาน 
 ๕.กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักการเวลาคือรู้กาลเวลาอันเหมาะสมในการประกอบกิจการ
งานให้ตรงเวลาได้เป็นเวลาให้ทันเวลาให้พอเวลาและให้เหมาะแก่เวลาเป็นต้น 
 ๖.ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักชุมชนคือรู้จักกลุ่มบุคคลรู้จักหมู่คณะรู้จักชุมชนและรู้จักที่
ประชุมจะได้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องจะพูดต่อบุคคลเหล่านั้นอย่างไรและจะสงเคราะห์อย่างไร 
 ๗.บุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักบุคคลคือรู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลด้าน
อุปนิสัยใจคอความรู้ความสามารถความประพฤติและคุณธรรมเป็นผู้เย่อหยิ่งหรือหย่อนอย่างไรเพ่ือ
จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นคือจะได้ปรับตัวให้เข้ากับคนได้บอกคนได้ใช้คนเป็นจะได้เกิดประโยชน์ต่อ
การบริหารมากยิ่งขึ้น 
 หากผู้บริหารสถานศึกษาสามารถประยุกต์หลักธรรมเหล่านี้มาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ได้อย่างเหมาะสม  จะสามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 
๖. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของรัฐ ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ และข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยใน
อนาคตดังนี ้
 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการ
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 
 ๑.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมฯไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา 
 ๒.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
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 ๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาควรทดสอบความรู้ก่อน – หลังการฝึกอบรม เพ่ือจะได้รับทราบ
ว่า ควรจะศึกษากรอบการบริหารงานวิชาการด้านใด และให้ความส าคัญมากน้อยอย่างไร  
 ๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเข้ารับการฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการ ตามโมดูลที่ได้
ด าเนินการไว้ตามสาระส าคัญของแต่ละโมดูล พร้อมทั้งมีการประเมินผลการฝึกอบรมการบริหารงาน
วิชาการเพ่ือการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
หลังจากฝึกอบรมแล้ว และได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน 
 ๒.๔ ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้เวลาศึกษาสาระส าคัญในแต่ละโมดูลไม่น้อยกว่า ๑๐ -
๑๒ ชั่วโมง และศึกษากิจกรรมท้ายหน่วยเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจ  
 ๒.๕ เสนอให้สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ น าหลักสูตรฝึกอบรมการ
บริหารงานวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือน าไปพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการในเขตพ้ืนที่การศึกษาภาคเหนือตอนล่างต่อไป 
 ๒.๖ เสนอให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) น าหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารงานวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือน าไปเป็นแนวทาง     ใน
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
 ๓. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
 ๓.๑ ควรศึกษาความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้ได้ความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้จริง 
 ๓.๒ ควรจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในด้าน
สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี  ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมลูกเสือ ชุมนุม 
กีฬาและนนัทนาการ เป็นต้น เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาให้สมบูรณ์
และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๓.๓ หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์นี้สามารถน าไปจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการด้านการสร้างและผลิตสื่อ 
หรืออาจเป็นต้นแบบส าหรับพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานบุคคล การบริหารงานสินทรัพย์
และการเงินต่อไป 
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ศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

The Roles of Administrative Sangha In Educational 
Administration of Sangha In Nakhonsawan Province 

 
พระมหาสมพงษ์  กนฺตวณฺโณ (รัตนนนท์) 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทในการบริหารการศึกษาของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทที่พึงประสงค์
ในการบริหารการศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์  ๓) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของ
ขอบเขตเนื้อหารายด้าน ทั้ง ๔ ด้าน ที่มีต่อบทบาทในการบริหารการศึกษาของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวม และ ๔) เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทที่พึงประสงค์ในการ
บริหารการศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์ 
 ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะพระสังฆาธิการ จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๒๓๑ รูป ใช้การ
สุ่มตัวอย่างได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้โดยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ และใช้วิธีการการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเจ้าคณะ
อ าเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์  ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน ๗ ท่าน  
 ผลการวิจัยพบว่าพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการในการบริหารการศึกษาของคณะ
สงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  = ๔.๑๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และที่มีระดับพระสังฆาธิการ อายุ และระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ 
ไม่แตกต่างกัน มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ ๑, ๒ และข้อที่ ๔ ส่วน
พระสังฆาธิการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกัน มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ในข้อที่ ๓ 
 ส าหรับข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content AnalysisTechnique)ประกอบบริบทและประมวลผลเข้าด้วยกัน และสรุป

                                                           
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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แนวทางในการพัฒนาการศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ 
ค าส าคัญ: บทบาทของพระสังฆาธิการ, การบริหารการศึกษา 
 

ABSTRACT 
 The research entitled “The Roles of Administrative Sandha In Educational 
Administration Of Sangha In Nakhonsawan Province” ; had the following objectives: 
1) to study the Roles of Administrative Sangha in Educational Administration of  
Sangha A Nakhonsawan Province 2) To compare monks’ opinion towards desirable 
roles in Educational Administration of Sangha in Nakhonsawan Province. 3) to find 
out the correlation of four scopes of study with the total scores in Educational 
Administration of Sangha in Nakhonsawan Province. 4) to present the guidelines to 
develop the desirable roles of Administrative SanghaNakhonsawan Province. 
 The method of the study was Mixed Methods Research. The sample 
consisted of 231 Administrative Monks in Nakhonsawan Province. The sample size 
used Taro Yamane Formula. The Simple Random Sampling was employed along 
with Purposive Sampling for seven key Informants. 
 The findings were found that Sangka had the opinions in high level with 
referring to Educational Administration ( x =4.12). When considering to each aspect; 
they also found that were in high level. The independent variables of level of 
Sangkhatikara, age and duration in their positions were not statistically significant at 
.05 level.  
 Therefore the first, the second and the fourth hypotheses has been 
rejected. Only the factor of Educational level were statistically significant at .05 
level. 
 The conclusion of problems and suggestions have been performed by 
Content Analysis Techniques. 
Keywords: Roles of Administrative Sangha, Educational Administration of Sangha  
 
 
๑. บทน า 
 ประเทศไทยตั้ งแต่อดีตจนถึ งปั จจุบันนั้นจะถือได้ ว่ าประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
พระพุทธศาสนาและมีความหลากหลายในธรรมเนียมปฏิบัติและความเชื่อความเข้าใจทางศาสนาที่
แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น  การบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ จึงถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญเพราะถ้า
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มีระบบบริหารการศึกษาดี ศาสนาก็มีความเจริญมั่นคง การบริหารการศึกษาที่ดีนั้นจะต้องมีรูปแบบและ
วิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซึ่งขึ้นอยู่กับการแบ่งงานมอบอ านาจกระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่ายบริหาร
การศึกษาระดับต่างๆ รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของตน และพัฒนาการในด้านต่างๆ เพราะ
การบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ปัจจุบันนี้ ผู้บริหารคณะสงฆ์ จะต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ
คณะสงฆ์โดยเฉพาะ หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ที่สามารถ
รักษาสาระหลักสูตร เดิมไว้และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับการจัดการศึกษาสามัญทั่วไปของรัฐ 
มิฉะนั้นในทศวรรษ หน้า คณะสงฆ์จะเกิดวิกฤติขาดแคลนผู้เข้ามาบวชเรียนและสืบต่อพระพุทธศาสนา
อย่างรุนแรง 
 การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ในปัจจุบัน ได้มีการส่งเสริมเหล่าพระสังฆาธิ
การให้มีการศึกษาและบริการสังคมอย่างเต็มที่ในทุกๆด้าน เพ่ือท าหน้าที่ของพระสังฆาธิการที่ได้ชื่อว่า
เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์หากจะน าไป
เปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ อาจจะนับว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่าบางจังหวัด แต่ผู้วิจัยต้องการศึกษาเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาการบริหารการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ให้มีความสมบูรณ์มากท่ีสุด อีกท้ังใน
ปัจจุบันงานกิจการคณะสงฆ์มีเพ่ิมมากข้ึน ท าให้พระสังฆาธิการจ าต้องเร่งปรับตัวเพ่ือท างานเชิงรุก 
เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นงานการศึกษาคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม โดยเฉพาะพระสังฆาธิการผู้มี
บทบาทในการปกครอง อาจจะมีเวลาในการดูแลการบริหารการศึกษาได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ รวมทั้งอาจท าให้ขาดการวางแผนพัฒนาศาสนวัตถุและศาสนบุคคลอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการ
บริหารการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ว่าพระสังฆาธิการมีการจัดการศึกษาให้เป็นไปใน
ทิศทางใด และมีแนวทางใดบ้างที่ท าให้เกิดการกระตือรือร้นในการศึกษา ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามพระ
ธรรมวินัย ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และระเบียบ ข้อบังคับ กฎมหาเถรสมาคมอย่างไร เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการวางแผนและพัฒนาการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นต่อไป ทั้งยังเป็นการศึกษาที่สามารถจะน าไปวางแผนพัฒนาการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์
จังหวัดอ่ืนๆ ได้ด้วย 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทในการบริหารการศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒.๒  เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทที่พึงประสงค์ในการบริหาร
การศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒.๓  เพ่ือหาความสัมพันธ์ของขอบเขตเนื้อหารายด้าน ทั้ง ๔ ด้าน ที่มีต่อบทบาทในการ
บริหารการศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวม 
 ๒.๔  เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทที่พึงประสงค์ในการบริหารการศึกษาของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์  
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๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ใช้การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความต้องการศึกษา คือ คณะพระสังฆาธิการ 
จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๕๘๔ รูป 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะพระสังฆาธิการ ในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน ๒๓๑ รูป ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpose sampling) เพ่ือก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 เป็นแบบสอบถามบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓  ตอนได้แก ่
  ตอนที่ ๑ เป็นสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม   
  ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษา
ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ 
  ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะและแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒) แบบสอบถามการบริหารงาบุนคคลเป็นแบบมาตราส่วนการประเมินค่า  (Rating 
Scale) มีเกณฑ์การแบ่งคะแนนเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
  ๕ หมายถึง มากที่สุด 
  ๔ หมายถึง มาก 
  ๓ หมายถึง ปานกลาง 
  ๒ หมายถึง น้อย 
  ๑ หมายถึง น้อยที่สุด 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ และหาคุณภาพเครื่องมือตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องบทบาทของพระสังฆาธิการใน
การบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และ
น ามาสร้าง ขอ้ค าถามครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ ในแบบสอบถาม 
 ๒) ศึกษาหลักเกณฑ์ในการสร้างค าถามตามแบบลิเคิร์ท (likert-type Rating Scale) 
แล้วน ามาก าหนดเป็นเนื้อหา จ านวนข้อของเครื่องมือ ตามแนวคิดเรื่องบทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๓) น าแบบสอบถามให้กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณา 
 ๔) น าข้อเสนอจากค าแนะน าของคณะกรรมการมาปรับปรุงแก้ไข 
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 ๕) น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๕ ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เน้ือหา และหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง ( IOC) ซึ่งต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ ๐.๕ขึ้นไป 
ถ้า มีบางข้อที่ได้ดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า ๐.๕ ต้องปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 ๖) พิมพ์ แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์แล้วน ามาใช้ทดลอง (try-out) กับพระสังฆาธิ
การของจังหวัดอุทัยธานี จ านวน ๓๐ รูป ซึ่งมิใช่กลุ่มประชากร เพ่ือหาคุณภาพของแบบสอบถาม
โดยวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha coefficient) ของครอนบาค๑ (Cronbach) น าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้แบบสอบถาม
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และน าไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยต่อไป 
 ๗) น าแบบบันทึกให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ให้
ครอบคลุมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
๔. ผลการวิจัย 
 การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ  ในการศึกษาบทบาทของ
พระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์โดยจะสรุปตามล าดับ ดังนี้ 
 ๑. ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เป็นเจ้า
อาวาส จ านวน๑๐๓รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖ อายุ ระหว่าง  ๓๖ ปี – ๔๕ ปีจ านวน ๙๗รูป  คิดเป็นร้อย
ละ ๔๒.๐ ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี จ านวน ๙๘ รูป  คิดเป็นร้อยละ๓๘.๕ ระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งระหว่าง ๕ – ๑๕ ปี จ านวน ๑๑๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๘ 
 ๒. ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการต่อการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ 
 ผลการวิจัย พบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการในการบริหารการศึกษาของคณะ
สงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( Χ  = ๔.๑๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 ด้านวางแผน พบว่า พระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัด
นครสวรรค์ ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ  = ๔.๑๔) เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละข้อของด้านการวางแผน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ด้านการจัดการองค์กรพบว่า  ของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ด้านการจัดการองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  = ๔.๑๔) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อของด้านการจัดการองค์กรพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

                                                           
๑ ล้วน สายยศ, เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สุวีริยาสาส์น, ๒๕๓๘),    

หน้า ๒๐๐. 
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 ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า มีความคิดเห็นของพระสังฆาธิการในการบริหาร
การศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (
Χ  = ๔.๐๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ 
 ด้านการจัดการศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษา
ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ด้านการจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ  = ๔.๑๓) 
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านการจัดการศึกษา พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
๕ .อภิปรายผล 
 สมมติฐานข้อที่ ๑.พระสังฆาธิการที่มีระดับสังฆาธิการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน (F=๑.๒๒๘, Sig = ๐.๓๐๐)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จึงปฏิเสธมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระธนดล นาคสุวณฺโณ (นาคพิพัฒน์)๒ 
 สมมติฐานข้อท่ี ๒. ความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยจ าแนกตามอายุ แตกต่างกันผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพระสังฆาธิ
การที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษาคณะ
สงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน (F=.๑๔๗, Sig = ๐.๙๓๒)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .
๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้านที่เป็นเช่นนั้น
เพราะพระสังฆาธิการที่มีอายุต่างกันแต่การท างานด้วยระบบงานของการศึกษาคณะสงฆ์เหมือนกัน
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 สมมติฐานข้อที่ ๓. ความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษา
คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกันผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่าพระสังฆาธิการที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวม แตกต่างกัน (F=๒.๘๐๙, Sig = ๐. 
๐๔๐)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จึงยอมรับมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ด้านการจัดการองค์กร พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นแตกต่างกัน (F=๓.๓๐๐, Sig = ๐.๐๒๑)อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และด้านการศึกษาพบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

                                                           
๒พระธนดล นาคสุวณฺโณ  นาคพิพัฒน์.“การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์”.วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
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(F=๓.๗๗๒, Sig = ๐.๐๑๑)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิเชียร บุญกล้า๓ 
 สมมติฐานข้อที่ ๔. ความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการการบริหาร
การศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์โดยจ าแนกตามระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง แตกต่างกันผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพระสังฆาธิการที่มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง แตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์โดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (F=.๖๓๑, Sig = ๐.๕๙๖)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จึง ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าไม่แตกต่างกันทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปราโมทย์ ภูมิพันธ์๔ 
 สมมติฐานข้อที่ ๕ด้านการวางแผน มีความสัมพันธ์กับบทบาทของพระสังฆาธิการในการ
บริหารการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ 
 สมมติฐานข้อที่ ๖ด้านการจัดการองค์กร มีความสัมพันธ์กับบทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์  
 สมมติฐานข้อที่ ๗ ด้านการบริหารงานบุคคล มีความสัมพันธ์กับบทบาทของพระสังฆาธิ
การในการบริหารการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์  
ๆสมมติฐานข้อที่ ๘ ด้านการจัดการศึกษา มีความสัมพันธ์กับบทบาทของพระสังฆาธิการในการ
บริหารการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ 
 จากผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของการวางแผน (rs=.๘๗๕), การจัดการองค์กร(rs=.
๘๑๗), การบริหารงานบุคคล(rs=.๘๒๒), และการจัดการศึกษา(rs=.๘๓๔)มีความสัมพันธ์กันสูงกับ
ภาพรวมของบทบาทในการบริหารการศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อที่ ๕,๖,๗, และ ๘ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษาคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาต่อยอด และแนวทางการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ดังนี้ 
 ๑. ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและอุปสัคในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ 
และจังหวัดอ่ืน ๆ 

                                                           
   ๓วิเชียร บุญกล้า. “การศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขึ้น
พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓”.วิทยานิพนธ์คุรุศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, ๒๕๕๐. 
   ๔ปราโมทย์ ภูมิพันธ์, “การบริหารงานการศาสนาของศึกษาธิการอ าเภอในทัศนะพระสังฆาธิการจังหวัด
ขอนแก่น”, ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๓). 
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 ๒. ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ในจังหวัด
นครสวรรค์ และจังหวัดอ่ืน ๆ 
 ๓. ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับบทบาทที่พ่ึงประสงค์ในการบริหารและจัดการ
คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอ่ืน 
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การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย 

The  Development  Model  of  Supervision   By   Using 
Empowerment  Techniqu  to  Enchance  Science Performance     

Experiences  Learning   of  Preschool  Teachers 
 

ยมนพร    เอกปัชชา 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย   เพ่ือสร้างรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัยและศึกษาผลการใช้
รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย ด าเนินการตามข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา 3 ขั้นตอน ดังนี้   
 ขั้นตอนที่ ๑   ศึกษาความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยใช้แบบประเมินความต้องการในการเสริมสร้างการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูปฐมวัย โรงเรียนดีประจ าต าบล  จ านวน 140 คน  
 ขั้นตอนที่ ๒  สร้างรูปแบบและตรวจสอบรูปแบบโดยการประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน ๑๐ คน  
 ขั้นตอนที่ ๓ ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูปฐมวัย  จ านวน8คน
และผู้บริหารโรงเรียน จ านวน ๓  คนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทาง
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.). 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. ครูปฐมวัย  มีความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้านความรู้  และทักษะ อยู่ในระดับมาก 
 ๒. รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบและขั้นตอนการนิเทศแบบเสริมพลังเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย ได้แก่ หลักการของรูปแบบวัตถุประสงค์เนื้อหาการนิเทศ  
กระบวนการนิเทศ   วิธีการนิเทศ  ระยะเวลาการนิเทศ   ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการนิเทศ
แบบเสริมพลังเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย   
                                                           

 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
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โดยการประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องมี
ความเหมาะสม มีความเป็นได้  และมีความเป็นประโยชน์ในระดับมาก                                                                        
 ๓.  ครูปฐมวัยมีระดับความรู้  และเจตคติต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หลังได้รับการนิเทศแบบเสริมพลังสูงกว่าก่อนได้รับการนิเทศแบบเสริมพลังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .๐๑ ระดับทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังได้รับการนิเทศแบบเสริม
พลังอยู่ในระดับดีมาก  ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการนิเทศแบบเสริมพลัง
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับมาก 
ค าส าคัญ:  รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง, สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research is to study the empowerment technique to 
enhance science performance experiences learning of preschool teachers to 
develop the model of supervision of the empowerment technique , and to study  
the result of using empowerment technique to enhance science performance 
experiences learning of preschool teachers. The study has been conducted based 
on the 3 steps of research and development process as follows: 
 1st step: study the requirement of empowerment technique to science 
enhance performance experiences learning by using the requirement assessment 
form. The sampling groups are 140 preschool teachers in good schools of each sub-
district.  
 2nd step: form and check a model of the technique by holding a seminar 
referring 10 experts.  
 3rdstep : study the result of using the technique of enhancing performance 
experiences science learning of preschool teacher. The sampling groups are 8 
preschool teachers and 3 school executives. The  data  was  analyzed  by  applying  
a  statistical  package  to  find  mean  ( X ) and  standard  deviation  (S.D.). 
 The  results were  indicated  below. 
 1. Preschool teachers require the empowerment technique to enhance 
science performance experiences learning on knowledge and skills modules in high 
level.  
 2. The form of empowerment technique to enhance science performance 
experiences learning of preschool teachers that researchers have developed to 
structurally show the compositions and steps of the empowerment technique to 
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enhance science performance experiences learning of preschool teachers which 
are; the empowerment objectives, the empowerment process, the empowerment 
approach and the time. On the assessment result of the empowerment 
technique’s quality to enhance the science performance experiences learning of 
preschool teachers, with the seminar alluding the experts, it is found that the 
empowerment technique to enhance science performance experiences learning of 
preschool teachers which has developed is correct, proper, practical and beneficial 
in high level. 
 3. Preschool teachers gained knowledge and good attitude towards the 
science performance experiences learning after getting the empowerment 
technique in higher level than before getting the technique with statistically 
significance at .01. Their skill level of science experience learning after the 
empowerment technique use is in very good and good level. The executives and 
preschool teachers have satisfactory level on the technique of empowerment to 
enhance science experience learning in high level.  
Keywords : Empowerment technique, Science performance experience learning.  
 
 
๑. บทน า 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทาน
พระราชด าริให้คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย น า “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย” ไปพิจารณาริเริ่มด าเนินการน าร่องในประเทศไทยโดยมุ่งพัฒนาทักษะความ
สนใจใฝ่รู้และทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ในเด็กไทยตั้งแต่วัยอนุบาล ซึ่งประสบการณ์และ
กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดของเด็กตั้งแต่เกิด ล้วนมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็ก (สสวท  : 2553 )  
ส าหรับประเทศไทยจากผลการประเมินของ PISA พบว่าความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ
เด็กไทยยังต่ ากว่าเกณฑ์เฉล่ียและยังขาดนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา 
สสวท. ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย จากการติดตาม เยี่ ยมโรงเรียนอนุบาลทั่ว
ประเทศท้ัง ๕ ภูมิภาคของ สสวท.พบว่า ครูปฐมวัยขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในด้านเนื้อหา  
ด้านวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย( ชุติมา เตมียสถิต. 2553) ซึ่งสอดคล้องกับ วรนาท  รัก
สกุลไทย นักการศึกษาปฐมวัย สมาคมอนุบาลศึกษา กล่าวว่า วิทยาศาสตร์มีความส าคัญจะสอน
อย่างไรส าหรับเด็กปฐมวัย สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ครูต้องแม่นย าในพัฒนาการของเด็ก   
 ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์จะท าให้ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบบูรณา
การใน 6 กิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  จึงมีแนวคิดที่จะ
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เสริมสร้างสมรรถนะดังกล่าวโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังในครั้งนี้รูปแบบฯใช้ แนวคิ ด  
ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  หลักการเกี่ยวกับการเสริมพลัง  หลักการโค้ชทาง
ปัญญา  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีการเรียนรู้ของวัยผู้ใหญ่   หลักการเกี่ยวกับสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัยและกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย  เป็ น
พ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง  จากการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะครูตามแนวคิดของ ธัญพร  ชื่น
กลิ่น (2553)  ที่กล่าวว่า  การพัฒนาสมรรถนะที่เกิดจากความต้องการของตนเอง จะท าให้เป้าหมาย
ขององคก์รบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนด และสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ซึ่งการเรียนการสอน
ต้องยึดหลักให้ตอบสนองต่อธรรมชาติของผู้ใหญ่นั่นคือต้องรู้หลักการศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่ง Knowles 
(2008) กล่าวว่าประสบการณ์ของผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะมากมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางที่จะเป็น
แหล่งทรัพยากรอันมีค่าของการเรียนรู้ขณะเดียวกันความพร้อมที่จะเรียนผู้ใหญ่มีความพร้อมที่จะ
เรียนเมื่อรู้สึกว่าสิ่งนั้น “จ าเป็น” ต่อบทบาทและสถานภาพทางสังคมของตน และ แนวทางการ
เรียนรู้ผู้ใหญ่จะยึดปัญหาเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ มุ่งน าความรู้ไปใช้ทันที และการมีส่วนร่ วมจึง
ท าให้เกิดผลดีซึ่ง Blasé & Blasé. ( 1994 ) กล่าวว่า  การเสริมพลังในบริบทของครู ต้องมีการ
เตรียมความพร้อมของบุคลากร และสถานศึกษา โดยการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการ
ท างานด้วยความสมัครใจ ส่งเสริมคุณธรรม น้ าใจ และความเสียสละของทีมงาน ก าหนดวิธีการของ
การมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการสนับสนุนให้ครูกล้าเผชิญกับงานที่ท้าทาย
ความสามารถการเสริมพลังเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการนิเทศซึ่งสอดคล้องกับ  Briggs  and  
Justman (1952)  กล่าวว่า  การนิเทศการศึกษา  คือ การร่วมมือกันกระตุ้นส่งเสริม และให้
ค าแนะน าแก่ครูเพ่ือให้ครูมีความเจริญก้าวหน้าอย่างเพียงพอต่อการสร้างความเจริญให้นักเรียน
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างฉลาด ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเสริม
พลัง ท าให้ครูปฐมวัยมีสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย 
 2. เ พ่ือสร้างรูปแบบการนิ เทศแบบเสริมพลังเ พ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย 
 3. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย  
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๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่  สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัยใน
ด้านความรู้  ทักษะและเจตคติองค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย ประกอบด้วย  หลักการของ
รูปแบบ  วัตถุประสงค์   เนื้อหาการนิเทศ   กระบวนการนิเทศ วิธีการนิเทศและระยะเวลาการ
นิเทศ 
 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
 1. ประชากรของ ครูปฐมวัย โรงเรียนดีประจ าต าบล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2  จ านวน 35  แห่ง  รวมทั้งสิ้น  140  คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างของ ครูปฐมวัย โรงเรียนดีประจ าต าบล ใช้วิธีการแบบเจาะจงเลือก  
(Purposive  or  Judgmental  Sampling) จ านวน 8 คนโดยการก าหนดคุณสมบัติ 2 ประการคือ
ประการแรกเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบลที่ผู้บริหารมีนโยบายจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางปฎิ
รูปการเรียนรู้และมีการพัฒนาครูมาแล้วในระดับหนึ่ง จ านวน  3  แห่ง มีขนาดแตกต่างกัน 3 ขนาด 
คือ ใหญ่  กลาง  เล็ก และประการหลัง ผู้บริหารโรงเรียนมีความต้องการพัฒนาครูและครูผู้สอน
ปฐมวัยมีความต้องการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ยินดีและ
เต็มใจเข้าร่วมโครงการวิจัยด้วยตนเอง  
 3. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนิเทศการศึกษาและการศึกษาระดับปฐมวัยซึ่งคัดเลือกแบบ
เจาะจง จ านวน 10 คน 
 4. ผู้นิเทศจ านวน 2 คน (ผู้บริหาร) 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 1.ตัวแปรทั่วไปประกอบด้วย 
  1.1 ความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย ประกอบด้วย 2 ตัวแปรย่อยคือ ตัวแปรความต้องการด้านความรู้และตัว
แปรความต้องการด้านทักษะ 
  1.2 ระดับคุณภาพของรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง ประกอบด้วย 4 ตัวแปร
ย่อยคือ ระดับความถูกต้อง  ระดับความเหมาะสม  ระดับความเป็นได้และระดับเป็นประโยชน์ 
 2. ตัวแปรจากการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง ประกอบด้วย 
  2.1 ตัวแปรอิสระ การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพ่ือเสริมสร้าง  
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย 
  2.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 4 ตัวแปรย่อยคือ ตัวแปรด้านความรู้  ตัวแปรด้าน
ทักษะ  ตัวแปรด้านเจตคติ  ตัวแปรด้านระดับความพึงพอใจของครูปฐมวัยและตัวแปรด้านความพึง
พอใจของผู้บริหารโรงเรียนจากการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง 
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๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น  3  ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 
 ขั้นตอนที่ 1 : การศึกษาความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์       
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย 
 ใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัยกับครูปฐมวัย จ านวน 140  คน  จากโรงเรียน 
35  แห่ง ที่สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 วิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ผู้วิจัยด าเนินการยกร่างรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
วิธีการเกี่ยวกับหลักการนิเทศแบบพัฒนาการ(Glickman.2010 )  หลักการเกี่ยวกับการเสริมพลัง( 
Blase and Blasé.1994) หลักการโค้ชทางปัญญา  (Costa and Garmston.2002 )  ทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลง(Kurt  Lewin. 1951) ทฤษฎีการเรียนรู้ของวัยผู้ใหญ่ ( Houle. 1961 )  ทฤษฎีการ
เรียนรู้กลุ่มสรรค์สร้างนิยมหรือคอนสตรัคติวิสม์( Scbunk. 2008  )เพ่ือก าหนดหลักการและ
กระบวนการของรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง     ส าหรับขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิดการประเมินแบบอิงผู้เชี่ยวชาญตามแนวคิดของ Eisner (1976) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย(Spencer  and  
Spencer.1993 ) )การเรียนรู้แบบร่วมมือ ( ธัญพร ชื่นกลิ่น .2553) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546และกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย (สสวท.2553)เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้รับการนิเทศให้มีความรู้  ทักษะและเจตคติ เมื่อสิ้นสุดการประชุมเพ่ือวิพากษ์ ปรับปรุง
รูปแบบที่ยกร่างดังกล่าวตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนิเทศการศึกษาและการศึกษา
ระดับปฐมวัยจ านวน 10  คน รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังที่ปรับปรุงแล้วจะถูกวิเคราะห์ค่าความ
เที่ยงตรงด้วยค่าดรรชนีความสอดคล้อง ( IOC )จากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน 
และน าไปวิเคราะห์ความเหมาะสมจากแบบสอบถามเพ่ือประเมินความถูกต้องความเหมาะสม  
ความเป็นได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังจากผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 10 คน  ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ขั้นตอนที่ 3 : การศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 1. ใช้แบบประเมินเพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการนิเทศแบบเสริมพลังกับครูปฐมวัย จ านวน 8 คน จาก
โรงเรียนดีประจ าต าบล กลุ่มตัวอย่าง  3 แห่ง สังกัด สพป.นว. 2  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 2. ใช้แบบประเมินเพ่ือประเมินทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครู
ปฐมวัย ก่อนและหลังได้รับการนิเทศแบบเสริมพลังกับครูปฐมวัย จ านวน 8 คน จากโรงเรียนดี
ประจ าต าบล กลุ่มตัวอย่าง  3แห่ง สังกัด สพป.นว. 2  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. ใช้แบบประเมินเพ่ือประเมินเจตคติต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
ครูปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการนิเทศแบบเสริมพลังกับครูปฐมวัย จ านวน 8 คน จากโรงเรียนดี
ประจ าต าบล กลุ่มตัวอย่าง  3แห่ง สังกัด สพป.นว. 2  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4. ใช้แบบประเมินเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศแบบเสริมพลังหลังได้รับการ
นิเทศแบบเสริมพลังกับครูปฐมวัย จ านวน 8 คน และประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศแบบเสริม
พลังหลังใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังของผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 3 คน จากโรงเรียนดีประจ า
ต าบล กลุ่มตัวอย่าง  3แห่ง สังกัด สพป.นว. 2  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโดยใช้ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
๕. ผลการวิจัย  
 1.  ครูปฐมวัยโรงเรียนดีประจ าต าบล   สังกัด สพป.นว. 2  มีความต้องการในการ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ เมื่อแสดงด้วยค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดังนี้  
  1.1  ด้านความรู้ เมื่อวิเคราะห์โดยภาพรวม มีความต้องการที่ระดับมาก( 4.39 
+0.49 )และเมื่อวิเคราะห์ตามรายการประเมินพบว่าระดับความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านความรู้  ทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมาก    
  1.2  ด้านทักษะ เมื่อวิเคราะห์โดยภาพรวมมีความต้องการที่ระดับมาก ( 4.37 + 
0.48 ) และเมื่อวิเคราะห์ตามรายการประเมินพบว่าระดับความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ด้านทักษะ ทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมาก   
 2.  รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย 
  2.1 โครงสร้างของรูปแบบ ประกอบด้วย หลักการของรูปแบบ  วัตถุประสงค์    
เนื้อหาการนิเทศ  กระบวนการนิเทศ  วิธีการนิเทศและระยะเวลาการนิเทศ    
  2.2 ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบเมื่อประเมินค่าความเที่ยงตรงด้วยค่าดรรชนี
ความสอดคล้องแต่ละข้อค าถามของแบบประเมินดังกล่าวมีค่าตั้งแต่ 0.60 – 1.00 และเมื่อประเมิน
คุณภาพคุณภาพของรูปแบบโดยจ าแนกเป็น ความถูกต้องความเหมาะสมความเป็นได้และความเป็น
ประโยชน์ ด้วยระดับค่าเฉลี่ย พบว่า รูปแบบที่สร้างขึ้นมีความถูกต้องที่ระดับมาก (4. 25+0.73 ) มี
ความเหมาะสมที่ระดับมาก ( 4.49+ 0.64 ) มีความเป็นได้ที่ระดับมาก (4.32 + 0.66 ) มีความเป็น
ประโยชน์ที่ระดับมาก (4. 33+ 0.67 ) 
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 3.  การศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูวิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย  มีดังนี้ 
  3.1  ครูปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ก่อนและหลังรับการนิเทศด้วยรูปแบบ
การนิเทศแบบเสริมพลังเท่ากับ 3.35  (+ 0.67 ) และ  4.83  ( + 0.53 )ตามล าดับและเมื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบด้วย Dependent  t - Test  แบบทางเดียว พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ก่อนและ
หลังรับการนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังของครูปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01   
  3.2  ครูปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยด้านเจตคติก่อนและหลังรับการนิเทศด้วยรูปแบบ
การนิเทศแบบเสริมพลังเท่ากับ3.24(+ 0.59 ) และ  4.33 (+ 0.69 )ตามล าดับและเมื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบด้วย         Dependent  t - test  แบบทางเดียวพบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านความเจตคติ
ก่อนและหลังรับการนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังของครูปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
  3.3  ครูปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะก่อนและหลังรับการนิเทศด้วยรูปแบบ
การนิเทศแบบเสริมพลังเท่ากับ 3.02(+ 0.87 ) และ  4.59( + 0.49 )ตามล าดับและเมื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบด้วย Dependent  t - Test  แบบทางเดียว พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะก่อนและ
หลังรับการนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังของครูปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01   
  3.4 ด้านความพึงพอใจของครูปฐมวัย (ผู้รับการนิเทศ ) เมื่อวิเคราะห์โดยภาพรวม 
มีความพึงพอใจที่ระดับมาก( 4.49 + 0.50 )และเมื่อวิเคราะห์ตามรายการประเมินพบว่าระดับความ
พึงพอใจต่อการรับการนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง ทุกรายการประเมินอยู่ในระดับ
มาก   
  3.5  ด้านความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน เมื่อวิเคราะห์โดยภาพรวม มีความ
พึงพอใจที่ระดับมาก( 4.47 + 0.51 )และเมื่อวิเคราะห์ตามรายการประเมินพบว่าระดับความพึง
พอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง ทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมาก  
 
๖. อภิปรายผล  
 1. ครูปฐมวัย โรงเรียนดีประจ าต าบล  สพป.นว.2  มีความต้องการในการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีค่าเฉลี่ยความต้องการในการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ด้านความรู้  และทักษะ ในระดับมาก ทั้งนี้
เป็นเพราะครูผู้สอนปฐมวัยส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์
ระดับปฐมวัย  ด้านวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย ซึ่งสอดคล้องกับ วรนาท  รักสกุลไทย นัก
การศึกษาปฐมวัย สมาคมอนุบาลศึกษา กล่าวว่า วิทยาศาสตร์มีความส าคัญจะสอนอย่างไรส าหรับ
เด็กปฐมวัย สิ่งที่ส าคัญท่ีสุด คือ ครูต้องแม่นย าในพัฒนาการของเด็ก เพ่ือที่จะสามารถจัดการเรียนรู้
ได้สอดคล้องกับความสามารถของเด็กและสอดคล้องกับ Kaufman and English  (1992; อ้างถึงใน 



113วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

สุวิมล  ว่องวาณิช.2548 ) กล่าวไว้ว่าความต้องการจ าเป็นเป็นความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันและสิ่งที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นหรือต้องการให้เกิดขึ้น ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ครูปฐมวัย 
โรงเรียนดีประจ าต าบล มีความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชรี   ขันอาสะวะ (2544 ) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัย 
เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ผลการวิจัยพบว่า  ครูมีความต้องการจ าเป็นที่ควรได้รับการพัฒนาด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
และผลที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมอย่างเร่งด่วนมากกว่าด้านทัศนคติและความรู้  โดยสิ่ง
ที่ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือครูควรจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 2. รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบ ประกอบด้วย หลักการของรูปแบบ  วัตถุประสงค์  เนื้อหาการนิเทศ  กระบวนการ
นิเทศ  วิธีการนิเทศและระยะเวลาการนิเทศ   
 จากผลการประเมินคุณภาพรูปแบบโดยการประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ และผลการ
วิเคราะห์รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย  ซึ่งพบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้อง  มีความเหมาะสม มีความ
เป็นได้ในการปฏิบัติ  และมีความเป็นประโยชน์ในระดับมากและมากท่ีสุด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัย
ด าเนินการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังโดยการศึกษาความต้องการในการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ น าผลที่ได้จากการศึกษาความต้องการฯมา
สังเคราะห์ร่วมกับรูปแบบ/กระบวนการนิเทศการสอนของนักคิดและนักการศึกษาในศาสตร์การ
นิเทศท้ังต่างประเทศและประเทศไทย  น ากระบวนการโค้ชทางปัญญาของ Costa and Garmston  
( 2002 ), น ากระบวนการนิเทศแบบเสริมพลังของไพเราะ  พุ่มมั่น (2552 )ประกอบกับแนวคิดการ
จัดการศึกษาส าหรับผู้ใหญ่และสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย มายกร่าง
รูปแบบที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ ตรวจสอบรูปแบบโดยผู้วิจัยจัดประชุมสัมมนาอิง
ผู้เชี่ยวชาญ และให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง โดยการตอบแบบสอบถาม
ประเมินความถูกต้อง  ความเหมาะสม ความเป็นได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศ
แบบเสริมพลัง เพ่ือยืนยันความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นทดลองใช้และประเมินรูปแบบ ซึ่ง
ข้ันตอนด าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดในการวิจัยและพัฒนารูปแบบหรือผลิตภัณฑ์ทาง
การศึกษาของ บุญชม ศรีสะอาด (2535) และรัตนะ  บัวสนธ์ (2552)ที่ได้น าเสนอขั้นตอนการพัฒนา
รูปแบบไว้ ได้แก่ 1. การส ารวจสังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ 2. การออกแบบรูปแบบ
ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 3. การทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์โดยการน าผลิตภัณฑ์นั้นไป
ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย และ4. การประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์ในภาพรวมทั้งหมด นอกจากนี้
ผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับการวิจัยของยุพิน  ยืนยง ( 2553 )ที่ได้วิจัยและพัฒนารูปแบบ
การนิเทศแบบหลากหลายวิธี เพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูเขตการศึกษา 5 
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯโดยใช้กระบวนการศึกษาสภาพความต้องการในการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน
ของครู  การออกแบบรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีและการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธี เพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูเขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑล 
กรุงเทพมหานคร 
 3.  การศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย พบว่า ครูปฐมวัย มีสมรรถนะด้านความรู้  และ
เจตคติต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หลังได้รับการนิเทศแบบเสริมพลัง สูงกว่าก่อนได้รับการ
นิเทศแบบเสริมพลัง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สมรรถนะด้านทักษะหลังได้รับการนิเทศ
แบบเสริมพลังอยู่ในระดับมากที่สุด และครูปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิเทศแบบ
เสริมพลัง  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัยใน
ระดับมากและผู้บริหารโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง ในระดับ
มาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีการก าหนดขอบข่าย 
กระบวนการนิเทศ   การพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติ และความต้องการจ าเป็นของครูปฐมวัย 
ดังนั้น  เมื่อน ารูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง  ไปทดลองใช้ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
ของครูปฐมวัย   ครูปฐมวัยจึงมีความรู้ ทักษะ และเจตคติ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะครูตามแนวคิด
ของ ธัญพร  ชื่นกลิ่น (2553)  ที่กล่าวว่า  การพัฒนาสมรรถนะที่เกิดจากความต้องการของตนเอง
หรือการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการ หรือความคาดหวังตามภารกิจหน้าที่จะท าให้เป้าหมาย
ขององค์กรบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนด นอกจากนี้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นได้ก าหนดกระบวนการนิเทศ  4 ขั้นตอนคือ1)ร่วมวางแผนการนิเทศ   2) ร่วมท าร่วม
พัฒนา   3 ) ร่วมเรียนรู้สู่การแก้ปัญหาและ 4) ร่วมสะท้อนและสรุปผล  โดยใช้หลักการเสริมพลัง
ของ Blasé & Blasé (1994)ร่วมคิด  เสริมก าลังใจในการท างานมีความเข้าใจ  มีส่วนร่วมรับรู้  ผู้
นิเทศรว่มเติมเต็มในลักษณะการลงทุนทุกพ้ืนที่ ทุกโรงเรียนลงในระดับถึงตัวครูผู้รับการนิเทศให้ผู้รับ
การนิเทศมีความมั่นใจในการท างานเกิดสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสรัญธร  ฉันทรวรภาพ ( 2544 )ที่ได้ศึกษาแนวโน้มการนิเทศการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยพบว่า ด้านยุทธศาสตร์ การนิเทศต้องใช้วิธีการส่งเสริมครูให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
มีความเข้าใจเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ในรูปแบบการนิเทศแบบพาท า  ร่วมคิด แนะน า
ช่วยเหลือ  ครูมีความม่ันใจในการท างาน 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง พบว่า ครูปฐมวัย
และผู้บริหาร มีความพึงพอใจโดยรวมต่อรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง อยู่ในระดับมาก  ครู
ปฐมวัยให้ความคิดเห็นว่า รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังช่วยให้ครูปฐมวัยมีความมั่นใจในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น  รู้สึกมีก าลังใจ  มีพลังที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
เกิดความรู้สึกต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังของครู
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ปฐมวัยอาจเนื่องมาจากกระบวนการวิจัยเริ่มต้นจากการศึกษาความต้องการในการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัยที่พบว่า ครูปฐมวัยมีความ
ต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความรู้และทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
ครูปฐมวัยด้วยรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง จึงเป็นการตอบสนองที่ตรงกับความต้องการของครู
ปฐมวัยส่งผลให้ครูปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังในระดับมาก   
สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ของบุคคลที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ ที่ระบุว่าผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อการ
เรียนรู้นั้นสนองตอบต่อความต้องการของตนเอง  สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
( Glatthorn,1990 ) นอกจากนี้การเรียนรู้ของครูปฐมวัยตามรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง เป็น
การเรียนรู้ที่ครูปฐมวัยได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมวางแผนการนิเทศ ร่วมท าร่วมพัฒนา ร่วมเรียนรู้สู่
การแก้ปัญหาและเป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ
สรุปผลด้วยตนเอง  นอกจากนี้ในขั้นตอนของกระบวนการนิเทศขั้นการร่วมวางแผนการนิเทศ มีการ
ด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศแบบเสริมพลังและฝึกทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกลยุทธ์ของการลดพลังต่อต้านตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ 
Chin (1967) ที่กล่าวว่ามนุษย์จะปรับทัศนคติ ค่านิยมและมีความเข้าใจหากได้รับการชี้แจงและให้
ความรู้ที่จ าเป็น ส่งผลให้ผู้รับการนิเทศมีความรู้และทักษะสามารถเลือกวิธีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้  วางแผนด าเนินการและสะท้อนผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจ  การให้
ความรู้และฝึกทักษะที่จ าเป็นในขั้นการร่วมวางแผนช่วยให้ครูปฐมวัยมีความพร้อม เกิดความเชื่อมั่น
และมีความพึงพอใจในรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังรวมทั้งขั้นการร่วมท าร่วมพัฒนา ขั้นร่วม
เรียนรู้สู่การแก้ปัญหา มีการยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศในการพัฒนาการปฏิบัติงานและมีความไว้วางใจต่อกัน  บรรยากาศเหล่านี้ส่งผลให้ผู้รับการ
นิเทศรู้สึกถึงความยืดหยุ่น  มีความปลอดภัยและเกิดแรงจูงใจภายในต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง(Knowles 2008 ) จากที่กล่าวมานั้นผู้บริหารจึงต้องหาแนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลไว้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือจะท าให้องค์กรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
องค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้นี้ ประกอบด้วย กระบวนการนิเทศ ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร
ที่อาจจะเนื่องมาจากการที่บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนามาแล้วแต่ยังขาดความมั่นใจ  ขาดก าลังใจ
หรือขาดทักษะในการน าความรู้ไปปฏิบัติงาน อีกทั้งกระบวนการนิเทศแบบเสริมพลัง ยังได้ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์งานจริงและการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ จึงท า ให้ครูที่ผ่านการ
ทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังได้มีความรู้ทักษะและเจตคติที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง  
เมื่อครูในโรงเรียนมีสมรรถนะเพ่ิมขึ้นจึงท าให้ผู้บริหารโรงเรียนมีความพึงพอใจมาก สอดคล้องกับ
การศึกษาของวชิรา  เครือค าอ้าย (2552) ที่พบว่า ผู้ท าหน้าที่นิเทศและผู้รับการนิเทศรวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการนิเทศท่ีพัฒนาขึ้น 
 



ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑  มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘116

๗. ข้อเสนอแนะ  
 1.ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
  1.1 การน ารูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัยไปใช้ควรมีการศึกษารายละเอียดตามคู่มือการใช้
รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังโดยละเอียด  ทั้งนี้เพราะการก าหนดขอบข่ายและกระบวนการนิเทศ
แบบเสริมพลัง เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ นั้นมีความยืดหยุ่นและ
เป็นไปตามความต้องการจ าเป็นแต่ละคน 
  1.2 การนิเทศแบบเสริมพลังเน้นการร่วมมือทุกขั้นตอน เพราะฉะนั้นเวลาใน
ขั้นตอน  4  ขั้น ควรปรับยืดหยุ่น อาจต้องใช้เวลามากในบางขั้นตอน เช่น ขั้นร่วมเรียนรู้สู่การ
แก้ปัญหา(Co – learning  and  solving  problems)และขั้นร่วมสะท้อนและสรุปผล  (Co - 
Reflect) อาจใช้เวลามาก เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจากร่วมแลกเปลี่ยนจะมีประโยชน์มากหากครูได้แสดง
ความรู้ผ่านประสบการณ์ได้มากที่สุด 
  1.3  ควรมีการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องโดยผู้มีประสบการณ์ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย  เป็นปัจจัยส าคัญในการเสริมสร้างสมรรถนะครูให้บรรลุตาม
เป้าหมาย  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1  ควรมีการวิจัย สร้างพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
  2.2  ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ และเจต
คติต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยจากการใช้รูปแบบนิเทศแบบเสริมพลัง 
  2.3  การวิจัยครั้งนี้  กลุ่มตัวอย่างเป็นครูปฐมวัยในโรงเรียนดีประจ าต าบล 
สพป.นว.2 ซึ่งถือว่าเป็นกรณีศึกษา  ดังนั้นจึงควรท าการวิจัยกับครูปฐมวัยในโรงเรียนทั่วไปและท า
ในสังกัดอ่ืน  เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่กว้างขวางยิ่งขึ้น 
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สันติวีธีสู่วถีีแห่งสันตภิาพ 
Peaceful means to ways of peace 

 

พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ 
 

บทคัดย่อ 
 แนวคิดเรื่องสันติภาพ พบว่า  เป็นความสงบสุขระดับบุคคล ระดับสังคม และระดับโลก  
มองในแง่ภาษาคนคือระดับโลกิยะ ปราศจากสงครามความรุนแรง ในแง่ภาษาธรรม คือ ระดับ
โลกุตระ หมายถึง ความสงบสุขภายในจนกิเลศเบาบาง สันติภาพครอบคลุมไปถึงด้านด้านสังคม 
ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านจิตใจ ลักษณะและที่มาสันติภาพ เกิดจากบริบทการศึกษา 
ปรากฏการณ์ทางสังคมการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ และจาก
ปณิธานหรืออุดมคติของท่าน น ามาศึกษาคิดวิเคราะห์ได้บูรณาการ มีจุดมุ่งหมายของการสอนเรื่อง
สันติภาพ เพื่อให้สังคมโลกมีสันติภาพที่ถาวรและแท้จริงได้ รับผิดชอบต่อความเสื่อมและความเจริญ
ของสังคม  โดยมีเป้าหมายการสอนเรื่องสันติภาพ ๓ ประการ คือ  (๑) ความตระหนักร่วมกันถึง
ความส าคัญของสันติภาพ (๒) ความร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์สันติภาพให้เกิดมีขึ้น และ (๓) 
กระบวนการส่งเสริมศีลธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการสร้างเสริมสันติภาพ ๒ 
แนวทาง คือ แนวทางส่งเสริมสันติภาพในระดับปัจเจกบุคคล และแนวทางส่งเสริมสันติภาพในระดับ
สังคม รวมถึงข้อเสนอการประยุกต์ใช้ ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านศาสนา-ศิลปะ-
วัฒนธรรม  ด้านสังคมการเมืองการปกครอง ด้านวัตถุเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม  เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลหรือมีสันติภาพ 
ค าส าคัญ : วิธีการประยุกต์หลักธรรม, สันติภาพ, การส่งเสริมสันติภาพ 
 

ABSTRACT 
 The concept on peace is found in that; it is the individual, social, and 
global peace and happiness. In terms of human world, it is the worldly level; that 
is, there is no war of violence. In terms of dharma, it is the dharma level; that is, 
the inner happiness with less desire. Peace covers society, politics, economy, and 
mind. The characteristics and origin of peace are from the educational context, 
social and political phenomenon, domestic and foreign economy, and the intention 
or ideology, to be studied, analyzed, and integrated. The aim of teaching on peace 
is to have permanent and real peace in the world, being responsible for the 
degradation and prosperity of society. There are 3 goals of teaching on peace, 

                                                           
 เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่, ต าบนห้วยใหญ่, อ าเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี. 
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including (1) to jointly recognizing the significance of peace, (2) to cooperate 
together in creating peace, and (3) to be the procedure in promoting moral 
seriously and continuously. There are 2 ways of creating peace including the 
individual level and social level, including the suggestion of the application in 
various aspects such as on education, on religion-arts-culture, on society and 
politics and administration, on economy-material-industry, technology, and 
environment to be balanced or to have peace. 
Keywords : ways of applying dharma, peace, promoting peace 
 
 
๑. บทน า 
 จากการวิวัฒนาการของโลกพบว่า โลกมนุษย์ของเรานั้นถือว่าเป็นโลกที่มีความวุ่นวาย
มากที่สุดเนื่องจากมนุษย์มีธรรมชาติที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือการแก่งแย่งแข่งขันหรือการมีความ
ขัดแย้งระหว่างกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งผลจากความขัดแย้งดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็ คือการมี
สงครามคือการเข่นฆ่าและท าร้ายซึ่งกันและกันจนกลายมาเป็นสภาพที่ก่อให้เกิดความทุกข์กับทุกคน
ในสังคมมนุษย์เป็นอย่างมาก จากสภาพการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้มนุษย์พยายามที่จะหาทางระงับ
ความขัดแย้งดังกล่าวให้สงบระงับลง ซึ่งความสงบดังกล่าวนั้นเรียกกันว่า “สันติภาพ” หมายถึง การ
ลดความรุนแรง ลดความโลภ โกรธ หลง ถ้าลดลงได้มากเท่าไรก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ภายนอกมาก
เท่าขึ้น๑ หรือหมายถึง สภาพที่มีแต่ความสงบปราศจากความขัดแย้ง ความรุนแรง มีความยุติธรรม 
และแนวทางต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดความสงบอย่างมีหลักการ และมีเหตุผลรวมทั้งรู้จักสิทธิหน้าที่  มี
วินัยในตนเอง๒ หรือหมายถึง ภาวะที่มีความสงบ มีความสุข ไร้ความขัดแย้ง ก็จะมีสันติภาพ... 
เพราะที่ไหนมีความสงบ มีความสุข นั่นก็คือ ภาวะไร้ความขัดแย้งภาวะที่ท าให้เกิดความสงบสุข”๓ 
ซึ่งจากกรณีดังกล่าวเราจะพบว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์พ่ึงปรารถนามากกว่าการมีสงคราม
เนื่องจากสันติภาพนั้นก่อให้เกิดความสุข ดังนั้น เราจึงจะพบว่าบรรดานักปรัชญาหรือนักปราชญ์
ทั้งหลายต่างก็พยายามที่จะให้ค าจ ากัดความและพยายามเสนอแนวทางที่จะก่อให้เกิดสันติภาพขึ้น
ในสังคมและในส่วนของศาสนาต่างๆ โดยส่วนมากนั้นล้วนมีหลักธรรมที่มุ่งสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น
ในสงคมไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ฮินดูเป็นต้นต่างก็มีหลักการที่มุ่งถึงการ
สร้างสันติให้เกิดขึ้นในสังคมโดยมาก ซึ่งศาสนาต่างๆในโลกนั้นถือว่าเป็นสถาบันที่เป็นที่หวังของ
มนุษย์ในการที่จะสร้างสันติให้เกิดขึ้นในสังคม ดังที่เราจะพบว่าศาสนาต่างๆ ได้มีนักคิดที่เป็นศาสน
                                                           

๑ สุลักษณ์ ศิวรักษ์, แนวคิดเร่ืองสันติภาพในสังคมไทย, (กรุงเทพฯ: วิคตอรี่เพาเวอร์พอยท์.๒๕๓๐),                    
หน้า ๓. 

๒ ปิ่น  มุทุกันต์. ประมวลศัพท์ ๖ ศาสนา. (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์บริษัทสารมวลชน.๒๕๓๔) หน้า ๓๑๙. 
๓ ประเวศ วะสี. สู่สันติเสรี. (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง ๒๕๓๘) หน้า ๗. 
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ทายาทของแต่ละศาสนาได้พยายามที่จะเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมอยู่
ตลอดเวลาทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะสร้างความเข้าใจในเรื่องสันติภาพให้เกิดขึ้นกับคนในสังคมอันจะเป็นผลต่อ
การปลุกเร้าจิตใจมนุษย์ในสังคมให้เห็นความส าคัญของสันติภาพและร่วมกันสร้างสันติภาพให้
เกิดข้ึนในโลก 
 
๒. แนวคิดเรื่องสันติภาพ 
 ๒.๑ ความหมายสันติภาพ 
 ค าว่า “สันติภาพ” หมายถึง  การที่มนุษย์ทุกคนมีมนุษยธรรม กล่าวคือ ธรรมะที่ท าให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์๔ หมายถึง การมีศีลธรรมในทุกๆ กิจกรรมที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องในสังคมทั้ง
ด้านการศึกษา ด้านการเมือง และด้านเศรษฐกิจ ด้านการพูด ท า และคิดในทางที่เป็นไปเพ่ือความ
ปกติสุขของสังคม ดังค าแปลประการนึ่งของค าว่า “ศีลธรรม”แปลวา สิ่งที่ท าความปกติ มีศีลธรรมก็
คือมีสิ่งที่ท าความปรกติ คือมีการกระท า การพูด และการคิดที่เป็นไปเพ่ือความเป็นปรกติ ปรกติคือ
ไม่เกิดปัญหาโกลาหลวุ่นวายวิกฤตการณ์ใด ๆ มันก็คือสันติภาพ มีการกระท าชนิดที่เป็นไปเพ่ือความ
สงบสุขหรือสันติภาพ๕ นอกจากนี้ ค าว่า “สันติภาพ” ยังหมายถึง การมีมิตรภาพสูงสุดต่อกันและกัน 
เริ่มต้นจากมนุษย์ในส่วนที่เป็นปัจเจกบุคคลแล้วจึงค่อยๆ ขยายออกไปเป็นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
ซึ่งมีมนุษยธรรมสมบูรณ์ด้วยกัน ท าให้มีมิตรภาพสูงสุดคือความเป็นเพ่ือนระหว่างกันโดยถือหลัก
ความเป็นจริงตามธรรมชาติว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นเพ่ือนเกิด เพ่ือนแก เพ่ือนเจ็บ เพ่ือนตาย ด้วยกัน
ทั้งหมดท้ังสิ้น และการมีมิตรภาพสูงสุดนี้ ท่านกล่าวว่าสามารถขยายออกไปเป็นมิตรภาพระหว่างคน
กับสัตว์ คนกับต้นไม้ ซึ่งจะท าให้ไม่มีการเบียดเบียนกัน ดังนั้น การมีมิตรภาพต่อกันและกันท าให้อยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมโลก ซึ่งเริ่มต้นจากมนุษย์แต่ละบุคคลเป็นพ้ืนฐานแล้วขยายไปสู่มนุษย์
กับมนุษย์  มนุษย์กับสัตว์และต้นไม้ ในที่สุดก็ขยายเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นกลุ่มหรือประเทศ 
หลายๆ ประเทศเป็นสังคมโลก เป็นสันติภาพเล็กๆ น้อยๆ ก็เป็นของคนแต่ละคน แต่อย่าลืมว่าของ
ใหญ่ก็เกิดจากของน้อยของเล็กประกอบกันข้ึน๖ 
 ๒.๒ ลักษณะที่มาและแนวคิดเรื่องสันติภาพ 
 ลักษณะที่มาและแนวคิดเรื่องสันติภาพมาจากการศึกษา และจากปรากฏการณ์ต่างๆ 
ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑) การศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ การศึกษาด้านนอกกับการศึกษาด้านใน 
รายละเอียดดังนี้ ได้แก่ (๑) การศึกษาด้านนอก หมายถึง การศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งไม่
เกี่ยวกับการฝึกหัดอบรมภายในจิตใจ เพ่ือสนองความอยากรู้หรือแก้ความสงสัยของตนเอง ที
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาดังนี้ ได้แก่ (๑) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเผยแผ่ธรรมะ (๒) เพ่ือให้มี

                                                           
๔ พุทธทาสภิกขุ, สันติภาพของโลก, (ไชยา : ธรรมทางมูลนิธิ ๒๕๓๑), หน้า ๘๓ 
๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๐๐. 
๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๐. 
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ความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น (๓) เพ่ือเปรียบเทียบกับพระพุทธศาสนา (๔) เพ่ือความ
เข้าใจระหว่างศาสนา๗ ท าให้การเสนอแนวคิดของท่านเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม มีลักษณะร่วมสมัยและเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในสังคมที่ติดตามผลงาน
ของท่าน (๒) การศึกษาด้านใน หมายถึง การศึกษาด้วยการน าความรู้ที่ท่านได้มาจากการศึกษา
ค้นคว้าอย่างจริงจังจากพระไตรปิฎกมาใช้ปฏิบัติในชีวิตอย่างทุ่มเทเพ่ือขัดเกลาจิตใจตามหลักศีล 
สมาธิ และปัญญา๘ โดยอาศัยการค้นคว้าจากการศึกษาพระไตรปิฎก ค้นคว้าเรื่องสมาธิวิปัสสนาจาก
พระไตรปิฎกโดยตรง  มันก็เป็นสิ่งที่ท ากันมาก ได้ผลมาก เพราะมันต้องเอาความหมายในตัวหนังสือ
มาท าการเพ่งหาความจริง๙ นั้นเอง 
 ๒) ปรากฏการณ์ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ดังนี้ ได้แก่  
 ๒.๑) ปรากฏการณ์ทางสังคม กล่าวคือ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการ
ปกครอง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ สังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด จากเดิมที่เป็นสังคม
เกษตรกรรมด ารงชีวิตอย่างพอมีพอกิน และมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นต้นก าเนิดภูมิ
ปัญญาทางการเมืองและทางเศรษฐกิจแบบไทยที่กอตัวมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย๑๐ กลับถูกแนวคิดทาง
การเมืองและเศรษฐกิจจากตะวันตกเข้ามามีบทบาทแทน สังคมไทยจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปหลาย
ประการ ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ คือ มีการเลิกระบบขุนนางแบบศักดินา การแต่งตั้งขุนนาง
ให้เป็นสมเด็จเจ้าพระยา เจ้าพระยา พระยา พระ หลวง ขุน ได้ถูกยกเลิก มีการเน้นเรื่องความเสมอ
ภาคของประชาชน สิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญ เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนทั่วไปมาก
ยิ่งขึ้น มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เพ่ือฝึกฝนข้าราชการ
และเพ่ือเสริมสร้างประชาธิปไตยสองปีหลังการปฏิวัติ ๑๑ ต่อมาปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๑๓ คือการเพ่ิมจ านวนประชากร ใน
ระยะ ๑๐ ปีนี้ประชากรเพ่ิมปีละหนึ่งล้านคนจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น ๑๐ ล้านคนในปี ๒๕๑๓ 
หรือร้อยละ ๓๘.๔ และเท่ากับเพ่ิมปีละหนึ่งล้านคนจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น ๑๐ ล้านคนนี้จะดูแต่
ปริมาณไม่ได้ เพราะมีผลกระทบในทางสังคมด้วย เช่น การท าให้เกิดชุมชน เนื่องจากมีการย้ายถิ่น
จากชนบทไปสู่ตัวเมือง รวมทั้งการเกิดกลุ่มอาชีพต่างๆ เพราะความเจริญและความจ าเป็นทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนั้น ยังเกิดชนชั้นกลางทางเศรษฐกิจ ผู้ ใช้แรงงานรวมทั้งช่างที่จบจาก

                                                           
๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑๘-๔๑๙. 
๘ พระไพศาล  วิสาโล และคณะ,  ธรรมโฆษณ์ มรดกธรรมพุทธทาสภิกขุ, (กรุงเทพมหานคร : กลุ่มเสขิย

ธรรม,๒๕๔๗), หน้า ๔๓. 
๙ พุทธทาสภิกขุ, เล่าไว้ในวัยสนธยา : อัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร 

: ส านักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๖), หน้า ๒๒-๒๓.หน้า ๔๘๕. 
๑๐ ส.ศิวรักษ์, อิทธิพลพุทธทาสต่อสังคม, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา, 

๒๕๓๓),หน้า ๑-๓๒. 
๑๑ ลิขิต  ธีรเวคิน,ศ.ดร., วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย ,พิมพ์ครั้งที่ ๙,(กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๔๖),หน้า ๑๓๘. 
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สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งหมดนี้มีส่วนผลักดันให้เกิดการลุกฮือของประชาชน เมื่อ ๑๔ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๖๑๒ ท าให้สังคมไทยค่อยๆ เปลี่ยนแหลงมาตามล าดับจากสังคมเกษตรกรรม กลายเป็น
สังคมแบบผสมระหว่างเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรม ต่อมาขนาดของสังคมอุตสาหกรรมก็ขยาย
ออกไปตามจังหวัดต่างๆ ท าให้สังคมไทยทั่วประเทศไหลไปตามกระแสเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีที่
ครอบง าสังคมไทยและสังคมโลกอยู่ ในขณะที่ขนาดของสังคมเกษตรกรรมกลับหดหายเหลือน้อยลง 
ทางเลือกไหมในสังคมส าหรับเกษตรกรชาวไร่ชาวนามีไม่มากนัก นอกจากเกินเข้าสู่ระบบ
ตลาดแรงงานในสังคมอุตสาหกรรม เพราะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐมุ่งพัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรมเป็นหลัก เพ่ือให้สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพมั่นคง แม้จะประกฎว่ามี
สิ่งต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยเจริญขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งศีลธรรมในสังคมไทยกลับเสื่อมโทรมและ
จิตใจของมนุษย์ก็ตกต่ าลงตกเป็นทาสของวัตถุ อีกทั้งยังเกิดปัญหาทางสังคมมากมาย คือ ปัญหายา
เสพติด ปัญหาโสเภณี ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาการคอร์รัปชั่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
เป็นต้น  
 ๒.๒) ปรากฎการณ์ทางการเมือง แบ่งเป็น ๒  ส่วน คือ การเมืองภายในประเทศกับ
การเมืองภายนอกประเทศ กล่าวคือ ส่วนที่ ๑ ปรากฏการณ์การเมืองภายในประเทศ ในวันที่ ๒๔  
มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้กฎหมาย ด้วย
การยึดอ านาจการปกครองโดยคณะราษฎร โดยการน าของพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์  
พหลโยธิน) หัวหน้าคณะราษฎร และหลวงประดิษฐ์มนูธรรม(ปรีดี  พนมยงค์) หัวหน้าฝ่ายพลเรือน 
อันกอปรด้ ว ยทหารบก  ทหา ร เ รื อ  พล เ รื อน  เป็ นการ สิ้ น สุ ดซึ่ ง อ าน าจตามระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์และเริ่มการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย๑๓ ในปีพ.ศ. ๒๔๗๕ มาไม่นาน
ก็เกิดเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองหลายเหตุการณ์ กล่าวคือ ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็น
นายกรัฐมนตรี เกิดวิกฤตการณ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๔๘๒-๒๔๘๘) จอมพล ป. ตัดสินใจ
ร่วมกับญี่ปุ่นประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างใหญ่
หลวงและท าให้ต้องเสียต าแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากสงครามสิ้นสุดลง๑๔ ต่อมาการเมืองไทยก็เข้า
สู่ระบอบเผด็จการจากอ านาจนิยม เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ เข้ามามีอ านาจทางการเมืองการ
ปกครองและได้เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๖ 
 หลังจากมรณกรรมของจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ จึงเร่ิมต้นการเมืองแบบ “ประชาธิปไตย
ครึ่งใบ” คือ นายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร๑๕ จอมพลถนอม กิตติขจร ก็ได้
                                                           

๑๒ เร่ืองเดียวกัน,หน้า ๑๘๖. 
๑๓ สัมผัส  พึ่งประเดิษฐ์, “การอภิวัฒน์ ๒๔  มิถุนายน ๒๔๗๕  ถึงรัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐,” ใน 

คือวิญญาณเสรี ปรีดี พนมยงค์, จัดท าโดย คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าหนังสือท่ีระลึกงานฉลอง ๑๐๐ ปี รัฐบุรุษ
อาวุโสนายปรีดี พนมยงค์(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๔๓), หน้า ๑๑๐. 

๑๔ ลิขิต ธีรเวคิน,ศ.ดร.,วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย,หน้า ๑๔๐-๑๔๑. 
๑๕ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๘๐. 
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ข้ึนสืบทอดอ านาทางการเมืองแทน จนเกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ หรือเรียกว่า “วัน
มหาวิปโยค” ซึ่งมีการชุมนุมประท้วงรัฐบาลเผด็จการทหารโดยประชาชนและนักศึกษาจ านวนแสนๆ 
และเกิดเหตุการณ์นองเลือดขึ้น ในที่สุดจอมพลถนอม กิตติขจร ต้องลาออกและเดินทางออกนอก
ประเทศ เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการเปิดประวัติศาสตร์บทใหม่
ทางการเมืองไทยในยุคหลังการเปลี่ยนแปลง ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕๑๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสัญญา  ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี จนการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงได้มีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
แม้ว่าระบอบประชาธิปไตยจะหวนกลับมาอีกครั้ง แต่การเมืองไทยก็ยังไม่มั่นคง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 
ปราโมช ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่ หลังจากบริหารประเทศไปได้ไม่นานก็ได้ประกาศยุบ
สภาเพ่ือให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง ท าให้ได้รัฐบาลชุดใหม่ที่มี ม.ร.ว. เสนีย์ 
ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหารประเทสอยุนกระท่ังเกิดเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
เนื่องจากระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๙ เป็นช่วงที่กระแสความคิดทางการเมืองแตกแยกแบ่งเป็น ๒ 
ฝ่าย คือ ฝ่ายซ้าย คือ กลุ่มที่นิยมสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่ก่อตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๔๘๕ กับฝ่ายขวาที่สนับสนุนเสรีนิยมประชาธิปไตย ในที่สุดก็เกิดความขัดแย้งขึ้น 
 ส่วนที่ ๒ ปรากฏการณ์ทางการเมืองภายนอกประเทศ การเมืองระหว่างประเทศใน
ระดับโลกเกิดวิกฤตการณ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลงในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ แต่สังคม
โลกก็กลับเกิดครามความรูปแบบใหม่ข้ึนคือ สงครามความขัดแย้งทางความคิดอุดมการณ์ทาง
การเมืองระหว่างค่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่มีสภาพโซเวียตเป็นแกนน า กับค่ายเสรีนิยม
ประชาธิปไตยที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนน าซึ่งเรียกวันว่า “สงครามเย็น” (พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๓๔) 
ขยายครอบคลุมไปทั่วโลกท าให้สหประชาชาติ (UN)ที่ก่อตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อ
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ถูกวิจารณ์ว่าไม่สามารถจัดการสังคมโลกให้มีสันติภาพได้อย่าง
แท้จริง องค์การสหประชาชาติที่จัดขึ้น มนุษย์จัดขึ้นว่าจะช่วยรักษาความถูกต้อง ความเป็นธรรม 
หรือจะข่มขี่ป้องกันคนอันธพาล ประเทศอันธพาล เพ่ือให้โบกมีสันติภาพนั่นแหละ ก็ท าอะไรไม่ได้ 
องค์การสันติภาพช่วยกันจัดตั้งขึ้นแล้วก็ท าอะไรได้ บังคับใครก็ไม่ได้  ได้แต่ไกล่เกลี่ยๆ ก็ไกล่เกลี่ย
แล้วไกล่เกลี่ยอีก ขอไปทีๆมีลักษณะอาการเหมือนกับนั่งจับปูใส่กระด้ง คือไม่สิ้นสุด๑๗ อย่างไรก็ตาม 
ในปัจจุบันวิกฤตการณ์สงครามเย็นทางการเมืองในสังคมโลกก็ได้ยุติลงแล้ว เพราะสหภาพโซเวียตซึ่ง
เป็นผู้น าฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ได้ล่มสลายลง และสหรัฐอเมริกาผู้น าเสรีนิยมประชาธิปไตยก็ได้
ก้าวขึ้นเป็นผู้น าโลกที่แท้จริงแต่เพียงผู้เดียว แต่การขัดแย้ง ต่อสู้ และสงคราม ที่เนื่องจากปัญหา
ความแตกต่างทางด้านพงศ์เผ่าเหล่ากอชาติพันธุ์ และลัทธิศาสนา ซึ่งเป็นปัญหาด้านทิฏฐิอีกแบบ
หนึ่ง ก็เริ่มปรากฏขึ้นทันที๑๘จากเหตุการณ์ส าคัญๆ ที่เกิดขึ้นทางกาเมืองทั้งภายในประเทศและ
                                                           

๑๖ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๙๔. 
๑๗ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๖๒. 
๑๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), มองสันติภาพโลกผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม,๒๕๔๒), หน้า ๑๒๖-๑๒๗. 
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ภายนอกประเทศดังที่กล่าวมาข้างต้น ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก
สังคมไทยและสังคมโลกที่ท่านด ารงชีวิตอยู่ผ่านสื่อมวลชนคือหนังสือพิมพ์และวิทยุ การได้รับรู้ถึง
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ผิดปกติและวุ่นวายจึงเป็นการก่อรูปแนวคิดเรื่อง
สันติภาพอันเป็นภาวะที่ตรงกันข้ามขึ้น เป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาการขาดสันติภาพแม้ในทางการเมือง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไข
ปัญหาและสร้างสรรค์สังคมให้มีสันติภาพอย่างแท้จริง 
 ๒.๓) ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ค าว่า “เศรษฐกิจ” คือ การท าสิ่งที่ไม่มีค่าให้
มีค่าที่สุด หรือสิ่งที่มีค่าน้อยให้มีค่ามากที่สุด ท าอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจบริสุทธิ์อาจ
แก้ปัญหาของมนุษย์ทุกคนได้ พระพุทธเจ้าท าอย่างนี้จึงถือว่าท่านเป็นนักเศรษฐกิจ เมื่อเราพูดว่า 
เศรษฐกิจบริสุทธิ์ เราหมายถึงเศรษฐกิจที่แก้ปัญหาทางโลกได้ เดี๋ยวนี้โลกมีแต่เศรษฐกิจคดโกง ใช้
เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือเพ่ือเอาเปรียบผู้อ่ืนมาเพ่ิมประโยชน์ของตน นี่เป็นเศรษฐกิจคดโกง ขอให้เรา
พูดถึงเศรษฐกิจบริสุทธิ์ตามหลักของพระธรรม ซึ่งเราจะเรียกว่า “ธัมมิกเศรษฐกิจ” หรือ “ธัมมิก
เศรษฐศาสตร์” ก็ได้๑๙ ท าให้ประเทศไทยเร่ิมประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่อยมา ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปทั้งสิ้น ๗ ฉบับด้วยกัน ดังที่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ได้สรุปดังนี้๒๐  
 แผนฯ (พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๐๙) รัฐบาลได้วางแผนพัฒนาฯ ออกเป็น๒ ระยะด้วยกัน 
ระยะแรก ระหว่างปี ๒๕๐๔-๒๕๐๖ ระยะที่ ๒ ระหว่างปี ๒๕๐๗-๒๕๐๙ เนื่องจากรัฐบาลตระหนัก
ดีว่า การจัดท าโครงการและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในระยะแรก ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อม ซึ่ง
ในช่วงแผนฯ1 จะเน้นการสร้างบริการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ชลประทาน และการพลังงาน ผลการพัฒนาตามแผนฯ1ประสบความส าเร็จเกินเป้าหมาย เนื่องจาก
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยปีละ ๘.๑ต่อปี โดยในระแรกของแผนฯ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๗.๒ 
ต่อปี สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ ๕ ต่อปี ส่วนในระยะที่ ๒ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๘.๙ ต่อปี สูง
กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ ๖ ต่อปี 
 แผนฯ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๐ – ๒๕๑๔ ) เน้นการเร่งรัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินต่อเนื่องจากแผน๑ แต่เริ่มให้ความส าคัญต่อการกระจาย
ผลการพัฒนามากข้ึน ในช่วงแผนฯ ๒ ภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนในทางเศรษฐกิจมากว่าแผนฯ 
๑ กล่าวคือ ในระยะต้นแผนฯ (พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๒) เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วเฉลี่ยร้อยละ 
๘ ต่อปี เนื่องจากการผลิตที่ส าคัญ คือ การเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมในอัตราสูง รวมทั้งมีการ
ลงทุนจากต่างประเทศ และรายจ่ายทางทหารของสหรัฐอเมริกาในไทยเพ่ิมขึ้น แต่ปลายแผนฯ (พ.ศ. 
๒๕๑๓-๒๕๑๔) เศรษฐกิจไทยขยายตัวช้าลง จนถึงขึ้นภาวะเศรษฐกิจรัดตัวเป็นคร้ังแรก หลังจาก
                                                           

๑๙ พุทธทาสภิกขุ, “ธัมมิกเศรษฐศาสตร์.” ใน  ธัมมิกเศรษฐศาสตร์ :  ปรัชญาเศรษฐศาสตร์สังคมของ
ชาวพุทธ. จัดพิมพ์โดย ปรีชา  ปี่ยมพงศ์สานต์   (กรุงเทพมหานคร : กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมือง สถาบันวิจัย
สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๓๑), หน้า ๑-๒. 

๒๐ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๒๘-๑๕๙. 
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ขยายตัวติดต่อกันมากกว่า ๑๐ ปี ในช่วงแผนฯ ๒ มีกรขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ ๗.๙ ต่อปี 
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ ๘.๕ ต่อปี 
 แผนฯ ๓ (แ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙) ปรับทิศทางการพัฒนาประเทศใหม่ โดยเน้นการพัฒนา
ด้านสังคมมากว่าพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการเพ่ิมของประชากร และขยายการศึกษา
ให้กว้างขวางขึ้น แต่ยังมุ่งกระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการักษาเสถียรภาพทางการ
เงินของประเทศ โดยการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกแทน
การน าเข้า รวมทั้งการกระจายรายได้ แผลการพัฒนาในช่วงแผ่นฯ ๓ มีการขยายตังทางเศรษฐกิจ
เฉลี่ยร้อยละ ๗ ต่อปี เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 แผนฯ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔) มุ่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มั่นคงในช่วง ๒ ปีแรกของการพัฒนา และแก้ไขปัญหาขึ้นพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมุ่งสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ภายใต้พ้ืนฐานความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศ โดยเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในฐานะของบุคคลของทางเศรษฐกิจให้น้อยลงและสร้าง
สวัสดิการทางสังคมแก่คนส่วนใหญ่มากกว่าการเน้นถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผลการพัฒนา
ในช่วงแผนฯ ๔ ท าให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๗.๑ ต่อปี สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 
๗ ต่อปี 
 แผนฯ ๕ (.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) ปรับแนวนโยบายพัฒนาประเทศ “แนวใหม่” โดยมีทั้ง
แผนรับ คือ แผนแก้ปัญหา และแผนรุก คือ ริเริ่มแผนพัฒนา เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจ 
จึงแตกต่างจากเดิม คือ เป็นแผนที่ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก เน้นการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของ
ประเทศเป็นพิเศษ โดยปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ และยอมให้การขยายตัวของเศรษฐกิจ
ชะลอตัวบ้าง นอกจากนี้ ยังเน้น “ความสมดุล” ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ โดยมุ่ง
การกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาพ เน้นการแก้ปัญหาความยากจนในชนบทล้าหลัง 
รวมทั้งการแปลงแผนไปสู่ภาคปฏิบัติให้ได้ผลต่อประชาชนอย่างจริงจัง และเน้นบทบาทและระดม
ความร่วมมือจากเอกชน ผลการพัฒนาในช่วงแผนฯ ๕ ท าให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕.๙ ต่อ
ปี ผลการพัฒนาในช่วงแผนฯ ๕ ท าให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕.๙ ต่อปี ต่ ากว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ร้อยละ ๖.๖ ต่อปี 
 แผนฯ ๖ (พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๔) จัดท าเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงแผนฯ ๕ ซึ่งมีปัญหา
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงิน เงินออมขาดแคลน โครงสร้างการผลิตอ่อนแอเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความไม่สมดุลในตลาดแรงสานแผนฯ๖ จึงมีสาระส าคัญ ๒ 
ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจกับด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจมุ่งรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้
สามารถรองรับก าลังงาน และมีการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันมากขึ้นรวมทั้งท าให้เกิดเสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้านสังคม เน้นการพัฒนาคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร และเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดี 
 ความแตกต่างของแผนฯ ๖ กับแผนฯ ฉบับก่อนๆ คือให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับ
คุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิต การบริหารงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งคุณภาพ
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ทรัพยากรมนุษย์ จึงส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงแผนฯ ๖ มีอัตราการเจริญเติบโตและมีระดับ
การลงทุนสูงเป็นประวัติการณ์ อีกท้ังภาวะเศรษฐกิจในต่างประเทศช่วงนั้นเอ้ืออ านวยด้วย กล่าวคือ 
ราคาน้ ามันตลาดโลกลดลงอย่างรวดเร็ว อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกทรงตัวในระดับต่ าประเทศ
อุตสาหกรรมมีเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การส่งออกของไทยจึงกระเตื้อนอย่างเห็นได้ชัด ผล
การพัฒนาในช่วงแผนฯ ๖ ท าให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑๐.๙ ต่อปี สูงกว่าเป้าหมายที่
ปรับปรุงแล้ว คือ ร้อยละ ๘.๔ต่อปี โดยเศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงที่สุดในปี ๒๕๓๑ คือร้อยละ ๑๓.๓ 
ต่อปี นับว่าสูงเป็นประวัติการณ์ในรอบ ๒๕ ปีที่ผ่านมา 
 แผนฯ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙) เน้นให้มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงปริมาณและคุณภาพ แผนฯ ๗ มีเป้าหมายให้เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 
๘.๒ ต่อปี และผลของการพัฒนาตามแผนฯ ท าให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๘.๑ ต่อปี ต่ ากว่า
เป้าหมายเพียงเล็กน้อย 
 จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่แผนฯ ๑-๗ จะมีปัญหาทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่องกันมาโดยตลอด ทั้งๆ ที่ประเทศไทยพยายามพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ตามแผนฯ 
เนื่องจากระบบเศรษฐกิจที่มนุษย์ใช้กันอยู่นั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง เศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศไทยเองและในสังคมโลกจึงมีลักษณะผันผวนขึ้นๆ ลงๆ ตามวัฏจักรทางเศรษฐกิจ สังคม
ยังคงมีปัญหาความยากจนอดอยาก อีกท้ังช่องว่างระหว่างคนร่ ารวยกับคนจนก็ห่างกันมากข้ึน  
 ๒.๓ จุดมุ่งหมายของการสอนเรื่องสันติภาพ 
 ๒.๓.๑ การตระหนักถึงความส าคัญของสันติภาพ กล่าวคือ การเกิดขึ้นขององค์การ
ระหว่างประเทศในระดับโลกคือสหประชาชาติ เนื่องจากความปรารถนาให้โลกมีสันติภาพและด ารง
รักษาไว้ซึ่งสันติภาพ ตรงกันข้ามกับวิกฤตการณ์ต่างๆ โดยเนื้อแท้แล้วมิใช่ภาวะที่มนุษย์ปรารถนา 
แต่มนุษย์กลับมีส่วนท าให้สังคมโลกเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ โลกนี้เต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ ความยุ่งยาก
ล าบากอันไม่น่าปรารถนา จะเรียกว่า วิกฤตการณ์ ตรงกันข้ามกับสันติภาพ โลกมีความกลัว เป็นอยู่
ด้วยความกลัวเพราะมีสิ่งที่ท าให้เกิดความกลัวหรือน่ากลัวมากขึ้น แล้วมันก็เกิดความวิตกกังวล วิตก
กังวลไว้ใจไม่ได้ตามมา มันมีความวิตกกังวลไปเสียทุกอย่าง ยิ่งเห็นอะไรก้าวหน้า แล้วมันก็ยิ่งชวนให้
วิตกกังวล๒๑ การที่จะบรรเทาวิกฤตการณ์ต่างๆ ให้น้อยลงจนหมดสิ้น ดังนั้น ความส าคัญกับเรื่อง
สันติภาพมากยิ่งขึ้น โดยการหันมาพิจารณาปรึกษาหารือกันว่าจะท าอย่างไร เพ่ือให้สังคมโลกเกิด
สันติภาพที่ถาวรและแท้จริงสามารถหลุดพ้นไปจากวิกฤตการณ์อันไม่พึงปรารถนาต่างๆ ได้ ดังที่ท่าน
กล่าวไว้ว่า “โลกมันไร้สันติภาพมากขึ้น ๆ จนเราจะต้องพิจารณากันแล้ว คือต้องมาพูกัน พิจารณา
กัน ปรึกษาหารือกัน จะประพฤติกระท าอย่างไรดี จึงจะรอดไปจากอันตราย”๒๒ เนื่องจากสันติภาพ
ตามแนวคิดของท่านมีความส าคัญต่อชีวิตทุกชีวิต ตลอดถึงโลกและจักรวาล ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า 

                                                           
๒๑  พุทธทาสภิกขุ, สันติภาพของโลก, หน้า ๗. 
๒๒  เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐. 
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“ถ้าทุกๆ โลกมีสันติภาพ สากลจักวาลก็มีสันติภาพไม่ว่าจะในระดับไหน ล้วนแต่ต้องการ
สันติภาพ”๒๓ 
 ๒.๓.๒ ความร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์สันติภาพ กล่าวคือ ในสังคมโลกไม่สามารถ
เกิดข้ึนได้ด้วยการกระท าของบุคคลเพียงคนเดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากมนุษย์ทุกคน
ในโลก โดยวิธีใดกันแล้วก็หมายความว่าต้องช่วยกันท าถึงกับว่าช่วยกันท าพร้อมกันทั้งโลก ถ้า
ต้องการให้โลกนี้มีสันติสุขหรือสันติภาพ ก็ต้องช่วยกันทั้งโลก เพราะว่าโลกนี้มันประกอบด้วยบุคคล
คนหนึ่งๆ คนหนึ่งๆ ท าอย่างไรรวมกันแล้ว โลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้น เราจึงเหมือนกับว่าช่วยกันสร้าง
โลก จึงต้องใช้ค าว่า “กัน” ช่วยกันกระท าโดยวิธีใดกัน ต้องท าร่วมกัน ต้องได้รับประโยชน์ร่วมกัน๒๔ 
ดังนั้น สันติภาพซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายประการหนึ่งของการสอนเรื่องสันติภาพนี้  จะเกิดขึ้นได้
จ าเป็นต้องอาศัยการช่วยกันปรับปรุงจิตใจของมนุษย์แต่ละคนให้ดีให้ถูกต้อง ด้วยการเริ่มต้นจาก
จิตใจของปัจเจกบุคคลแต่ละคนก่อน ท าให้เกิดสันติภาพแท้จริงจะมีได้ต่อเมื่อมันมีความถูกต้อง
ในทางจิตใจ รักกันได้ จนแมวรักกันได้กับหนูนั่นแหละคือสันติภาพที่แท้จริง เสือรักกันได้กับกวาง 
สิงโตรักกันได้กับแพะกับแกะ เมื่อนั้นแหละมันจึงจะเป็นสันติภาพที่แท้จริง มันเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจทั้งนั้น แล้วก็เป็นจิตที่ถูกต้องและบังคั บได้ มันก็ไม่สร้าง
วิกฤตการณ์ใดๆ ขึ้น มันก็เป็นปัจจัยแก่สันติภาพถาวร๒๕ ในการปรับปรุงจิตใจของบุคคลแต่ละคน
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์สันติภาพ  
 ๒.๓.๓ การส่งเสริมศีลธรรม กล่าวคือ การส่งเสริมศีลธรรมในการสอนเรื่องสันติภาพนี้ 
เพ่ือให้มนุษยชาติสร้างเหตุที่จะท าให้สังคมโลกเกิดผลคือสันติภาพที่ถาวร ด้วยการที่มนุษย์มีศีลธรรม
ทางกายวาจาคือ กายวาจาปกติไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ศีลธรรมทางจิตคือจิตปกติมีสมาธิ ตั้งมั่นไม่
หวั่นไหว และศีลธรรมทางทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ถูกต้อง๒๖ เราควรเริ่มต้นตั้งแต่ระดับเยาวชนหนุ่ม
สาว ดังค าพูดที่ท่านให้เขียนติดประกาศไว้ด้านหน้าศาลาธรรมโฆษณ์ก่อนจะมรณภาพว่า “ศีลธรรม
ของยุวชนคือสันติภาพของโลก” เพราะว่าเยาวชนคือผู้สร้างโลกของเราในอนาคต๒๗ เพราะว่าสังคม
โลกเกิดมาจกบุคคลแต่ละคนมารวมกัน๒๘ กระนั้นก็ตาม มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการสันติภาพ 
ต้องการด ารงชีวิตอยู่อย่างสงบสุข แต่การที่จะได้สันติภาพมาก็ต้องสร้างเหตุแห่งสันติภาพให้เกิดขึ้น
นั่นก็คือ ต้องท าให้ธรรมะปรากฏในจิตใจของมนุษย์ทุกคนในโลกครบถ้วนทั้ง ๔ กล่าวคือ มนุษย์ต้อง
รู้ว่าร่างกายและจิตใจเป็นธรรมชาติ มนุษย์ต้องรู้จักกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ผลที่เกิดขึ้นมาก็คือความ

                                                           
๒๓  เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒. 
๒๔ พุทธทาสภิกขุ, เทคนิคของการมีธรรมะ, พิมพ์ครั้งที่ ๒,(สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๖),                  

หน้า ๑๔. 
๒๕ พุทธทาสภิกขุ, สันติภาพของโลก, หน้า ๒๘๐. 
๒๖ พุทธทาสภิกขุ,ศีลธรรมกับมนุษยโลก, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิ,๒๕๓๘), หน้า 

๑๒-๑๓. 
๒๗ พุทธทาสภิกขุ, เยาวชนกับศีลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (สุราษฎร์ธานี :ธรรมทานมูลนิธิ,๒๕๓๗),หน้า ๔. 
๒๘ พุทธทาสภิกขุ, เทคนิคของการมีธรรมะ, หน้า ๕๐. 
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สงบสุข ซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่มนุษย์ช่วยกันสร้างขึ้นมา๒๙ แม้ว่าสันติภาพจะเป็นสภาวะที่มนุษย์และ
สังคมต้องการ แต่ว่าสังคมของมนุษย์มีระบบต่าง ๆ ที่คอยขับเคลื่อนสังคมให้เจริญขึ้นหรือเสื่อมลงซึ่ง
มีลักษณะหมุนเวียนสลับกันไปเป็นวัฏฏะ เช่น ระบบเศรษฐกิจ ระบบการอยู่ร่วมกัน ระบบการเมือง 
ระบบการปกครอง ระบบการศึกษา เป็นต้น เมื่อมนุษย์มีความถูกต้องแล้ว สังคมซึ่งมีระบบต่าง ๆ 
เหล่านี้คอยขันเคลื่อนอยู่ก็จะต้องมีธรรมะคือความถูกต้องด้วย ๓๐ เนื่องจากสังคมโลกจ าเป็นต้องมี
ธรรมะเป็นเครื่องประคับประคองให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องหรือทางที่ดี๓๑  
 ดังนั้น ค าว่า “ศีลธรรม” ซึ่งมีความหมายแยกออกเป็น ๓ ลักษณะด้วยกัน ได้แก่๓๒ ได้แก่              
(๑) ศีลธรรม หมายถึง สิ่งที่เป็นเหตุของความปกติ เพราะค าว่า “สีละ” คือ ปกติ ส่วนค าว่า 
“ธรรมะ” คือ เหตุหรือธรรมที่เป็นเหตุ ดังนั้น ธรรมที่เป็นเหตุของความปกติ จึงเรียกว่า “ศีลธรรม” 
หมายถึง การประพฤติหรือการกระท าที่เป็นเหตุให้เกิดความปกติ ได้แก่ การปฏิบัติตนให้อยู่ในศีล 
ระเบียบ กฏเกณฑ์ และวินัย ตลอดถึงขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งหลาย (๒) ศีลธรรม หมายถึง 
ฐานะที่มันเป็นผลของเหตุ เพราะค าว่า “ธรรม” ในความหมายที่ ๒ นี้ หมายถึง สิ่ง หรือภาวะ 
ศีลธรรมก็แปลว่า ภาวะแห่งความปกติ จึงกล่าวในฐานะที่เป็นผลของเหตุ (๓) ศีลธรรม หมายถึง สิ่ง
ที่มีสภาพอยู่ตามปกติ ได้แก่ปรากฏการณ์ของธรรมชาติทั้งปวงซึ่งเป็นทั้งเหตุและผลเกี่ยวเนื่องกันไป
ไม่มีที่สิ้นสุด  
 ๒.๔ แนวทางการสร้างเสริมสันติภาพ 
 ๒.๔.๑) แนวทางส่งเสริมสันติภาพในระดับปัจเจกบุคคล ได้แก่ (๑) ส่งเสริมให้บุคคลมี
การศึกษาดีหรือถูกต้องสมบูรณ์ ไม่เป็นการศึกษาแบบสุนักหางด้วน คือ ต้องมความรู้ทั้งด้านวิชาชีพ
และมีความรู้ด้านศีลธรรมหรือธรรมะส าหรับความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ด้วย๓๓ (๒) 
ส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพอนามัยดีหรือถูกต้องทั้งทางกาย ทางจิต และทางสติปัญญา สุขภาพ
อนามัยดีทางกายคือร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน พร้อมที่จะเป็นที่ตั้งของจิต สุขภาพอนามัย
ดีทางจิตคือจิตปรกติไม่เป็นคนวิกลจริต ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส พร้อมที่จะเป็นที่ตั้งของสติปัญญา 
และสุขภาพอนามัยดีทางสติปัญญาคือไม่มีความเห็นผิด เข้าใจผิด เชื่อผิด และไม่เป็นทาสของกิเลส 
พร้อมส าหรับจะแก้ปัญหาทุกอย่างให้ลุล่วงไปด้วยดี  (๓) ส่งเสริมให้บุคคลมีครอบครัวที่ดีหรือถูกต้อง 
หรือไมมีปัญหาครอบครัว คือ มีความเป็นอยู่ที่ถูกต้องต่อกันและกันตามหลักธรรมะเรื่องทิศ ๖ ได้แก้ 
ทิศข้างหน้าคือบิดามารดา ทิศข้างหลังคือลูกลาน ทิศข้างซ้ายคือมิตรสหาย ทิศข้างขวาคือครูบา
อาจารย์ ทิศข้างบนคือผู้มีอ านาจ ผู้บังคับบัญชา พระมหากษัตริย์ สมณะพระสงฆ์ ทิศข้างล่างคือคน
ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา คนยากจน คนใช้ คนกรรมกร (๔) ส่งเสริมให้บุคคลมีระบบเศรษฐกิจที่ดี คือ 
เป็นบุคคลที่ไม่ยากจน ไม่เดือดร้อน มีระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่ากินอยู่พอดีเท่าที่จะให้ส าเร็จ
                                                           

๒๙ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๙. 
๓๐ พุทธทาสภิกขุ, สันติภาพของโลก, หน้า ๔๐๙. 
๓๑ พุทธทาสภิกขุ, เทคนิคของการมีธรรมะ, หน้า ๓๐.  
๓๒ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๖-๘. 
๓๓ พุทธทาสภิกขุ, สันติภาพของโลก, หน้า ๓๘๖-๓๘๘. 
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ประโยชน์ในการเป็นอยู่ แล้วท าหน้าที่ได้มากมาย ถ้ามีเหลือก็ใช้ไปเพ่ือประโยชน์ของสังคมหรือ
สาธารณประโยชน์   (๕) ส่งเสริมให้บุคคลรู้จักธรรมะดี จนรู้ว่าธรรมะคือหน้าที่ที่ถูกต้องของมนุษย์ 
หน้าที่แบ่งออกเป็น ๒ ชั้น ได้แก่ หน้าที่ชั้นที่หนึ่งพ้ืนฐานทั่วไปคือหน้าที่ที่ถูกต้องของมนุษย์ หน้าที่
ชีวิตรอดอยู่ได้ เป็นหน้าที่ระดับโลกิยะ และหน้าที่ชั้นที่สองคือให้รอดจากความทุกข์ ความบีบคั้น
ของโลก เป็นหน้าที่ระดับโลกุตตระ ดังนั้น แม้ว่าบุคคลจะมีหน้าที่อย่างโลกิยะ ให้รอดชีวิตอยู่ได้ใน
โลก แต่ต้องมีชีวิตอย่างโลกุตตระคือมีหน้าที่ไม่ให้เรื่องโลกๆ ความเห็นแก่ตัวกูของกูมาครอบง าท าให้
เป็นทุกข์ได้ (๖) ส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว คือ รักผู้อ่ืน เพราะน าหลักธรรมะสูงสุดมาใช้
คือทุกคนเป็นเพ่ือน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน เรามีปัญหาคือความทุกข์อย่างเดียวกัน คือ เกิด แก่ 
เจ็บ ตาย อย่างเดียวกัน แล้วเราจะเบียดเบียนกันท าไม เราจะเอาเปรียบกันท าไม เราจะรังเกียจกัน
ท าไม เราจึงรักผู้อ่ืน (๗) ส่งเสริมให้บุคคลมีศีลธรรม คือ มีการคิด การพูด การกระท าที่เป็นไปเพ่ือให้
เกิดความปรกติ ความสงบสุขหรือสันติภาพ แต่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาโกลาหลวุ่นวายวิกฤตการณ์ใดๆ ที่
ตรงกันข้าม  (๘) ส่งเสริมให้บุคคลมีสัมมาทิฏฐิ คือ ความคิด ความเห็น ความเชื่อ ความรู้ ที่ถูกต้อง 
ย่อมจะก่อให้เกิดการคิด การพูด และการกระท าที่ถูกต้องตามไปด้วย สัมมาทิฏฐิจึงเป็นความรู้ที่เป็น
รากฐานของศีลธรรม (๙) ส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนมีชีวิตเย็น ชีวิตเย็นนี้มี ๒ แบบ คือ ชีวิตเย็นอย่างผู้
มีกิเลส แก่กิเลสไม่เกิดขึ้น เพราะสามารถควบคุมไว้ได้ เรียกว่า “ชีวิตเย็นแบบชาวโลก” และ “ชีวิต
เย็นอย่างผู้ไม่มีกิเลส” คือแบบพระอรหันต์ เพราะหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้ว ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นอีก 
 ๒.๔.๒) แนวทางส่งเสริมสันติภาพในระดับสังคม ได้แก่ (๑) ส่งเสริมให้สังคมมีระบบ
เศรษฐกิจที่ถูกต้อง ที่เรียกว่า “ธัมมิกสังคมนิยม” (๒) ส่งเสริมให้สังคมมีระบบการอยู่ร่วมกันอย่าง
ถูกต้อง (๓) ส่งเสริมให้สังคมมีระบบการเมืองที่ถูกต้อง (๔) ส่งเสริมให้สังคมมีระบบการปกครองที่
ถูกต้อง (๕) ส่งเสริมให้สังคมมีระบบศีลธรรมและศาสนาที่ถูกต้อง ศีลธรรมที่ถูกต้องคือศีลธรรมที่
เป็นไปตามหลักของศาสนาที่ถูกต้อง เพราะศีลธรรมเป็นผลผลิตที่ออกมาจากหลักเกณฑ์ของศาสนา 
เพราะฉะนั้นศาสนาจะต้องเป็นระบบที่ถูกต้องด้วย ศาสนาที่ถูกต้องจึงหมายถึง ศาสนาที่มนุษย์
สามารถน ามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องคือสันติภาพแก่มนุษย์ (๖) 
ส่งเสริมให้สังคมมีระบบการศึกษาที่ถูกต้อง ไม่เป็นการศึกษาชยนิดสุนัขหางด้วน๓๔ (๗) ส่งเสริมให้
สังคมมีระบบนิเวศวิทยาที่ถูกต้อง ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงระบบการก าจัดมลภาวะเท่านั้น แต่มี
ความหมายกว้างไปจนถึงวิทยาการส าหรับการเป็นอยู่ทุกแขนง ทุกทิศทาง ทุกระดับที่ถูกต้อง โดย
การด าเนินการให้มีลักษณะพอดี และสามารถควบคุมให้มีความเรียบร้อย มีความสงบสันติสุขได้ 
เรียกว่า นิเวศวิทยาที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่ความมีสันติภาพ๓๕ 
 
๓. การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องสันติภาพ 
 ๓.๑ การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องสันติภาพในด้านการศึกษา 

                                                           
๓๔ เร่ืองเดียวกัน, หน้า  ๓๘๘-๔๑๗. 
๓๕ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๑๓. 
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 การศึกษามีประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาของสังคมไทยและสังคมโลก การศึกษาที่แท้
มุ่งสู่การดับทุกข์และท าให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลกการศึกษาต้องท าให้คนเห็นแก่ตัวน้อยลงหรือเลิก
ความเห็นแก่ตัว และเป็นการมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด คือ สันติภาพของมนุษยชาติ และสันติภาพที่
กล่าวถึงนั้นวางอยู่บนพื้นฐานการศึกษาท่ีประกอบด้วยศีลธรรม ที่ช่วยให้คนมีศีลธรรมเพ่ิมขึ้น เพราะ
ศีลธรรมเท่านั้นช่วยโลกได้ กล่วคือ การเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดจากการที่คนไม่เห็น
ความส าคัญของจิตวิญญาณมาสู่การให้ความส าคัญต่อจิตวิญญาณ จากความเห็นแก่ตัว สู่ความไม่
เห็นแก่ตัว จากการตกเป็นทาส สู่อิสรภาพ  
 ๓.๒ การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องสันติภาพในด้านศาสนา 
 ชาวพุทธยิ่งเดินออกนอกทางหลักค าสอนของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ท่านเห็น
ความจ าเป็นเรื่องการดึงคนเข้าสู่ทางธรรมคือให้หันมาสนใจและให้ความส าคัญกับการด าเนินชีวิตที่มี
คุณค่าและมีความหมาย ไม่ต้องเสียเวลากับการเดินทางที่ผิดๆ หนังสือตามรอยพระอรหันต์ จึงอุบัติ
ขึ้นมาเพ่ือยืนยันว่าพระอรหันต์มีอยู่จริงดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า  ตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติตามหลัก
อริยมรรคมีองค์แปดประการ เพ่ือชี้ให้เห็นว่าการด าเนินชีวิตตามรอยพระอรหันต์สามารถเกิดขึ้นได้
จริงและพระอรหันต์มีอยู่จริง ผู้ด าเนินตามย่อมมีชีวิตสะอาด สงบและสว่างได้ เช่น เร่ืองอนัตตา 
(ความมิใช่ตัวมิใช่ตน) เรื่องสุญญตา (ความว่างหรือการท าใจให้ว่างจากกิเลส) เรื่องนิพพาน (การดับ
ทุกข์) การที่ท่านน าเรื่องส าคัญเหล่านี้มาสอน เพราะท่านเห็นว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่มิได้สอน หากท า
เช่นนั้นเรื่อยไป ค าสอนหลักท่ีเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนานานไปจะไม่มีใครน ามาสอน จะท าให้
ค าสอนเหล่านั้นเลือนหายไปในที่สุด 
 ๓.๓ การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องสันติภาพในด้านสังคมและการเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงการปกครองในรูปแบบการเมืองที่ดีและมีความหมายจริงๆ ต้องเป็น
การเมืองแบบพระโพธิสัตว์ นักการเมืองต้องพัฒนาตนเองให้เข้าสู่การเมืองแบบพระโพธิสัตว์ให้ได้ 
นั่นคือ นักการเมืองที่ดีต้องอุทิศตนเองในการช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากทุกคนให้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ยากนานาประการโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ตราบใดที่ยังมีประชาชนล าบากอยู่แม้
เพียงคนเดียว นักการเมืองต้องช่วยเหลือประชาชนจนวาระสุดท้าย แบบพระโพธิสัตว์ ช่วยเหลือ
ประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นจากประชาชน การเมืองแบบพระโพธิสัตว์ เล่นการเมือง
โดยไม่ต้องใช้อ านาจ แต่อาศัยคุณธรรมคือ เมตตา คือความรักผู้อ่ืน สัจจะคือ ความจริงใจ ทมะคือ
การรู้จักข่มใจตนเอง ขันตี คือ มีความอดทนต่อสิ่งเย้ายวนต่างๆ และวิสุทธิ คือความบริสุทธ์ใจใน
การช่วยเหลือประชาชน เรียกว่าเล่นการเมืองอาศัยคุณธรรมเป็นแรงผลักดันปราศจากความเห็นแก่
ตัว มุ่งหวังอย่างเดียว ประชาชนมีความสุขถ้วนหน้า 
 ๓.๔ การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องสันติภาพในด้านเศรษฐกิจ -อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 
 ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นต้นมา คือยุคสงครามเย็นระหว่างค่ายทุนนิยมและ
ค่ายสังคมนิยม ตามแนวคิดกระแสหลักของชนชั้นน าผู้สนับสนุนทุนนิยมหรืออุดมการณ์เศรษฐกิจทุน
นิยมตลาดเสรี หมายถึงการเน้นให้เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทรัพย์สิน ที่จะลงทุนท าการผลิตเพ่ือ
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หาก าไรสูงสุดตามกลไกของตลาด ส่วนสังคมนิยม (หรือคอมมิวนิสต์) นั้น เน้นที่การให้สังคมเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ปัจจัยการผลิตส าคัญร่วมกัน โดยผ่านรัฐหรือสหกรณ์หรือประชาคมต่างๆ เพ่ือจะ
ได้มีการวางแผนการกระจายผลผลิตและบริวารให้เห็นประโยชน์กับประชาชนอย่างทั่วถึง เพ่ือ
แก้ปัญหากดขี่ขูดรีดคนจนส่วนใหญ่โดยนายทุนส่วนน้อย ขณะที่ทุนนิยมโลกขยายตัวเป็นทุนนิยม
ข้ามชาติเสรีหรือที่นิยมเรียกให้ดูหรูว่าโลกาภิวัตน์ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะแก้ปัญหาและ
พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ได้เป็นบางส่วน แต่ยังไม่ได้ด าเนินการปฏิรูปโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจให้สมดุลและเป็นธรรม หรือมีการกระจายทรัพย์สินและรายได้ให้คนส่วนใหญ่เท่าที่ควร 
ประเทศไทยในปัจจุบันถึงเศรษฐกิจจะเจริญเติบโต มีการผลิตและการค้าทันสมัย แต่เศรษฐกิจไทยที่
เป็นทุนนิยมผูกขาดแบบบริวาร (ของประเทศทุนนิยมศูนย์กลาง) หรือแบบด้อยพัฒนา มีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าต่ าสูง การเอารัดเอาเปรียบ และการทุจริตฉ้อฉลมากข้ึน          
 
๒.๔  สรุป 
 ค าว่า “สันติภาพ” หมายถึง ความสงบสุขอย่างแท้จริงที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆ ของ
สังคม เริ่มตั้งแต่องค์ประกอบระดับพ้ืนฐานที่สุดคือมนุษย์แต่ละบุคคลซึ่งมีมนุษยธรรม มิตรภาพ 
ศีลธรรม และอุดมคติหรืออุดมธรรมแล้วขยายไปจนถึงระดับโลกซึ่งเป็นสังคมขนาดใหญ่ที่สุดในการ
ส่งเสริมศีลธรรมในการสอนเรื่องสันติภาพนี้ เพ่ือให้มนุษยชาติสร้างเหตุที่จะท าให้สังคมโลกเกิดผล
คือสันติภาพที่ถาวร ด้วยการที่มนุษย์มีศีลธรรมทางกายวาจาคือ กายวาจาปกติไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
ศีลธรรมทางจิตคือจิตปกติมีสมาธิ ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว และศีลธรรมทางทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ถูกต้อง 
เพราะว่า มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการสันติภาพ ต้องการด ารงชีวิตอยู่อย่างสงบสุข เพราะสังคมมนุษย์ที่
แท้หรือมนุษย์โดยสมบูรณ์จะต้องอยู่และพยายามอยู่ให้ได้ด้วยความมีสันติภาพ สันติภาพนั้นอาจ
จ าแนกออกเป็นสันติภาพระดับบุคคล สันติภาพระดับสังคม เนื่องจากชีวิตมนุษย์นอกจากจะมี
ร่างกายที่เป็นรูปธรรมแล้ว ยังมีจิตใจที่เป็นนามธรรมด้วย หมายถึง วิญญาณและสติปัญญาเพราะ
โลกอยู่กับมนุษย์และมนุษย์ก็อยู่กับโลก โลกจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่มนุษย์  หรือแล้วแต่จิตใจของ
มนุษย์ จิตใจมนุษย์นี้ส าคัญ  เป็นต้นตอของความเปลี่ยนแปลงทั้งปวง จะสันติภาพหรือจะ
วิกฤตการณ์ขึ้นอยู่กับจิตใจของมนุษย์ เพราะโลกและสัตว์โลกอันจิตย่อมน าไป หากจิตใจมนุษย์มี
สันติภาพคือสงบสุขในจิตใจ จิตวิญญาณ สติปัญญา พัฒนาจิตใจและพัฒนายกระดับความอยากให้
สูงละเอียดขึ้นจนไม่ตกเป็นทาสวัตถุ ไม่เห็นแก่ตัว จนในที่สุดไม่มีกิเลสอาสวะอยู่ในจิตใจนั่นก็คือ
นิพพานเป็นความสงบสุขในส่วนจิตใจ ทางจิตวิญญาณ ทางสติปัญญาที่เป็นต้นตอของความถูกต้อง
ทั้งปวง เป็นสันติภาพในทางวิญญาณ  สันติภาพของสติปัญญา ดังนั้น วิถีทางปฏิบัติและเป้าหมาย
โดยเชื่อมโยงทั้งภายนอกและภายในอยู่ตลอดเวลา นั้นเอง 
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หลักธรรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อสตรีในสังคมไทย 
The Principle of Dhamma to solve the Sexual Violence to 

Women in Thai society 
 

พระอธิการจาลึก  สญฺ โต (เย็นส าราญ) 

 

บทคัดย่อ 
 ความรุนแรงทางเพศต่อสตรีมีสาเหตุมาจาก ๒ ปัจจัยหลักคือ ๑) ปัจจัยภายในคือ ตัวสตรี
เอง เป็นความรุนแรงต่อสตรีทางตรง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน การประพฤตินอกใจ
คู่ครอง ละเมิดศีลกาเมสุมิจฉาจาร แต่งกายไม่มิดชิด ไม่ระมัดระวังในการเดินทาง และดื่มสุรา  
๒) ปัจจัยภายนอก ซ่ึงเป็นความรุนแรงต่อสตรีเชิงโครงสร้างได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว
อ่อนแอไม่มีคุณภาพ สังคมเปราะบางพ่ึงไม่ได้ ความรู้เรื่องเพศศึกษาอ่อนด้อยทั้งชายและหญิงในการ
มีเพศสัมพันธ์ส าส่อนโดยไม่รู้สึกผิดและขาดความรับผิดชอบ หลักธรรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงทาง
เพศต่อสตรี ส าหรับผู้กระท าและผู้ถูกกระท าความรุนแรงทางเพศต่อสตรี มี ๒ ระยะ คือ ๑) ระยะ
แก้ไข เยียวยา ใช้หลักธรรม การเคารพพระธรรม ยอมรับเรื่อง ปุพเพกตปุญญตา หรือผลของกรรม
ท าให้มนุษย์เกิดมามีความแตกต่างกันทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม เศรษฐกิจ และทางปัญญา๒) 
ระยะแก้ไขปรับปรุงตนเอง ผู้กระท าและผู้ถูกกระท าความรุนแรงทางเพศ ควรน าหลักธรรมป้องกัน
ปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อสตรีไปศึกษาและปรับปรุงตนเองเพ่ือป้องกันความรุนแรงทางเพศ
ไม่ให้เกิดซ ้าอีก 
ค าส าคัญ : หลักธรรมแก้ไขปัญหา, ความรุนแรงทางเพศต่อสตรี, ในสังคมไทย  
 

ABSTRACT 
 The Sexual Violence to Women has two main factors : 1) Internal factor is 
the woman  directly such as intercourse before marriage, insincere behavior, sexual 
misconduct, improper dress, careless journey and drinking alcohol. 2) External 
factor is the structured violence such as in quality of family, improper society, low 
education about sex both man and woman, sex intercourse without responsibility. 
The principle of Dhamma to solve the sexual violence to womenhas two periods :       
1). The cured period that use the principle of Dhamma like respect the Dhamma, 
accept the previous behavior or benefactor as a result of previous actions 
differently by bodily action, mind, society , economy and wisdom. 2) Self-
                                                 
 เจ้าอาวาสวัดจุกกะเฌอ ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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improvement period that sexual violators and victims should use the principle of 
Dhamma to protect the sexual violence to woman to be educated and self-
improvement for sexual re-violence protection 
Keywords : Principle of Dhamma for Solutions, sexual violence to woman, in Thai 
society 
 
๑. บทน า 
 ความเชื่อเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันทางเพศนี้ทั้งโลกต่างก็เชื่อเหมือนกัน คือ บุรุษย่อม
เป็นช้างเท้าหน้าเสมอ เพราะแข็งแรงกว่า เก่งกว่า สตรีเป็นช้างเท้าหลัง เพราะอ่อนแอกว่า และด้อย
กว่าในทุกทาง๑ สตรีมีหน้าที่ประจ าเพศอย่างเดียวคือ อยู่กับเหย้า เฝ้ากับเรือน และเลี้ยงดูบุตร๒ 
สถานการณ์ความรุนแรงทางเพศต่อสตรีเป็นปัญหาในสังคมไทยรวมไปถึงสังคมโลกที่นับวันจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้น จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี ค.ศ. ๒๐๐๕ และ
สหประชาชาติ (UN) ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ พบว่าความรุนแรงทางเพศจากคู่ของสตรีมีสถิติสูงมากดังนี้ 
๑๓% ในเมืองใหญ่ของญี่ปุ่นถึง ๖๑% ในชนบทของเปรู และน้อยกว่า ๓๐% เกิดขึ้นกับสตรีในเมือง
ใหญ่ของประเทศไทย บราซิล เซอร์เบีย และมอนเทนนีโกร๓ ความรุนแรงทางเพศต่อสตรีเป็นปัญหา
ที่สลับซับซ้อนเกี่ยวโยงกับทัศนคติของสังคมซึ่งมองว่าความรุนแรงทางเพศต่อสตรีเป็นเรื่องส่วนตัว  
นอกจากนี้การให้ความช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังเป็นการท างานเฉพาะจุดในลักษณะต่าง
คนต่างท าประกอบกับบุคลากรที่ท าหน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหายังขาดความเข้าใจ  และ
ความละเอียดอ่อนต่อปัญหา ท าให้การช่วยเหลือมีข้อจ ากัด และถูกกระท าซ ้าเติมจากเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ จึงท าให้สตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงทางเพศส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาพูด  ส่งผลให้ปัญหาที่
เกิดข้ึนไม่ได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างถูกจุดทั้งๆ ที่ปัญหาความรุนแรงทางเพศในสังคมไทย เป็น
เรื่องท่ีทุกคนในสังคมจะต้องช่วยเหลือกัน๔ 
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๒. หลักธรรมที่ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อสตรี 
    ในพระพุทธศาสนา   
 แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อสตรีไม่ให้เกิดขึ้น ออกเป็น 
๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ หมั่นฝึกตน ด้วย อริยวัฑฒิธรรม ๕ ได้แก่ มีศรัทธา มีศีล มีสุตะ มี จาคะและ
มีปัญญา ระยะที่ ๒ คบหามิตรแท้และคู่ครองสมตนด้วย สมชีวิธรรม ๔ และระยะที่ ๓ ครองเรือนให้
ดีด้วย ฆราวาสธรรม ๔  
 ๒.๑ หมั่นฝึกตน ด้วย อริยวัฑฒิธรรม ๕  
 การรักษาตนให้ดี ได้ชื่อว่ารักษาผู้อ่ืนด้วย การหมั่นฝึกตนเพ่ือเตรียมตัวเองท าหน้าที่
ภรรยา และมารดาที่ดีนั้น เกิดจากการฝึกฝนอบรม การเลี้ยงดูจากบิดามารดา หรือจากครอบครัว 
ดังพระพุทธเจ้าทรงอุปมาอุปไมยว่า “ภูเขาหินมีอยู่ในป่าใหญ่ หมู่ไม้เหล่านั้นอาศัยภูเขานั้นเจริญงอก
งามเติบโตในป่า ฉันใด บุตร ภรรยา พวกพ้อง อ ามาตย์ หมู่ญาติ และชนผู้อาศัยภูเขาเลี้ยงชีพก็ฉัน
นั้นเหมือนกัน ย่อมอาศัยกุลบุตรผู้มีศรัทธา สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมงอกงามในโลกนี้ ไม้สาละต้นใหญ่ 
เปรียบดังบุตร ธิดา ภรรยา ย่อมต้องอาศัยภูเขา คือ บิดา จึงจะเจริญงอกงามเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่
งดงามทั้งข้างนอก และข้างในด้วยความเจริญคือ อริยวัฑฒิธรรม ๕ ประการ ดังนี้  
 ๑. กิ่งไม้ ใบไม้ คือ ศรัทธา ความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยที่นับวันยิ่งเติบโต ยิ่งแผ่กิ่ง ก้าน 
ใบออกไปมากมาย ก็ยิ่งมีความสงบร่มเย็น ให้ดอก ออกผล เตรียมผลิตต้นไม้ต้นใหม่ต่อไป  
 ๒. เปลือกไม้ คือ ศีล เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงชนิดของพันธุ์ไม้ต้นนั้น นั่นคือ คุณเป็นสตรี
ประเภทใด โดยสังเกตได้จาก ๑) รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ และความประพฤติที่แสดงออกทางภาษา
กาย วาจาสุภาพเรียบร้อย อ่อนโยนละมุนละไม เป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็นในเบื้องต้น อย่าง
เบญจกัลยาณี และนางแก้ว ถึงแม้จะมีอายุมากแต่สตรีก็จ าเป็นต้องรักษาความงามเอาไว้ให้ได้ ๒) 
รวยทรัพย์ ๓) มีศีลควบคุมกิเลสกามให้ถูกต้อง ๔) ขยันในการงาน และ ๕) ให้บุตรแก่สามีได้ หรือ
พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ คุณสมบัติของสตรีที่น าเสนอแก่สามีก่อนการแต่งงานเป็นเช่นใด หลังการแต่งงาน
ก็ควรจะต้องเป็นเช่นนั้น  
 ๓. สะเก็ดไม้ หรือปุ่มไม ้คือ สุตะ การสนใจฟังธรรมะให้มากๆเพ่ือให้มีสัมมาทิฏฐิ  
 ๔. กระพ้ีไม้ คือ จาคะ การเสียสละแบ่งปันประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ผู้อ่ืน  
 ๕. แก่นไม้ คือ ปัญญา มีความรอบรู้ในธรรมทั้งหลาย๕  
 จะเห็นว่า อริยวัฑฒิธรรม ๕ ประการ หมายถึง ความงามพร้อมของสตรีทั้งข้างนอกและ
ข้างใน เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่งดงาม แข็งแรง มั่นคง ไม่หวั่นไหวแม้เจอสิ่งไม่ดีที่อาจก่อให้เกิด
ความรุนแรงแก่ตนก็สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง กล่าวคือ ศรัทธา ศีล และสุตะ คือ ความงดงาม
ภายนอกของสตรี หรือ สตรีรูปงามที่สัมผัสได้จากท่วงท่า และภาษากาย โดยเฉพาะเปลือกไม้ หรือ 
ศีล เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถในการควบคุมกิเลสกาม และสตรีจ าเป็นจะต้องรักษาความงาม

                                                 
 ๕องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๕/๔๐/๖๒-๖๓.  
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ทางรูปกายนี้ให้ได้อย่างเบญจกัลยาณี และนางแก้ว ส่วน จาคะ และปัญญา เป็นความงดงามภายใน
ของสตรี นั่นคือ จิตใจงดงาม และปัญญางดงามนั่นเอง  
 ๒.๒ คบหามิตรแท ้และคู่ครองที่เหมาะสมตน ด้วย สมชีวิธรรม ๔  
 สมชีวิธรรม ๔ ธรรมส าหรับการเลือกคู่มาร่วมครองเรือน นอกจากความรัก และความ
เมตตาเป็นพ้ืนฐานของคู่รักแล้วยังมีธรรมที่จะท าให้คู่สมรสชายหญิงมีชีวิตเหมาะสมกัน  สม ่าเสมอ
กลมกลืนกัน อยู่ครองรักกันได้อย่างยืนยาว มั่นคงไม่หวั่นไหวแม้เจออุปสรรคใดๆก็สามารถแก้ปัญหา
ได้ ดังพระเวสสันดร สมกับพระนางมัทรีเป็นต้น คือ สมชีวิธรรม ๔ ได้แก่ (๑) สมศรัทธา มีศรัทธา 
ความเชื่อในค าสอนของพระพุทธเจ้าเสมอกัน เป็นอุบาสิกา ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระธรรม
เป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ และมีความเชื่อมั่นในตัวกัน และกัน (๒) สมศีล มีศีล มีความ
ประพฤติดีงามด้วยศีล ๕ ข้อเสมอกัน (๓) สมจาคะ มีจาคะ ความมีน ้าใจ ใจกว้างเสมอกัน ต่างฝ่าย
ต่างยอมลดอัตตาตัวตนของตนเองลง ยอมเสียสละความเป็นส่วนตัวลงบ้าง เพ่ือปรับให้เหลือ “ความ
เป็นเรา” และใจกว้าง เคารพ ยอมรับในสิทธิส่วนตัวของอีกฝ่าย (๔) สมปัญญา มีปัญญาเสมอกัน๖ มี
ทัศนคติตรงกัน พูดภาษาเดียวกันรู้เรื่อง ข้อนี้ส าคัญที่สุดส าหรับชายหญิงที่ปรารถนาคู่แท้ เพราะ
ปัญญาไม่เป็นแค่เพียงความประทับใจของคนรักเท่านั้น แต่หมายถึงการน าปัญญามาใช้ท าหน้าที่
ภรรยาผูกมัดใจสามี และท าหน้าที่มารดาเป็นครูฝึกฝนอบรมบุตรให้พัฒนา และเจริญเติบโตเป็นคนดี
ต่อไป เนื่องด้วยบิดามารดาผู้มีปัญญามักชี้โทษ มักพูดห้ามปรามการกระท าความชั่วทั้งหลายแก่บุตร 
เหมือนผู้ชี้บอกทางแห่งขุมทรัพย์แก่บุตรเหล่านั้น ดังนั้นบุตรผู้เชื่อฟังบิดามารดาย่อมถึงความเจริญ 
ไม่มีความเสื่อมเลย  
 หากสตรีที่มีการพัฒนาตนเองด้วยหลักธรรม อริยวัฑฒิธรรม ๕ มีความพยายามค้นหาคู่
แท้หรือเพ่ือนแท้ที่เหมาะสมกับตนเองไม่ได้ พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนเกี่ยวกับการคบมิตร ว่าหาก
บุคคลหาเพ่ือนที่ดีกว่าตน หรือเสมอกับตนไม่ได้ ก็ควรอยู่คนเดียวดีกว่า เพราะจะหาความเป็นเพ่ือน
ในคนพาลไม่ได้เลย 
 ๓.๓ ครองเรือนดี ด้วย ฆราวาสธรรม ๔ 
 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เรือนที่ครอบครองไม่ดีย่อมก่อให้เกิดทุกข์”๗ ดังนั้น เมื่อชายหญิง
ตกลงปลงใจอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา ครองเรือนเพ่ือมีบุตรหลานไว้สืบทอดวงศ์ตระกูลจึงไม่ใช่
เรื่องง่ายเลย เนื่องจากต้องใช้ศิลปะวิทยา จิตวิทยาหลายแขนงจึงจะประคับประคองให้ชีวิตคู่ด าเนิน
ไปได้ด้วยดี เนื่องจากในสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยภัยอันตรายน่ากลัวจากความเจริญของยุค
โลกาภิวัฒน์หากสามีหรือภรรยาไม่ประพฤติตนตามหน้าที่ของสามีภรรยาที่พึงประสงค์ใน  ฆราวาส
ธรรม ๔ แล้ว ก็จะกลายเป็นสาเหตุแห่งความรุนแรงทางเพศต่อสตรีได้ ดังนี้  
 ๑) สัจจะ หมายถึง ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ไม่ประพฤตินอกใจคู่ครองของตน จริงใจ 
พูดจริง ท าจริงทั้งต่อหน้า และลับหลัง รักเดียวใจเดียวตั้งแต่วันแรกที่พบ กระทั่งแต่งงานไปจนถึงวัน

                                                 
 ๖องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๕๕/๘๐.   
 ๗ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๐๒/๑๒๗. 
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ตายจากกัน ความซื่อสัตย์นี้สามารถกระท าได้ด้วย (๑) เป็นภรรยาดุจมารดา คอยเกื้อกูลอนุเคราะห์ 
คอยทะนุถนอมสามี และคอยเก็บรักษาทรัพย์ที่สามีหามาไว้ได้ (๒) เป็นภรรยาดุจพ่ีสาวหรือน้องสาว 
มีความเคารพนับถือ ยกย่องสามีของตน (๓) เป็นภรรยาดุจเพ่ือน คอยชื่นชมยินดี คอยปลอบขวัญ 
ให้ก าลังใจสามี เหมือนเพ่ือนปฏิบัติต่อเพ่ือน เรียกว่า เพ่ือนแท้  แนะน าประโยชน์ ได้แก่ ห้ามสามี
ไม่ให้ท าชั่ว แนะน าให้ท าความดี ให้ฟังสิ่งดีๆที่ยังไม่เคยฟัง บอกทางสวรรค์ มีความรักใคร่ ได้แก่ ไม่
พอใจความเสื่อมของสามี พอใจความเจริญของสามี ห้ามปรามคนที่นินทาสามี และสนับสนุนคนที่
สรรเสริญสามี๘ (๔) เป็นภรรยาดุจคนรับใช้ แม้บางครั้งอาจจะถูกสามีกระท าความรุนแรงก็ไม่พึง
โกรธ สงบเสงี่ยม ส ารวมระวัง ไม่คิดขุ่นเคืองสามีผู้เปรียบเสมือนเจ้านาย หากสตรีใดมีความซื่อสัตย์
ต่อสามี เป็นภรรยาดุจมารดา ภรรยาดุจพี่สาวน้องสาว ภรรยาดุจเพ่ือน และภรรยาดุจคนรับใช้ สตรี
นั้นจะพบแต่ความสุขสวัสดีทั้งในปัจจุบันภพ และ เมื่อตายไปย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์๙ 
 ๒) ทมะ หมายถึง การข่มจิตใจควบคุมอารมณ์ตนเอง ปรับตัวเข้ากับภาระหน้าที่ใน
ครอบครัว และสิ่งแวดล้อมได้ดี ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วย
สติปัญญา ควบคุมพฤติกรรมของตนเองในฐานะเป็นภรรยา เป็นสามี ในฐานะเป็นมารดา บิดา และ
ในฐานะเป็นครูคนแรกของบุตรที่ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้บุตรเรียนรู้เป็นแบบอย่าง  
 ๓) ขันติ หมายถึง กิริยาที่อดทน ความอดกลั้น ความไม่ดุร้าย ความไม่เกรี้ยวกราด ความ
แช่มชื่นแห่งจิต๑๐ เอาใจเขามาใส่ใจเรา เมื่อมารดาบิดายกเธอให้ชายใด เธอต้องตื่นก่อนนอนทีหลัง
สามีนั้น คอยรับใช้ปฏิบัติให้เป็นที่พอใจเขา พูดค าไพเราะต่อสามี ท าหน้าที่ภรรยา และมารดาของ
บุตรด้วยความอดทน ขยันหมั่นเพียร ไม่ท้อถอย ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิต สร้างเนื้อสร้าง
ตัวร่วมกัน อดทนต่ออารมณ์ขึ้นลงของอีกฝ่ายอย่างใจเย็น มีสติ และอดทนรอคอยชื่นชมผลงานการ
ฝึกฝน อบรมเลี้ยงดูบุตร ธิดาให้เจริญเติบโตเป็นภูเขาหิน และต้นสาละใหญ่ต่อไป  
 ๔) จาคะ หมายถึง มีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทิน มีจาคะอันสละแล้ว ยินดีใน
การสละ ควรแก่การขอ ยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือน๑๑ ผู้ให้สิ่งที่สามีต้องการได้ทุกอย่าง ไม่ท า
ให้สามีขุ่นเคืองด้วยการแสดงความหึงหวง รักษาคุ้มครองสิ่งที่สามีหามาได้ เป็นทรัพย์ ข้าว เงิน หรือ
ทองก็ตาม ไม่เป็นนักเลงการพนัน ไม่เป็นขโมย ไม่เป็นนักเลงสุรา ไม่ล้างผลาญทรัพย์สมบัติ รู้จัก
เสียสละ แบ่งปัน มีน ้าใจต่อสามี บุตร ธิดา ญาติพ่ีน้อง และบริวารของตน สละกิเลส สละความสุข
สบาย และผลประโยชน์ส่วนตนได้ สามารถจัดการงานภายในบ้านได้ด้วยความขยันไม่เกียจคร้านใน
การงานเหล่านั้น ใจกว้างพร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของสามี บุตร 
ธิดา ญาติพ่ีน้อง บริวาร และผู้ขอความช่วยเหลือ พร้อมที่จะให้ก าลังใจ ให้ความร่วมมือ ให้การ
ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว๑๒  
                                                 
 ๘ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๐-๒๖๔/๒๐๙-๒๑๑. 
 ๙องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๓/๑๒๒-๑๒๕. 
 ๑๐อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๓๔๘/๓๓๗. 
 ๑๑องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๔๖/๓๒๐-๓๒๑. 
 ๑๒ส .ส. (ไทย) ๑๕/๘๔๕/๓๑๖,ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๓๑๑/๓๖๑.  
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 นอกจากสตรีจะใช้หลักธรรม ฆราวาสธรรม ๔ ในการครองเรือนเท่านั้นฝ่ายบุรุษหรือสามี
ก็จ าเป็นต้องใช้หลักธรรมนี้เช่นเดียวกันเพราะเหตุผลต่อไปนี้ คือ ๑) “เรือนที่ครอบครองได้ดีย่อม
เป็นเรือนที่ก่อให้เกิดความสุข” และ ๒) อุปมาอุปไมยว่า “หมู่ไม้ทั้งหลายต้องอาศัยภูเขาเลี้ยงชีพฉัน
ใด บุตร ภรรยาย่อมต้องอาศัยบิดาและสามีที่พร้อมด้วยศรัทธา และสมบูรณ์ด้วยศีล ชีวิตจึงจะ
เจริญรุ่งเรือง” จะเห็นว่าค าสอนส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปทางสตรี เนื่องจากวัฒนธรรมสังคมชาว
อินเดียเมื่อชายหญิงแต่งงานกันแล้วฝ่ายหญิงต้องจากบ้านตัวเองไปอยู่บ้านฝ่ายสามี ซึ่งถือเป็นความ
ทุกข์อย่างหนึ่งของสตรีอินเดีย ดังนั้นจึงพบค าสอนสตรีมากมายเพ่ือป้องกันการตกเป็นผู้ถูกกระท า
ความรุนแรงนั่นเอง  
 
๓. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ  
 ความสัมพันธ์หญิงชายถูกก าหนดควบคุมด้วยบรรทัดฐาน แนวคิด ระบบความเชื่อ และ
ค่านิยมของสังคมเก่ียวกับความรุนแรงทางเพศ ปรากฎดังนี้  
 ๑. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศชายหญิง  
 ๑.๑ ระบบปิตาธิปไตย หรือระบบชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) ถูกสร้างและก าหนดขึ้นมา
ตั้งแต่มนุษย์ยุคแรกบนพ้ืนฐานความคิดแบบผู้ชาย และยึดผู้ชายเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ มี
แนวความคิดว่า ชายเหนือกว่าหญิง ท าให้ผู้หญิงกลายเป็นวัตถุทางเพศ ดังนั้นการค้าบริการทางเพศ
และการข่มขืนจึงเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีอยู่ในสังคม๑๓ ต่อมาแนวคิดระบบผัวเดียวเมียเดียว 
(Monogamy) จึงจ าเป็นต้องถูกก าหนดขึ้นมาเพ่ือตอบสนองระบบชายเป็นใหญ่ เนื่องจาก เพ่ือ
ยืนยันความเป็นบุตรที่แท้จริงของตนเองในการสืบทอดมรดก๑๔ จากบิดามารดา  
 ๑.๒ แนวคิดเชิงสตรีนิยม (Feminism) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับความเสมอภาคเกิดขึ้นครั้ง
แรกในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ปี ค.ศ. ๑๗๘๙ โดยกลุ่มสตรีที่มีพ้ืนฐานความคิดแบบผู้หญิง และยึด
ผู้หญิงเป็นศูนย์กลาง ประเด็นที่เรียกร้องคือ โอกาสความเท่าเทียมเพศชาย ได้แก่ การศึกษา การมี
ส่วนร่วมในทุกพ้ืนที่ทางสังคม ต่อมาในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ขอสิทธิทางกฎหมาย สิทธิทาง
การเมือง และช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๐ มองว่าปัจจัยทางวัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อมทางสังคม
โดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดูบุตรเป็นสิ่งสร้างความแตกต่างระหว่างชายหญิง๑๕ 
 นอกจากนี้แนวคิดเชิงสตรีนิยมยังมีมุมมองในแนวคิดระบบปิตาธิปไตย การควบคุมเนื้อตัว 
ร่างกาย เรื่องเพศของสตรีว่า ผู้หญิงเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศ และผู้หญิงยังขาด ๑) อ านาจ
                                                 
 ๑๓Alison M. Jaggar. Feminist Politics and Human Nature. New Jersey: Rowman & 
Littlefield Publishers, 1988, p.47.  
 

 ๑๔Friedrich Engles,The Origin of the Family, Private Property and the state. 
International Publishers,1884, p. 281.   
 
 

 ๑๕กุลวีร์ ประภาพรพิพัฒน์, “แนวคิดและจริยศาสตร์ที่เกี่ยวกับเพศในพุทธศาสนาเถรวาท”,
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๔๕).  
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ต่อรองในเรื่องเพศ ๒) การควบคุมเนื้อตัว ร่างกายของตนเอง ๓) ความปรารถนาทางเพศตามความ
ต้องการ ๔) การพยายามเข้าถึงการท าแท้งปลอดภัย ๕) การแยกเพศวิถีออกจากภาวะการเจริญ
พันธุ์และบทบาทแม่และเมีย๑๖ 
 ๑.๓ ระบบความสัมพันธ์หญิงชาย (Gender Relations) เชื่อว่า หญิงชายมีความไม่เท่า
เทียมกันตามบทบาทหน้าที ่กล่าวคือ หญิงมีบทบาททางเศรษฐกิจของครอบครัว ได้แก่ เรื่องของการ
ดูแลรับผิดชอบงานบ้าน รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรและการแลกเปลี่ยนค้าขายนอกครอบครัว 
ส่วนชายมีบทบาทในด้านการปกครอง และการศาสนา ดังนั้นครอบครัวจึงคาดหวังว่าลูกสาวจะเป็น
หลัก ที่พ่ึงทางเศรษฐกิจ ส่วนลูกชายคาดหวังว่าจะเป็นผู้น าเอาเกียรติยศและอ านาจมาสู่ครอบครัว๑๗ 
จะเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎีสากลเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศมี ๓ กลุ่มด้วยกันกล่าวคือ ๑) กลุ่ม
แนวคิดระบบปิตาธิปไตยสร้างขึ้นโดยผู้ชาย และยึดผู้ชายเป็นศูนย์กลาง ผู้ชายถูกก าหนดให้เป็นผู้น า 
มีอ านาจเหนือผู้หญิงในทุกกรณี ๒) กลุ่มแนวคิดระบบสตรีนิยมสร้างข้ึนโดยผู้หญิง และยึดผู้หญิงเป็น
ศูนย์กลางเพ่ือเรียกร้องสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมกันแห่งเพศชายหญิงในทุกพ้ืนที่ที่ชายสามารถ
กระท าได้ และ ๓) กลุ่มแนวคิดระบบความสัมพันธ์หญิงชาย มองว่า หญิงชายไม่สามารถที่จะมีความ
เท่าเทียมกันได้เลยจากบทบาทหน้าที่ที่ครอบครัวและสังคมก าหนดขึ้นมา  
 ๒. แนวคิดเก่ียวกับเพศชายหญิงในทางพระพุทธศาสนา  
 ๑. ค่านิยมของสังคมท่ีมีต่อชายหญิง  
 พระพุทธศาสนาพูดถึงค่านิยมที่มีต่อชายหญิงไว้ ๒ ระดับคือ ๑) ระดับโลกียะ คือ 
ดินแดนกามภูมิในโลกมนุษย์ และในโลกสวรรค์ว่า สตรีเป็นผู้มีกามคุณทั้ง ๕ ที่น่าพอใจใช้เป็นเหยื่อ
ล่อชายให้เกิดกามฉันทะได้๑๘ คือ เป็นวัตถุสนองความต้องการทางเพศเพ่ือผู้ชาย ดังจะเห็นได้จาก
พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่พระเชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถีว่า เราไม่เห็นรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ การสัมผัสทางกาย อย่างอ่ืนที่จะครอบง าจิตของบุรุษได้เหมือน รูปสตรี เสียงสตรี กลิ่น
สตรี รสสตรี และโผฏฐัพพะของสตรีนี้๑๙ สตรีทั้งหลายจึงถูกก าหนดให้เป็นสมบัติของจักรพรรดิ เป็น
สมบัติของผู้ชาย และเป็นสมบัติของเทวดาเพ่ือบ าเรอกามคุณ โดยเฉพาะนางแก้ว ๑ ใน ๗ แก้วที่
พระเจ้าจักรพรรดิทั้งหลายต่างปรารถนาเพ่ือความสมบูรณ์แห่งการปกครองนั่นคือ สตรีรูปงาม น่าดู 
น่าเลื่อมใส มีผิวพรรณผุดผ่อง งดงามกว่าสตรีทั่วไป กายอ่อนนุ่มดุจปุยฝ้าย กายอุ่นในฤดูหนาว กาย
เย็นในฤดูร้อน กายหอมเหมือนกลิ่นจันทน์ ปากหอมเหมือนกลิ่นอุบล ตื่นก่อนนอนทีหลัง คอยฟังว่า
สามีจะรับสั่งให้ท าอะไร ประพฤติถูกใจ เปล่งวาจาแต่ค าอันชวนให้รัก ไม่ประพฤตินอกใจสามีไม่ว่า
                                                 
 ๑๖Vance, C. “Anthropology Rediscovers Sexuality:A Theoretical Comments. In 
R.Parker & P. Aggleton (Eds.), Culture, Society and Sexuality: A Reader,(London:UCLA Press,1999, 
pp.40.   
 

 ๑๗จิราภา เจริญวุฒิ, “ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับฝ่ายหญิงในความสัมพันธ์แบบคู่รัก”, วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), (ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙). 
 

 ๑๘ขุ.ชา.อสีติ. (ไทย) ๒๘/๓๕๔/๑๕๕.  
 

 ๑๙องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๑-๕/๑-๒. 
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ทางใจหรือทางกาย๒๐ ๒) ระดับโลกุตตระ ผู้แสวงหาความหลุดพ้น มุ่งสู่พระนิพพาน มองว่าบรรดา
ผู้ชายทั้งหลายรวมทั้งภิกษุสงฆ์ผู้ออกบวชเพ่ือถือศีลประพฤติพรหมจรรย์ควรมุ่งหลีกหนีจากกาม 
เพราะหญิงทั้งหลายมีก าลังเหนือกว่าก าลังทั้งหมด๒๑ มีร้อยเล่ห์มายารู้ได้ยาก หากนรชนผู้ยังมีการ
เพ่งเล็ง มีตัณหาย่อมตกอยู่ในอ านาจหญิงทั้งหลาย๒๒   
 ดังนั้น หญิงจึงเป็นสิ่งสูงสุดในบรรดาพันธะทั้งหลาย๒๓ จะเห็นว่าสังคมอินเดียในพุทธกาล
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่นับถือศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูผู้คนในสังคมจะพากันมีค่านิยม
ต่อชายหญิงว่า สตรีเป็นวัตถุทางเพศเพ่ือสนองกามคุณให้แก่ผู้ชาย สตรีมีฐานะเป็นทาสของบุรุษ 
สตรีไม่ได้รับความเสมอภาค และสังคมไม่ยอมรับความสามารถของสตรี  
 ๒. แนวคิดเก่ียวกับความเสมอภาคระหว่างชายหญิงในพระพุทธศาสนา  
 เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น พระพุทธศาสนาให้เกียรติมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันไม่แยก
เพศชายหญิง ไม่แยกชาติชั้นวรรณะ ดังพระพุทธเจ้าตรัสสอนพระเจ้าปเสนทิโกศล แห่งกรุงสาวัตถี 
หลังจากทราบข่าวการประสูติพระธิดาผู้เกิดจากพระนางมัลลิกาเทวีแล้ว  พระเจ้าปเสนทิโกศลมี
อาการไม่เบิกบานยินดีต่อการได้พระธิดาว่า มหาบพิตรผู้เป็นใหญ่กว่าปวงชน แท้จริงแล้วแม้หญิง
บางคนก็ยังดีกว่า ขอพระองค์จงชุบเล้ียงไว้เถิด หญิงผู้มีปัญญา มีศีล บ ารุงแม่ผัวพ่อผัวดุจเทวดา 
จงรักภักดีต่อสามียังมีอยู่ บุรุษที่เกิดจากหญิงนั้นย่อมแกล้วกล้า เป็นใหญ่ในทิศได้ บุตรของภรรยาดี
เช่นนั้นก็ครองราชย์สมบัติได้๒๔ และสตรียังถูกยกย่องว่าเป็นภรรยายอดสหาย เป็นผู้แกล้วกล้า 
ครอบง าสามี และครองใจสามีอยู่ในเรือน๒๕ สตรีได้รับอนุญาตจากพระพุทธเจ้าให้มีพ้ืนที่แสดง
ความสามารถในสังคมได้แก่ การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเป็นพุทธบริษัทในฐานะอุบาสิกาและ
ภิกษุณีสงฆ์สามารถนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ได้ทัดเทียมกับชาย เมื่อออกบวชก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจน
สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เถรีได้ไม่แพ้ชาย ท าให้พระพุทธเจ้าทรงยอมรับศักยภาพของสตรี
และทรงแต่งตั้งสตรีไว้ในต าแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นเลิศในด้านต่างๆ จ านวนมากมาย 
 
๔. ลักษณะความรุนแรงทางเพศต่อสตรีในสังคมไทย  
 ๑. การประพฤตินอกใจคู่ครอง  
 การประพฤตินอกใจคู่ครองในเมืองไทยใช้ศัพท์หลายค า เช่น “การมีกิ๊ก” “การมีชู้” หรือ 
“การมีภรรยาน้อย” ซึ่งหมายถึง การที่สามีหรือภรรยาไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกัน กระท าการประพฤติ
นอกใจ เช่น ยกย่อง อุปการะเลี้ยงดูหญิง หรือชายอ่ืนฉันท์ชู้สาว รายงานผลการศึกษาของนิสิตคณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “กิ๊ก..มากกว่าเพื่อน..แต่ไม่ใช่แฟน” ในหนังสือพิมพ์มติชน
                                                 
 ๒๐ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๔๙/๑๘๖. 
 ๒๑ขุ.ชา.ม. (ไทย) ๒๘/๖๕/๓๑๑.  
 

 ๒๒ ขุ.ชา.อสีติ. (ไทย) ๒๘/๓๖๐/๑๕๖. 
 ๒๓ส .ส. (ไทย) ๑๕/๗๗/๘๔. 
 ๒๔ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๗/๑๕๐.  
 

 ๒๕ส .สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๐๔/๓๒๗.   
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รายวัน ฉบับวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๗ มีว่า กิ๊ก เป็นซับเซ็ตของชู้ และเป็นยูเนี่ยนอยู่กับการมี
เพศสัมพันธ์ คือ กิ๊กมีสถานะเป็นมากกว่าเพ่ือนแต่ยังไม่ใช่แฟน อาจมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์กันก็ได้ 
แต่ชู้จะเป็นแฟนที่ไม่ใช่แฟนอันดับหนึ่ง แต่ได้รับการยอมรับ และให้เรียกสถานะได้ว่าแฟน อาจมี
หรือไม่มีเพศสัมพันธ์กันก็ได้ และกฎของการมีกิ๊ก คือ ห้ามหึงหวง แต่ห่วงได้ มีอะไรกันได้ แต่ไม่ใช่
ของกันและกัน ต้องเจียมตัว อาจเปลี่ยนสถานะได้ และถ้าต้องเปลี่ยน ห้ามเศร้า ห้ามใช้กิ๊กร่วมกัน
กับเพ่ือน ถ้ากิ๊กคิดจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนโดยไม่ใช่เรา ห้ามฟูมฟาย ค่อยตกลงกันทีหลังว่าจะเป็น
กิ๊กกันต่อรึเปล่า กิ๊กมีได้ไม่จ ากัดจ านวน ไม่จ ากัดเพศ วัย สถานภาพถ้าไม่กลัวตายก่อนเพราะเอดส์ 
และ “กิ๊กไม่ใช่ชู้ แต่ถ้าแฟนรู้ต้องเลิก และนี่คือที่มาของสถิติการท าแท้งในปี ๒๕๔๙ อย่างไม่เป็น
ทางการไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน และคนติดเชื้อเอดส์อีกกว่า ๔ ล้านคน (สถิติจากสถาบัน
ครอบครัวไทย ตีพิมพ์ใน “มติชนรายวัน” ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗”๒๖ และสถิติการท าแท้งในประเทศ
ไทยปีละประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ราย๒๗ 
 กิ๊ก/ชู้/ภรรยาน้อย คือบุคคลที่สาม มักน าปัญหาขั้นวิกฤติมาสู่ครอบครัว คู่แต่งงานที่เชื่อ
ว่า การมีบุคคลที่สามจะเพ่ิมเติมสีสันให้ชีวิตคู่ มักจบลงด้วยความเครียดภายในครอบครัว ๕๓ % 
การประพฤตินอกใจไม่จ าเป็นต้องมีสาเหตุมาจากปัญหาเพศสัมพันธ์เสมอไป  ๓๐ % ทั้งชายและ
หญิงยอมรับว่ามีความสุขดีกับเพศสัมพันธ์กับคู่ของตน แต่ที่นอกใจเพราะสาเหตุอันดับ ๑) ขาด
ความใกล้ชิด เกิดความห่างเหินอยู่ไกลกันท าให้หันไปหาบุคคลที่สามเพ่ือแก้เหงา และอันดับ ๒) 
เพราะอารมณ์โกรธเป็นแรงผลักดัน จากการกระท าของอีกฝ่าย และต้องการแก้แค้นที่อีกฝ่ายนอกใจ
ตนก่อน และความซื่อสัตย์เปิดเผยจริงใจต่อกันคือ หัวใจส าคัญของการใช้ชีวิตคู่๒๘ 
 จะเห็นว่าสาเหตุส าคัญของการประพฤตินอกใจคู่ครองของตนทั้งชายและหญิงนั้น  เกิด
จากไม่เคารพตัวเอง และไม่เคารพในคู่ครองของตนเองทั้งที่ตัวเองมีคู่ครองอยู่แล้วแต่ตกลงกันได้กับ
กิ๊กหรือชู้ว่าเป็นความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายจนน าไปสู่การปล่อยกายปล่อยใจตนเองไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่รู้สึกผิด ขาดความรับผิดชอบน าไปสู่การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และท าแท้งมาก
ที่สุดในเอเซีย  
 ๒. การล่วงละเมิดทางเพศ/ถูกคุกคามทางเพศ  
 “การล่วงละเมิดทางเพศ (harassment)” หมายถึง พฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนใน
เรื่องเพศ ไม่ว่าจะเป็นค าพูด สายตา การใช้ท่าที รวมไปถึงการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ การข่มขืนโดย
ผู้ถูกกระท าไม่ยินยอมพร้อมใจ ในประเทศไทยการห้ามล่วงละเมิดทางเพศมีระบุไว้ในกฎหมายอาญา 
                                                 
 ๒๖พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ธรรมะทอรัก, พิมพ์ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หน้า ๑๗๓-๑๘๐.  
 

 ๒๗นายแพทย์ก าแหง จาตุรจินดา. สถิติสถานการณ์การท าแท้งในไทย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http://womenhealth.or.th./home-facts-abortion.html.[28 กุมภาพันธ์ 2556].  
 

 ๒๘นายแพทย์ แฟรงค์ พิทท์แมน. PRIVATE LIES : INFIDELITY AND THE BETRAYAL OF 
INTIMACY .การประพฤตินอกใจคู่ .[ออนไลน์].แหล่งที่มา: http://www.smartwomentips.com.[6 พฤษภาคม 
2555].  
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มาตรา ๑๖ ว่า “ห้ามมิให้นายจ้าง หรือผู้ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระท า
การล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้างซึ่งเป็นหญิง หรือเด็ก”๒๙ 
 ส านักงาน ก.พ. และส านักงานต ารวจแห่งชาติระบุลักษณะของการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศท่ีผู้ถูกกระท าไม่ต้องการเอาไว้ ๕ ลักษณะด้วยกันคือ  
 (๑) กระท าการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบ
กอด การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น (๒) กระท าการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น 
วิพากษ์วิจารณ์ ร่างกาย พูดหยอกล้อ พูดหยาบคาย เป็นต้น (๓) กระท าการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไป
ในทางเพศ แต่ไม่ถึงกับถูกเนื้อต้องตัว เช่น การใช้สายตาลวนลามจ้องมองของสงวน การท าสัญญาณ
หรือสัญลักษณ์ใดๆ เป็นต้น (๔) การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใดๆที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แอบดู
ตามห้องน ้าแสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมาย ข้อความ แพร่ภาพทางอินเทอร์เน็ต ถ่ายคลิปวิดีโอ
โป๊ เป็นต้น (๕) การแสดงพฤติกรรมอ่ืนใดที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการกระท าชัดแจ้ง เช่น แตะเนื้อ
ต้องตัวที่ไม่พึงประสงค์ กระท าอนาจาร กระท าต่อเนื้อตัว ร่างกายบุคคลอ่ืน ขอมีเพศสัมพันธ์ หรือ
บังคับให้มีเพศสัมพันธ์๓๐ 
 ๓. การข่มขืนกระท าช าเรา  
 การข่มขืนกระท าช าเรา เป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงทางเพศ เกิดจากคนหนึ่งใช้
ก าลังบังคับอีกคนหนึ่งให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย และขัดกับความต้องการของคนๆนั้น หรืออาจจ ากัด
ความได้ว่า การใช้ก าลังท าให้อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมจ านนในกิจกรรมทางเพศใดๆก็ตาม  และนับเป็น
อาชญากรรมทางเพศอีกอย่างหนึ่งที่มีความร้ายแรงที่สุด ในบางครั้งก็ยากในการฟ้องร้องด าเนินคดี  
 ๔. การค้ามนุษย์/ค้าประเวณี  
 การค้ามนุษย์ เป็นการถูกกระท าในลักษณะถูกบังคับโดยผู้ถูกกระท าไม่เต็มใจ  ถูก
หลอกลวงว่าจะให้ท างานอย่างหนึ่ง แต่ให้ท างานขายบริการทางเพศมีทั้งในประเทศ และข้ามชาติ 
หรือใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย  
 การค้าประเวณี เป็นการขายบริการทางเพศมีทั้งที่ลงทะเบียนถูกต้อง ในสถานที่
ค้าประเวณีเรียกว่า ซ่อง หรือ โรงแรม และขายตรงหรือขายแบบอิสระดังกรณีข่าว ต ารวจเมือง
พัทยาออกกวาดล้างหญิง และหญิงประเภทสองจ านวน ๔๐ รายที่มีพฤติกรรมค้าประเวณี/เตร็ดเตร่ 
/สร้างความร าคาญให้กับนักท่องเที่ยว ในข้อหา ติดต่อ/ชักชวน/รบเร้าบุคคลตามท้องถนน/ทาง
สาธารณะเพ่ือการค้าประเวณี ก่อนเปรียบเทียบปรับ และปล่อยตัวไป เมื่อเวลา ๐๕.๐๐ น. ของวันที่ 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕๓๑  
                                                 
 ๒๙คณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร, ครบรอบ ๖๐ ปี สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์, หน้า ๒๗๗.  
 

 ๓๐ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๗ ตอนท่ี ๕๙ ก หน้า ๑๔-๑๖ วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓., Call 1191: 
เด็ก ผู้หญิง อุ่นใจ ปลอดภัยในทุกที่ (Safe wherever we are). ส านักงานต ารวจแห่งชาติ. หน้า ๓-๔. 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.ahtd.go.th.[31 ตุลาคม 2555].  
 

 ๓๑“ต ารวจจับหญิงประเภทสองค้าประเวณี”, มติชนรายวัน, (วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕) : ๑๔.  
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 แหล่งท่องเที่ยวย่านถนนสีลม และย่านวังสราญรมย์ เป็นสถานที่ค้าประเวณีส าหรับผู้ชาย
ที่ชอบรักร่วมเพศ หรือเกย์ และ “ผู้หญิงขี้เหงา” ไปใช้บริการทางเพศ เพราะสถานที่นี้ถือเป็นศูนย์
รวมของผู้ชายขายตัว หรือ โสเภณีชายทุกประเภท ส่วนลูกค้า ก็มีทุกประเภทเช่นกัน บางคนขับ
รถยนต์ยี่ห้อดีราคาหลักล้านมา บางคนนั่งแท็กซี่ บางคนขี่รถจักรยานยนต์ บางรายโทรศัพท์ให้
พนักงานโรงแรมขับรถโรงแรมมารับไปใช้บริการถึงที่ ส าหรับลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการเป็นผู้ชาย
ที่นิยมชายด้วยกัน อายุเฉล่ียประมาณ ๒๕ ปีขึ้นไป ขณะที่ผู้หญิงที่เข้ามาใช้บริการมีน้อยกว่าผู้ชาย 
และมีอายุประมาณ ๒๕ ปีขึ้นไปเช่นกัน ที่ส าคัญลูกค้าส่วนใหญ่จะดื่มสุรามาแล้ว๓๒ 
 การค้าประเวณีผ่านอินเทอร์เน็ตมีทั้งกรณีหญิงขาย-ชายซื้อ และกรณีชายขาย-หญิงซื้อ 
นอกจากนี้ข้อมูลในงานวิจัย “การขายบริการทางเพศผ่านห้องสนทนาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” ที่
สนับสนุนโดยมูลนิธิด ารงชัยธรรม ระบุว่า มีผู้หญิงที่ซื้อบริการทางเพศจากผู้ขายบริการที่เป็นผู้ชาย 
โดยผู้หญิงเลือกซ้ือบริการผ่านทางช่องทางนี้เนื่องจากคิดว่า สามารถเก็บเป็นความลับได้ ไม่เป็นที่
เปิดเผย ไม่ต้องไปสถานบริการ สามารถเข้าถึงการบริการที่ง่าย และสะดวกรวดเร็ว สตรีที่เป็นนักซื้อ
มีหลายกลุ่ม เช่น สตรีที่มีความต้องการทางเพศสูง สามีให้ได้ไม่เพียงพอ สามีหมดสมรรถภาพทาง
เพศ สตรีหม้าย ทะเลาะกับแฟนต้องการประชด และสตรีโสด๓๓ 
 ลักษณะความรุนแรงทางเพศที่ปรากฏในสังคมไทยปัจจุบัน ได้แก่ การประพฤตินอกใจคู่ 
การกระท าอนาจาร การเผยแพร่สื่อลามก/ภัยทางอินเทอร์เน็ต การล่วงละเมิดทางเพศ/คุกคามทาง
เพศ การข่มขืนกระท าช าเรา การท าแท้ง และการค้ามนุษย์/ค้าประเวณี จะเห็นว่า ทั้งผู้กระท า และ
ผู้ถูกกระท าความรุนแรงมีทั้งสองเพศแต่จากสถิติพบว่าส่วนใหญ่เพศหญิงเป็นผู้ถูกกระท า 
 
๕. ปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อสตรีในสังคมไทย  
 ความรุนแรงทางเพศต่อสตรี คือ ความทุกข์ของสตรีในเรื่องเพศอันเกิดจากความก าหนัด
ด้วยกิเลสกามที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรม จากอิทธิพลการเลี้ยงดูของบิดามารดา จากตัวสตรีเอง และ
จากสังคมสิ่งแวดล้อม ซึ่งสภาพความรุนแรงทางเพศต่อสตรีในสังคมไทยมีหลายลักษณะดังต่อไปนี้  
 ความรุนแรงทางเพศต่อสตรีในสังคมไทยที่ปรากฏจัดอยู่ในความรุนแรงต่อสตรีอันดับที่ ๒ 
รองจากความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรงทางเพศต่อสตรีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทาง
เพศระหว่างชายและหญิง ผู้วิจัยแบ่งประเภทของการมีเพศสัมพันธ์ได้เป็น ๒ ลักษณะคือ  
 ๑) การถูกบังคับหรือใช้กลอุบายล่อลวงได้แก่ การถูกล่อลวงไปข่มขืน การถูกข่มขืนซ ้า
จากสังคมผู้ค้าและผู้บริโภคสื่อลามก ค้าประเวณี ค้ามนุษย์ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ/คุกคามทางเพศ  

                                                 
 ๓๒ผู้ชายขายตัว (ผมไม่ได้ ช่ัวอย่างที่คุณคิด ). คมชัดลึก .[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
http//www.oknation.net.[27ตุลาคม 2555].  
 

 ๓๓การค้าประเวณีชาย .[ออนไลน]์. แหล่งที่มา: http://tnews.teenee.com/etc/6375.html.[27 
ตุลาคม 2555].   
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 ๒) การพึงพอใจต่อการมีเพศสัมพันธ์ ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน การประพฤติ
นอกใจคู่ครอง/มีกิ๊ก/มีชู้ น าไปสู่การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และท าแท้งมากเป็นอันดับ ๑ ในเอเซีย 
และอันดับ ๒ ของโลก ติดเชื้อ HIV ภัยทางอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ลามก ซึ่งจะเห็นว่าสตรีใช้
อินเทอร์เน็ตมากกว่าชายประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน ในจ านวนสตรีเหล่านี้ ๓๐% เคยคุยเรื่องเพศใน
อินเทอร์เน็ต สถานที่เกิดเหตุความรุนแรงทางเพศมากที่สุดคือ บ้านพัก และหอพัก ผู้กระท าความ
รุนแรงทางเพศส่วนใหญ่เป็นคู่สามี ภรรยา หรือบุคคลใกล้ชิด และเวลากลางคืนเกิดเหตุมากที่สุด  
 ความรุนแรงทางเพศต่อสตรีมีสาเหตุมาจาก ๒ ปัจจัยหลักคือ ๑) ปัจจัยภายในคือ ตัวสตรี
เอง เป็นความรุนแรงต่อสตรีทางตรง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน การประพฤตินอกใจ
คู่ครอง ละเมิดศีลกาเมสุมิจฉาจาร แต่งกายไม่มิดชิด ไม่ระมัดระวังในการเดินทาง และดื่มสุรา ๒) 
ปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นความรุนแรงต่อสตรีเชิงโครงสร้างได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว
อ่อนแอไม่มีคุณภาพ สังคมเปราะบางพ่ึงไม่ได้ ความรู้เรื่องเพศศึกษาอ่อนด้อยทั้งชายและหญิงในการ
มีเพศสัมพันธ์ส าส่อนโดยไม่รู้สึกผิดและขาดความรับผิดชอบ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ
ในระบบชายเป็นใหญ่ การดื่มสุรา การระบาดของสารเสพติด การไว้วางใจคนใกล้ชิดมากเกินไป การ
ประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเพศ เช่น ล่อลวงไปข่มขืนแทนดอกเบี้ยเงินกู้ บังคับ
ค้าประเวณ ีค้ามนุษย์ ล่อลวงไปข่มขืนท าเป็นซีดีวางจ าหน่าย ล่อลวงข่มขืนในพิธีท าเสน่ห์ให้ชายหลง 
รวมทั้งโดนแอบถ่ายคลิปในห้องน ้าเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตเป็นต้น 
 พระพุทธศาสนาสอนว่า การดับทุกข์ก็คือ ต้องดับเหตุแห่งการเกิดทุกข์นั้น ดังนั้นการ
ป้องกันปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อสตรีตามหลักพระพุทธศาสนา  ก็ต้องป้องกันสาเหตุแห่งการ
เกิดความรุนแรงทางเพศไม่ให้เกิดขึ้น หรือหากความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นแก่สตรีแล้วก็ต้องแก้ไข
เยียวยาทั้งผู้กระท าและผู้ถูกกระท าด้วยหลักธรรมต่อไปนี้  
 ชายหญิงเสมอภาคเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าใคร 
แต่จ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ก้าวเดินไปด้วยกัน ดังพระพุทธเจ้าอุปมาอุปไมยสถาบัน
ครอบครัวเปรียบเสมือนอุทยานอันน่ารื่นรมย์ว่า สามี/บิดา คือ ภูเขา ภรรยา/มารดาคือ ต้นไม้ใหญ่
ร่มรื่นในป่า ต้องอาศัยภูเขาเลี้ยงชีวิต  
 ความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ชายหญิง ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่อง
ส่วนตัว แต่เป็นเรื่องของคนในสังคมที่มีส่วนท าให้เกิดเหตุความรุนแรงและคนในสังคมล้วนได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรงนั้นๆด้วยซึ่งมนุษย์ทุกคนล้วนมีสิทธิ มีโอกาสในการด ารงชีวิตบนพ้ืนฐาน
แห่งสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน 
 
๖. หลักธรรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อสตรีในสังคมไทย  
 ความรุนแรงทางเพศต่อสตรีเกิดขึ้นด้วยบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ในทางกฎหมายเรียก
ผู้ถูกกระท าว่า “ผู้เสียหาย” หรือภาษาชาวบ้านว่า “เสียตัว” เรียกผู้กระท าว่า “ผู้กระท าผิด” หรือ 
“ได้ตัว” แต่ในพระพุทธศาสนามองว่า นี่คือ “อหิงสา” หรือ “การเสพกามด้วยอ านาจกิเลสกามที่ไม่
ถูกต้องเป็นธรรม” ดังนั้นเมื่อเกิดความรุนแรงทางเพศต่อสตรีขึ้นแล้ว พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่
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สามารถน ามาใช้แก้ไขปัญหาเพ่ือให้โอกาสบุคคลที่กลายเป็น ผู้กระท าผิด และ ผู้ถูกกระท าความ
รุนแรงทางเพศได้น าไปรักษาเยียวยา แก้ไขพัฒนาตนเอง ให้ด ารงชีวิตอยู่ในครอบครัว และสังคม
ต่อไปอย่างมีคุณภาพ สมศักดิ์ศรีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และไม่หวนกลับไปกระท าซ ้าอีก ดังนี้  
 ๑. เยียวยาผู้เสียหาย หรือ ผู้ถูกกระท า ด้วย ศรัทธาพระธรรม ยอมรับผลของกรรม /ปุพ
เพกตปุญญตา  
 ปุพเพกตปุญญตา แปลว่า ความเป็นผู้ท าบุญไว้ในปางก่อน ค าว่า บุญ ในที่นี้ หมายถึง 
ความด ีที่เคยได้ท าไว้แล้วในอดีตชาติเช่น ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และบุญที่เคยท าไว้ในอดีต
ก่อนหน้านี้จึงกลายมาเป็นปุพเพกตปุญญตาในปัจจุบัน ส่งผลให้ได้รับอานิสงส์ผลจากบุญนั้นได้เกิด
มาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วท าแต่ความดีเสมอ ก็จะเกิดดีในชาติหน้าอีก เพ่ือให้
บุคคลผู้กลายมาเป็นผู้กระท าและผู้ถูกกระท าความรุนแรงทางเพศท้ังชายและหญิงได้ศึกษา ท าความ
เข้าใจและยอมรับในผลของกรรมที่เกิดจากการกระท าของตนเอง ดังนี้  
 ปุพเพกตปุญญตาเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดเป็นมนุษย์ ดังเช่น พระพุทธเจ้าทรง
ตรัสว่า “ความเป็นผู้ได้ท าบุญกุศลไว้ในกาลก่อนมาอุปถัมภ์ตั้งต้นให้เกิดเป็นมนุษย์  ให้เจริญมาตาม
สมควรแก่ฐานะนั้นๆโดยล าดับจนถึงปัจจุบันของทุกคน กุศลนั้นย่อมน าบุคคลนั้นเข้าไปอยู่ในถิ่น
ประเทศอันสมควร ให้คบสัตบุรุษ ย่อมตั้งตนไว้ชอบ ยกตัวอย่าง ๒ กรณ ีคือ  
 ๑) เกิดมาเพ่ือการบ าเพ็ญปรมัตถทานบารมี ของพระเวสสันดร เกิดจากผลของปุพเพกต
ปุญญตา ที่ได้สะสม และปรารถนามาจากชาติก่อน และเกิดจากผลของปุพเพกตปุญญตาของพระ
นางผุสดีพระมารดาคือ ขอให้มีพระโอรสเป็นผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐแก่คนยากจน และ ๔) ขอให้ได้ปล่อย
ชีวิตนักโทษประหาร  
 ๒) เกิดมามีรูปงาม และมีรูปชั่ว  
 พระนางผุสดีอดีตเทพธิดาได้รับพรจากท้าวสักกเทวราช ๑๐ ประการก่อนลงมาเกิดใน
โลกมนุษย ์สิ่งที่นางปรารถนา ๖ อย่างเป็นเรื่องความงามคือ นมไม่หย่อนยาน หน้าท้องไม่นูนยื่นมาก
ขณะตั้งครรภ์ ดวงตาด าสวยเหมือนตาลูกกวางอายุ ๑ เดือน มีขนคิ้วด า ผมไม่หงอกขาว และผิวกาย
นุ่มเนียนงามสะอาด อีก ๔ อย่างเป็นเรื่องของ ๑) เกิดในตระกูลกษัตริย์ที่บ้านเมืองสงบสุข ๒)เป็น
อัครมเหสีที่โปรดปรานของพระราชา ๓) พระโอรสเป็นผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐแก่คนยากจน และ ๔) 
ปล่อยชีวิตนักโทษประหารได้๓๔ 
 พระนางมัลลิกาเทวี อัครชายาของพระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นสตรีผู้มีผิวพรรณไม่งาม รูปชั่ว 
และไม่น่าดู แต่พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงโปรดปรานเป็นพิเศษ พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเพราะใน
อดีตชาติ เธอเป็นสตรีที่มักโกรธ คับแค้นใจ ถูกว่ากล่าวเล็กน้อยก็ขัดเคือง ฉุนเฉียว กระฟัดกระเฟียด 
กระด้างกระเดื่อง แสดงอาการโกรธ แสดงอาการขัดเคือง และความไม่พอใจ แต่เธอให้ทาน คือ ข้าว 
น ้า ผ้า ยวดยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย และเครื่องประทีปแก่สมณะ ไม่มี
ใจริษยาในลาภสักการะ ความเคารพของผู้อ่ืน ในชาตินี้นางจึงเกิดเป็นคนมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะ

                                                 
 ๓๔ขุ.ชา.ม. (ไทย) ๒๘/๑๖๕๙-๑๖๖๖/๔๔๘-๔๔๙. 
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มาก และสูงศักดิ์กว่าสตรีนางอ่ืนที่เป็นพระชายาด้วยกัน แม้สตรีเหล่านั้นบางคนจะเคยเป็นนาง
กษัตริย์ นางพราหมณี หรือนางคหบดี๓๕ 
 พระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดเป็นมนุษย์ และมีความแตกต่างกันว่า 
“สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรม
เป็นที่พ่ึงอาศัย กรรมย่อมจ าแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลว และดีต่างกัน”๓๖ ทรงตรัสแก่พราหมณ์เรื่องคน
ถ่อย ๒๐ จ าพวกว่า “บุคคลไม่เป็นถ่อยเพราะชาติ ไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติ แต่เป็นคนถ่อยเพราะ
กรรม เป็นพราหมณ์เพราะกรรม”๓๗ “กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการเป็นปัจจัยน ามนุษย์ไปสู่สุคติ และ
อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการเป็นปัจจัยน ามนุษย์ไปสู่ทุคติ”๓๘ 
 นอกจากนี้ พระพุทธเจ้ายังตรัสอีกว่า หมู่สัตว์ที่เกิดเป็นมนุษย์ มี ๒ จ าพวก คือ  
 ๑) ปุถุชน คนที่มีกิเลสมาก เมื่อตายจากมนุษย์นี้ย่อมไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้าง เปรตบ้าง 
อสุรกายบ้าง และสัตว์ดิรัจฉาน ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นคนทุพพลภาพ รูปร่างอัปลักษณ์น่า
เกลียด น่าชัง เป็นคนชั่วช้า เลวทราม ยากจนข้นแค้น ไม่สมประกอบ ไม่รู้จักเรื่องที่จะเป็นบุญเป็น
กุศลเลย  
 ๒) กัลยาณปุถุชน คนที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมสูง เมื่อตายจากมนุษย์นี้ย่อมไปเกิด
ในสุคติสวรรค์  
 แสดงว่าการเกิดใหม่ในภพต่อไปของมนุษย์ต้องอาศัยเหตุปัจจัยน าไปสู่สุคติ  และทุคตินั่น
คือ ผลของการกระท าอันเป็นกุศลหรืออกุศลในปัจจุบันชาติ ส่งผลไปยังอนาคตชาติ และในปัจจุบัน
ชาติยังได้รับผลของกรรมในอดีตชาติ ดังพระพุทธเจ้าทรงตอบค าถามของสุภมาณพ โตเทยยบุตรที่
ทูลถามปัญหาเก่ียวกับกฎแห่งกรรม ๗ คู ่๑๔ ข้อ ดังนี้๓๙ 
 คู่ท่ี ๑ ท าไมคนบางคนเกิดมาอายุสั้น บางคนเกิดมาอายุยืน  
 คู่ท่ี ๒ ท าไมคนบางคนเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บมาก บางคนไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บ  
 คู่ท่ี ๓ ท าไมคนบางคนเกิดมามีรูปไม่สวย ผิวพรรณทราม แต่บางคนเกิดมามีรูปสวย  
 คู่ท่ี ๔ ท าไมคนบางคนเกิดมามีศักดิ์ต ่า แต่บางคนเกิดมามีศักดิ์สูง  
 คู่ท่ี ๕ ท าไมคนบางคนเกิดมายากจน บางคนเกิดมาร ่ารวย  
 คู่ท่ี ๖ ท าไมคนบางคนเกิดในสกุลต ่า บางคนเกิดในสกุลสูง  
 คู่ท่ี ๗ ท าไมคนบางคนเกิดมาโง่ บางคนเกิดมาฉลาด  
 พระพุทธเจ้าทรงตอบค าถามท้ัง ๗ คู ่จ านวน ๑๔ ข้อว่า  
                                                 
 ๓๕องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๙๗/๓๐๐-๓๐๓.  
 

 ๓๖ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๙๐/๓๕๐. 
 ๓๗ขุ.ส.ุ (ไทย) ๒๕/๓๐๖/๓๒๒.  
 ๓๘ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๔๔๔/๔๘๐-๔๘๗. 
 ๓๙ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๕๘๒-๕๙๕/๓๒๓-๓๒๘.  
 
 



149วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

 คู่ท่ี ๑ บางคนเกิดมามีอายุสั้น เพราะในอดีตชาติชอบฆ่าสัตว์ ท าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง กรรม
นั้นเมื่อเขาตายไปจะตกนรก อบายภูมิ หากเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีอายุสั้น บางคนอายุยืน เพราะใน
อดีตชาติเป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต คือไม่ฆ่าสัตว์ เมื่อตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ หากเกิด
เป็นมนุษย์ก็จะมีอายุยืน  
 คู่ที่ ๒ บางคนเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บมากเพราะในอดีตชาติชอบเบียดเบียนสัตว์  กักขังท า
ร้ายทรมานให้เดือดร้อนเจ็บป่วย เมื่อตายไปเขาจะตกนรก อบายภูมิหากเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนมี
โรคภัยไข้เจ็บมากบางคนไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเพราะในอดีตชาติเป็นคนมีเมตตาต่อสัตว์  ไม่
เบียดเบียนสัตว์เมื่อตายจะเข้าถึงสุคติสวรรค์ หากเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีโรคน้อยหรือไม่มีโรค  
 คู่ที่ ๓ บางคนเกิดมามีรูปไม่สวย ผิวพรรณทราม เนื่องจากอดีตชาติเป็นคนขี้โกรธ 
พยาบาท เมื่อตายไปจะตกนรก อบายภูมิ หากเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนไม่สวย ผิวพรรณทราม ข้อ
นี้พระนางมัลลิกาเทวี พระชายาพระเจ้าปเสนทิโกศลก็เคยถามพระพุทธเจ้ามาแล้ว รายละเอียดอยู่
ในบทที่ ๓ บางคนมีรูปสวย เพราะในอดีตชาติเป็นคนมีเมตตากรุณา ไม่มักโกรธ ไม่พยาบาท เมื่อ
ตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ หากเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีรูปสวย ผิวพรรณงาม  
 คู่ที่ ๔ บางคนมีศักดิ์ต ่า เป็นคนต ่าต้อย ไม่มียศ ไม่มีต าแหน่ง เนื่องจากในอดีตชาติมีใจ
อิจฉาริษยาผู้อ่ืน ขาดความเคารพนับถือ อิจฉาในลาภสักการะของเขา เมื่อตายไปจะตกนรก 
อบายภูมิ หากเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้มีศักดิ์ต ่า บางคนมีศักดิ์สูงเพราะในอดีตชาติไม่ริษยา ไม่มุ่ง
ร้าย ไม่อิจฉาในลาภสักการะของผู้อ่ืน เมื่อตายจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ หากเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็น
ผู้มีศักดิ์สูง ดังเช่นพระนางมัลลิกาเทวี พระชายาพระเจ้าปเสนทิโกศล  
 คู่ท่ี ๕ บางคนเกิดมายากจน เนื่องจากอดีตชาติเป็นคนตระหนี่เหนียวแน่น ไม่รู้จักการให้
หรือบริจาคทาน เม่ือตายจะเข้าถึงอบายภูมิ ทุคติ หากเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนยากจน บางคนร ่า
รวย เพราะในอดีตชาติเป็นคนไม่ตระหนี่ ยินดีในการบริจาคทาน เมื่อตายจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 
หากเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนร ่ารวย  
 คู่ที่ ๖ บางคนเกิดในสกุลต ่า เนื่องจากในอดีตชาติเป็นคนเย่อหยิ่ง แข็งกระด้าง ไม่อ่อน
น้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่และต่อผู้ที่ควรเคารพกราบไหว้ ไม่บูชาบุคคลที่ควรบูชา เมื่อตายจะเข้าถึง
อบายภูมิ ทุคติ หากเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในสกุลต ่าต้อย บางคนเกิดในสกุลสูง เพราะในอดีตชาติ
เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ เคารพนับถือ บูชาบุคคลที่ควรบูชา เมื่อตายจะเข้าถึงสุคติโลก
สวรรค์ หากเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในสกุลสูง  
 คู่ท่ี ๗ บางคนเกิดมาโง่ เนื่องจากในอดีตชาติไม่เข้าไปไต่ถามหาความรู้ต่อผู้รู้ ผู้ประพฤติดี 
สอบถามว่าสิ่งใดเป็นกุศล เป็นอกุศล สิ่งใดมีโทษ ไม่มีโทษ เมื่อตายจะเข้าถึงอบายภูมิ ทุคติ หากเกิด
เป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญา บางคนฉลาด เพราะในอดีตชาติเขาสนใจเข้าไปไต่ถามหา
ความรู้จากผู้รู้ ผู้ปฏิบัติดี ว่าอะไรเป็นบาป บุญ คุณโทษ เมื่อตายเขาจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ หาก
เกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้มีปัญญามาก  
 ๒. แก้ไขผู้กระท าผิดและผู้ถูกกระท าไม่ให้กระท าผิดซ ้า  
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 ผู้กระท าและผู้ถูกกระท าความรุนแรงทางเพศแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาตนเองใหม่ด้วย
หลักธรรมป้องกันปัญหาความรุนแรงทางเพศใน ๓ ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับครอบครัว และ
ระดับสังคม เพ่ือไม่ท าให้เกิดปัญหาซ ้าอีก การเคารพพระธรรม ยอมรับเรื่อง ปุพเพกตปุญญตา หรือ
ผลของกรรม ท าให้มนุษย์เกิดมามีความแตกต่างกันทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ทางปัญญา ดังตัวอย่างนางอิสิทาสี เรื่องผลกรรมนี้เป็นไปตามกฎธรรมชาติที่ถูกต้องแน่นอนไม่
แปรเปลี่ยน ส่งผลแก่บุคคลใน ๒ ภพคือ ส่งผลทันทีในปัจจุบัน หมายถึง เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง
ทางเพศต่อสตรีขึ้น และรอส่งผลไปยังอนาคตชาติต่อไปอีก เพ่ือจะได้เลิกโทษคนอ่ืน ท าความเข้าใจ
ยอมรับในผลที่เกิดข้ึนแล้วตั้งใจปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเองด้วยหลักธรรมป้องกันปัญหาความรุนแรง
ทางเพศต่อสตรีเพ่ือป้องกันการเกิดความรุนแรงทางเพศซ ้าอีก  
 
๖. สรุป 
 หลักธรรมแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อสตรี ส าหรับผู้กระท าและผู้ถูกกระท าความ
รุนแรงทางเพศต่อสตรี มี ๒ ระยะ คือ ๑) ระยะแก้ไข เยียวยา ใช้หลักธรรม การเคารพพระธรรม 
ยอมรับเรื่อง ปุพเพกตปุญญตา หรือผลของกรรมท าให้มนุษย์เกิดมามีความแตกต่างกันทางกาย ทาง
จิตใจ ทางสังคม เศรษฐกิจ และทางปัญญา เรื่อง ผลของกรรมนี้เป็นไปตามกฎธรรมชาติที่ถูกต้อง
แน่นอนไม่แปรเปลี่ยน ส่งผลแก่บุคคลใน ๒ ภพคือ เกิดความรุนแรงทางเพศต่อสตรีในปัจจุบัน และ
รอส่งผลไปยังอนาคตชาติต่อไปอีก เมื่อผู้กระท าและผู้ถูกกระท าได้ศึกษาหลักธรรมจนเข้าใจแล้วจะ
ได้เลิกโทษคนอ่ืน กลับมาพิจารณาทบทวนสิ่งที่ตัวเองได้กระท าไปแล้ว ท าความเข้าใจ ยอมรับในผล
การกระท าที่เกิดขึ้น และ ๒) ระยะแก้ไขปรับปรุงตนเอง ผู้กระท าและผู้ถูกกระท าความรุนแรงทาง
เพศ ควรน าหลักธรรมป้องกันปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อสตรีไปศึกษาและปรับปรุงตนเองเพ่ือ
ป้องกันความรุนแรงทางเพศไม่ให้เกิดซ ้าอีก 
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ประสิทธิผลการบริหารจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อ
แก้ปัญหาความยากจนตามหลักหลักทิฏฐธัมมกิัตถะประโยชน์ในพระพุทธศาสนา 
Management Effectiveness of The Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives to Poverty By Ditthadhammikattha  

In Buddhism 
ไพบูลย์ สายด้วง 

 
บทคัดย่อ 

 ในสภาพปัจจุบันนี้ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองการปกครอง  ส่งผลท า
ให้การด าเนินชีวิตของเกษตรกรประสบความล าบาก คือ ส่วนหนึ่งชาวเกษตรกรประสบปัญหาการ
ขาดแคลนแหล่งน้ าธรรมชาติในการท าการเกษตร มีน้ าท่วมที่ดิน ท าให้พืชผลของชาวเกษตรกร
เสียหาย นอกจากนั้น ต้นทุนการผลิตสูงแต่ราคาพืชผลตกต่ า ไม่ได้รับความเป็นธรรม และถูกเอารัด
เอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ท าให้รายได้ไม่เพียงพอ ปัญหาที่ตามมาคือการเป็นหนี้สินจ านวนมาก 
หน่วยงานหลักจ าเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิผลในการบริหารองค์กรเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับ
เกษตรกร โดยการน าหลักหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์มาผสมร่วมกันกับทฤษฎีการบริหารตามค า
ย่อในภาษาอังกฤษว่า POSDC ดังนี้ ๑) P คือ planning หมายถึง การวางแผนเชิงพุทธ (Buddha’s 
Planning)  ๒) O คือ Organization หมายถึง การจัดองค์การเชิงพุทธ (Buddha’s Organizing) 
๓) S คือ Staffing หมายถึง การบริหางงานบุคคลเชิงพุทธ (Buddha’s Staffing) ๔) D คือ 
Directing หมายถึง การอ านวยการเชิงพุทธ (Buddha’s Directing) และ5) C คือ Controlling 
หมายถึง การก ากับดูแลเชิงพุทธ (Buddha’s Controlling)  
ค าส าคัญ : ประสิทธิผลการบริหารจัดการ, หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์, ความยากจน 
 

ABSTRACT 
 In this Economic changes Social Politics as a result, the lives of farmers 
more difficult. Is part of farmers face a shortage of natural water resources in 
agriculture, flooded land causing damage to the crops of the farmers. in addition, 
the high cost of production, but crop prices decline. Not treated fairly and 
exploitation of commercialism the mediator does not make enough income the 
problem is that a lot of debt. Agencies need to increase efficiency in the 
management of the organization to address the issue of poverty to farmers. 
Average main course Ticketmaster Grantham Gus Smith perfected the mixture 
                                                           

 สหกรณ์การเกษตรอ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี. 
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together with the management theory, Include 1) Planning means Planning 
Buddhist (Buddha’s Planning), 2) The Organization means to the Buddhist 
Organization (Buddha’s Organizing), 3) Personnel Management means to the 
Buddhist administration (Buddha’s Staffing), 4) The Director means a director 
Buddhist (Buddha’s Directing), And 5) Corporate Governance means to the Buddhist 
(Buddha’s Controlling). 
Keywords: Management Effectiveness, DitthaDhammikattha, Poverty 
 
๑. บทน า 
 สภาพปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรไทยในยุคปัจจุบันนี้ คือ ชาวเกษตรกรขาดหลักการ 
ขาดหลักพุทธธรรม ในการด าเนินชีวิต เช่น การขาดความพากเพียรในการท าการงานหรือการศึกษา
วิชาการเกษตร การไม่รู้จักประหยัดทรัพย์ มีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย เกินความจ าเป็น มีการคบคน
พาลเป็นเพื่อน ชอบแนะน าไปในทางที่ผิดหรือที่ไม่ควร มีการใช้จ่ายทรัพย์เกินฐานะ ใช้ชีวิตให้เป็นไป
ตามกระแสนิยมของความต้องการ (ตัณหา) และไม่รู้จักเพียงพอ ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ เกิดความ
อยากได้ อยากมี อยากเป็น (โลภ) เกินฐานะของตน จึงท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินชีวิตของ
เกษตรกรในปัจจุบันนี้ นอกจากนี้ชาวเกษตรกร ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอย่าง
เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากการลงมือเพาะปลูกมานั้นขายได้ในราคาถูกกว่า
ต้นทุน เช่น ปัจจัยน าเข้าไปมาก (Input) กระบวนการผลิตสูง (Process) แต่สุดท้ายราคาสินค้า
การเกษตรขายได้ราคาไม่คุ้มกับต้นทุนในการด าเนินการ (Output) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ภาค
เกษตรมีบทบาทความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นแหล่งผลิตอาหารส าหรับ
ประชาชนภายในประเทศ ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านการโภชนาการ เป็นฐานวัตถุดิบให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ การพัฒนาภาคเกษตรให้ยั่งยืน จึง
ถือเป็นหัวใจในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม แต่อย่างไรก็ตามในระยะเวลา ๖ ปีที่ผ่านมานั้น ภาค
เกษตรกรประสบกับกระแสการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง การปกครอง ตลอดจน
สภาพภูมิอากาศไม่อ านวยส่งผลต่อการพัฒนาการเกษตรโดยภาพรวมของประเทศ๑  ในสภาพ
ปัจจุบันนี้ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองการปกครอง ส่งผลท าให้การด าเนินชีวิต
ของเกษตรกรประสบความล าบาก คือ ส่วนหนึ่งชาวเกษตรกรประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า
ธรรมชาติในการท าการเกษตร มีน้ าท่วมที่ดิน ท าให้พืชผลของชาวเกษตรกรเสียหาย นอกจากนั้น 
ต้นทุนการผลิตสูงแต่ราคาพืชผลตกต่ า ไม่ได้รับความเป็นธรรม และถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า  

                                                           
  ๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาการเกษตรในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙), หน้า ก. 
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คนกลาง ท าให้รายได้ไม่เพียงพอ ปัญหาที่ตามมาคือการเป็นหนี้สินจ านวนมาก หน่วยงานหลัก
จ าเป็นต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามหลักพุทธธรรม๒ 
 อย่างไรก็ตาม การที่บุคลากรน าหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติให้ได้ผลดีหรือไม่ จ าเป็นต้องมี
เครื่องชี้วัดที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ในระดับพ้ืนฐานก่อน ในปัจจุบันนี้หลายหน่วยงานได้พยายาม
สร้างตัวชี้วัดตามหลักพุทธธรรมและใช้ในหน่วยงานของตน คือ การด าเนินการตามหลักพุทธธรรม 
หมายถงึผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ได้น าหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ไปบูรณการหรือการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาชีวิต
ให้แก่เกษตรกร เพ่ือส่งเสริมการด าเนินธุรกิจการเกษตรให้มีความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคให้เกิดประสิทธิผล นอกจากนั้นหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าการเกษตรที่เหมาะสม
เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรผู้ท าการเพาะปลูกได้มีแนวทางในการด าเนินการเกษตรแนวใหม่ตามหลักทิฏฐ
ธัมมิกัตถะประโยชน์ หมายถึง ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถน าหลักการประโยชน์ในปัจจุบันนี้ไปประยุกต์ใช้กับนโยบายที่
เกี ่ยวข้องกับเกษตรกรไทย ตามหลักการอ านวยประโยชน์สุขในปัจจุบัน ซึ ่ง สาระส าคัญของ
หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ ได้แก่๑. อุฏฐานสัมปทา : การถึงพร้อมด้วยความหมั่น  ๒) อารักข
สัมปทา : ถึงพร้อมด้วยการรักษา ๓) กัลยาณมิตตตา : คบคนดีเป็นมิตร ๔. สมชีวิตา : เลี้ยงชีพ
ตามสมควรแก่ก าลังทรัพย์ที่หามาได้  
 ดังนั้น ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
สามารถบริหารโดยน าพุทธวิธีการบริหารตามภาระหน้าที่ (Function) ของผู้บริหารองค์กรมีอยู่ ๕ 
ประการ ตามค าย่อในภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัด
องค์กร (Organizing) การบริหารคน (Staffing) การอ านวยการ (Directing) และการควบคุม 
(Controlling) ๓ เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสามารถจ่ายหนี้ได้ โดยไม่ต้องมีนโยบายพักช าระหนี้
เกษตรกรอีกต่อไป 
 
๒. สภาพความยากจนของเกษตรกรไทย 
 ถ้าพิจารณาถึงความหมายความยากจนในระดับบุคคลหรือระดับครัวเรือน โดยปกติหมายถึง
สถานภาพความเป็นอยู่ที่ไม่พอเพียงในหลายๆ ด้านเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลหรือครอบครัวอ่ืนใน
สถานภาพเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยมีปัจจัยทางด้านหนี้สินเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อสภาวะ
ของความยากจนดังกล่าวของบุคคลหรือของครัวเรือน ในทางตรงกันข้าม ในบางสถานการณ์ความ

                                                           
  ๒ ตวงพร สมสมัย, การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔: 
กรณีศึกษาอ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี, รายงานการวิจัย, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, ๒๕๕๓), หน้า ๑๙๐. 

๓ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๕. 
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ยากจนก็อาจเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อหนี้สินของบุคคลหรือครัวเรือน๔ ดังนั้น ความยากจนมี
สาเหตุดังนี้ 
 ๑. สาเหตุจากปัจจัยส่วนบุคคล ตัวแปรของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อหนี้สินและความ
ยากจนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ได้แก่ ปัญหาทางการศึกษาของประชากรโดยพบว่า ประชากร
ที่ยากจนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาน้อย ส าเร็จการศึกษาเพียงระดับชั้นประถมศึกษาหรือต่ ากว่า อ่าน
หนังสือไม่ออก จึงขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ขาดทักษะที่จะเอ้ือประโยชน์
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน มีสาเหตุมาจากภูมิหลังของตนเองและครอบครัว จึงไม่
สามารถเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนที่มีรายได้สูงกว่าอาชีพการเกษตรได้ ท าให้ครอบครัวต้องตกเป็น
หนี้สินตามมา 
 ๒. สาเหตุจากปัจจัยจิตลักษณะ ปัจจัยทางด้านนิสัยหรือพฤติกรรมของบุคคลและสมาชิก
ในครอบครัวเป็นสาเหตุส าคัญอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อความยากจนของคนจน ได้แก่ ความเกียจ
คร้าน ติดอบายมุข เช่น เล่นการพนัน ติดสุรา เที่ยวโสเภณี ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ฯลฯ ท าให้ตนเองและ
สมาชิกในครอบครัวต้องตกเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว  
 ๓. สาเหตุจากปัจจัยทางสังคม มีกลุ่มนักวิชาการได้ให้มุมมองถึงสาเหตุของความยากจน
ว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีต ดังกรณีที่มาของคนจนในสังคมไทย 
ซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่คนส่วนใหญ่ผลิตเพ่ือกินเพ่ือใช้นั้น คนในหมู่บ้านมิได้มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจต่างกันมากนัก คนที่ถูกจัดว่ายากจนส่วนใหญ่จะมาจากความด้อยโอกาสทางสังคมและ
วัฒนธรรม เช่น มาจากชาติพันธุ์หรือภูมิหลังทางสังคมที่ถูกจัดว่าเป็นพวกด้อยโอกาสทุกประเภท ไม่
ค่อยเป็นที่ยอมรับ หรือกลายเป็นกลุ่มคนยากจนในสถานการณ์บางอย่าง 
 ๔. สาเหตุจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ที่ผ่านมาประชากรในประเทศก าลังพัฒนาประสบ
ปัญหาความยากจนจากปัญหาหนี้สินที่สะสมมานาน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ขาด
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้อจ ากัดเรื่องคุณภาพและขนาดของที่ดินการเกษตรซึ่งเป็น
ปัจจัยการผลิตที่ส าคัญของครัวเรือน ประกอบกับความจ ากัดในเร่ืองความรู้ในการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพดิน ตลอดจนความรู้ในการปลูกพืชที่เหมาะสม และข้อจ ากัดด้านการตลาด รวมทั้งความ
มานะอดทน เกษตรกรจึงมีรายได้น้อยไม่เหลือพอที่จะช าระหนี้ 
 ๕. สาเหตุจากการเข้าร่วมโครงการตามนโยบายรัฐ ในอดีตปัจจัยที่มีส่วนส าคัญเป็นอย่าง
มากในการสร้างภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรชั้นเล็กและยากจน คือ การ
เข้าร่วมในโครงการพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกมะม่วงหิมพานต์ 
โครงการส่งเสริมการเล้ียงโคนม ปรากฏว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ประสบความส าเร็จจนต้องเลิกล้ม
โครงการ นอกจากนั้นยังต้องมีภาระหนี้สินติดตัวกว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือหน่วยที่

                                                           
  ๔ วิทยา  เจียรพันธุ์, หนี้สินเกษตรกรไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
๒๕๕๔), หน้า ๓๑. 
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รับผิดชอบก็ล่วงเลยมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นประเด็นให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง มีการ
เดินขบวนเรียกร้อง เพ่ือขอ ปรับ-ลด-ปลดหนี้ให้แก่เกษตรกร 
 สรุปได้ว่า สถานการณ์หนี้สินของเกษตรกรไทยดังกล่าวข้างต้นเป็นการบ่งบอกถึงเหตุที่
ต้องการให้มีการวิเคราะห์วิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อหนี้สินเกษตรกรไทย เป็นสาเหตุส าคัญของความ
ยากจน ทั้งนี้ หนี้สินดังกล่าวน่าจะมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลและจิต
ลักษณะ รวมทั้งปัจจัยทางสังคม ซึ่งเป็นข้อจ ากัดท าให้เกษตรกรไม่สามารถเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันเพ่ือความอยู่รอดในสังคมได้ ประกอบกับปัจจัยทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นมูลเหตุส าคัญท าให้
เกษตรกรและสมาชิกในครัวเรือนต้องด ารงชีวิตอยู่ด้วยความยากล าบาก ตลอดจนปัจจัยจากการเข้า
ร่วมโครงการตามนโยบายรัฐเพ่ือหวังผลประโยชน์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทั้งภาครัฐใน
ฐานะผู้ให้และประชาชนในฐานะผู้รับ เป็นมูลเหตุซ้ าเติมให้เกษตรกรในชนบทประสบปัญหาหนี้สิน
และความยากจนมากยิ่งข้ึน โดยผู้วิจัยคาดหวังว่าหากได้ทราบถึงปัจจัยของการก่อเกิดหนี้สินอันเป็น
รากเหง้าของความยากจนที่แท้จริงของเกษตรกรไทยแล้ว ก็จะช่วยเป็นแนวทางที่จะน ามาใช้
แก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรในชนบทไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
๒. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
 ผู้เขียนได้ท าการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการด าเนินการ ได้ทราบว่า มี
นักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดแตกต่างกันออกไป ส าหรับเนื้อหาสาระส าคัญที่ปรากฎ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ราชบัณฑิตราชสถาน ได้ให้ความหมายประสิทธิผล หมายถึงผลส าเร็จหรือผลที่เกิดขึ้น๕  
เป็นความสัมพันธ์กับผลงานที่องค์กรพึงประสงค์ หมายถึงความส าเร็จของการปฏิบัติที่เป็นไปหรือบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร๖ เป็นเรื่องการเน้นความส าคัญของสิ่งที่ออกแทนที่จะเป็นสิ่งที่
ป้อนเข้าจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของผลลัพธ์ ได้แก่ การศึกษาว่าผลลัพธ์ที่ปรากฎบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หรือไม่เพียงใด๗๘ แนวทางการศึกษาพุทธวิธีการบริหารตามภาระหน้าที่ (Function) ของผู้บริหาร
องค์กรมีอยู่ ๕ ประการ ตามค าย่อในภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ประกอบด้วย การวางแผน 

                                                           
  ๕ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๕๒), หน้า ๕๐๔. 
 ๖ ชัยณรงค์ สุวรรณสาร , แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพองค์การ , (นนทบุรี : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓), หน้า ๑๕๙. 
  ๗ ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, การวิจัยประเมินผล, (กรุงเทพมหานคร:         พระนคร, ๒๕๕๒),      
๔๑. 
  ๘ สุพจน์ ทรายแก้ว, การวัดผลการปฏิบัติงาน, (เชียงราย: ส านักพิมพ์สถาบันราชภัฎเชียงราย, 
๒๕๕๓), หน้า ๑๘. 



ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑  มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘158
 

(Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การบริหารคน (Staffing) การอ านวยการ (Directing) 
และการควบคุม (Controlling) ๙  

 
แผนภาพแสดง การบริหารทรัพยากร 

 แผนภาพที่ ๒.๑ การบริหารทรัพยากรทั้งปวง ซึ่งทราบได้จากพุทธวิธีบริหารตาม
ภาระหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรในปัจจุบัน มีอยู่ ๕ ประการ คือ P คือ Planning หมายถึง การ
วางแผน  เป็นการก าหนดแนวทางด าเนินงานในปัจจุบัน  เพ่ือความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต 
ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์เพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กร เช่น การก าหนดนโยบายและมาตรการอัน
เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีรายระเอียดที่เรียกว่าโครงงานประกอบด้วย O คือ 
Organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสาย
บังคับบัญชาภายในองค์กรมีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ เช่น มีต าแหน่งอะไรบ้าง แต่
ละต าแหน่งมีอ านาจหน้าที่อย่างไร ใครส่ังการใคร S คือ Staffing หมายถึง การบริหารคน เป็นการ
สรรหาบุคลากรใหม่มาบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่ก าหนดไว้ การพัฒนาบุคลากรตามหลักแห่งการใช้
คนให้เหมาะกับงาน D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการ
ด าเนินการตามแผน  ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีภาวะผู้น า เช่น ก ากับสั่งการและ
มอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ C คือ Controlling หมายถึง การควบคุม 
การก ากับดูแลเป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กรโดยรวม ทั้งกระบวนการ
แก้ปัญหาภายในองค์กร เช่น การติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปัญหาและอุปสรรค
เกิดข้ึนที่ใด และส าคัญคือการป้องกันไม่ให้ย่อนหย่อนต่อหน้าที่ ละทิ้งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที ่

                                                           
๙ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๕. 

การบริหารทรัพยากรท้ังปวง 

ปัจจัยน าเข้าไป (Input)  กระบวนการ (Process) ผลที่ได้รับ (Output) 

ทรัพยากรองค์กร 

บุคลากร 

การเงิน 

วัสดุอุปกรณ์ 

วิธีการจัดการทรัพยากร 

การวางแผน Planning 

การจัดองค์กร  Organizing 

การบริหารคน Staffing 

การอ านวยการ Directing 

การควบคุม Controlling 

ผลผลิต 

ผลก าไร 

สินค้า 

การบริการ 

ความพึงพอใจ 
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback 
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 นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงหน้าที่ของนักบริหาร (Management Functions) มีดังนี้การ
วางแผน (Planning) ผู้บริหารจะต้องเตรียมการวางแผนการท างานขององค์กรไว้ล่วงหน้า  การจัด
องค์การ (Organizing) เป็นการเตรียมจัดโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสมกับทรัพยากรทางการ
บริหาร การสั่งการ (Directing) ผู้บริหารจะต้องมีการวินิจฉัยสั่งการที่ดี เพ่ือให้การด าเนินงานของ
องค์การด าเนินการไปตามเป้าหมาย การประสานงาน (Co-coordinating) ผู้บริหารมีหน้าที่
เชื่อมโยงต่าง ๆ ขององค์กรให้ด าเนินไปอย่างสอดคล้องสัมพันธ์กัน การควบคุม (Controlling) เป็น
การทีผู่้บริหารคอยควบคุมและก ากับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรให้ด าเนินไปตามแผนที่วางไว้ 
 อีกอย่างหนึ่ง ปัจจัยที่มีผลส่งเสริมให้มีประสิทธิผลการด าเนินการ เมื่อศึกษาแล้วจะเห็นได้
ว่า การบริหารจัดการให้ส าเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย โดยจะมีระบบน าเข้า ระบบการ
ท างานอย่างมีคุณภาพมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่างๆ ของงาน และระบบน าออกมาสู่
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และนโยบาย 
 

 
 

 แผนภาพแสดง ประสิทธิผลการด าเนินการ 
 ที่มา Millet, John D. Management, in the public service, 1954, p.79. 
 
 จากแผนภาพแสดงว่า ประสิทธิผลการด าเนินการ เมื่อศึกษาแล้วจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารและ
บุคลากร มีภาระหน้าที่ปฏิบัติการตามกระบวนการ คือ ก าหนดปัจจัยน าเข้าหรือวัตถุดิบมีการคัดสรร
อย่างดี (Input) มีกระบวนการด าเนินงานคือกระบวนการผลิตที่ดี (Process) มีผลผลิตที่ดี (Output) 

ประสิทธิผลการด าเนินการ 

ปัจจัยน าเข้าไป (Input)  กระบวนการ (Process) ผลที่ได้รับ (Output) 

ใช้คนน้อย 

ใช้เงินทุนน้อย 

ใช้วัสดุอุปกรณ์น้อย 

ใช้พลังงานน้อย 

ประหยัดทรัพยากร 

มีวิธีปฏิบัติท่ีดี 

มีขั้นตอนดี 

มีเวลา 

มีทักษะและฝีมือด ี

มีคุณภาพ 

ผลผลิต 

ผลก าไร 

สินค้า 

การบริการ 

ความพึงพอใจ 
วางแผน Planning  

การป้องกัน Prevention  

การ       Controlling  

การติดตาม Follow up  

Inspection ตรวจการ 

Corrention แก้ไข 
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หมายถึง ประสิทธิผลที่ผู้บริหารและบุคลากรได้ด าเนินงานอย่างประหยัด รวดเร็วทันเวลา มี
กระบวนการท างานอย่างดีตามวัตถุประสงค์๑๐ 
 สรุปได้ว่า ประสิทธิผลการด าเนินการ หมายถึงผู้บริหารและบุคลากร มีการตรวจสอบการ
วัดผลผลิต น าเสนอผลงาน กิจกรรม หรือโครงการ ซึ่งมีเกณฑ์การวัดประสิทธิผลที่แตกต่างกันโดยให้
ค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เกณฑ์การวัดบางครั้งไม่ได้ค านึงถึงปริมาณของทรัพยากร
ที่เป็นปัจจัยน าเข้า ที่ใช้กระบวนการ ค านึงถึงวิธีการ ค านึงถึงความสามารถและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์เป็นต้น นอกจากนั้น ผู้บังคับบัญชาต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาอย่าง กว้างขวางคุมความขัดแย้ง การยอมรับนับถือความคิดเห็นของผู้บริหารระดับรองลงมา 
เมื่อมีวิกฤติการณ์เกิดขึ้น สมาชิกขององค์การทุกคนจะผนึกก าลังกันอย่างเร็ว  เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์จนกระทั่งวิกฤติการณ์ดังกล่าวหมดสิ้นไปในที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารและบุคลากร มีความ
ส านึกในกฎระเบียบ เคารพข้อบังคับและค าสั่ง เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่มีผลส่งเสริมให้มีประสิทธิผลการ
ด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบาย โดยจะมีระบบน าเข้า ระบบการท างานอย่างมีคุณภาพมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่างๆ ของงาน และระบบน าออกมาสู่ประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์และนโยบาย 
 
๓. หลักหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ที่ส่งเสริมการบริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
    สหกรณ์การเกษตร เพื่อการจัดการปัญหาหนี้ของเกษตรกรไทย 
 ผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน สามารถน ามาบูรณาการหรือประยุกต์ใช้กับการ
บริหารงานเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเหมาะสม คือ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ มี
เนื้อหาสาระส าคัญเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเกษตรให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง คือ เป็นไปเพ่ือประโยชน์
เกื้อกูลแก่เกษตรกร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 การน าหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับการจัดการ เป็นหลักธรรมพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพแบบพอเพียง และเป็นเสมือนธรรมฝ่ายรับ คือ เป็นคุณธรรมที่มีไว้
ส าหรับสถานการณ์ท่ีปรากฎขึ้นในชีวิตเพ่ือให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ด้วยภาวะจิตที่เป็นสุข ซึ่งควรเชื่อมโยงกับ
หลักธรรมฝ่ายรุกอีกประการหนึ่ง อันเป็นหลักที่จะอ านวยสุขในชีวิตปัจจุบัน กล่าวคือหลักทิฏฐธัม
มิกัตถประโยชน์ ดังต่อไปนี้๑๑  
 ๑. อุฏฐานสัมปทา : ถึงพร้อมด้วยความหมั่น การที่เราจะได้สิ่งของ เงินทอง และชื่อเสียง
เกียรติยศมานั้น เราจะต้องขวนขวาย ขยันหมั่นเพียรต่อสู้กับความยากล าบาก ถึงจะประสบความส าเร็จ 
เช่น ข้าราชการจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง อันน ามาซึ่งเกียรติยศแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล ก็จะต้อง

                                                           
  ๑๐ John D.,Millet Management, in the public service, (New York: McGraw-hill book 
Company. Inc., 1954), p.79. 
  ๑๑ พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม), รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฏก, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๔๒. 
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ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ นักเรียนจะประสบผลส าเร็จด้านการเล่า
เรียน ก็ต้องขยันหมั่นเพียรในการศึกษา หรือการกระท ามาหาเลี้ยงชีพเพ่ือสร้างฐานะให้กับตนเองและ
ครอบครัวก็เช่นกัน เราก็ต้องอาศัยความมานะอุตสาหะและความหมั่นเพียรจึงจะได้ทรัพย์มา ตามพระ
พุทธพจน์ว่า “คนหมั่นในการท างาน ไม่ประมาท จัดการงานเหมาะสม เลี้ยงชีพพอเหมาะ รักษาทรัพย์
ที่หามาได้ มีศรัทธา ถึงพร้อมด้วยศีล รู้ถ้อยค า ปราศจากความตระหนี่ ช าระทางสัมปรายิกัตถ
ประโยชน์เป็นนิตย์ ธรรม ๘ ประการดังกล่าวนี้ ของผู้ครองเรือน ผู้มีศรัทธา อันพระพุทธเจ้าผู้มีพระ
นามอันแท้จริง ตรัสว่าน าสุขมาให้ในโลกท้ังสอง คือ ประโยชน์ในปัจจุบันนี้และความสุขในภายหน้า 
บุญ คือ จาคะนี้ ย่อมเจริญแก่คฤหัสถ์ ด้วยประการฉะนี้”๑๒  
 ๒. อารักขสัมปทา : ถึงพร้อมด้วยการรักษา หมายความว่าเมื่อเราขยันหมั่นเพียรพยายาม
สร้างอนาคต ชื่อเสียง หรือหาทรัพย์มาได้ ถ้าไม่รู้จักรักษาไว้ก็จะเสื่อมหรือหมดไปอย่างรวดเร็ว การ
รักษาชื่อเสียงนั้น หมายถึง การหลีกเลี่ยงการกระท าความชั่วหรือการมัวเมากับอบายมุขเช่น ไม่ดื่มสุรา 
ไม่เสพยาเสพติด ไม่เล่นการพนันทุกประเภทเป็นต้น ส่วนการรักษาทรัพย์นั้น หมายถึงการรู้จักใช้จ่าย
อย่างฉลาด ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักเก็บหอมรอมริบ ส่วนการประหยัดนั้น หมายถึงการรู้จักใช้จ่ายเงินทองให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระพุทธพจน์ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อารักขสัมปทาเป็นไฉน กุลบุตรในโลก
นี้มีโภคะที่หามาได้ด้วยความหมั่นเพียร สั่งสมด้วยก าลังแขน มีเหงื่อไหลโทรมตัว ชอบธรรม ได้มาโดย
ธรรม เขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูลด้วยท าไว้ในใจว่า ไฉนหนอ พระราชาไม่พึง
บริโภคทรัพย์เหล่านี้ของเรา โจรไม่พึงลัก ไฟไม่พึงไหม้ น้ าไม่พึงพัดไป ทายาทผู้ไม่เป็นที่รักไม่พึงลักไป 
ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกว่าอารักขสัมปทา”๑๓  
 ๓. กัลยาณมิตตตา : คบคนดีเป็นมิตร คนเรานั้นจะอยู่ในสังคมแต่เพียงล าพังไม่ได้จะต้อง
พ่ึงพาอาศัยบุคคลอ่ืน บุคคลที่เราสามารถพ่ึงพาอาศัยได้และมีความปรารถนาดีต่อเราหาได้ยาก ดังนั้น 
การเลือกคบคนจึงมีความส าคัญมาก เพราะถ้าเราคบคนชั่วเป็นมิตร อาจท าให้เราตกไปอยู่ในทางที่ชั่ว
หรือพบกับความหายนะได้ ตามพระพุทธพจน์ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กัลยาณมิตตตาเป็นไฉน ดูกร
ภิกษุทั้งหลายกุลบุตรในโลกนี้ อยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมใด ย่อมด ารงตนเจรจาสั่งสนทนากับบุคคลใน
บ้านหรือนิคมนั้น ซึ่งเป็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่ ผู้มีสมาจารบริสุทธิ์ ผู้ถึง
พร้อมด้วยศรัทธา ศีล จาคะปัญญา ศึกษาสัทธา สัมปทาตามผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศึกษาศีลสัมปทา
ตามผู้ถึงพร้อมด้วยศีล ศึกษาจาคสัมปทาตามผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะศึกษาปัญญาสัมปทาตามผู้ถึงพร้อม
ด้วยปัญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกว่า กัลยาณมิตตตา” ๑๔  
 ๔. สมชีวตา : เลี้ยงชีพตามสมควรแก่ก าลังทรัพย์ที่หามาได้ หมายความว่าในการด ารงชีวิต
นั้น ไม่ควรใช้จ่ายทรัพย์อย่างสุรุ่ยสุร่าย การใช้จ่ายทรัพย์จะต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นหากเรา
ต้องการให้ชีวิตสุขสบายก็ควรจะเดินสายกลาง คือ ไม่มากจนฟุ่มเฟือย และไม่น้อยจนเป็นการตระหนี่ 

                                                           
  ๑๒ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๕/๒๙๖. 
  ๑๓ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๕/๒๙๖. 
  ๑๔ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๕/๒๙๖. 
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ตามพระพุทธพจน์ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมชีวิตาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรในโลกนี้ รู้ทาง
เจริญแห่งโภคะ และรู้ทางเสื่อมแห่งโภคะแล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะไม่ให้ฟูมฟายนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนักด้วย
คิดว่า รายได้ของเราจักต้องเหนือรายจ่ายและรายจ่ายของเราจักต้องไม่เหนือรายได้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เปรียบเหมือนคนชั่งตาชั่ง หรือลูกมือชั่งตาชั่ง ยกตาชั่งขึ้นแล้วย่อมรู้ว่า ต้องลดออกเท่านี้ หรือต้องเพ่ิม
เข้าเท่านี้ ฉันใด กุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน รู้ทางเจริญแห่งโภคะ และรู้ทางเสื่อมแห่งโภคะแล้ว เลี้ยงชีพ
พอเหมาะ ไม่ให้ฟูมฟายนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ด้วยคิดว่า รายได้ของเราจักต้องเหนือรายจ่าย และ
รายจ่ายของเราจักต้องไม่เหนือรายได้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถ้ากุลบุตรผู้มีรายได้น้อย แต่เลี้ยงชีวิตอย่างโอ่
โถง จะมีผู้ว่าเขาได้ว่า กุลบุตรผู้นี้ ใช้โภคะเหมือนคนเคี้ยวกินผลมะเดื่อ ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถ้า
กุลบุตรผู้มีรายได้มาก แต่เลี้ยงชีพอย่างฝืดเคือง จะมีผู้ว่าเขาว่ากุลบุตรผู้นี้จักตายอย่างอนาถา แต่
เพราะกุลบุตรผู้นี้รู้ทางเจริญแห่งโภคะ และรู้ทางเสื่อมแห่งโภคะแล้ว เลี้ยงชีพพอเหมาะ ไม่ให้ฟูมฟาย
นัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ด้วยคิดว่า รายได้ของเราจักต้องเหนือรายจ่าย และรายจ่ายของเราจักต้องไม่
เหนือรายได ้ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกว่า สมชีวิตา”๑๕ 
 การมีชีวิตพอเพียง หรือ สมชีวิตา อันเป็นค าสอนข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนา มุ่งให้มวล
มนุษยชาติด าเนินชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายให้พอเหมาะแก่ก าลังทรัพย์ที่หามาได้  
ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส คือความทะยานอยากจนเกินไป ซึ่งอาจเป็นแนวป้องกันความยุ่งยากในชีวิต
และวิกฤตเศรษฐกิจทุกระดับได้เป็นอย่างดี ท าให้ชีวิตมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือด ารงชีวิตที่พอเพียงจากหลักพุทธธรรม สรุปให้เข้าใจง่ายก็คือการด ารงค์ชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความมีจิตส านึกในคุณธรรม ความเพียร และมี
สติปัญญา เพ่ือให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว แนว
ทางการปฏิบัติเพ่ือน าหลักพุทธธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือมุ่งเน้นให้แต่ละบุคคลและ
ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท้ังร่างกายและจิตใจ พึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ท า
อะไรเกินตัว ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เ พ่ือความมั่นคงใน
อนาคตและเป็นที่พ่ึงผู้อ่ืนได้ในที่สุด  ตัวอย่างเช่น การประกอบอาชีพที่สุจริตเมื่อมีรายได้แล้วต้องรู้จัก
จัดสรรรายรับ รายจ่าย ประหยัด แต่ไม่ใช่ตระหนี่ ต้องลด ละ เลิก อบายมุข  สอนบุคคลในครอบครัว
ให้รู้จักคุณค่า รู้จักอดออม รู้จักใช้ รู้จักแบ่งปัน และรู้จักรักษาสุขภาพ รวมถึงการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณี การอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม  ทั้งผู้ที่มีอ านาจในการ
บริหาประเทศต้องให้การศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเริ่มวางรากฐานให้ประชาชนส่วนใหญ่อยู่อย่าง
พอมีพอกิน และพ่ึงตนเองได้ มีความรู้ มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กลุ่มชุมชน เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา พัฒนาแนวความคิดของประชาชนตามแนวทางของความพอเพียง 
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  

                                                           
  ๑๕ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๕/๒๙๖. 
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 การบูรณาการหลักการบริหารกับหลักหลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์เพ่ือส่งเสริมการบริหาร
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการจัดการปัญหาหนี้ของเกษตรกรไทย สรุปได้ดัง
โมเดล 

 

 
 
๔. บทสรุป 
 หลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์เพ่ือการบูรณาการจัดการปัญหาหนี้ของเกษตรกรไทย เมื่อ
ศึกษาแล้วจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร ควรจะมีแนวคิดและหลักการ
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. อุฏฐานสัมปทา : ควรจะเป็นอย่างไร คือ บุคคลควรจะต้องรู้จักการวางแผนบริหารงาน
เพ่ือท ามาหาเลี้ยงชีพด้วยความขยัน เป็นผู้ช านิช านาญ ไม่เกียจคร้าน ประกอบด้วยปัญญาเครื่อง
สอบสวน ตรวจตรา รู้จักวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ สามารถท า สามารถจัดการ นี้เรียกว่าอุฏฐานสัมปทา 
กล่าวคือขยันสรรหา มานะ บากบั่น ต่อสู้ ไม่ย่อท้อในการท ากิจหน้าที่การงาน และมีความรู้ความเข้าใจ  
 ๒. อารักขสัมปทา : ควรจะเป็นอย่างไร คือ บุคคลควรจะรู้จักการจัดการ การแบ่ง
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีการใช้สอยทรัพย์ให้เหมาะสม โดยการจัดสรรผลประโยชน์ให้ลงตัว ด้วยความ
ขยันหมั่นเพียรจัดการคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้โดยพิจารณาว่า ควรจะท าอย่างไร พวกโจรจึงไม่พึง
ลักไปเสีย ไฟไม่พึงไหม้ไปเสีย น้ าไม่พึงพัดพาไปเสีย นี้เรียกว่าอารักขสัมปทา กล่าวคือรักษาดี รู้จักเก็บ
ออม คุ้มครองรักษาทรัพย์ที่หามาได้ ไม่ให้สูญหายหรือเสียหาย  
 

หลักทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ทีส่่งเสริมการบริหาร
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เพ่ือการจัดการปัญหาหนี้ของเกษตรกรไทย 

การประสานงาน 

 

การวางแผน 

 
การจัดองค์การ 

 
การบังคับบัญชา 

 

การควบคุม  

 

อุฏฐานสัมปทา 

อารักขสัมปทา 

กัลยาณมิตตตา 

สมชีวิตา 

สภาพปัญหาความยากจนของ
เกษตรกรไทย 

๑. สาเหตุจากปัจจัยส่วนบุคคล 
๒. สาเหตุจากปัจจัยจิตลักษณะ 
๓. สาเหตุจากปัจจัยทางสังคม 
๔. สาเหตุจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
๕. สาเหตุจากการเข้าร่วม

โครงการตามนโยบายรัฐ 
 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรเพื่อแก้ปัญหาความยากจนตามหลัก
หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน ์
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 ๓. กัลยาณมิตตตา : ควรจะเป็นอย่างไร คือ บุคคลควรจะต้องรู้จักการก ากับดูแลบุคคล
ภายในองค์กรให้ดีให้ตั้งอยู่ในกฎระเบียบ ถ้าประกอบอาชีพอยู่ในหมู่บ้านหรือต าบลใดก็ตาม ก็มีวิธีการ
เข้าสนิทสนมกับผู้มีความรู้มีศีลธรรม เข้าไปปรึกษากับคหบดีบ้าง บุตรคหบดีบ้าง พวกคนหนุ่มที่มีความ
ประพฤติเป็นผู้ใหญ่บ้าง คนสูงอายุที่มีความประพฤติเป็นผู้ใหญ่บ้าง เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา ศีล  
สมาธิ และปัญญา นี้เรียกว่ากัลยาณมิตตตา กล่าวคือสมาคมกับมิตรที่ดี เพราะมิตรดีย่อมไม่ชักน าไป
ในทางเสื่อมเสีย และสามารถชี้แนะให้คติธรรมในการด าเนินชีวิตแก่ผู้อ่ืน 
 ๔. สมชีวิตา : ควรจะเป็นอย่างไร คือ บุคคลควรจะเป็นผู้รู้จักเวลาติดต่อประสานงานกับ
บุคคลทุกระดับ มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ มีการควบคุมการใช้จ่าย  เป็นผู้เลี้ยงชีวิตอย่าง
เหมาะสม ไม่ให้ฟุ่มเฟือยเกินไป ไม่ให้ฝืดเคืองเกินไป โดยมีความรู้ความเข้าใจในทางเพ่ิมพูนและทาง
เสื่อมถอยแห่งโภคทรัพย์ ว่าท าอย่างไรรายได้ของเราจึงจะเหนือกว่ารายจ่าย และรายจ่ายของเราจึงจัก
ไม่เหนือรายได้ เปรียบเหมือนคนชั่งหรือลูกมือคนชั่ง ยกตราชั่งขึ้นแล้วย่อมรู้ว่าหย่อนไปเท่านั้น หรือ
เกินไปเท่านี้ ถ้าหากบุคคลนี้มีรายได้น้อย แต่เลี้ยงชีวิตอยู่อย่างฟุ่มเฟือย ก็จะมีผู้กล่าวหาเอาได้ว่า 
บุคคลผู้นี้ใช้สมบัติเหมือนกินมะเดื่อ ถ้าบุคคลนี้มีรายได้มาก แต่เลี้ยงชีวิตอย่างฝืดเคือง ก็จะมีผู้กล่าวหา
ได้ว่า กุลบุตรผู้นี้คงจะตายอย่างคนอนาถา แต่ด้วยเหตุที่บุคคลเลี้ยงชีวิตเหมาะสมจึงเรียกว่าสมชีวิตา 
กล่าวคือเลี้ยงชีวิตพอเพียง 
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และสังคมศาสตร์:มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, ๒๕๕๓. 

 
๒. ภาษาอังกฤษ  
 (I) Books: 
John D.,Millet. Management in the public service. New York: McGraw-hill 

bookCompany. Inc., 1954. 
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พุทธวิธีการบริหารความขัดแย้งในองค์กร 
Buddhist way for conflict management in organizations 

 
อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด  

บทคัดย่อ 
 ความขัดแย้งในองค์กรเป็นเรื่องธรรมชาติ และเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ มนุษย์มีความ
แตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านค่านิยม วัฒนธรรม เป้าหมาย ความเชื่อ วิธีการท างาน และ
รูปแบบการสื่อสารที่ต่างกัน อันน าไปสู่การคิด ความรู้สึก การกระท าต่อสิ่งใด สิ่งหนึ่งแตกต่างกัน ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งขึ้น บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอปัญหาความขัดแย้งภายใน
ตัวบุคคล ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ความขัดแย้งด้านอ านาจ ความ
ขัดแย้งด้านทิฏฐิ และความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์วรรณนา โดยใช้หลักพุทธวิธีการบริหารความขัดแย้ง 
ดังนี้ (๑) ความขัดแย้งภายในตน ใช้หลักธรรมคือ จริต ๖ ซึ่งมีลักษณะรวมของพฤติกรรมที่แสดง
ออกเป็นปกติวิสัย และปรับแก้จริตให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ (๒) ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ใช้
หลักสาราณียธรรม ๖ คือ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน เป็นพลังในการสร้างความสามัคคี (๓) 
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อ่ืนไว้ หรือหลักใน
การสงเคราะห์ผู้อ่ืน  (๔) ความขัดแย้งด้านอ านาจ ใช้หลักอธิปไตย ๓ โดยผู้บริหารใช้อ านาจตาม
หลักธรรมาธิปไตย คือยึดความจริง ความถูกต้องเป็นหลัก (๕) ความขัดแย้งด้านทิฏฐิ ใช้หลักผาสุก
วิหารธรรม ๕ คือ ธรรมอันเป็นเครื่องอยู่อย่างเป็นสุข และเป็นหลักธรรมเพ่ือการสมานฉันท์ (๖) 
ความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์วรรณนา ใช้หลักอคติ ๔ คือ ความไม่เที่ยงธรรม หรือความล าเอียง เพ่ือ
สร้างสังคมแห่งสันติสุข 
 การบริหารความขัดแย้ง เป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องให้ความเอาใจใส่ เพราะโดยทั่วไป 
ความขัดแย้งในองค์กรนั้น มีทั้งผลดีและผลเสีย ในวิกฤตย่อมมีโอกาส ในบางครั้ง ความขัดแย้ง ย่อม
น าไปสู่ความคิดริเริ่มใหม่ มีการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ช่วยให้คุณภาพชีวิตการท างาน    ดีขึ้น อนึ่ง 
ผู้บริหาร ต้องแปรเปลี่ยนความขัดแย้งในองค์กร ให้กลายเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ โดยยึดหลัก
พุทธวิธีการบริหารความขัดแย้ง และหลักพุทธธรรมมาบูรณาการภายในองค์กร  เพ่ือเป็นองค์กรแห่ง
ความสุข และปราศจากความขัดแย้ง   
ค าส าคัญ: พุทธวิธี, การบริหาร, ความขัดแย้ง, องค์กร 
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ABSTRACT 
 Conflict in organization is common and unavoidable. There are various 
differences in human such as value, culture, goal, believe, how to work and 
communication pattern. These differences, leading to different thought and 
response, may cause conflict. The purpose of this research is to present how to 
solve intra-personal conflict, interpersonal conflict, conflict of interest, power 
conflict, opinion conflict and ethnic conflict, by applying the Buddhist way for 
conflict management as the followings (1) Intra-personal conflict: apply the six 
types of characteristic behavior, which is normal behavioral conduct and to 
improve characteristic behavior in creative way. (2) Interpersonal conflict: apply the 
six virtues for fraternal living, which is dhamma for making others to keep one in 
mind and for unity. (3) Conflict of interest: apply the four principles of service and 
social integration, which is the spiritual anchor or the principles to help others. (4) 
Power conflict: apply the three principles of sovereignty. The administrator follows 
the meritocracy, which is to hold the truth and regularity in administration. (5) 
Opinion conflict: apply the fives principles of mode of life for happiness, which is 
dhamma for happy living and for integrity. (6) Ethnic conflict: apply the four wrong 
ways of behavior, which is injustice or partiality, for peaceful society.  
 The leader should pay attention to conflict management because the 
conflict can result to benefits and disadvantages. There is always opportunity in 
crisis. The conflict may lead to systematic thinking and decision, which improves 
quality of working life. The leader should transform the conflict into creativity by to 
apply the Buddhist way for conflict management and to integrate dhamma to 
achieve organization of unity and happiness. 
Keywords: Buddhist way; management; conflict; organization 
 
 
๑. บทน า 
 ความขัดแย้งเป็นกระบวนการทางสังคม เป็นความรู้สึกหรือปฏิกิริยาของบุคคลที่มีความ
คิดเห็น ค่านิยม และเป้าหมาย ทีไ่ม่เป็นไปในทางเดียวกัน รวมทั้งการต่อสู้เพ่ือทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด 
ท าให้เกิดการขัดขวางอีกฝ่ายต่อการบรรลุเป้าหมายหรือได้รับทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดนั้น ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีทั้งคุณและโทษ อาจจะน ามาซึ่งความแตกแยก ขาดความสามัคคีอันดีต่อกัน ใน
สภาพการณ์ปัจจุบัน ผู้บริหารต้องเผชิญกับปัญหาของความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ เช่น ความต้องการ 
การรับรู้ อ านาจ ค่านิยม การประสานงาน ความคลุมเครือของหน้าที่ การติดต่อสื่อสาร ความ
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แตกต่างของจุดมุ่งหมายวิธีการท างาน ความรู้สึกและอารมณ์ แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปในประเด็นใหญ่ 
ๆ ได้ ๖ ประการ คือ ความขัดแย้งภายในตน ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้งด้าน
ผลประโยชน์ ความขัดแย้งด้านอ านาจ ความขัดแย้งด้านทิฏฐิ และความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์
วรรณนา  
 เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นในองค์กร ผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรจะต้องช่วยกัน
แก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น วิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะ
ช่วยกระตุ้นแรงจูงใจให้คนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล เกิดความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ การทีจ่ะบริหารความขัดแย้งในองค์กรให้หมดไปหรืออยู่ในระดับที่เหมาะสมนั้น มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารในองค์กร จะต้องใช้กลยุทธ์การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง การระงับ
ความขัดแย้ง และการควบคุมความขัดแย้ง พร้อมกับน าหลักพุทธวิธีการบริหารความขัดแย้ง 
ตลอดจนหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความขัดแย้งในด้าน นั้น ๆ เพ่ือแปรเปลี่ยน
ความขัดแย้งให้กลายเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ มีความสุข มีสันติภาพ มีความสามัคคีในการ
ท างานภายในองค์กร   
 
๒. พุทธวิธีการบริหารความขัดแย้งภายในตน 
 ความขัดแย้งภายในตัวบุคคล๑ (Intrapersonal Conflict) ความขัดแย้งประเภทนี้ 
เกิดขึ้นได้ในองค์กร เนื่องจากความไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือความไม่แน่ใจในการกระท าของ
ตนเองว่า มีความสามารถเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดความสับสนว้าวุ่นในสถานการณ์นั้น ๆ จนไม่
สามารถตัดสินใจได้  
 พุทธวิธีบริหารความขัดแย้งภายในตน ตามหลักพระพุทธศาสนา ความขัดแย้งเป็นที่มา
ของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เพราะความแปลกแยกในตัวเอง จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่  ท าให้ 
“เจ้าชายสิทธัตถะ” ได้พัฒนาจิตของตัวเอง เพ่ือเลื่อนสถานะจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ “ความเป็น
พุทธะ” ที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะสาเหตุส าคัญด าเนินมาจากความขัดแย้งภายในตนเกี่ยวกับการเกิด 
แก่ เจ็บ ตาย และการตอบค าถามของตัวเองว่า “อะไรคือความสุขที่แท้จริง” และ “มนุษย์ไม่เกิด 
แก่ เจ็บ และตายได้หรือไม่” การตั้งค าถามในลักษณะนี้ ก็เพราะเกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับทวิ
ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงของพระองค์  ความขัดแย้งภายในตนนั้น มี
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 กรณีศึกษาเรื่องของพระยสะ๒ จากค าของยสกุลบุตรที่กล่าวว่า “ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่
ขัดข้องหนอ” ก็เกิดขึ้นมาจากความขัดแย้งภายใน ที่สิ้นหวังกับความสุขในเชิงวัตถุนิยมและสภาวะ

                                           
๑วรรณวิมล อัมรินทร์นุเคราะห์, การพัฒนาองค์การ, วารสารรามค าแหง, ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๔, 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๙. 
 ๒พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารีเถระ), พุทธประวัติทัศนะศกึษา, กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ 
หจก.ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, ๒๕๕๓, หน้า ๗๖. 
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ไร้ความขัดแย้ง ได้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับพุทธด ารัสที่ว่า “ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง” ความขัดแย้ง
เป็นสื่อหรือเป็นสะพานที่ทรงคุณค่า ในการท าให้มนุษย์ได้ทอดเดินไปสู่ “ภาวะไร้ความขัดแย้ง” อัน
เป็นทางเดินทางที่เข้าใจความจริงว่า เส้นทางเดิมสามารถเติมเต็มความสุข ให้แก่มนุษย์ได้ในระดับ
หนึ่ง แต่เส้นทางดังกล่าว ก็เป็นพ้ืนฐานที่ดีที่ท าให้มนุษย์ได้พยายามที่จะรู้จักกับทางเลือกใหม่ อัน
เป็นทางเลือกที่ปราศจากความขัดแย้ง หรือไร้ความขัดแย้งอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม เมื่อมองในมิติ
ของโลกแบบสามัญชนหรือแบบฆราวาสวิสัย “ความขัดแย้ง” มีส่วนส าคัญในการผลักดันให้มนุษย์
ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา โดยพบว่า มนุษย์มีความแปลกแยกในตัวเอง หรือขัดแย้งในตัวเอง 
เกี่ยวกับการสนองความต้องการของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการความส าเร็จในชี วิต ความ
ต้องการการนับหน้าถือตา ความต้องการด้านความรัก และความต้องการด้านความปลอดภัย ความ
ขัดแย้งในตัวเองนี้ กลายเป็นพ้ืนฐานส าคัญ ที่ท าให้มนุษย์สร้างแรงจูงใจในการแสวงหาสิ่งต่าง ๆ มา
สนองตอบความต้องการของมนุษย์เอง  
 จริต ๖ : หลักพุทธธรรมส าหรับการบริหารความขัดแย้งภายในตน 
 จริต ๖ หมายถึง ลักษณะส่วนรวมของพฤติกรรม ที่แสดงออกเป็นปกติวิสัยของบุคคลทั้ง
ในด้านชีวิตส่วนตัว ในกิจการงาน ที่สามารถสังเกตและวัดได้ พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเป็นผลมา
จากพ้ืนเพของจิตใจ อันได้แก่ เจตคติ ความเชื่อ ค่านิยม สติปัญญา ซึ่งแบ่งพ้ืนเพของจิตใจออกเป็น 
๖ ประเภท๓ ดังนี้ 
 ๑. ราคจริต หมายถึง พฤติกรรมที่เน้นหนักไปทางรักสวยรักงาม ถือเอาความสวยงาม
เป็นเรื่องใหญ่ ควรบริหารด้วยหลักอสุภะและกายคตาสติ กล่าวคือ ให้พิจารณาว่า    เป็นของไม่
สวยงาม และมีสติไปในกาย มองเห็นสรรพสิ่งตามสภาพความเป็นจริง  
 ๒. โทสจริต หมายถึง พฤติกรรมที่เน้นหนักไปในทางโกรธง่าย ฉุนเฉียว ใจร้อน หงุดหงิด 
ควรบริหารด้วยการฝึกให้ช่วยคนอ่ืน เจริญเมตตาพรหมวิหาร คือการคิดให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วกัน
หมด  
 ๓. โมหจริต หมายถึง พฤติกรรมที่เน้นหนักไปทางโง่เขลา ไม่ชอบใช้ปัญญา มืดมนด้วย
ความหลงงมงาย ควรบริหารด้วยการให้อยู่ใกล้ชิดครู ระบบพ่ีเลี้ยง ศึกษาไตร่ถามท่านผู้รู้ และเจริญ
สติอยู่เสมอ 
 ๔. สัทธาจริต หมายถึง พฤติกรรมที่เน้นหนักไปในทางศรัทธา ซาบซึ้ง น้อมใจ เลื่อมใส
โดยง่าย ควรบริหารด้วยการชี้ทางแห่งปัญญา พิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ  
 ๕. วิตกจริต หมายถึง พฤติกรรมที่เน้นหนักไปในทางคิดฟุ้งซ่าน เป็นทุกข์ ร้อนใจ กังวล 
ลังเลใจ ชอบคิดไปในทางร้ายทางเสีย ควรบริหารด้วยระบบมีพ่ีเลี้ยงเป็นตัวอย่างให้ดู ๖ .  พุ ท ธ

                                           
 ๓สุรีรัตน์  ฝนอรุณ, การศึกษาบุคลิกภาพของผู้บริหารระดับกลางในองค์การเอกชนเขตกรุงเทพ มหา
นครตามแนวจริต ๖ ในพระพุทธศาสนา, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๖. 
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จริต หมายถึง พฤติกรรมที่เน้นหนักไปในทางใช้ความคิดพิจารณา มักใช้ปัญญาในการไตร่ตรอง ชอบ
วางแผน ควรบริหารด้วยการปรับปรุงงาน ฝึกอบรมให้ระดมสมอง เพ่ือเจริญปัญญา 
 
๓. พุทธวิธีการบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคล 
 ความขัดแย้งระหว่างบุคคล๔  (Interpersonal Conflict) หมายถึง ความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นระหว่างบุคคล เนื่องจากมีทัศนคติ ค่านิยม ความคิดเห็น ความเชื่อ ความสนใจ และ
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จากการที่มีบุคลิกภาพที่ไปด้วยกันไม่ได้ เมื่อมาท างานร่วมกันในองค์กร 
ก็ย่อมเกิดการกระทบกระทั่งกัน กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลขึ้นได้ 
 กรณีศึกษาเรื่องนางสามาวดี๕ พระนางสามาวดี อภิเษกกับพระเจ้าอุเทน ซึ่งพระเจ้าอุเท
นมีพระเหสี ๓ พระองค์ คือ พระนางสามาวดี พระนางวาสุลทัตตา และพระนางมาคันทิยา พระนาง
สามาวดี มีศรัทธาในพระรัตนตรัย แต่พระนางมาคันทิยา เป็นมิจฉาทิฏฐิ ได้กราบทูลให้พระเจ้าอุเทน
เข้าใจในตัวนางสามาวดีผิด หาว่านางฝักใฝ่บุคคลภายนอก จนพระเจ้าอุเทนทรงเชื่อ และพยายาม
จะฆ่านางสามาวดีด้วยธนู แต่พระนางก็แผ่เมตตาให้ ด้วยอ านาจแห่งการแผ่เมตตานั้น ท าให้พระเจ้า
อุเทนได้สติและทิ้งธนู ในกาลต่อมา นางมาคันทิยาร่วมมือกับอาเผาปราสาทของนางสามาวดี พร้อม
ต าหนักของหญิงบริวาร ท าให้นางสามาวดีและหญิงบริวารเสียชีวิตในกองเพลิงทั้งหมด  พระเจ้าอุ
เทน ทรงทราบความจริงว่า พระนางสามาวดีและหญิงบริหารถูกใส่ร้าย และถูกฆ่า จึงมีรับสั่งให้
ประหารชีวิตนางมาคันทิยากับอา โดยการฝังครึ่งตัวเอาฟางคลุม จุดไฟเผาทั้งเป็น แล้วเอาไถเหล็กไถ
กลบอีกทีหนึ่ง ส่วนนางมาคันทิยาให้ตัดเนื้อโยนเข้ากองไฟทีละชิ้น  พระพุทธเจ้า ทรงมีหลักการ
บริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคลในเรื่องพระนางมาคันทิยา โดยทรงชี้ให้เห็นว่า ความอิจฉา
ริษยา ความโกรธ ความผูกอาฆาต ซ่ึงนาง มาคันทิยาได้ผูกอาฆาตไว้ ส่งผลให้ตนเองได้รับความ
เดือดร้อนในภายหลัง ตรงกันข้ามกับ    พระนางสามาวดี ที่ยึดมั่นในพระรัตนตรัย เจริญเมตตา ไม่
โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้ว ย่อมส่งผลดีเป็นความสุข ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 
 สาราณียธรรม ๖ : หลักพุทธธรรมส าหรับการบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคล 
 การบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคล สามารถท าได้โดยยึดหลักสาราณียธรรม๖ คือ 
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ถือว่าเป็นธรรมที่เป็นพลังในการสร้างความสามัคคีมี ๖ ข้อ ดังนี้ 
 ๑. เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรม ในเพ่ือนผู้ร่วมงานในองค์กร ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง คือช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน     

                                           
 ๔วิเชียร วิทยอุดม, การบริหารความขัดแย้งในองค์การ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, พิมพ์ที่ บริษัท ธนธัชการพิมพ์ 
จ ากัด, ๒๕๕๕, หน้า ๑-๑๓. 
 ๕อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท, อัปปมาทวรรคที่ ๒                    

๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒๐, 
กรุงเทพมหานครฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๔, หน้า ๒๐๐-๒๐๑.  
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 ๒. เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรม ในเพ่ือนผู้ร่วมงานในองค์กร ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง คือช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี   
 ๓. เมตตามโนกรรม ตั้งเมตตามโนกรรม ในเพ่ือนผู้ร่วมงานในองค์กร ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง คือตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี         
 ๔. สาธารณโภคี ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม้เป็น
ของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว น ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยร่วมกัน  
 ๕. สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนร่วมงาน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือมี
ความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจ  
 ๖. ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพ่ือนร่วมงาน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือมี
ความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญท่ีจะน าองค์กรไปสู่ความไม่ขัดแย้ง    
 
๔. พุทธวิธีการบริหารความขัดแย้งด้านผลประโยชน ์
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การท าหน้าที่ที่ต้องท าให้เกิดผลลัพธ์ หรือ
ผลประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร แต่กลับเอ้ือประโยชน์ให้ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
อ่ืน ๆ ท าให้องค์กรไม่ได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย หรืออาจเสียหายจนท าให้องค์กร มีปัญหา 
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์นี้๗ เกิดข้ึนเมื่อฝ่ายหนึ่งพยายามแสวงหาผลประโยชน์อย่างสูงสุด และ
พยายามสร้างข้อจ ากัดให้อีกฝ่ายหนึ่ง หรือพยายามท าลายผลประโยชน์ของฝ่ายตรงข้าม หรือท าให้
ฝ่ายตรงข้ามมีประประสิทธิผลต่ าด้านผลประโยชน์ ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์มีพ้ืนฐานมาจาก 
(๑) ความแตกต่างในด้านความต้องการ ค่านิยม และเป้าหมายต่างกัน (๒) การขาดแคลนทรัพยากร
หรือต้องแข่งขันกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด หรือแข่งขันกันเพ่ืออ านาจ อิทธิพล 
หรือเพ่ือเงินตรา เวลา ความทันสมัย ต าแหน่งหน้าที่การงาน (๓) การแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันในแต่ละ
กลุ่ม จะมีความสนใจแตกต่างกัน เวลาอาจท าให้เกิดความขัดแย้งกัน   
 กรณีศึกษาที่ ๑ เรื่องสงครามการแย่งชิงหมู่บ้านกาสี ระหว่างพระเจ้าปเสนทิโกศลกับ
พระเจ้าอชาตศัตรู๘ เป็นการตอกย้ าว่า ทั้งสองพระองคต์่างก็ต้องการหมู่บ้านดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นเขต
เศรษฐกิจ และเป็นรัฐกันชน ซ่ึงสอดรับกับกรณีสงครามระหว่างพระเจ้าอชาตศัตรูกับเจ้าลัจฉวี  ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือแย่งชิงคันธชาต ซึ่งมีคุณค่าอย่างมหาศาล ในผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตามมา 
ผลประโยชน์และความต้องการในสองกรณีนี้จัดได้ว่า เป็นตัวแปรส าคัญ ที่ท าให้ทั้งสองแคว้นต้องท า

                                           
 ๗ประชุม โพธิกุล, การจัดการความขัดแย้งในผลประโยชน์ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม การ
บริหารความขัดแย้ง, [ออนไลน์] แหล่งที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/489607 
 ๗ที.สี. (ไทย) ๙/๒๖๗/๙๒. 

 ๘ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๕/๑๔๖-๑๔๘. ส .ส.๑๕/๑๒๖/๑๔๘-๑๔๙. ส .ส.อ.๑/๑๒๕-๑๒๕/๑๔๖-
๑๔๗.ส .ส.ฏ.ี๑/๑๒๕-๑๒๖/๑๙๘. 
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สงครามระหว่างกัน เพ่ือแย่งชิงทรัพยากรดังกล่าว โดยมิได้ค านึงว่า ผลจากสงครามจะน ามาซึ่งการ
สูญเสียชีวิต และทรัพย์สินมากมายสักปานใดก็ตาม 
 พระพุทธเจ้าทรงมีหลักการบริหารความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ในเรื่องสงครามการ
แย่งชิงหมู่บ้านกาสีนั้น พระผู้มีพระภาค ทรงตรัสว่า บุรุษจะแย่งชิงเขาได้ ก็ชั่วกาลที่การแย่งชิงของ
เขายังพอส าเร็จได้ แต่เมื่อใด คนเหล่าอ่ืน ย่อมแย่งชิง ผู้แย่งชิงนั้น ย่อมถูกเขากลับแย่งชิงเมื่อนั้น 
เพราะว่า คนพาลย่อมส าคัญว่า เป็นฐานะ ตราบเท่าที่บาป ยังไม่ให้ผล แต่บาปให้ผลเมื่อใด คนพาล
ย่อมเข้าถึงทุกข์ เมื่อนั้น ผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบ ผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบ ผู้ด่าย่อมได้รับการ
ด่าตอบ และผู้ขึ้งเคียด ย่อมได้รับความขึ้งเคียดตอบ ฉะนั้น เพราะความหมุนเวียนแห่งกรรม ผู้แย่ง
ชิงนั้น ย่อมถูกเขากลับแย่งชิงคืน 
 กรณีศึกษาที่ ๒ เรื่องพระเทวทัตกับลาภสักการะ๙ พระเทวทัตผู้ถูกลาภและสักการะ
ครอบง าแล้ว ยังความคิดอันลามกให้เกิดขึ้นว่า “เราจักบริหารภิกษุสงฆ์” ดังนี้แล้ว เสื่อมจากฤทธิ์ 
และได้กราบทูลว่า “พระเจ้าข้า เวลานี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงชราแก่เฒ่าแล้ว ขอพระผู้มีพระภาค
เจ้า จงทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อย ประกอบเนือง ๆ ซึ่งธรรมเครื่องอยู่สบายใน ทิฏฐธรรมเถิด  หม่อม
ฉัน จักบริหารภิกษุสงฆ์ ขอพระองค์โปรดมอบภิกษุสงฆ์ประทานแก่หม่อมฉันเถิด” 
 พุทธวิธีการบริหารความขัดแย้งในเรื่องของพระเทวทัตนี้ จะเห็นได้ว่า พระเทวทัตเกิด
ความรู้สึกว่า พระพุทธเจ้าทรงออกจากแนวปฏิบัติของนักบวชที่เคร่งครัด และมีพระจ านวนไม่น้อย
เห็นพ้องด้วยกับตน เมื่อตนเองเสื่อมจากลาภสักการะแล้ว ประสงค์จะเลี้ยงชีวิตด้วยการหลอกลวง 
จึงทูลขอวัตถุ ๕ ประการ กล่าวคือ ภิกษุทั้งหลายควรอยู่ป่าตลอดชีวิต ควรเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิต 
ควรถือผ้าบังสุกุลตลอดชีวิต ควรอยู่โคนไม้ตลอดชีวิต ไม่ควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต พระผู้มีพระ
ภาค ตรัสห้ามว่า “อย่าเลย เทวทัต ภิกษุรูปใด ปรารถนาก็จงอยู่ป่าเถิด ภิกษุรูปใดปรารถนา ก็จงอยู่
ในละแวกบ้านเถิด ภิกษุรูปใดปรารถนา ก็จงเที่ยวบิณฑบาตเถิด ภิกษุรูปใดปรารถนา ก็จงยินดีกิจ
นิมนต์เถิด ภิกษุรูปใดปรารถนา ก็จงถือผ้าบังสุกุลเถิด ภิกษุรูปใดปรารถนา ก็จงยินดีผ้าคหบดีเถิด 
เราอนุญาตถือเสนาสนะตามโคนไม้ ๘ เดือนเท่านั้น เราอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์ด้วยอาการ ๓ 
อย่าง คือ (๑) ไม่ได้เห็น (๒) ไม่ได้ยิน (๓) ไม่ได้นึกสงสัย” 
 สังคหวัตถุ ๔ : หลักพุทธธรรมส าหรับการบริหารความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 
 สังคหวัตถุ ๔  หมายถึง หลักปฏิบัติตนที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อ่ืนไว้  หรือหลักใน
การสงเคราะห์ผู้อื่น มี ๔ ประการ๑๐ ได้แก่ 

                                           
 ๙สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ปฐมสมโพธิกถา, ธรรมสภา จัดพิมพ์เฉลิมพระ
เกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, กรุงเทพมหานคร : ๒๕๕๑, หน้า 
๒๙๖-๒๙๗.  
 ๑๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 
๒๐, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๔, หน้า ๑๘๗. 



ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑  มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘192

 ๑. ทาน การให้ คือ รู้จักการให้ในรูปแบบต่าง ๆ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันไม่ว่าสิ่งนั้นจะ
เป็นวัตถุสิ่งของ วิชาความรู้ การให้อภัย การให้ธรรมะ  
 ๒. ปิยวาจา การพูดจาไพเราะ หมายถึง การพูดไพเราะ น่ารัก พูดด้วยความจริงใจ     
ถูกกาลเวลา ไม่พูดจากจ้วงจาบ อวดรู้ หรือเหน็บแนม หรือพูดจากข่มเหงคนอ่ืน    
 ๓. อัตถจริยา การท าประโยชน์ต่อส่วนรวม หมายถึง ท าประโยชน์ต่อถิ่นที่อยู่ด้วยกันให้
เจริญก้าวหน้า สร้างสรรค์ พัฒนาตามศักยภาพของตน  
 ๔. สมานัตตตา การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย การท าตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนโดยไม่ถือตัว ไม่
แบ่งแยกชั้นวรรณะหรือศักดินาในสถานที่ และองค์กร  
 
๕. พุทธวิธีการบริหารความขัดแย้งด้านอ านาจ 
 ความขัดแย้งในองค์กรนั้น เกี่ยวข้องกับเรื่องอ านาจ เพราะค าว่า อ านาจ (Power)๑๑ 
หมายถึง ความสามารถที่บุคคลหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน เพ่ือให้ยอมปฏิบัติตาม 
หรือความสามารถที่จะให้ผู้อ่ืนท าตามที่ต้องการ ที่มาของอ านาจที่ผู้บริหารสามารถชักชวนหรือมี
อิทธิพล ในการที่ท าให้ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ได้แก่ อ านาจตามกฎหมาย อ านาจการให้รางวัล 
อ านาจจากก าลังที่บังคับคนอื่น อ านาจจากความเชี่ยวชาญ และอ านาจจากการยอมรับนับถือ 
 พุทธวิธีการบริหารความขัดแย้งด้านอ านาจนี้  พระพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์ให้  คณะ
สงฆ์ มีแนวความคิดไม่ยึดผู้น า แต่ให้ยึดนโยบายเป็นหลัก กล่าวคือ เมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน
นั้น ไม่ได้ทรงตั้งภิกษุรูปใดเป็นศาสดาแทนพระองค์ แต่ได้ทรงมอบความเป็นใหญ่ให้คณะสงฆ์ และ
ให้อยู่ภายใต้พระธรรมวินัย การไม่ทรงตั้งใครเป็นศาสดาแทนพระองค์  เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของ
พระพุทธศาสนา เพราะต าแหน่งศาสดานั้น ไม่ใช่ต าแหน่งที่ได้มาจากการแต่งตั้ง แต่ทว่าได้มาจาก
การปฏิบัติตน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “ดูกรอานนท์ บางทีพวกเธอ จะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า 
ปาพจน์มีพระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี ก็ข้อนี้ พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรม
และวินัยอันใด เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอ ธรรมและวินัย  อันนั้น จักเป็นศาสดาของพวก
เธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา” พระพุทธด ารัสนี้ เป็นการตัดประเด็นการแย่งชิงต าแหน่งการเป็น
ศาสดาไปได้ ถ้าทรงตั้งใครเป็นศาสดาแทนพระองค์ จะต้องมีการสืบทอดต าแหน่ง หากในสมัยใดได้
ภิกษุที่ยังมีกิเลส อาจจะเกิดสงครามแย่งชิงต าแหน่งศาสดาก็ได้  
 อธิปไตย ๓ : หลักพุทธธรรมส าหรับการบริหารความขัดแย้งด้านอ านาจ 
 อธิปไตย คือ ความเป็นใหญ่๑๒ มีอยู่ ๓ ประการ คือ 

                                           
 ๑๑อานนท์ ภาคมาลี (หมอแดง), การใช้อ านาจในองค์การของผู้บริหาร, [ออนไลน์] แหล่งที่มา : 
http://www.gotoknow.org/posts/546830. [๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙]. 
 ๑๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี 
๒๐, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากดั, ๒๕๕๔, หน้า ๑๒๕.    
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 ๑. โลกาธิปไตย หมายถึง การถือกระแสโลกเป็นใหญ่ โลกาธิปไตยตามความหมายนี้
เทียบได้กับค าว่า ประชาธิปไตย ที่ถือคนส่วนใหญ่เป็นหลัก 
 ๒. อัตตาธิปไตย หมายถึง การถือตัวเองเป็นใหญ่ โดยไม่น าพาว่าคนอ่ืนจะเห็นเป็น
อย่างไร จึงเทียบได้กับค าว่า เผด็จการ 
 ๓. ธรรมาธิปไตย หมายถึง ถือความถูกต้องเป็นใหญ่ อันถือได้ว่าเป็นหัวใจที่ปรากฏอยู่ได้
ทั้งในโลกาธิปไตยและอัตตาธิปไตย  
 ธรรมาธิปไตย เป็นแก่นหรือเป็นหัวใจที่อาจเกิดขึ้น และฝังอยู่ได้ทั้งในโลกาธิปไตย และ
อัตตาธิปไตย ทั้งนี้ จะเห็นได้ชัดเจนในผู้น าระดับประเทศ หรือแม้กระทั่งผู้น าในระดับโลก 
 
๖. พุทธวิธีการบริหารความขัดแย้งด้านทิฏฐิ   
 ในองค์กร ความคิดเห็นที่ตรงกันของบุคคล จะช่วยให้บุคคลคบค้าสมาคมกันได้อย่าง
ราบรื่น แต่ถ้าความคิดเห็นไม่ลงรอยกัน และฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่ายว่าถูกต้อง 
ความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ เกี่ยวกับเป้าหมาย 
หรือวิธีการในการท างาน ต่างคนต่างก็มีเป้าหมาย วิธีการ และสไตล์ในการท างานที่แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งเป้าหมายและวิธีการดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้ 
 กรณีศึกษาเรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี๑๓ การที่พระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีถกเถียงกัน
เกี่ยวกับ “น้ าที่เหลือไว้ในภาชนะเป็นอาบัติหรือไม่” ประเด็นนี้ได้สะท้อนแนวคิดในเชิง   “ทิฏฐิวิ
วาทะ” ได้เช่นเดียวกัน เพราะพระวินัยธรและพระธรรมกถึกต่างก็มีจุดยืนของตัวเอง    จึงท าให้ข้อ
ขัดแย้งลุกลามไปอย่างรวดเร็ว ประเด็นที่เกิดขึ้นในกรณีภิกษุชาวเมืองโกสัมพี พบว่า แรกเริ่มเดิมที
นั้น พระวินัยธร ได้บอกพระธรรมกถึกว่า การที่พระธรรมกถึก เหลือน้ าช าระเอาไว้ในภาชนะนั้นไม่
จัดว่าเป็นอาบัติ เพราะไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งพระธรรมกถึก ก็คล้อยตามประเด็นดังกล่าว แต่เมื่อกาลเวลา
ผ่านไป พระวินัยธร กลับน าเสนอข้อมูลใหม่ว่า สิ่งที่พระธรรมกถึก    ท านั้นเป็นการต้องอาบัติทั้ง ๆ 
ที่ไม่รู ้
 พุทธวิธีการบริหารความขัดแย้งด้านทิฏฐินี้ จะเห็นได้ว่า ทิฏฐิจัดได้ว่าเป็นตัวแปรที่
ส าคัญ ที่ท าให้พราหมณ์ เจ้าลัทธิ หรือสมณะต่าง ๆ ต้องทะเลาะวิวาทกัน เพียงเพราะต้องการรักษา
จุดยืนของตนเองเอาไว้ โดยไม่ยอมรับ หรือสนใจแนวคิดของคนอ่ืน และนอกจากการไม่ยอมรับและ
ไม่สนใจแล้ว ยังเป็นที่มาของการดูถูก และเหยียดหยาม ดังพุทธพจน์ที่ว่า๑๔    “สัตว์เกิด ผู้ยึดถือ
ในทิฏฐิทั้งหลายว่ายอดเยี่ยม ย่อมท าทิฏฐิใด ให้ยิ่งใหญ่ในโลก กล่าวทิฏฐิอ่ืนทุกอย่างนอกจากทิฏฐิ
นั้นว่า ‘เลว’ เพราะฉะนั้น สัตว์เหล่านั้น จึงไม่ล่วงพ้นการวิวาทไปได้” 
 ผาสุกวิหารธรรม ๕ : หลักพุทธธรรมส าหรับการบริหารความขัดแย้งด้านทิฏฐ ิ
                                           

๑๓วิ.ม. (ไทย) ๕/๔๖๘-๔๗๓/๓๖๒-๓๖๘.ม.มู.(ไทย) ๑๒/๕๙๓-๕๙๙/๕๓๓-๕๓๖. ม.มู.อ.๒/๔๙๓-
๕๐๐/๓๐๘-๓๑๒. 

 ๑๔ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๓๑/๑๒๓. 
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 หลักธรรมเพ่ือการสมานฉันท์ คือ หลักแห่งผาสุกวิหารธรรม๑๕ หรือหลักธรรม     เพ่ือ
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมี ๕ ประการ คือ 
 ๑. เมตตากายกรรม การกระท าทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา หมายถึง การแสดงออก
ทางกายบนพื้นฐานของความรัก ไม่มีความโกรธ ความเกลียดชังเจือปน  
 ๒. เมตตาวจีกรรม การแสดงออกทางวาจาที่ประกอบด้วยเมตตา หรือพูดด้วยความ
เมตตา ค าพูดที่ประกอบไปด้วยความเมตตานั้น จะไม่มี ค าเท็จ ค าหยาบ ค าส่อเสียด ค าเพ้อเจ้อ  
 ๓. เมตตามโนกรรม ความคิดท่ีประกอบไปด้วยความเมตตา เป็นพ้ืนฐานของการพูดและ
คิด ถ้าจิตประกอบด้วยเมตตา เวลาพูดก็จะพูดออกมาด้วยเมตตา   
 ๔. ทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นตรงกัน แม้เรื่องนี้จะท าได้ยาก เพราะความเห็นของคน
แตกต่างกันตามภูมิหลัง และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน 
 ๕. สีลสามัญญตา มีความเสมอกันโดยศีล ประชากรของประเทศ ไม่ว่าจะมีความคิดเห็น
ต่างกันอย่างไรก็คิดได้ แต่จะต้องคิดอยู่ในกรอบของศีล 
 
๗. พุทธวิธีการบริหารความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์วรรณนา 
 ชาย  โพธิ สิ ตา ๑๖ ได้ ใ ห้ ค วามหมายของค า ว่ า  “ชาติพั นธุ์ ว รรณนา”  ไ ว้ ว่ า  
หมายถึง กระบวนการสังเกตพฤติกรรม และวิถีชีวิตของกลุ่มทางสังคม และวัฒนธรรม       แล้ว
รายงานโดยละเอียดถึงพฤติกรรม ความเชื่อ ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ตลอดจนค่านิยม อันเป็น
ผลมาจากพฤติกรรมของคนในกลุ่ม 
 กรณีศึกษาเรื่องสงครามแย่งน้ า๑๗ สงครามน้ าเป็นสงครามเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากร
น้ าระหว่างชาวศากยะและโกลิยะ ที่อ้างสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรน้ า ในแม่น้ าโรหิณี การน าประเด็น
เรื่อง “ชาติพันธุ์” ของกษัตริย์แต่ละฝ่ายมาเป็น “ตัวช่วย” สถานการณ์ความขัดแย้ง ได้ขยายวงจาก
กรรมกรไปสู่อ ามาตย์ เสนาบดี และกษัตริย์ของทั้งสองแคว้น จึงท าให้กษัตริย์ทั้งสองแคว้นตัดสินใจ
น า “ก าลังรบ” ทั้งทางบกและทางน้ าเพื่อท าสงครามระหว่างกัน 
 พุทธวิธีการบริหารความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์วรรณนานี้  จะเห็นได้ว่า ในขณะที่ 
“สงครามน้ า” ก าลังด าเนินไปอยู่นั้น พระพุทธเจ้าทรงวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้ง (Conflict 
Analysis) ทรงพบว่า ประเด็นความขัดแย้งคือเรื่องน้ า และโยงไปถึงเรื่องชาติพันธุ์วรรณนา สิ่งที่ท า
หน้าที่ชักใยอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมดังกล่าวก็คือตัณหา ทิฏฐิ และมานะที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเมฆ

                                           
 ๑๕พระมหาจรรยา สุทธิ าโณ,หลักธรรมเ พ่ือการสมานฉันท์ ,  [ออนไลน์ ]  แหล่ งที่ มา  : 
http://www.siammedia.org/articles/dhamma/20090828.php. [๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙]. 
 ๑๖ชาย  โพธิสิตา, ชาติพันธุ์วรรณนา,  [ออนไลน์ ] แหล่งที่มา : https://www.http:images. 
senarat.multiplycontent.com. [๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙]. 
 ๑๗พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ''พระพุทธเจ้าในฐานะนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง”, [ออนไลน์] 
แหล่งที่มา : http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php. [๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙]. 
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หมอกของอวิชชา พระพุทธเจ้าทรงใช้กลยุทธ์การโน้มน้าว (Persuasion)   ให้ความส าคัญกับการ
เจรจาไกล่เกลี่ย โดยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นแก่คู่กรณี และโน้มน้าวให้คู่กรณี
ได้เห็นถึงความส าคัญของความสามัคคี  
 อคติ ๔ : หลักพุทธธรรมส าหรับการบริหารความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์วรรณนา 
 อคติ ๔ คือ ฐานะอันไม่พึงถึง ทางความประพฤติที่ผิด ความไม่เที่ยงธรรม หรือความ
ล าเอียง๑๘ ประกอบด้วย  
 ๑. ฉันทาคติ ความละเอียงเพราะความรักใคร่ หมายถึง การท าให้เสียความยุติธรรม 
เพราะอ้างเอาความรักใคร่หรือความชอบพอกัน การแก้ฉันทาคติ ต้องท าใจให้เป็นกลาง โดยการ
ปฏิบัติต่อทุกคนให้เหมาะสมเหมือน ๆ กัน 
 ๒. โทสาคติ ความละเอียงเพราะความไม่ชอบ เกลียดชัง หมายถึง การท าให้เสียความ
ยุติธรรม เพราะความโกรธ หรือลุอ านาจโทสะ การแก้ไขโทสาคติ ท าได้ด้วยการท าใจให้หนักแน่น 
รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา   
 ๓. โมหาคติ ความละเอียงเพราะความไม่รู้ หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หมายถึง  การท า
ให้เสียความรู้สึกธรรม เพราะความสะเพร่า ความไม่ละเอียดถี่ถ้วน วิธีแก้ไข ท าด้วยการเปิดใจให้
กว้าง ท าใจให้สงบ มองโลกในแง่ดี และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
 ๔. ภยาคติ ความละเอียงเพราะความกลัว หมายถึง การท าให้เสียความยุติธรรม เพราะมี
ความหวาดกลัว หรือเกรงกลัวภยันตราย วิธีแก้ท าได้ด้วยการพยายามฝึกให้เกิดความกล้าหาญ 
โดยเฉพาะความกล้าหาญทางจริยธรรม คือ กล้าคิด กล้าพูดในสิ่งที่ดีงาม 
 
๘. บทสรุป 
 ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของมนุษย์ ที่เกิดข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อ
บุคคลมีเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน ความขัดแย้งในด้านความคิดก่อให้เกิดความเจริญ
กับองค์กรและประเทศชาติอย่างมาก ความขัดแย้งเมื่อถึงจุดสรุป ก็จะน าไปสู่ความสร้างสรรค์ให้กับ
องค์กรได้อย่างเหลือเชื่อ ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติไม่เคยว่างเว้นจากความขัดแย้ง ไม่ว่าจะใน
ระดับบุคคล ระดับองค์กร มนุษย์มิได้ถือก าเนิดมาเหมือนกัน แต่เป็นความแตกต่างอันเป็นผลมาแต่
พันธุกรรม หรือสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่งปัญหาความขัดแย้งในองค์กรนั้น ประกอบดด้วย ความ
ขัดแย้งภายในตัวบุคคล ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ความขัดแย้ง
ด้านอ านาจ ความขัดแย้งด้านทิฏฐิ และความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์วรรณนา  
 ความขัดแย้งเป็นสิ่งจ าเป็น และเป็นธรรมชาติของมนุษย์และสังคม ในระดับโลกิยะ 
หน้าที่ส าคัญของมนุษย์และสังคมจึงไม่ได้อยู่ที่ “การหลบหนี” หรือ “สลาย” ความขัดแย้ง  หากแต่
ยอมรับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ในฐานะที่เป็น “ทุกข์” ของชีวิตและสังคม   ให้ได้ และ
                                           
 ๑๘พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, กรุงเทพมหานครฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙, หน้า ๕๖. 
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แสวงหาค าตอบว่า ความขัดแย้งเกิดจากอะไร น าไปสู่อะไร เราควรจะมีท่าที รวมไปถึงการแสวงหา
ทางออก หรือหาเครื่องมือเพ่ือน าไปบริหารความขัดแย้งให้ถูกต้องตามหลักเหตุผล จึงจะท าให้มนุษย์
และสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติ เน้นหลักเมตตาธรรม เพราะเมตตาธรรมเป็นเครื่อง
ค้ าจุนโลก ดังจะเห็นได้จากหลักพุทธวิธีการบริหารความขัดแย้งในองค์กร กล่าวคือ     เมื่อเกิดความ
ขัดแย้งภายในตน หลักพุทธวจนะ ก็ให้เอาชนะด้วยการชนะตนเอง เพราะการชนะตนเอง เป็นชัย
ชนะที่ไม่กลับแพ้ เรียนรู้ศาสตร์แห่งการอ่านใจตนและผู้อ่ืน อันได้แก่หลักจริต ๖ เมื่อเกิดความ
ขัดแย้งระหว่างบุคคลขึ้น ให้ยึดหลักสาราณียธรรม คือ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน จะท ากิจ
สิ่งใดก็ให้ท าด้วยเมตตา องค์กรทุกองค์กรย่อมจะมีปัญหาด้านผลประโยชน์ ทรงตรัสให้ใช้หลักสังคห
วัตถุ ๔ คือ การสังเคราะห์ เกื้อกูลกันและกัน ผู้บริหารในองค์มีอ านาจในการบริหารและการ
ตัดสินใจ ทรงให้ความส าคัญกับหลักธรรมาธิปไตย คือ ความจริง ความถูกต้องชอบธรรม มากกว่าจะ
ยึดหลักอัตตาธิปไตย คือ การถือตัวเองเป็นใหญ่ โดยไม่น าพาว่าคนอ่ืนจะเห็นเป็นอย่างไร จึงเทียบได้
กับค าว่า เผด็จการ และหลักโลกาธิปไตย คือ การถือกระแสโลกเป็นใหญ่ ซึ่งเทียบได้กับค าว่า 
ประชาธิปไตย ที่ถือคนส่วนใหญ่เป็นหลัก เมื่อเกิดความเห็นต่างด้านทิฏฐิ ทรงตรัสสอนให้ใช้หลัก
ผาสุกวิหารธรรม ๕ คือ ธรรมอันเป็นเครื่องอยู่อย่างเป็นสุข และเป็นหลักธรรมเพ่ือการสมานฉันท์ 
โดยเฉพาะการปรับทัศนคติให้ตรงกัน คือทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นตรงกัน กล่าวคือจะต้องเห็น
ร่วมกันว่า สังคมต้องสงบ มีระเบียบ มีข้อตกลงที่เรียกว่ากฎหมายที่จะต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 
และประการสุดท้าย เมื่อเกิดความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์วรรณนา ใช้หลักอคติ ๔ คือ ความไม่ล าเอียง 
การไม่สร้างความเกลียดชัง ไม่สื่อสารไปในทางที่ผิด ลุอ านาจแก่โทสะ เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 
เหมือนเหตุการณ์ในหลาย ๆ ประเทศ เช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดา ซึ่งมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ ถูก
สังหารหมู่ไปเป็นจ านวนมาก เพราะสาเหตุแห่งการสร้างความเกลียดชัง 
 ฉะนั้น การบริหารความขัดแย้งในองค์กร ควรที่ผู้บริหารจะต้องใช้กลยุทธ์การหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้ง การระงับความขัดแย้ง การควบคุมความขัดแย้ง และน าเอาหลักพุทธธรรมที่สอดคล้อง
กับเหตุการณ์ สถานการณ์ บุคคล ความรู้สึกและอารมณ์ ก็จะท าให้ผู้บริหารสามารถรับมือ และ
แปรเปลี่ยนความขัดแย้งในองค์กร ให้กลายเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ และผลักดัน ให้มีผลงานที่
ยอดเยี่ยมขององค์กรได้ในที่สุด  
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ขั้นตอนการด าเนินงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 
 

รับบทความ 

กองบรรณาธกิารตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวฒุ ิ๒ ท่าน 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ให้ผู้ทรงคุณวฒุิ
พิจารณาอ่านบทความ  

 

กองบรรณาธกิารสรุปรวบรวมข้อคดิเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิ 
เพื่อส่งคนืผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ตรวจบทความที่ได้รับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้ 
ผู้เขียนบทความทราบ 

จดัรูปแบบและส่งโรงพิมพ ์

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

แจ้งผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ออกแบบตอบรับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน    ๑ ทา่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ๑ ทา่น 
 

ส่งวารสารให้แก่สมาชกิ 

เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ 
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ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ 
 

สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ 
ส านักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๙๙๙ หมู่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองฯ 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 มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนทั่วไป 

๑.๓ บทความวิจัย (Research article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน 

๑.๔ บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความท่ีรวบรวมความรู้จากต ารา หนังสือ 
และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน 

๑.๕ ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสาร
ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะน าเครื่องมือใหม่ ต าราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ  หรือ
ข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

การส่งบทความ 
บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์จะต้องส่ง

จดหมายน าส่งบทความพร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ ๓ ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความได้รับการ
พิจารณาให้ตีพิมพ์ บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย พร้อมซีดีรอม 
(CD ROM) ๑ แผ่นที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมี
ส าเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง 

การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร 
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความที่

วารสารก าหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้
ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสารจะท าให้การพิจารณาตีพิมพ์มี
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ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไข
ให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสาร 

การเตรียมบทความ 
บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK) 

ขนาดอักษร ๑๖ จัดกั้นหลังตรง และมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง (double spacing) ตลอด
เอกสาร พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดบีห้า (B5) พิมพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษซ้ายกับ
ด้านบน ๑ นิ้วครึ่ง และด้านขวากับด้านล่าง ๐.๕ นิ้ว พร้อมใส่หมายเลขหน้าก ากับทางมุมขวาบนทุกหน้า 
บทความไม่ควรยาวเกิน ๑๕ หน้ากระดาษพิมพ์สั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง  

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ 
 บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร ( Peer 
Review ) ๒ ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการก่อนตีพิมพ์  โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบท่ีผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือ
ข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ ( Double – blind peer 
review ) 

๒. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract) 
บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน ๓๕๐ ค า โดยแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัยและ

บทความปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ซึ่งบทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจความ
ทั้งหมดของเร่ือง ไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง และลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย 
วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา (methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และค า
ส าคัญ (Key words) ซึ่งควรเรียบเรียงตามล าดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังนี้  

- วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
- วิธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวิธีการค้นคว้าข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่น ามาศึกษา สถิติที่น ามาใช้ 
- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้รับจากการค้นคว้า ศึกษา และผลของค่าสถิติ (ในกรณีมี

การวิเคราะห์) 
- สรุป ควรกล่าวถึงผลสรุปของการค้นคว้าและศึกษา 
- ค าส าคัญ  ควรมีค าส าคัญ ๓-๖ ค า ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะปรากฏอยู่ในส่วนท้าย

ของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยต้องจัดเรียงค าส าคัญตามตัวอักษร  และคั่นด้วย
เครื่องหมายอัฒภาค (;) 

๓. ส่วนเน้ือเรื่อง ควรประกอบด้วย 
๓.๑ บทน า (Introduction) เป็นส่วนกล่าวน าโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูลจาก

รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา  และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความส าคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน 
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๓.๒ วิธีการศึกษา (methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  รวมทั้งสถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๓ ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลท่ีได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ ๓.๒ ควร
จ าแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม 

๓.๔ การอภิปรายผล (Discussion) เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ของผู้นิพนธ์ 
น ามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
นั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ที่ได้จาก
การศึกษาคร้ังนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์  

๓.๕ ข้อเสนอแนะ  (Suggestion) การแนะแนวการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
๓.๖ กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์กร หน่วยงาน 

หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย  และหมายเลขของทุน
วิจัย 

๓.๗ เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) เป็นการ
ท ารายการเอกสารอ้างอิงหรือค าอธิบายเพิ่มเติมที่อยู่ด้านล่างของข้อความในหน้ากระดาษแต่ละหน้า ซึ่งมี
รูปแบบการเขียนอางอิงแตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรือแหลงที่ใชอางอิง ดังนี้ 

การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ 
๑. หนังสือ 
๑.๑ คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือส าคัญพิมพ์เป็นชุด 
ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บค าวา (บาลี) ไว้หลังค ายอในกรณีท่ีใช้พระไตรป

ฎกฉบับภาษาบาลีหรือวงเล็บค าว่า (ไทย) ไว หลังค ายอในกรณีที่ ใช้พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย  
ตัวอย่างเช่น  ๑ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑. 

๑.๒ หนังสือทั่วไป 
ผูแตง, ชื่อเรื่อง , (สถานที่พิมพ ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปที่พิมพ , หนา. ตังอย่างเช่น 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , ปรัชญากรีก : บ อเกิดภูมิป ญญาตะวันตก , 

(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  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ดร, “การก าหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่องเรื่อง

และการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์”, มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘. 

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, ต าแหนง (ถามี), วัน เดือน ป ตัวอย่าง 
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 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]. 

๖. ภาษาอังกฤษ 
Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York : Harper and Row 

Publishers, 1970. 

การเขียนบรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
(ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ 
๑) หนังสือ 
จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
๒) วารสาร 
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป หนา. ตัวอย่างเช่น  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ดร, “การก าหนดประเด็นปัญหา 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, ต าแหนง (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)  
ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จ าเป็น โดยพิมพ์หน้าละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง ส าหรับค า

บรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง  ส่วนค าอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง  

๕. ลิขสิทธิ์ 
เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์

บทความให้แก่วารสารฯ  พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้อง
ยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่ง
ตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อ
บรรณาธิการ ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์ 

๖. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก 
การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย

สงฆ์นครสวรรค์ กรุณาติดต่อ “ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์” ส านักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ๙๙๙ หมู่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘ 

   
๘. อัตราค่าวารสาร 

ก าหนดออกวารสารปีละ ๓ ฉบับ จ าหน่ายราคาฉบับละ ๑๙๙ บาท ไม่รวมค่าส่ง  
๙. อัตราค่าสมาชิก 

ปีละ ๓๐๐ บาท 
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หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพใ์นวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

เขียนที่................................................................. 
………………............................................... 
................................................................. 

วันท่ี................ เดือน..................................... พ.ศ. .................................... 
ข้าพเจ้าชื่อ.......................................... ฉายา................................ นามสกุล............................................... 

ที่อยู่ .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . 
.................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ ................................................. E-mail: …….…………...……………………………………………...… 
มีความประสงค์ขอตีพิมพ์บทความ (   ) บทความวิจัย  (   ) บทความวิชาการ เรื่อง: 

(ภาษาไทย)..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ ................
............................................................................................................................... .....................................................  
ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ซึ่งด าเนินการโดยบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา............................................................................. สาขาวิชา......... ........................................................... 
จาก (ช่ือสถาบัน)................................................................................... ปีการศึกษา........................ หรือได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจาก ................................................................................................................................................. 

เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจ้ามีความยินดีรับไป
แก้ไขตามมติดังกล่าวนั้นและและข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ขีดเครื่องหมาย √ ) 

(   ) เป็นผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 
(   ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมนิพนธ์ตามชื่อที่ระบุในบทความจริง 
(   ) บทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน 
(   ) บทความนี้ไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผู้ใดท้ังสิ้น   
ทั้งนี้  ข้าพเจ้าได้ช าระค่าธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทความลงในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย

สงฆ์นครสวรรค์ ตามอัตราที่ได้ก าหนดไว้ คือ   
(   ) บทความวิชาการ    ๓,๐๐๐ บาท   
(   ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก  ๕,๐๐๐ บาท  
(   ) บทความวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ๕,๐๐๐ บาท เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
อน่ึง แม้เมื่อข้าพเจ้าปรับแก้ไขแล้ว แต่งานยังไม่เรียบร้อยและไม่ได้รับการให้การลงตีพิมพ์ ข้าพเจ้าไม่ติด

ใจเอาความใดๆ ท้ังสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือว่าเป็นท่ีสุด 
ลงช่ือ................................................................... 

 (..................................................................) 
                                                                                                   ผู้นิพนธ์บทความ 
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ใบตอบรับการเป็นสมาชิก 

 

 

กราบนมัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย).................................................................................................................... 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ 
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่ได้)............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. .......................................
.................................................................................................................................................................................... 

E – Mail......................................................................... เบอร์โทรศัพท์.........................................................
โทรสาร...................................................................................................... มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็น
สมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

( )  สมาชิกประเภทรายปี ๓๐๐ บาท (จ านวน ๓ เล่ม) 
( )  เล่มละ ๑๙๙ บาท 

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง 
( ) เงินสด 
( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย.....................................................) 
( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย ์
( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม.............................................................................. 

โปรดน าส่งวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
สถานท่ีติดต่อ  ที่บ้าน    ที่ท างาน 
เลขท่ี.................ถนน......................................หมู่ที่...........ต าบล/แขวง...................... 
อ าเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์.......................... 
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................. 
โทรสาร.......................................................E-Mail..................................................... 

 

 

  

ที่........................................................ 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ.......... 

ลงช่ือ....................................................... 

       (                                      ) 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 
ค่าบ ารุงปี พ.ศ....................................... 
เลขท่ีใบเสร็จ.......................................... 
ลงวันที่............เดือน.......................พ.ศ............ 
ลงบัญชีแล้ว....................................................... 
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