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บรรณำธิกำร 
 

ด้วยควำมตั้งใจของคณะกองบรรณำธิกำรที่มีควำมประสงค์จะท ำวำรสำรเล่มนี้ให้
สมบูรณ์ตำมเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (Thai Journal Citation Index Centre) 
วำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ ฉบับนี้ เป็นปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ ยังคงมี
คณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำจำกสถำบันภำยนอกได้น ำเสนอผลงำนทำง
วิชำกำรที่หลำกหลำยหัวข้อหลำกหลำยสำขำวิชำ ทั้งนี้กองบรรณำธิกำรได้ส่งผลงำนทำงวิชำกำร
เหล่ำนี้ไปให้กรรมกำรกลั่นกรองบทควำมทำงวิชำกำรของแต่ละสำขำวิชำเป็นผู้อ่ำน และมอบให้
เจ้ำของบทควำมน ำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนกำรตีพิมพ์แล้ว และ ฉะนั้น โดยฉบับนี้เน้นกำรน ำเสนอ
บทควำมอันประกอบด้วยบทควำมวิจัย ๖ เรื่อง และบทควำมวิชำกำร ๙ เรื่อง ซึ่งมีเนื้อหำสำระใน
เล่มพร้อมให้ผู้อ่ำนทุกท่ำนได้ศึกษำดังที่ปรำกฏ 

บทควำมที่น่ำสนใจในเล่มประกอบด้วยบทควำมเร่ือง ภำวะผู้น ำเชิงพุทธส ำหรับกำร
บริหำรสถำนศึกษำ:Buddhist leadership for educational administration โดย ชนกพร 
เทียมวิไล ที่น ำเสนอเกี่ยวกับแนวทำงในกำรน ำหลักสัปปุริสธรรม ๗ มำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำควรศึกษำหลักสัปปุริสธรรม ๗ ให้เกิดองค์ควำมรู้กับตนเอง
ก่อน แล้วน ำสัปปุริสธรรม ๗ มำตีควำมและน ำไปเปรียบเทียบกับกำรบริหำรสถำนศึกษำแต่ละด้ำน
ว่ำควรใช้หลักกำรอย่ำงไร และที่ส ำคัญผู้บริหำรต้องมีภำวะผู้น ำเชิงพุทธตำมหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
และมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ มีควำมรู้มีแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำด้วยกำรใช้
หลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นอย่ำงดี นอกจำกต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักสัปปุริสธรรม ๗ แล้ว 
ผู้บริหำรต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักของกำรบริหำรสถำนศึกษำด้วย เพ่ือกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ที่จะเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีตั้งไว้ด้วยควำมสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ 

บทควำมที่น่ำสนใจอีก ๑ บทควำมได้แก่บทควำมเร่ือง “กำรบริหำรโรงเรียนวิถีพุทธ 
ด้วยทฤษฎีระบบเชิงพุทธตำมหลักธรรมร่วมสมัย:The  Buddhist  School  Buddhist  
Theory  With  Contemporary  Principle” โดย วรวุฒิ   พลเพชร  ได้น ำเสนอเกี่ยวกับ
แนวคิดกำรบริหำรกำรศึกษำโรงเรียนวิถีพุทธ ด้วยทฤษฎีระบบเชิงพุทธตำมหลักธรรมร่วมสมัย  วิธี
คิดแบบนี้มีส่วนประกอบที่ส ำคัญ ๔ ประกำร ได้แก่๑) ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) ๒) ปัจจัยกระบวนกำร 
(Process) ๓) ผลลัพธ์ (Product or Output) ๔) ผลกระทบ(Outcome or Impact) เป็นผลที่
เกิดขึ้นภำยหลังจำกผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งอำจเป็นสิ่งที่คำดไว้หรือไม่เคยคำดคิดมำก่อนว่ำจะเกิดขึ้นก็ได้   
โรงเรียนวิถีพุทธจะเดินหน้ำต่อไปอย่ำงมีพลัง ในกำรที่จะสร้ำงสรรค์อนำคตของชุมชน สังคม 
ประเทศชำติ และโลกทั้งหมด ให้เป็นวิถีแห่งสันติสุขที่ยั่งยืนสืบไป โรงเรียนวิถีพุทธคือ โรงเรียน
ระบบปกติทั่วไปที่น ำหลักธรรมในพระพุทธศำสนำมำใช้ หรือประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และ
กำรพัฒนำผู้เรียนโดยรวมของสถำนศึกษำ เน้นกรอบกำรพัฒนำตำมหลักไตรสิกขำคือ ศีล สมำธิ 
ปัญญำ อย่ำงบูรณำกำร ผ่ำนกำรกิน อยู่ ดู ฟัง ให้เป็น มีปัญญำ รู้ เข้ำใจคุณค่ำแท้ ใช้กระบวนกำร



ทำงวัฒนธรรมแสวงปัญญำ และมีวัฒนธรรมเมตตำเป็นฐำนกำรด ำเนินชีวิต โดยมีผู้บริหำรโรงเรียน
และคณะครูเป็นกัลยำณมิตรในกำรพัฒนำและต้องเป็นกำร พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุด ด้วย
ควำมร่วมมือของทั้งสถำนศึกษำ บ้ำน วัดและสถำบันต่ำงๆในชุมชนด้วยศรัทธำ 

คณะกองบรรณำธิกำรขอขอบคุณเจ้ำของผลงำนบทควำมทุกท่ำนที่ได้มีส่วนร่วมท ำให้
วำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้เผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรสู่สำธำรณะ
ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ขออนุโมทนำขอบคุณคณะกรรมกำร
กลั่นกรองทุกท่ำนที่ได้ใช้ควำมเพียรพยำยำมชี้แนะ แนะน ำให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขผลงำนของแต่ละ
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อนุโมทนำขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ได้จัดท ำให้มีวำรสำรฉบับนี้และโปรดติดตำมฉบับ
ต่อไป 
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บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ของเทศบาลต าบลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

The Roles on The Promotion of The Life Quality Development 
of The Elderly of Nongbua Municipalityc in 

Nakhon Sawan Province 
สมบัติ  ศรีไทย 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ของเทศบาลต าบลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และ ๒) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อ
บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของเทศบาลต าบลหนองบัว  จังหวัด
นครสวรรค์ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุ ของเทศบาลต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน ๓๓๑ คน ซึ่งได้จากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากร คือ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informant) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑) ระดับความพึงพอใจบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของ
เทศบาลต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =
๓.๔๐) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเศรษฐกิจ ( =๓.๕๐) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านสุขภาพกาย ( =๓.๒๒) 
 ๒) แนวทางการพัฒนาบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของ
เทศบาลต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า  พนักงานของเทศบาลต้องปฏิบัติ
กับผู้สูงอายุอย่างท่าเทียมกัน พนักงานเทศบาลต้องให้ความเคารพกับผู้สูงอายุที่ตนเองรู้หรือที่ตนเอง
ไม่รู้จัก การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุยังต้องทั่วถึงทุกต าบลทุกหมู่บ้าน 
ค าส าคัญ  :  บทบาท, การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ, เทศบาลต าบลหนองบัว 
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วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the roles on the 
promotion of the life quality development of the elderly of Nongbua Municipalityc 
in Nakhon Sawan Province and 2) to study the satisfactory to the roles on the 
promotion of the life quality development of the elderly of Nongbua Municipalityc 
in Nakhon Sawan Province. This research applied the Mixed Research consisting of 
the qualitative and quantitative research. The sample was 331 elderly  living in 
Nongbua Municipalityc, Nongbua District, Nakhon Sawan Province.  The tools of the 
research were questionnaire and in-Depth interview. The analysis of data used 
Statistical Package for Social Science. The statistics for analysis data used 
Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation. 
 Results of the Research 
 1. Overall, the level of the satisfactory to the roles on the promotion of 
the life quality development of the elderly of Nongbua Municipality in Nakhon 
Sawan Province was at the middle level ( = 3.40). When considering each aspect, 
it was found that the economy was at the highest level ( =3.50). However, The 
physical health was at the lowest level ( =3.22). 
 2. The ways for the development of the roles on the promotion of the life 
quality development of the elderly of Nongbua Municipality in Nakhon Sawan 
Province were that the staffs of the municipality should perform to the elderly 
equally, and respect to the elderly. The promotion of the life quality development 
of the elderly should cover every area in Nongbua Municipality thoroughly.   
Keywords  :  Roles, Life quality development, Nongbua Municipalityc 
 
๑. บทน า 
 ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ และมีการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ของไทยเพ่ือการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประเทศมากขึ้น ท าให้ประชากรมีอายุยืนยาวนานขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ก าลังน าไปสู่ภาวะ ที่เรียกว่า“ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” (Population 
Aging ) ท าให้ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะมีจ านวนประชากรผู้สูงอายุเกินกว่า ร้อยละ 
๑๐ ตั้งแต่ป ี๒๕๔๘ เป็นต้นมา ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๑๐.๖ และในปี 
๒๕๔๘ มีประมาณ ร้อยละ ๑๑๑ คาดว่าจะมีประชากรผู้สูงอายุถึง ๑๐.๗ ล้านคน หรือร้อยละ 
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(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, ๒๕๕๐), หน้า ๒. 
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๑๕.๒๘ ในปี ๒๕๖๓ จากการองค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมที่กรุงเวียนนา  ประเทศ
ออสเตรเลีย เมื่อ   พ.ศ. ๒๕๕๒ มติสมัชชาโลกได้ให้ความหมายผู้สูงอายุว่า หมายถึง บุคคลที่มีอายุ
มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไปและใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก๒ ส่วนอายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยเมื่อแรก
เกิดแยกตามเพศ พบว่าส่วนอายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยเมื่อแรกเกิดแยกตามเพศ พบว่า เพศ
หญิงมีอายุยืนยาวกว่าเพศชาย กล่าวคือ เพศหญิงมีอายุคาดหมายเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ๗๔ ปี  ๗๕  ปี 
และ ๗๕.๒  ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘, ๒๕๔๙,และ ๒๕๕๐ ตามล าดับ ส่วนเพศชายมีอายุคาดหมาย
เฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสั้นกว่า คือ ๖๖ ปี ๖๘.๒  ปี  และ ๖๘.๔ ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน๓ ปรากฏการณ์
ทางประชากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีอายุยืนยาวขึ้นของประชากร มีความหมายส่งผลสะท้อนให้
เห็นว่า ประชากรผู้สูงอายุไทยไม่เพียงแต่จะมีจ านวนและสีดส่วนที่สูขึ้นเท่านั้น แต่ประชากรไทยที่มี
อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป แต่ละคนยังมีอายุโดยเฉลี่ยยืนยาวหรือนานขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบภาวการณ์พึง
พาของประเทศไทย๔ 
 ความส าคัญของผู้สูงอายุจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เพ่ิมขึ้น
ของจ านวนผู้สูงอายุ และการมีอายุยืนยาวเท่านั้น แต่ความส าคัญของประเด็นของผู้สูงอายุยังขึ้นอยู่
กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการจัดระบบบริการทาง
แพทย์และสาธารณสุขเพ่ือรองรับปัญหาของผู้สูงอายุ ตลอดจนการจัดบริการขั้นพ้ืนฐานทางสังคม 
การดูแลป้องกันรักษาสุขภาพอนามัย การศึกษา ความมั่นคงของรายได้ เหล่านี้ ควรจัดบริการให้
เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชน เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุจนเป็นเรื่องส าคัญและ
ให้บริการขั้นพ้ืนฐานที่ผู้สูงอายุควรได้รับ 
 กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ก าหนดให้รัฐต้องสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ไว้ในหมวด ๓ ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยมาตรา ๕๔ ว่า
ด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยมาตรา ๕๔ “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และในหมวด 
๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา ๘๐ วรรคสอง “รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้”๕  
 จากบทบัญญัติดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การช่วยเหลือผู้สูงอายุเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
นั้น ส่วนหนึ่งย่อมเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดสวัสดิการสังคมและวางแนวนโยบายเพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
มาตรฐานการด ารงชีวิตเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงายของภาครัฐที่มีภารกิจและ
                                                           

๒กองสาธารณสุขต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, รายงานการประชุม กรมการประสานงานด้าน
สหประชาชาติ, ๒๕๓๒, (อัดส าเนา). 

๓มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๔๙, หน้า ๖. 
๔พีรสิทธิ์  ค านวณศิลป์, การประเมินนโยบายและแผนงานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุกระทรวง

สาธารณสุข, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๒), หน้า ๒. 
๕สิริพันธ์  พลรบ, คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : แอดิสันเพรส โปรดักส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑-

๓. 
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อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น สถานสงเคราะห์คนชรา การส่งเสริมสวัสดิการด้านสุขภาพ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ การจ่าย
เบี้ยยังชีพ และการคุ้มครองป้องกันบ าบัดฟ้ืนฟู และพบว่าการด าเนินการโดยหน่วยงาของรัฐในการ
ให้บริการสวัสดิการต่าง ๆ และการพัฒนาดังกล่าวยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกปัญหา  จึงเห็นได้ว่า 
การจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุจึงมิใช่เพียงให้หน่วยงายของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบเพียงฝายเดียวเท่านั้น 
เพราะจะไม่สามารถจัดสวัสดิการและการให้บริการได้อย่างทั่วถึง และทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
จะต้องท าให้ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยแบ่ง
เบาหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ซึ่งเห็นว่าการแบ่งเบาให้องค์กกปกครองส่วนท้องถานมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการเพ่ือ
ผู้สูงอายุ๖  
 ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเริ่มมีความตระหนักถึงเรื่องการจัด
สวัสดิการและการดูและผู้สูงอายุในชุมชนมากขึ้น ในขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็น
หน่วยงานหนึ่งที่ส าคัญและใกล้ชิดกับชุมชน มีภารกิจและบทบามทที่ส าคัญในการเข้ามาให้บริการ
ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งในบทบัญญัติการจัดตั้งองค์กรปกค ารองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับได้มีการก าหนดให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่ต้องท า คือ 
ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ นอกจากนั้นในการก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 ในขณะที่พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ และในช่วงปีต่อ ๆ ไป เพ่ือด าเนินการ
ถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส าหรับภารกิจที่เก่ียวข้องกับสวัสดิการผู้สูงอายุ ซึ่งจะต้องถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น สถานสงเคราะห์คนชรา การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ศูนย์บริการทางสังคมสงเคราะห์ ที่ผ่านมาการพัฒนาและการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ พบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักค่อยให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุเท่าที่ควร โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลต าบล ที่ต้องให้ความส าคัญต่อ
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมุ่งพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าการพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน๗ 
                                                           

๖ทรงธรรม  สวนีย์, สวัสดิการผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ภาวะวิกฤต, ส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, (กรุงเทพมหานคร : นิซินแอดเวอร์ไทยซิ่งกรุ๊พ, ๒๕๔๑), หน้า ๑๗. 

๗โกวิทย์  พวงงาม, รายงานการศึกษาภารกิจของ อบต. และความเข้มแข็งของประชาคมต าบลใน
การจัดการกับปัญหาสุขภาพชุมชนระดับต าบล, หน้า ๒. 
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 ด้วยเหตุดังดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนในที่จะศึกษา “บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์” ว่ามีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง และมีความคาดหวังต่อบทบาทของเทศบาลต าบลในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง โดยผลของการศึกษาจะเป็นแนวทางในการก าหนดบทบาทและ
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเทศบาลต าบลต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลต าบล
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ของเทศบาลต าบลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
 
๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 งานวิจัยเรื่อง “บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลต าบล
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากงานวิจัยของวลัยพร 
เอกนัยน์ และคณะ๘ จากงานวิจัยของ ธาริน สุขอนันต์ และคณะ๙ จากงานวิจัยของภูริชญา 
เทพศิริ๑๐ และจากงานวิจัยของอารดา ธีระเกียรติก าจร๑๑ สรุปมา ๔ ด้าน คือ ๑. ด้านเศรษฐกิจ  ๒. 
ด้านสังคม ๓. ด้านสุขภาพกาย ๔. ด้านสุขภาพจิต  
 ๓.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส รายได้  

                                                           
๘วลัยพร เอกนัยน์ และคณะ, “บทบาทของเทศบาลต าบลบางยี่รงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, ๒๕๕๔), หน้า ๕๖. 

๙ธาริน สุขอนันต์ และคณะ, “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัด
ชลบุรี”, วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร : จังหวัดชลบุรี, ๒๕๕๔), 
หน้า ๖๔. 

๑๐ภูริชญา  เทพศิริ ,“คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต าบลทองหลาง อ าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๓), หน้า 
๕๕. 

๑๑อารดา ธีระเกียรติก าจร, “คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม”่, วิทยานิพนธ์รัฐเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๔), หน้า 
๕๘. 
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 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ “บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดย
สังเคราะห์จากงานวิจัยของวลัยพร เอกนัยน์ และคณะ๑๒ จากงานวิจัยของ ธาริน สุขอนันต์ และ
คณะ๑๓ จากงานวิจัยของภูริชญา เทพศิริ๑๔ และจากงานวิจัยของอารดา ธีระเกียรติก าจร๑๕ สรุปมา 
๔ ด้าน คือ  ๑. ด้านเศรษฐกิจ  ๒. ด้านสังคม ๓. ด้านสุขภาพกาย ๔. ด้านสุขภาพจิต 
 ๓.๓ ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากร (Population) คือ ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว  
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีจ านวน  ๑,๙๑๕  คน ๑๖   
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth 
Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๗ ท่าน 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลต าบล
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research) ระหว่างวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) จากแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือสนับสนุน
ข้อมูลเชิงปริมาณนี้ด้วย 
 ๔.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ๔.๒.๑ ประชากร 
  ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีจ านวน ๑,๙๑๕ คน๑๗ 

                                                           
๑๒วลัยพร เอกนัยน์ และคณะ, “บทบาทของเทศบาลต าบลบางยี่รงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ), ๒๕๕๔. 

๑๓ธาริน สุขอนันต์ และคณะ, “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี”, 
วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร : จังหวัดชลบุรี), ๒๕๕๔. 

๑๔ภูริชญา  เทพศิริ, “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต าบลทองหลาง อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก”, 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกริก), ๒๕๕๓. 

๑๕อารดา ธีระเกียรติก าจร, “คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม”่, วิทยานิพนธ์รัฐเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๕๔. 

๑๖ ส านักงานทะเบียนอ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์, วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖. 
๑๗ส านักงานทะเบียนอ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์, วันท่ี  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖. 
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  ๔.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง 
  ประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
จ านวน ๓๓๑ คน 
  ๔.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน  
๗ ท่าน  
 ๔.๓ เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๕.๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
และพรรณนา ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ 
(Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้  
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๔.๒๑ – ๕.๐๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๓.๔๑ – ๔.๒๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๒.๖๑ – ๓.๔๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๑.๘๑ – ๒.๖๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๑.๐๐ – ๑.๘๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด๑๘ 
  
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) วิเคราะห์
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท น าเสนอเป็น
ความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของผู้ตอบค าถามปลายเปิด 
 ๔.๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์  
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้  
 ๑) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ  
 ๒) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง
เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  

                                                           
๑๘ชูศรี วงศ์รัตนะ, เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิตร, 

๒๕๔๑), หน้า ๗๕.   
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 ๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context)  
 ๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 
 
๕. ผลการวิจัย 
 ๑) ระดับความพึงพอใจบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของ
เทศบาลต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =
๓.๔๐) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเศรษฐกิจ ( =๓.๕๐) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านสุขภาพกาย ( =๓.๒๒) 
 ๒) แนวทางการพัฒนาบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของ
เทศบาลต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า  พนักงานของเทศบาลต้องปฏิบัติ
กับผู้สูงอายุอย่างท่าเทียมกัน พนักงานเทศบาลต้องให้ความเคารพกับผู้สูงอายุที่ตนเองรู้หรือที่ตนเอง
ไม่รู้จัก การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุยังต้องทั่วถึงทุกต าบลทุกหมู่บ้าน 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) เทศบาลควรมีนโยบายส่งเสริม ด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ เช่น จัดให้มีสวัสดิการต่าง 
จัดให้มีการส่งเสริมกองทุนอาชีพ 
 ๒) เทศบาลควรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเข้าสังคมของผู้สูงอายุ 
 ๓) เทศบาลควรมีนโยบายส่งเสริมเกี่ยวกับสุขภาพกายของผู้สูงอายุ เช่น การตรวจ
สุขภาพประจ าปี เป็นต้น 
 ๔) เทศบาลควรส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมการท ากิจกรรม
ร่วมกันกับครอบครัว เพ่ือให้ผู้สูงอายุในมีจิตใจที่ดีและมีความสุข  
 ๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑) บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์ ด้านเศรษฐกิจ การสนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์/งบประมาณ/เงินทุน/กองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมอาชีพ นั้นมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ดังนั้น เทศบาลควรให้การสนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์/
งบประมาณ/เงินทุน/กองทุนเพ่ือส่งเสริมอาชีพ เพ่ือผู้สูงอายุจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 ๒) บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์ ด้านสังคม จัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพชีวิตในชุมชน นั้นมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 
ดังนั้น เทศบาลควรให้จัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพชีวิตในชุมชน เพ่ือผู้สูงอายุจะได้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 ๓) บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์ ด้านสุขภาพกาย ส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย/ปลอดสารพิษแก่
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ผู้สูงอายุ นั้นมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ดังนั้น เทศบาลควรให้จัดการส่งเสริมให้โภชนาการและอาหารมีความ
ปลอดภัย ปลอดสารพิษแก่ผู้สูงอายุ เพ่ือผู้สูงอายุจะได้มีโภชนการที่ดี และปลอดภัยจากสิ่งต่างๆ 
และมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 ๔) บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์ ด้านสุขภาพจิต ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม นั้นมีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด ดังนั้น เทศบาลควรให้จัดการส่งเสริมส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เพ่ือ
ผู้สูงอายุจะได้มีความสุข 
 ๖.๓  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ
เทศบาลต าบลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่สนใจ  ได้น าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๑) ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพของบทบาทการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 
 ๒) ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพรูปแบบการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ของเทศบาลต าบลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๓) ควรศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของ
เทศบาลต าบลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๔) ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 

บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ : 
โกวิทย์  พวงงาม. รายงานการศึกษาภารกิจของ อบต. และความเข้มแข็งของประชาคมต าบลใน

การจัดการกับปัญหาสุขภาพชุมชนระดับต าบล. 
ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิตร, 

๒๕๔๑.   
ทรงธรรม  สวนีย์. สวัสดิการผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ภาวะวิกฤต. ส านักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. กรุงเทพมหานคร : นิซินแอดเวอร์ไทยซิ่งกรุ๊พ
, ๒๕๔๑. 



ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗10

พิมล  แสงสว่าง. ภาพรวมปัญหาของผู้สูงอายุ. เวทีนโยบายสาธารณะเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
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ประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก 
An Administration Effectiveness of Muang Phisanulok 

Agency Police Station 
พัชรพล  แสงพุ่ม 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานสถานี
ต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานสถานี
ต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก ๓) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานสถานี
ต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การ
วิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติงานในสถานีต ารวจภูธร
เมืองพิษณุโลก จ านวน ๒๐๐ คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตรของ Taro Yamane 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequencies) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้การ
ทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square test) ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) จ านวน ๗ ท่าน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑) ปัจจัยแวดล้อมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( =๓.๕๑) เมื่อพิจารณา
จากรายละเอียดแต่ละด้านพบว่า ด้านบุคลากร และด้านอ านวยการอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการ
บริหารจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง 
 ๒) ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย (  =๓.๔๙) เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดแต่ละด้านพบว่าด้านการ
ปฏิบัติงานมีความถูกต้องรวดเร็วอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสเป็นธรรม 
และด้านการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด อยู่ในระดับปานกลาง 
 ๓) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ชั้นยศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
บริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนชั้นยศมีความสัมพันธ์
                                                           

 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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กับประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยแวดล้อมมีความสัมพันธ์ กับประสิทธิผลการบริหารงาน
สถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก ด้านการบริหารจัดการ ในระดับสูงมาก จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 
 ๔) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานสถานี
ต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก พบว่า งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ยานพาหนะส าหรับ
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณเช่นเครื่องมือประเภท กล้อง cctv คุณภาพสูงเพ่ือติดตามทาง
แยกส าคัญที่ตรวจจับภาพตอนกลางคืนได้อย่างชัดเจน ขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรด้าน
เทคโนโลยี ปัจจุบันใช้บุคลากร และบริหารบุคลากรภายใต้ความขาดแคลน  เจ้าหน้าที่ฝ่าย
อ านวยการไม่ได้รับสวัสดิการเช่นเบี้ยเลี้ยง เงินเสี่ยงภัย ในเวลาที่ต้องออกตรวจนอกเวลางานปกติใน
บางครั้ง การปฏิบัติงานด้านคดีที่เกิดขึ้นไม่สามารถท าได้ทันในเวลาปกติเนื่องจากปริมาณงานกับ
บุคลากรไม่สมดุลกัน การท างานของต ารวจมีผลกับผู้ถูกจับกุมการจะสรุปส านวนคดีต่างๆให้ได้ความ
รวดเร็ว ต้องมีความละเอียดบางครั้งจึงเป็นการยากที่จะท างานให้ได้เร็วทุกคดี ข้อมูลต่างๆที่จะ
เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้ไม่ได้รับข่าวสาร  ข้อเสนอแนะควรจัดท าค าขอ
งบประมาณโดยแผนกที่รับผิดชอบ เสนอค าของบประมาณประจ าปี เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์
ต่างๆ ฝ่ายก าลังพลควรเสนอขอก าลังพลเพ่ิมในส่วนที่ขาด และเรียกก าลังพลในส่วนที่ไปช่วย
ราชการที่หน่วยอ่ืนกลับมาประจ าที่เดิม ควรจัดสรรงบประมาณให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการ ให้
ได้รับเงินชดเชยแทนเงินเสี่ยงภัยในกรณีที่ต้องออกปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่สายงานป้องกัน
ปราบปราม ควรสนับสนุนบุคลากรให้มีการฝึกอบรมเพ่ิมพูนทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค าส าคัญ :  ประสิทธิผล, การบริหาร, สถานีต ารวจ 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) to study an administration 
effectiveness of Muang Phitsanulok Agence Police Station 2) to study the factors 
that influenced an administration effectiveness of Muang Phitsanulok Agence Police 
Station 3) to study problems, obstacles, and suggestions on an administration 
effectiveness of Muang Phitsanulok Agence Police Station. This study was a mixture 
research in which quantitative, qualitative and survey ones were applied. The 
sample in this study was 200 police officers who worked at Muang Phitsanulok 
Police Station. The statistics for data analysis used the Taro Yamane, questionnaires, 
the Statistical Package for Social Science (SPSS), Frequencies, Percentage, Mean, 
Standard Deviation, Chi-Square test, Pearson’s Correlation Coefficient, In-Depth 
Interview with 7 Key Informants, and the Analysis of context-based content. 
 Results of the Research 
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 1. Overall, The environmental in the high level ( =3.51) in the aspect of 
personnel and management; however, the administration was in the middle level. 
 2. Overall, The effectiveness of agency Police Station Muang Phisanulok 
was in the middle level ( =3.49). Considering for each aspect, the accurate 
performance was in high level, whereas transparency and target-oriented one were 
in the middle level.  
 3. Factors that influenced the agency Police Station Muang Phisanulok 
classifying into rank, sex, degree of education, and duration of work had no 
relationship with the effectiveness of agency Police Station Muang Phisanulok and 
this declined research hypotheses. The rank had an important relationship with the 
agency Police Station Muang Phisanulok with statistical significance at 0.05, this 
accepted research hypotheses. Environmental factors also had an important 
relationship with the agency Police Station Muang Phisanulok in term of 
management which accepted research hypotheses.  
 4. The problems, obstacles, and suggestions for the effectiveness of 
agency Police Station Muang Phisanulok found that the budgets in providing the 
equipments and vehicles were not sufficient. These included the state-of-the-art 
CCTV that would supported to clearly monitor the major interjection at night. The 
problems also dealt with the lack of personnel especially Information Technology 
(IT). The supervisors did not receive the welfare such as the allowances when they 
had to work overtime. The cases were not concluded on time because of the 
unbalance between the quantity of cases and official. Information sent to people 
was not totally up to date. The suggestions were that there should be a budget 
form by responsible department for annual budget request regarding the 
equipments needed. Personnel department should ask for the missing position and 
recalled the officials who were lent to others. For supervisors, the compensation 
should be paid appropriately when they had to work with the Suppression. Finally, 
there should be the support on IT skills development. 
Keywords : Effectiveness, Administration, Police Station. 
 
๑. บทน า 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ โดยมุ่งเน้นพัฒนาข้าราชการต ารวจ โดยต ารวจเป็นหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายหน่วยงานแรกในกระบวนการยุติธรรม มีอ านาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 
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รักษากฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดกฎหมาย ดูแลทุกข์สุขของประชาชน 
รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจจึงเป็นเป้าหมายเพ่ือรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนความสงบเรียบร้อยของสังคม และจาก
การเป็นผู้ปกครองมาเป็นผู้ให้บริการ พร้อมทั้งการพัฒนาก าลังพลทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
ด้านร่างกาย  จิตใจ ความคิดสติปัญญา และสุขภาพให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความ
สงบเรียบร้อยให้กับสังคมและบริการรับใช้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้ว 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับอ านาจให้ใช้อาวุธได้ในยามสงบ ประกอบกับ
ความรับผิดชอบของต ารวจนั้นมีตั้งแต่ต่อสู้กับอาชญากรรม การรักษากฎหมาย การให้บริการใน
รูปแบบต่างๆ ตลอดการป้องกันให้ประชาชนมีความอยู่เย็นเป็นสุข และให้บริการในยามคับขัน  
ต ารวจมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพ่ือ
ปกป้องคุ้มครองประชาชนให้มีชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขหน้าที่นี้ถือว่าส าคัญมาก โดยเฉพาะใน
ปัจจุบันสถานการณ์ในบ้านเมืองนั้นอาจจะกล่าวได้ ว่าไม่น่าไว้วางใจเหตุภัยอันตรายและความไม่
เป็นปกตินานาประการ ฉะนั้นต ารวจจึงต้องมีจิตส านึกในหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็งหนักแน่นรัก
ในเกียรติศักดิ์ความเป็นต ารวจเพื่อความเป็นอยู่รอดปลอดภัยของบ้านเมือง และเพ่ือความมั่นคงของ
ประเทศชาติ  เพ่ือพิทักษ์รักษาเอกราชความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์
แห่งชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การปฏิบัติหน้าที่
ของต ารวจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาพการท างานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้า 
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความ
ซับซ้อน รุนแรง เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้คนในสังคมต้องดิ้นรน มีการเรียกร้อง การเอาตัวรอด 
เกิดการเอกรัดเอาเปรียบ ก้าวร้าว ขาดความยั้งคิด มีการกระท าผิดกฎหมาย ก่ออาชญากรรม โดยมี
แนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น ทั้งยังมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม อาชญากรข้ามชาติ รวมตลอด
ถึงการก่อการร้ายมากขึ้น ท าให้การปฏิบัติงานของต ารวจต้องเผชิญกับความท้าทายการคาดคะเนได้
ยาก ความยากล าบาก ตรากตร า และเสี่ยงภัยเพิ่มมากขึ้น 
 ดังนั้น ต ารวจจึงต้องมีความพร้อมในทุกๆด้านเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอันได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Competency) ทักษะความช านาญ
ในงาน (Skills) เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมืออาชีพ(Professional) มีการปฏิบัติงานตรงตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standart of Procedure) อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งการที่จะท า
ให้ต ารวจเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะได้ตามที่ก าหนดดังกล่าว จ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ต ารวจ
จักต้องได้รับการฝึกอบรม พัฒนา อย่างเหมาะสมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ 
ความคิด สติปัญญา และสุขภาพให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้กับ
สังคม และบริการรับใช้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ๑ 

                                                           
๑ กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, คู่มือต ารวจ, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ต ารวจ, 

2553), เล่มที่ ๖, บทน า. 
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 ต ารวจเป็นองค์กรที่มีภารกิจมาก มีความรับผิดชอบสูงในด้านการรักษาความมั่นคงการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอ านวยความยุติธรรม การบริการและการอ านวย
ความสะดวกในด้านการจราจร การให้บริการแก่ประชาชนและให้ความสนใจในความเดือดร้อนของ
ประชาชน การปฏิบัติงานต้องมีความฉับไว กระตือรือร้น ทันต่อเหตุการณ์ มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีบรรทัดฐานหรือค่านิยมที่มาจากจารีตประเพณีที่มีการปฏิบัติสืบต่อ
กันมา โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย กฎหมาย และมีการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้แก่รุ่นต่อ ๆ ไป
บางมุมมองพบว่าองค์กรต ารวจเป็นระบบอุปถัมภ์ ท าให้องค์กรไม่ เติบโต การปฏิบัติงานไม่มี
ประสิทธิภาพ และไม่มีประสิทธิผลในการท างานอันเนื่องมาจากวัฒนธรรมในด้านลบขององค์กร เมื่อ
มีการปฏิรูประบบราชการเพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
และให้การบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการนี้ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 ในการท างานและบริหารงานมีปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ  
คือ ความพึงพอใจในการท างานทั้งนี้เพราะเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน
บุคคล ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลท างานด้วยความกระตือรือร้น และด้วยความสมัครใจอันจะมี
ผลท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพในที่สุด  บุคคลในองค์กรจะท างานได้มี
ประสิทธิภาพสูงหรือต่ า เป็นผลมาจากความพึงพอใจในการท างานของแต่ละคน ซึ่งสามารถตรวจวัด
ได้จาก คุณภาพผลผลิต ปริมาณงาน และบรรยากาศในการท างาน องค์กรใดก็ตามที่บุคลากรมีความ
พึงพอใจน้อย องค์กรนั้นจะมีแต่ปัญหาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาพัฒนางานไม่ได้ ในทางตรงกันข้าม
องค์กรใดที่บุคลากรองค์กรมีความพึงพอใจสูง องค์กรนั้นก็จะมีประสิทธิภาพในการท างานสูง การ
บริหารเป็นกิจกรรมในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการวางแผน การจัดองค์กร การจูงใจ และการควบคุมทรัพยากร
บุคคล และทรัพยากรวัตถุให้บรรลุเป้าหมายขององค์การด้วยดี๒  การบริหารจัดการมีบทบาทมาก
ขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันมีองค์กรเกิดขึ้นมากมาย ที่ใดมีองค์กรที่นั่นจะต้องมีการบริหาร
จัดการ และในอนาคตที่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญขึ้นมาก  องค์กรก็
จะเกิดขึ้นมาก การบริหารจัดการก็จะยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเช่นกัน ปัจจัยทางการบริหารที่ส าคัญ
และยอมรับกันทั่วไป เรียกย่อ ๆ ว่า “๔ M” อันประกอบด้วย  บุคลากร (Man)เงิน งบประมาณ 
(Money) วัสดุ  อุปกรณ์ (Materials)และการจัดการ (Management) จึงกล่าวได้ว่า การบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพของสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลกสามารถปรับวิธีการท างานในทุก

                                                           
 ๒เสนาะ ติเยาว์,  หลักการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), 
หน้า ๑. 
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ระดับให้มีแนวทางที่ชัดเจน สามารถวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ต่างๆของบ้านเมืองได้อย่าง
ทันท่วงทีและสามารถปรับโครงสร้างระบบการบริหารงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ขั้นตอนในการบังคับบัญชาควรสั้นลงเพื่อความรวดเร็วในการตัดสินใจสั่งการ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาปรับใช้และมีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในงานด้านข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปพร้อมๆกัน มีการศึกษาอบรมอย่างสม่ าเสมอให้แก่ข้าราชการต ารวจให้มี
ความสามารถเพ่ิมขึ้นตรงกับความต้องการของหน่วยงานการบริหารงานหน่วย งานจะต้องมี
หลักเกณฑ์อย่างสมเหตุสมผล ตลอดจนมีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมสอดคล้องกับค่า
ครองชีพ มีการ ปลูกฝังให้ด ารงชีวิตอย่างพอเพียงโดยผู้บังคับบัญชาจะต้องปรับพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ด ี
 สภาพทั่วไปอ าเภอเมืองพิษณุโลก มีลักษณะของสังคม 2 สังคม คือสังคมชนบท และ
สังคมเมือง โดยต าบลรอบนอกยังคงเป็นลักษณะสังคมชนบทอย่างแท้จริง ส าหรับในเขตเมือง 
เน่ืองจากอ าเภอเมืองพิษณุโลก เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง มีส่วนราชการระดับจังหวัด 
ระดับเขต และระดับภาคอยู่ในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก ทุกหน่วยงาน นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษา มีสถาบันทางการศึกษาจ านวนมากในทุกระดับ มีระดับอุดมศึกษาขนาดใหญ่หลายแห่ง 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการค้า, เศรษฐกิจและการคมนาคม
ด้วย ลักษณะประชากรส่วนใหญ่ซึ่งเป็นข้าราชการ นิสิต นักศึกษา  จ า ก ส ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วประกอบกับความเจริญทางเทคโนโลยี ปัจจัยส าคัญในการด ารงคงอยู่จึงเป็น
เรื่องของเงินและทรัพย์สิน ท าให้คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 
เกิดขึ้นค่อนข้างสูงในพ้ืนที่ นอกจากนี้ด้วยสภาวะของความเป็นเมืองที่มีความเจริญในระดับหนึ่งใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่บริการ จึงเกิดขึ้นมากมาย เป็นปัญหาในการจัด
ระเบียบสังคม 
 สถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ขึ้นตรง
ต่อกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดพิษณุโลก ได้ตระหนักถึงค าว่า “ประสิทธิผล”   
(Effectivness) เพราะประสิทธิผล คือ ผลผลิตของการบริหารกิจการขององค์กรนั้น ๆ ว่ามี
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ผู้บังคับบัญชาคือต้นแบบของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นข้าราชการต ารวจที่
ปฏิบัติงานในสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก และข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติงานในสถานีต ารวจภูธร
เมืองพิษณุโลกคือตัวอย่างของการท างานที่จะท าให้ประชาชนได้เห็นว่าปฏิบัติด้วยความถูกต้อง เป็น
กลาง ยุติธรรม และใช้กฎหมายเป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดยเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนที่จะเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งว่าการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลกมีประสิทธิผล
หรือไม ่
 ผู้วิจัยต้องการทราบว่าประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก ใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร  โดยศึกษาเปรียบเทียบตามตัวแปรด้านบุคคลซึ่งประกอบด้วย อายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปัจจัยแวดล้อมได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร 
และด้านอ านวยการ ของสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือแตกต่างกัน
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อย่างไร เพราะข้อมูลดังกล่าวที่ได้ จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะเป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาและ
ยกระดับประสิทธิผลการบริหารสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลกให้ดีขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนา
ข้าราชการต ารวจเพ่ือ รับใช้ประชาชนดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมเพ่ือให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรคือ สถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก และส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจภูธร
เมืองพิษณุโลก 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมือง
พิษณุโลก 
 
๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 ๒.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 งานวิจัยเรื่อง  “ประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก”  ผู้วิจัย
ก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยน าปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
สถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก ดังนี้ ด้านประสิทธิผลขององค์กร ด้านการบริหารงาน ด้านเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย   ๑) การปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  ๒) การปฏิบัติงานมีความ
ถูกต้อง  รวดเร็ว และ ๓) การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสเป็นธรรม 
 ๒.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปัจจัยแวดล้อมได้แก่ 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร และด้านอ านวยการ 
 ตัวแปรตาม (Independent Variables) คือประสิทธิผลการบริหารงานสถานี
ต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก ได้แก่ ด้าน ๑) การปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  ๒) การ
ปฏิบัติงานมีความถูกต้อง  รวดเร็ว และ ๓) การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสเป็นธรรม 
 ๒.๓ ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 (๑) ประชากร (Population) ได้แก่ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตรที่
ปฏิบัติงานในสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก ในพ้ืนที่ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีจ านวน  ๓๙๙  คน 
(ข้อมูลอัตราก าลังพลสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก,๒๕๕๖) 
 (๒) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth 
interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๗ ท่าน  
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๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานในสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก” เป็น
การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยการใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
 ๔.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๑) ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการต ารวจชั้น
ประทวนและชั้นสัญญาบัตรที่ปฏิบัติงานในสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลกทั้งหมด ๓๙๙ คน(ข้อมูล
อัตราก าลังพลสถานีต ารวจภูธรเมือง พิษณุโลก,๒๕๕๖) 
 ๒) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากข้าราชการต ารวจ
ในสังกัดต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลกในพ้ืนที่ สถานีต ารวจภูธรเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน ๒๐๐ 
คน ที่ได้จากสูตรของ  (Taro Yamane, 1973 : 125)๓  ซึ่งใช้ระดับความเชื่อม่ันที่ ๐.๐๕ 
 ๓) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๗ ท่าน  
 ๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
 ๑. แบบสอบถาม 
  ๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
  ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
  ๓) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเ พ่ือใช้ เป็นแนวทางในการสร้ าง
แบบสอบถาม 
  ๔) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๕) น าเสนอร่างแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  ๖) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียง
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

                                                           
๓ Yamane Taro, Statistics An Introductory Analysis, 2nd Ed., (New York : Harper and 

Row,1973.), p.125. 



19วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

  ๗) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง และน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
  ๘) รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ 
 ๒. แบบสัมภาษณ์ 
  ๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
  ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
  ๓) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ 
  ๔) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
 ๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
และพรรณนาเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก” โดยหาค่าความถี่ 
(Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 เกณฑ์ในการแปลความหมายของข้อมูล 
 เกณฑ์ในการแปลความหมายของข้อมูล   ผู้วิจัยแบ่งเกณฑ์ออกเป็น  ๕  ระดับ  โดยแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของ (Best)๔ ดังนี้ 
  ๔.๕๐ – ๕.๐๐  หมายถึง  มีประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมือง
พิษณุโลกมากที่สุด 
  ๓.๕๐ – ๔.๔๙   หมายถึง  มีประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมือง
พิษณุโลกมาก 
  ๒.๕๐ – ๓.๔๙    หมายถึง  มีประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมือง
พิษณุโลกปานกลาง 
  ๑.๕๐ – ๒.๔๙      หมายถึง  มีประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจภูธร
เมืองพิษณุโลกน้อย 
  ๑.๐๐ – ๑.๔๙   หมายถึง  มีประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมือง
พิษณุโลกน้อยท่ีสุด   

                                                           
๔ บุญชม  ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 2545), 

หน้า 48. 
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 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square test) 
ส าหรับทดสอบสมมติฐานเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ประสิทธิผลการบริหารงานของข้าราชการต ารวจ
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลกด้วยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s  Correlation Coefficient) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด 
(Open ended Question) วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis 
Technique) ประกอบบริบท น าเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของ
ผู้ตอบค าถามปลายเปิด  
 
๕. ผลการวิจัย  
 ๕.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีชั้นยศระดับชั้นประทวน จ านวน ๑๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๗๐.๐ ส่วนใหญ่มีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖ มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จ านวน ๑๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐ มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ๑ – ๕ ปี มีจ านวน ๙๖ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐ 
 ๕.๒ ระดับประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก 
 ระดับประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก โดยภาพรวมปัจจัย
แวดล้อม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( =๓.๕๑, =๐.๕๔๑) เมื่อพิจารณาจากรายละเอียด
แต่ละด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ๑) ด้านบริหารจัดการ พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมือง
พิษณุโลก ด้านบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (  =๓.๓๕, =
๐.๕๙๒)  
 ๒) ด้านบุคลากร พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมือง
พิษณุโลก ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( =๓.๕๕, =๐.๖๑๑)  
 ๓) ด้านอ านวยการ พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมือง
พิษณุโลก ด้านอ านวยการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( =๓.๖๔, =๐.๖๗๐)  
 ประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก ในด้านการปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ด้านการปฏิบัติงานมีความถูกต้องรวดเร็ว ด้านการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสเป็น
ธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (  =๓.๔๙, =๐.๕๐๓) เมื่อพิจารณา
จากรายละเอียดแต่ละด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้  
 ๑) ด้านการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  พบว่า ระดับประสิทธิผลการ
บริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก ด้านการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( =๓.๓๐, =๐.๖๒๖)  
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 ๒) ด้านการปฏิบัติงานมีความถูกต้องรวดเร็ว พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารงาน
สถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก ด้านการปฏิบัติงานมีความถูกต้องรวดเร็ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย ( =๓.๘๓, =๐.๕๗๗)  
 ๓) ด้านการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสเป็นธรรม พบว่า ระดับประสิทธิผลการ
บริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก ด้านการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสเป็นธรรม โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( =๓.๓๕, =๐.๕๙๒)  
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก” 
ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ด้านการบริหารจัดการควรจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย และควรลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลงเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อการ
ปฏิบัติงาน  
 ๒) ด้านบุคลากร ควรเสนอขอก าลังเพ่ิมเติมมาช่วยปฏิบัติงานในด้านที่ขาดแคลนอย่าง
มาก โดยเฉพาะบุคลากรด้านเทคโนโลยี 
 ๓) ด้านอ านวยการ ควรประสานการปฏิบัติงานระหว่างฝ่ายอ านวยการ และฝ่าย
ปฏิบัติการให้มีความเข้าใจตรงกัน ควรมีการมวลชนกับประชาชนในพื้นท่ี 
 ๔) ด้านการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ควรจัดหาเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีที่มีความ
เชี่ยวชาญ และบุคลากรในด้านต่างๆที่ยังขาดแคลนและมีความส าคัญต่อการให้บริการประชาชน 
 ๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑) ด้านบุคลากร ฝ่ายก าลังพลควรเสนอขอก าลังพลเพ่ิมในส่วนที่ขาด และเรียกก าลังพล
ในส่วนที่ไปช่วยราชการที่หน่วยอ่ืนกลับมาประจ าที่เดิม เนื่องจากมีงานนอกเหนือหน้าที่ประจ าเช่น
ภาระกิจการไปควบคุมฝูงชนท าให้การปฏิบัติหน้าที่หลักซึ่งมีบุคลากรน้อยอยู่แล้ว เกิดความล าบาก 
และการแต่งตั้งบุคลากรมาปฏิบัติงานไม่ตรงกับต าแหน่งที่มีความรู้ความสามารถ  ท าให้ต้องเรียนรู้
งานใหม่เสมอท างานจึงเกิดความล่าช้า  
 ๒) ด้านการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ควรจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความสามารถในงานนั้นๆเพิ่มเติมในส่วนที่งานล้นคน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับเทคโนโลยี อุปกรณ์ หรือยุทธโธปกรณ์ให้ทันสมัยเพ่ือใช้กับ
อาชญากรรมสมัยที่พัฒนารูปแบบของการกระท าผิดขึ้นเรื่อยๆ 
 ๓) ด้านการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสเป็นธรรม ควรสนับสนุนก าลังข้าราชการต ารวจชั้น
ประทวนเพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านข้อมูลข่าวสาร ควรจะสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้กระจายข้อมูลข่าวสาร ควรสนับสนุนบุคลากรให้มีการฝึกอบรม
เพ่ิมพูนทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ๗.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก” 
ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่สนใจ  ได้น าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๑) ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานี
ต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก 
 ๒) ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานของสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก 
 ๓) ควรท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพของสถานีต ารวจ 
 ๔) ควรท าการศึกษาวิจัยปัญหาและความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหารงานสถานีต ารวจ รูปแบบต่างๆในจังหวัดพิษณุโลก 
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ประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของครูฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

Work Effectiveness of Instructors In Nakhon Sawan Province 
Police Training Center Region 6 

ศุภกาณฑ์  เจริญสุข 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกในศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ครูฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัด
นครสวรรค์  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือผู้เข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน ๓๐๒ คน จากจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑,๒๓๓ คน  ซึ่งใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง โดยการใช้สูตรของ Taro Yamane เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) 
และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA) 
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant 
Difference : LSD) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) กับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๗ คน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบ
บริบท 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑)  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (  =๓.๔๕) เมื่อพิจารณาจากราย 
ละเอียดแต่ละด้านพบว่า ด้านเอกสาร อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ ด้านคุณสมบัติของครูฝึกอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านเนื้อหาสาระในการฝึกอบรม และด้านการปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายสิบ
ต ารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
 ๒) เปรียบเทียบประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ 
จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ชั้นยศ และ
                                                           

 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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หลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ชั้นยศ
และหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกใน
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 ๓) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกใน
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ครูฝึกขาดการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานใหม่ๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้ศิลปะป้องกันตัวยัง
เป็นแบบเดิมๆ ที่เคยฝึกมา ไม่มีรูปแบบใหม่ๆ ครูฝึกรุ่นเก่ายังยึดติดและเคยชินกับรูปแบบตามแบบ
ฝึกแบบเดิม และระบบการยิงปืนพกตามหลักสูตรที่บรรจุอยู่ในแบบฝึกยุทธวิธี ยังไม่มีความทันสมัย
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน ครูฝึกไม่มีเอกสารประกอบการฝึกให้ศึกษา ส่วนมากเป็นการอธิบายท าความ
เข้าใจ และฝึกปฏิบัติทันที อุปกรณ์การฝึกของครูฝึก มีไม่เพียงพอและไม่มีมาตรฐานเช่นปืนพลาสติก
ที่ใช้ในการฝึกไม่มีคุณภาพ และไม่เหมาะกับการใช้ฝึก ครูฝึกมีความช านาญในการฝึกอบรมในเรื่อง
เดิมๆ โดยไม่ได้มีการต่อยอดความรู้ใหม่ๆ ครูฝึกบางท่านมีอายุค่อนข้างมาก และร่างกายไม่แข็งแรง
ท าให้เป็นอุปสรรคส าหรับภาคการฝึกต่างๆ ครูฝึกมีจ านวนน้อยเนื่องจากต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน ได้รับ
เงินประจ าต าแหน่งน้อยกว่าสายงานอ่ืน ท าให้ขาดแคลนไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน และครู
ฝึกไม่ได้พักผ่อนเนื่องจากครูมีจ านวนน้อย ต้องท างานมากขึ้น การฝึกอาวุธปืนของครูฝึกหลายท่าน
ยังเป็นแบบเดิม เนื่องจากต้องสอนตามต าราของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีครูบางท่านที่หาเทคนิค
การฝึกแบบใหม่ มาสอนเพ่ิมเติมให้นอกเหนือจากในต ารา ในแต่ละหลักสูตรมีจ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นจ านวนมาก ท าให้ครูฝึกไม่สามารถดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างทั่วถึง  จ านวนครู
ฝึกมีน้อย ไม่สมดุลกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ท าให้การดูแลได้อย่างไม่ทั่วถึง ครูฝึกมีชั้นยศที่ต่ ากว่าผู้
เข้ารับการฝึกอบรมท าให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับครูฝึก ครูฝึกไม่กล้าออกค าสั่งได้
อย่างเต็มที ่ 
ค าส าคัญ :  ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน, ครูฝึก, ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study a work effectiveness of 
instructors in Nakhon Sawan Province police training Center Region 6,  2) to 
compare a work effectiveness of instructors in Nakhon Sawan Province police 
training Center Region 6, 3) to study problems, obstacles and provide suggestions 
on work effectiveness of instructors in Nakhon Sawan Province police training 
Center Region 6.  This study uses data from both quantitative and qualitative 
survey. The population used in the survey is the trainees who attend the training 
course at regional 6 training center. We randomly pick 302 trainees out of the total 
of 1233 trainees. We use a method propose by Taro Yamane for data analysis. The 
method uses the following statistical measurements: Frequencies, Percentage, 
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Mean, standard deviation, t-test, F-test, one-way anova, least significant difference 
(LSD). A specially study has been done with 7 trainees who are operating in the 
field as the “Key Informant”. and the Analysis of context-based content. 
 Results of the Research 
 1. Overall, an work effectiveness of instructors in Nakhon Sawan Province 
police training Center Region 6 was in the middle level ( =3.45). Considering for 
each aspect, documents, equipments, audiovisual aids, and qualities of instructor 
were in the high level. The content of training, the governing of Pol.L/C, Pol.Cpl., 
Pol.Sgt. and all courses’ participants were in the middle level. 
 2. Comparing an work effectiveness of instructors in Nakhon Sawan 
Province police training Center Region 6 by classifying into age, degree of education, 
income, rank and courses taken, the result found that participants with different 
age, degree of education, income, rank and courses taken had indifferent opinions 
on a work effectiveness of instructors in Nakhon Sawan Province police training 
Center Region 6 in which rejected research hypothesis. 
 3. Problems, obstacles, and suggestions on work effectiveness of 
instructors in Nakhon Sawan Province police training Center Region 6 were that 
instructor lacked the additional training in order to apply the new knowledge for 
participants. The martial art was still taught in the old style; no new one applied. 
Pistol shooting system was not matched with the current situation. Instructor had 
no related training documents; otherwise, they explained and suddenly done. 
Instructor’s equipments were not sufficient and under standard; for example, 
plastic guns were not suitable for training. Some instructor possessed the previous 
knowledge without further their own new one. Some were older and had a weak 
health which was the main obstacle in training. There were a few instructors 
because the salary was low and they changed to work in other field. Instructor had 
to work hard with a few hours of sleep. Training must be followed the patterns of 
the Royal Thai Police, some instructors adapted new methodologies but could not 
support a large amount of trainees. There was a gap between instructors and 
trainees in term of rank; instructors with lower rank not to be dare to order or 
command trainees with higher rank.  
Keywords : Work  Effectiveness, Of Instructors, Police Training Center. 
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๑. บทน า 
 กระบวนการพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการต่างๆ ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
ภายในส่วนราชการ ทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ  มีการ
ตรวจสอบที่รัดกุมการด าเนินโครงการและการก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งประโยชน์สู่ประชาชนที่เป็น
รูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐ ก าหนดเป็นกฎระเบียบ ด้านจริยธรรมเพ่ือ
ถือปฏิบัติอย่างชัดเจน สะท้อนถึงการปรับตัวของภาครัฐในการด าเนินนโยบายสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนบนพ้ืนฐานของความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งออกแบบนโยบายภาครัฐที่ยึด
ทางสายกลางและสอดคล้องกับมิติการพัฒนาที่เป็นองค์รวมเสริมสร้างระบบบริหารราชการให้
เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน  พัฒนา
ข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบรอบรู้ รู้เท่าทัน
โลก พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการที่ดี 
(Good  Governance)  ต้องยึดถือเอามาเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติจริงเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร๑ 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ โดยมุ่งเน้นพัฒนาข้าราชการต ารวจ โดยต ารวจเป็นหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายหน่วยงานแรกในกระบวนการยุติธรรม มีอ านาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 
รักษากฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดกฎหมาย ดูแลทุกข์สุขของประชาชน 
รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจจึงเป็นเป้าหมายเพ่ือรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนความสงบเรียบร้อยของสังคม และจาก
การเป็นผู้ปกครองมาเป็นผู้ให้บริการ พร้อมทั้งการพัฒนาก าลังพลทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
ด้านร่างกาย  จิตใจ ความคิดสติปัญญา และสุขภาพให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความ
สงบเรียบร้อยให้กับสังคมและบริการรับใช้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้ว 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับอ านาจให้ใช้อาวุธได้ในยามสงบ ประกอบกับ
ความรับผิดชอบของต ารวจนั้นมีตั้งแต่ต่อสู้กับอาชญากรรม การรักษากฎหมาย การให้บริการใน
รูปแบบต่างๆ ตลอดการป้องกันให้ประชาชนมีความอยู่เย็นเป็นสุข และให้บริการในยามคับขัน  
ต ารวจมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพ่ือ
ปกป้องคุ้มครองประชาชนให้มีชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขหน้าที่นี้ถือว่าส าคัญมาก โดยเฉพาะใน
ปัจจุบันสถานการณ์ในบ้านเมืองนั้นอาจจะกล่าวได้ ว่าไม่น่าไว้วางใจเหตุภัยอันตรายและความไม่
เป็นปกตินานาประการ ฉะนั้นต ารวจจึงต้องมีจิตส านึกในหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็งหนักแน่นรัก

                                                           
๑ กองสารนิเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, นโยบายส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2551-2552, 

(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ต ารวจ, ๒๕๕๑), หน้า ๓. 
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ในเกียรติศักดิ์ความเป็นต ารวจเพื่อความเป็นอยู่รอดปลอดภัยของบ้านเมือง และเพ่ือความมั่นคงของ
ประเทศชาติ  เพ่ือพิทักษ์รักษาเอกราชความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์
แห่งชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การปฏิบัติหน้าที่
ของต ารวจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาพการท างานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้า 
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความ
ซับซ้อน รุนแรง เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้คนในสังคมต้องดิ้นรน มีการเรียกร้อง การเอาตัวรอด 
เกิดการเอกรัดเอาเปรียบ ก้าวร้าว ขาดความยั้งคิด มีการกระท าผิดกฎหมาย ก่ออาชญากรรม โดยมี
แนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น ทั้งยังมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม อาชญากรข้ามชาติ รวมตลอด
ถึงการก่อการร้ายมากขึ้น ท าให้การปฏิบัติงานของต ารวจต้องเผชิญกับความท้าทายการคาดคะเนได้
ยาก ความยากล าบาก ตรากตร า และเสี่ยงภัยเพิ่มมากขึ้น 
 ดังนั้น ต ารวจจึงต้องมีความพร้อมในทุกๆด้านเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอันได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Competency) ทักษะความช านาญ
ในงาน (Skills) เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมืออาชีพ(Professional) มีการปฏิบัติงานตรงตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standart of Procedure) อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งการที่จะท า
ให้ต ารวจเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะได้ตามที่ก าหนดดังกล่าว จ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ต ารวจ
จักต้องได้รับการฝึกอบรม พัฒนา อย่างเหมาะสมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ 
ความคิด สติปัญญา และสุขภาพให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้กับ
สังคม และบริการรับใช้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ๒ 
 ปัจจุบันส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งมีก าลังพลทั้งข้าราชการต ารวจชั้นประทวนและชั้น
สัญญาบัตร จ านวนกว่าสองแสนนาย ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขึ้นตรง
ต่อต ารวจภูธรภาค ๖ และเมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ได้มีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จากระดับกองก ากับการ ขึ้นเป็นระดับกองบังคับการ โดยให้มีผู้บังคับ
การเป็นผู้บริหารสูงสุด จากการปรับโครงสร้างดังกล่าวท าให้มีการยุบส่วนราชการภายในศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ คือยุบ กองร้อย ๔ กองร้อย ๕ และกองร้อย ๖ และตัดโอนก าลังพล
ข้าราชการต ารวจที่ถูกยุบส่วนราชการไปประจ า ณ สังกัดใหม่ที่กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค ๖ ซึ่ง
ท าให้เกิดการขาดแคลนก าลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นจ านวนมาก และจากจ านวนก าลัง
พลที่ลดน้อยลงจากหลายสาเหตุอ่ืนเช่น การเกษียณอายุราชการ การเกษียณอายุราชการก่อน
ก าหนด การเลื่อนชั้นยศจากชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร การย้ายสังกัดจากศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค ๖ ไปประจ าสังกัดใหม่ และการเสียชีวิตของข้าราชการต ารวจ ด้วยจ านวนก าลังพล
ที่ลดเหลือน้อยลงประกอบกับจ านวนปริมาณของงานที่เพ่ิมมากข้ึน ตลอดถึงการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติอยู่บ่อยๆ ทั้งรูปแบบบริหาร โครงสร้างองค์กร จึงส่งผลต่อประสิทธิผล

                                                           
๒ กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, คู่มือต ารวจ, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ต ารวจ, 

๒๕๕๓), เล่มที่ ๖, บทน า. 
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การปฏิบัติงานของครูฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ ซึ่งจะต้องปรับตัวให้สามารถปฏิบัติงาน
ภายใต้การบริหารและนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ เป็นสถาบันการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่มี
หน้าที่ผลิตและพัฒนาข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรภาค ๖ และในสังกัดส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ได้ตระหนักถึงค าว่า “ประสิทธิผล” (Effectiveness) เพราะประสิทธิผล คือ ผลผลิตของ
การบริหารกิจการขององค์กรนั้น ๆ ว่ามีความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ครูฝึกคือต้นแบบของการหล่อ
หลอมที่จะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามความต้องการของประชาชนที่จะเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่ง
ว่าการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรมมีประสิทธิผลหรือไม่ 
 ผู้วิจัยต้องการทราบว่าประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธร
ภาค ๖ ในปัจจุบันเป็นอย่างไร  โดยศึกษาเปรียบเทียบตามตัวแปรด้านบุคคลซึ่งประกอบด้วย อายุ 
ระดับการศึกษา  รายได้ต่อเดือน  ชั้นยศ และหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือแตกต่างกันอย่างไร เพราะข้อมูลดังกล่าวที่ได้ จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่
จะเป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกในสังกัดศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ ให้ดีขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการผลิตและพัฒนาข้าราชการต ารวจเพ่ือ 
ออกไปรับใช้ประชาชนดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมเพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
คือศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ และส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธร
ภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ครูฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ 
 
๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ 
จังหวัดนครสวรรค์”ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากแนวคิดของ อภิชัย  สุปัญโญ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น ๔ ด้านขึ้นไป ได้แก่ ๑. ด้านเนื้อหาสาระในการฝึกอบรม ๒. ด้านเอกสาร อุปกรณ์ และ 
โสตทัศนูปกรณ์ ๓. ด้านคุณสมบัติของครูฝึก ๔. ด้านการปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายสิบ
ต ารวจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
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 ๓.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ประเภทของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย อายุ การศึกษา รายได้  ชั้นยศ  
หลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรม 
 ตัวแปรตาม (dependent Variables) คือประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกในศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ โดยผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิดของ อภิชัย  สุปัญโญ  ซึ่งแบ่งออกเป็น 
๔ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านเนื้อหาสาระในการฝึกอบรม ๒. ด้านเอกสาร อุปกรณ ์และ โสตทัศนูปกรณ์ ๓. 
ด้านคุณสมบัติของครูฝึก ๔. ด้านการปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายสิบต ารวจและผู้เข้ารับ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
 ๒.๓ ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 (๑) ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้ เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ ซึ่งมีจ านวน ๑,๒๓๓ คน๓ 
 (๒) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth 
Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๗ คน  
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ 
จังหวัดนครสวรรค์” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยการใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In 
depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
 ๔.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๑) ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน  ๑,๒๓๓ คน 
 ๒) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการสุ่มจาก
ประชากร คือ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖  จังหวัด
นครสวรรค์โดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 125)๔ ซึ่งใช้ระดับความเชื่อมั่น 
๐.๐๕ 
                                                           

๓ ฝ่ายบริการการศึกษา, ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์, เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖. 

๔ Yamane Taro, Statistics An Introductory Analysis, 2nd Ed., (New York : Harper and 
Row,1973.), p.125. 
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 ๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
 ๔.๓.๑ แบบสอบถาม 
 ๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
 ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆที่ เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 ๓) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 ๔) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๕) น าเสนอร่างแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๖) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นแล้วมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ตามวัตถุประสงค์รายข้อ  
(Index of Item – Objective Congruence : IOC) ได้ค่า IOC มากกว่า ๐.๕ ทุกข้อ ผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try out) กับกองก ากับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดสุโขทัย จ านวน ๓๐ คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค๕ (Cronbach) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ ๐.๘๖๙ แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๗) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง และน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 ๘) รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ 
 ๔.๓.๒ แบบสัมภาษณ์ 
 ๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึง
รายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 ๓) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 ๔) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเ พ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
 ๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๔.๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

                                                           
๕ สิน  พันธุ์พินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิซซิ่ง จ ากดั, 

2547), หน้า 191. 



31วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
และพรรณนาเรื่อง “ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัด
นครสวรรค์” สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ส าหรับทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ โดย
จ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือการทดสอบค่าที (t-Test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ใน
กรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) วิเคราะห์
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท น าเสนอเป็น
ความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของผู้ตอบค าถามปลายเปิด 
 ๔.๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้   
 ๑) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
 ๒) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง
เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
 ๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 
 
๕. ผลการวิจัย  
 ๕.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า ๓๐ ปี จ านวน ๑๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔ 
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน ๑๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓ มีรายได้ ๒๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 
มีจ านวน ๑๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓ มีชั้นยศระดับชั้นประทวน จ านวน ๑๘๒ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๖๐.๓ และส่วนใหญ่ เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการต ารวจชั้น
ประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร จ านวน ๑๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑ 
 ๕.๒ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัด
นครสวรรค์  
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 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (  =๓.๔๕) เมื่อพิจารณาจาก
รายละเอียดแต่ละด้านสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑) ด้านเนื้อหาสาระในการฝึกอบรม พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกในศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ ด้านเนื้อหาสาระในการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย ( =๓.๒๙) 
 ๒) ด้านเอกสาร อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู
ฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ ด้านเอกสาร อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( =๓.๗๒) 
 ๓) ด้านคุณสมบัติของครูฝึก พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกในศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ ด้านคุณสมบัติของครูฝึก โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย ( =๓.๕๓) 
 ๔) ด้านการปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายสิบต ารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ 
จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายสิบต ารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย( =๓.๒๖) 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ ประเด็นที่ควรก าหนดเป็นนโยบายมีดังต่อไปนี้ 
 ๑) สนับสนุนด้านการส่งครูฝึก ฝึกในหลักสูตรใหม่ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
ตลอดจนการส่งครูฝึก ปฏิบัติงานร่วมในสถานีต ารวจเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ 
 ๒) ควรให้ความส าคัญกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูฝึก โดยควรจัดสรรงบประมาณใน
ส่วนของการเดินทางไปราชการเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะของครูฝึก เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายของครูฝึก กรณีต้องเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๓) ควรสร้างความเจริญก้าวหน้าในสายงานครูฝึก โดยให้ครูฝึกสอบเลื่อนยศเฉพาะสาย
ครูฝึก ตลอดจนการเพ่ิมเงินประจ าต าแหน่งเช่นเดียวกับสายงานปราบปราม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจ  
 ๔) ควรท าเรื่องขอก าลังพลท าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการฝึก เพ่ือให้เหมาะสมกับจ านวนผู้
เข้ารับการอบรม และสภาพการปฏิบัติงาน 
 ๕) ควรร่วมกันผลักดันเรื่องการพัฒนาครูฝึก เพ่ือยกสถานะครูฝึกต ารวจประจ าศูนย์
ฝึกอบรมประจ าภาคต่างๆ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 ๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
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 ๑) ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูฝึกด้านเนื้อหาสาระในการฝึกอบรมนั้น การส่งครู
ฝึก ฝึกในหลักสูตรใหม่ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนการส่งครูฝึก ปฏิบัติงานร่วมใน
สถานีต ารวจเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ จัดสรรงบประมาณในส่วนของการเดินทางไปราชการ
เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะของครูฝึก  
 ๒) ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูฝึกด้านเอกสาร อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ 
ต้องจัดหาเครื่องยิงปืนจ าลอง และห้องจ าลองสถานการณ์ จะท าให้ประหยัดงบประมาณของ
หน่วยงานเรื่องการซื้อกระสุนซ้อมส าหรับผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละปีได้มาก  
 ๓) ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูฝึกด้านคุณสมบัติของครูฝึก สร้างความ
เจริญก้าวหน้าในสายงานครูฝึก โดยให้ครูฝึกสอบเลื่อนยศเฉพาะสายครูฝึก ตลอดจนการเพ่ิมเงิน
ประจ าต าแหน่งเช่นเดียวกับสายงานปราบปราม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ  
 ๔) ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูฝึก ด้านการปกครองบังคับบัญชา จัดหาก าลังพล
ท าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการฝึก เพ่ือให้เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้ารับการอบรม และสภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 ๕) ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูฝึกนั้นจะมีประสิทธิผลได้ต้องรวมกันผลักดันเรื่อง
การพัฒนาครูฝึก เพ่ือยกสถานะครูฝึกต ารวจประจ าศูนย์ฝึกอบรมประจ าภาคต่างๆ ให้เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 ๖.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกในศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์”ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่สนใจได้น าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๑) การสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๗ ท่านเป็นการสัมภาษณ์โดยระบุชื่อของผู้ถูก
สัมภาษณ์ จึงท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เนื่องจากการสัมภาษณ์และให้ข้อมูลมีผลต่อชื่อเสียงของ
หน่วยงาน การสัมภาษณ์จึงไม่ควรระบุชื่อของผู้ให้ข้อมูล 
 ๒) ควรท าการศึกษาประสิทธิผล ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูฝึกหน่วยอ่ืนที่ไม่ใช้หน่วยฝึก
ศึกษา เช่นกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เพ่ือที่จะสามารถเอาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
เพ่ือพัฒนาอาชีพครูฝึก และเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น 
 ๓) ควรศึกษาตัวแปรด้านอื่นๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ๔) ควรศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ครูฝึก ในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่นาน
เกินกว่า ๑๐ ปี ผลจะเกิดอย่างไร 
 ในการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูฝึกในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ 
จังหวัดนครสวรรค์ ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษากลุ่มประชากรที่เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์ ที่เดียวท าให้ข้อมูลยังจ ากัดอยู่เฉพาะในศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค ๖ เท่านั้น และเป็นการศึกษาเพียงเพ่ือทราบความแตกต่างระหว่างตัวแปรกับ
ประสิทธิผล ดังนั้นเพ่ือที่จะท าให้การทราบประสิทธิผลในแต่ละศูนย์ฝึก ซึ่งมีที่ตั้งของภูมิประเทศที่
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ต่างกัน กลุ่มประชากรที่ต่างกัน ซึ่งอาจเกิดปัญหาในการฝึกที่ต่างกัน จึงเห็นสมควรให้ผู้ที่จะน าเรื่อง
นี้ไปศึกษาต่อท าการศึกษาแบบเจาะลึกเฉพาะศูนย์ฝึก แต่ละศูนย์ฝึกไป รวมถึงควรศึกษาระยะเวลา
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ครูฝึก ในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่นานเกินกว่า ๑๐ ปี ผลจะเกิดอย่างไร 
เพ่ือจะให้สามารถหาวิถีทางในการพัฒนาด้านการฝึกอบรมต ารวจในแต่ละศูนย์ฝึกได้อย่างมี
ประสิทธิผลต่อไป๔) ควรท าการศึกษาวิจัยปัญหาและความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย 
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แนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 

An Approach For Improving The Management of Buddhist Schools  
of Educational Administrators In Phetchabun Province 

 
พระวิศรุต กนฺตสีโล (เมฆพายัพ)  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาระดับแนวทางพัฒนาการบริหารงาน
โรงเรียนวิถีพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์  ๒) เพ่ือเปรียบเทียบแนวทาง
พัฒนาการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และ๓) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการบริหารงาน
โรงเรียนวิถีพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) ระหว่างวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีเชิงส ารวจ 
(Survey research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑) ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อแนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = ๓.๕๗, S.D. 
= ๐.๕๑๕) เมื่อจ าแนกออกเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นที่มีผลต่อแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานสถานศึกษาใน ด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับสู งสุด (  = ๓.๖๔, 
S.D. = ๐.๕๘๑) รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ (  = ๓.๕๙, S.D. = ๐.๖๔๐) ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ (  = ๓.๕๕, S.D. = ๐.๖๖๐) และน้อยที่สุดคือ ด้านการบริหารงานบุคคล 
(  = ๓.๔๘, S.D. = ๐.๖๕๕) อยู่ในระดับมาก 
 ๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อแนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียน
วิถีพุทธ ของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่ง/หน้าที่ น าไปสู่การตอบสมมติฐาน
พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มี ขนาดโรงเรียน ต่างกัน มีความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
แนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนบุคลากรที่มี เพศ อายุ ประสบการณ์ใน
การท างาน และต าแหน่ง/หน้าที่ ไม่แตกต่างกัน  
                                                           

 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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 ๓) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนวิถี
พุทธของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า บุคลากรมีภาระหน้าที่เพ่ิมขึ้นท าให้
บุคลากรมีภาระงานที่ไม่เก่ียวข้องมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอนบ่อยครั้งขาด
การต่อเนื่อง งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน บุคลากรมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญไม่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ และขาดการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาทักษะใหม่
กับองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะ ควรลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องลงบางประการเพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติงานในหน้าที่หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการก าหนดหลักสูตรให้ชัดเจนมีระยะเวลา
ที่แน่นอนต่อการใช้หลักสูตรแต่ละปี ควรมีการจัดงบประมาณให้เพียงพอต่อโครงการที่ก าหนดขึ้นใน
แผนการปฏิบัติงาน ควรมีการรับบุคลากรที่ตรงกับสายงานที่ต้องการมากขึ้น และควรมีการส่งเสริม
พัฒนาทักษะของบุคลากรกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการเปิดวิสัยทัศน์รับฟังข้อคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลนอกสายงาน 
ค าส าคัญ  :  การพัฒนาการบริหารงาน. โรงเรียนวิถีพุทธ. ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the level of an approach 
for improving the management of Buddhist schools of educational administrators in 
Phetchabun Province,  2) to compare the ways for the  development of  Buddhist 
schools administration of the administrators in Phetchabun Province by classifying 
on the personal factors, and 3) to problems, obstacles, and suggestions for the 
ways for the  development of  Buddhist schools administration of the 
administrators in Phetchabun Province. This research applied the Mixed Research 
consisting of the qualitative and quantitative research. The tools of the research 
were questionnaire and in-Depth interview.   
 Results of the Research 
 1. Overall, the level of the personnel' s opinion toward an approach for 
improving the management of Buddhist schools of educational administrators in 
Phetchabun Province was at the high level ( = 3.57). When considering each 
aspect, it was found that the personnel' s opinion toward an approach for 
improving the management of Buddhist schools of educational administrators in 
Phetchabun Province  for the general management was at the highest level ( = 
3.64). Moreover, the personnel' s opinion toward an approach for improving the 
management of Buddhist schools of educational administrators in Phetchabun 
Province  for the personnel  management was at the highest level ( = 3.48).  
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 2. The comparison of the personnel's opinion toward  an approach for 
improving the management of Buddhist schools of educational administrators in 
Phetchabun Province by classifying on the personal factors was the personnel 
working at the different size of school had the different opinion toward an 
approach for improving the management of Buddhist schools of educational 
administrators in Phetchabun Province at 0.05 of statistical significance. However, 
the personnel having the different sex, age, work experience, and position had no 
the different opinion toward an approach for improving the management of 
Buddhist schools of educational administrators in Phetchabun Province.   
 3. The problems, obstacles, and suggestions for an approach for improving 
the management of Buddhist schools of educational administrators in Phetchabun 
Province were that  the personnel had a lot of works. The schools changed the 
curriculum in learning and teaching frequently, the budget was insufficient for doing 
the activities in the schools, the personnel had the knowledge  not matching with 
the work field, and the schools had no promote the personnel to develop the new 
skill with the related organizations. The suggestions were that the administrators 
should decrease the work load that did not relate to the efficient working, specify 
the curriculum clearly and the time certainly for making the annual curriculum, 
have the budget allocation to be sufficient to the projects, select the personnel to 
be suitable to the work field, and promote  the personnel in the skill development 
with the related organizations to open the vision in listening to the opinion and 
exchange the opinion. 
Keywords  :  An approach for improving the management. Buddhist schools.   
       Educational administrators. 
 
๑. บทน า 
 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยมีความต่อเนื่องมาด้วยกันกับความเป็นมาของ
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่สมัยก่อนที่ชนชาติไทยมีประวัติศาสตร์อันชัดเจนซึ่งชาว
ไทยก็ได้นับถือพระพุทธศาสนาต่อเนื่องมาโดยตลอดจนกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
เป็นประวัติศาสตร์ของชนชาติที่นับถือศาสนาพุทธ ในด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนไทยก็ได้ผูกพัน
ประสานกลมกลืนกับหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาตลอดเวลายาวนาน โดยมีวัด
เป็นศูนย์กลางการศึกษาของสังคมไทยเป็นแหล่งค าสั่งสอนและการฝึกอบรม กิจกรรมส่วนใหญ่ที่มี
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ความส าคัญของรัฐก็ดี ของชุมชนก็ดีจะมีส่วนประกอบด้วยพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นพิธีการที่เน้นย้ า
ความส าคัญและเสริมคุณค่าทางจิตใจของมนุษย์๑ 
 กระแสการปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นตลอดเวลา ทุกรัฐบาลพยายามผลักดันให้มีการปฏิรูป
การศึกษาอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความทันสมัย ทันต่อสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากอดีตอย่างมาก จนกระทั้งเกิดเป็น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย
เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ มุ่งเน้นในด้านโครงสร้างด้านระบบบริหารจัดการและการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับโอกาส
ทางกาศึกษาและทางสังคมอย่างทั่วถึงกัน การจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาทั้งการบริหารงานและ
การพัฒนาผู้เรียน เปิดโอกาสให้คนไทยมีโอกาสในการได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเองให้ดีขึ้นดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรูแบบ“โรงเรียนวิถีพุทธ” ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ รูปแบบของโรงเรียน รูปใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลใน
ยุคนั้น ถือเป็นการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้ เรียน จากอดีต
จนถึงปัจจุบันโครางการโรงเรียนวิถีพุทธได้เป็นความหวังของการพัฒนาผู้เรียนให้ไปสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์มาแล้วถึง ๙ ปี ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา ประกอบกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา ๗๓ 
บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ส่งเสริมความ
เข้าใจอันดีงาม และความสมานฉันท์ระหว่างชนชาติของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการน า
หลักธรรมของศาสนามาใช้เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” มาตรา ๘๑ บัญญัติไว้
ว่า “รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่
คุณธรรม”๒  
 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธจึงเป็นค าตอบของปัญหาในการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้คู่
คุณธรรม โดยการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธมีขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคัญ เช่น  การเตรียมการ 
เตรียมทางด้านบุคลากร ด้านแผนงาน ด้านทรัพยากรที่มุ่งเน้นในการสร้างศรัทธา และฉันทะในการ
พัฒนาการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบต่างๆ ที่จัดเพ่ือส่งเสริมความเจริญงอกงาม 
ในด้านการพัฒนาผู้เรียนการด าเนินงานพัฒนาทั้งผู้เรียนและบุคลากร ตามระบบไตรสิกขาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้สภาพและองค์ประกอบที่จัดไว้ข้างต้น ขั้นตอนก็คือ การดูแลสนับสนุนใกล้ชิดด้วย
ท่าทีของความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ที่จะท าให้การพัฒนาผู้เรียน และการด าเนินงานเป็นไปอย่าง

                                                           
๑กรมวิชาการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว), ๒๕๔๖. 
๒กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : อุษาการ

พิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๒๑ – ๒๒. 
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เต็มประสิทธิภาพ ต่อจากนั้นจะต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วนอิทธิบาท ๔ ๓ แต่
ปัจจุบันโครงการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธประสบปัญหาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีจ านวนลดลง 
อันเนื่องมาจากสถานศึกษาที่ไม่มีความพร้อมไม่สามารถด าเนินโครงการต่อไปได้ โดยมีปัญหามาก
ที่สุดใน ด้านการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ และด้านการจัดวิถีพุทธสู่การเรียนรู้๔ ซึ่งปัญหาดังกล่าว
เกิดจากการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรง ในด้านของผู้ปฏิบัติงานเองก็ประสบปัญหา
ด้านเวลาอันเนื่องมาจากที่โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมจ านวนมาก ในด้านบุคลากรไม่มีความ
เข้าใจในลักษณะโตรงการ  
 จากสภาพดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะพระสอนศีลธรรมประจ าโรงเรียน ซึ่งรับรู้ความ
เปลี่ยนแปลงไปของโครงการนี้มาโดยตลอด เล็งเห็นความส าคัญของปัญหา และผลกระทบที่ปัญหา
นั้นส่งผลกระทบต่อเยาวชนในชุมชน จึงต้องการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนวิถี
พุทธ ของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมุ่งเน้นในเรื่อง  การบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ความคิดเห็นของ ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้า ที่มีต่อแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ ลักษณะคือ ๑. การ
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนวิ ถีพุทธ โดย
มุ่งเน้นที่ วิสัยทัศน์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและปัจจัยแวดล้อม ของการบริหารงาน
โรงเรียนวิถีพุทธให้ประสบความส าเร็จ  ๒. การสอบถามความคิดเห็นของ ครู บุคลากรด้าน
การศึกษา เจ้าหน้าที่ ต่อแนวทางพัฒนาการบริหารงาน ทั้งตามความเป็นจริง และลักษณะที่พึง
ประสงค์ในการบริหารงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาของโรงเรียนเอง และผู้ที่สนใจ โดยผล
การศึกษาที่ได้สามารถใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน  
 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบแนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียน
วิถีพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
                                                           

๓ธีระวัฒน์ ฐาตุจิรางค์กุล, “สภาพและปัญหาการด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธาน)ี, ๒๕๕๐. 

๔ลภาภัทร พลสิทธิ์, “การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต ๑-๗”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา), ๒๕๕๑. 
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๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 งานวิจัยเรื่อง “แนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์” โดยผู้วิจัยได้ศึกษา และสังเคราะห์ตามแนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับการ
บริหาร การพัฒนา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเฉพาะด้านการบริหารสถานศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน๕ คือ  ๑. ด้านวิชาการ ๒. 
ด้านงบประมาณ ๓. ด้านการบริหารงานบุคคล ๔. ด้านการบริหารทั่วไป 
 ๓.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ๑) ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ขนาดของโรงเรียน ประสบการณ์ท างาน และต าแหน่ง/หน้าที่ 
 ๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variables ) คือ ความคิดเห็นของบุคลากรด้าน
การศึกษาที่มีต่อแนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยผู้วิจัยได้ศึกษา และสังเคราะห์ตามแนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหาร การ
พัฒนา การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเฉพาะด้านการบริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน๖ คือ  ๑. ด้านวิชาการ ๒. ด้านงบประมาณ 
๓. ด้านการบริหารงานบุคคล ๔. ด้านการบริหารทั่วไป 
 ๓.๓ ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๑) ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรด้านการศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธ ในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน ๔๑๔ โรงเรียน เป็นจ านวน ๕,๕๙๐ คน๗ 
 ๒) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๗ ท่าน 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research) โดยเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative.Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth.Interview) กับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 

                                                           
๕พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๒๓ 

ก/ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๑๙. 
๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙. 
๗ข้อมูลจาก : ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, สืบค้นเมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖.  
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 ๔.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๔.๒.๑ ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรด้านการศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธ ในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน ๔๑๔ โรงเรียน เป็นจ านวน ๕,๕๙๐ คน๘ 
 ๔.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากกลุ่มตัวอย่างได้มาจากบุคลากร 
ด้านการศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน ๓๗๓ คน ที่ได้จากสูตรของ  
Taro Yamane๙ ซึ่งใช้ระดับความเชื่อม่ันที่ ๐.๐๕  
 ๔.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth 
Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๗  
 ๔.๓ เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๔.๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 
 ๑. น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้อง  ในการตอบ
แบบสอบถามแล้วน ามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการบันทึกคะแนนแต่
ละข้อของแต่ละคนลงในแบบลงรหัส (Coding Form) 
 ๒. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 ๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  ๓.๒ ระดับความคิดเห็นของบุคลากร วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจากการตอบแบบสอบถามของ
บุคลากรในโรงเรียนวิถีพุทธ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ๓.๓ แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่  ๔.๒๑ – ๕.๐๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วยมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่  ๓.๔๑ – ๔.๒๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วยมาก 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่  ๒.๖๑ – ๓.๔๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วยปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่  ๑.๘๑ – ๒.๖๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์เห็นด้วยน้อย 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่  ๑.๐๐ – ๑.๘๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วยน้อยที่สุด๑๐ 
                                                           

๘ข้อมูลจาก : ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, สืบค้นเมื่อ ๕ ตุลาคม. ๒๕๕๖.  

๙ยุทธ ไกยาวรรณ์, สถิติส าหรับการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือราชภัฎพระนคร, 
๒๕๔๖), หน้า ๑๐๕.  
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 ๓.๔ การเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์การ
ท างานและต าแหน่งหน้าที่ วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t – test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
 ๓.๕ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการเขียนเป็น
ความเรียงและจัดกลุ่ม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) 
 ๔.๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์. 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ ของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท.(Content Analysis Technique) 
 
๕. ผลการวิจัย 
 ๑) ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อแนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.57, S.D. = 
0.515) เมื่อจ าแนกออกเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นที่มีผลต่อแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานสถานศึกษาใน ด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับสูงสุด (   = 3.64, S.D. = 0.581) 
รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ (  = 3.59, S.D. = 0.640) ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ (  = 3.55, S.D. = 0.๖๖๐) และน้อยที่สุดคือ ด้านการบริหารงานบุคคล (   = 
3.48, S.D. = 0.655) อยู่ในระดับมาก 
 ๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อแนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียน
วิถีพุทธ ของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ ขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่ง/หน้าที่ น าไปสู่การตอบสมมติฐาน
พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มี ขนาดโรงเรียน ต่างกัน มีความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
แนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนบุคลากรที่มี เพศ อายุ ประสบการณ์ใน
การท างาน และต าแหน่ง/หน้าที่ ไม่แตกต่างกัน  
 ๓) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนวิถี
พุทธของผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า บุคลากรมีภาระหน้าที่เพ่ิมขึ้นท าให้
บุคลากรมีภาระงานที่ไม่เก่ียวข้องมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอนบ่อยครั้งขาด
การต่อเนื่อง งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน บุคลากรมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญไม่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ และขาดการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาทักษะใหม่

                                                                                                                                                                   
๑๐ชูศรี วงศ์รัตนะ, เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย , พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : เทพ

เนรมิตร, ๒๕๔๑), หน้า ๗๕.   
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กับองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะ ควรลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องลงบางประการเพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติงานในหน้าที่หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการก าหนดหลักสูตรให้ชัดเจนมีระยะเวลา
ที่แน่นอนต่อการใช้หลักสูตรแต่ละปี ควรมีการจัดงบประมาณให้เพียงพอต่อโครงการที่ก าหนดขึ้นใน
แผนการปฏิบัติงาน ควรมีการรับบุคลากรที่ตรงกับสายงานที่ต้องการมากขึ้น และควรมีการส่งเสริม
พัฒนาทักษะของบุคลากรกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการเปิดวิสัยทัศน์รับฟังข้อคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลนอกสายงาน 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความขัดแย้งขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ ควรก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ดังต่อไปนี้ 
  ๑) องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพข้าราชการให้สามารถ
ปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้เต็มความสามารถโดยปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เอาประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการท างาน  
  ๒) ควรมีการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพ่ือทุกคนจะมี
ความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จ ต้องพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านจิตใจให้มีจิตใจที่เข็มแข็ง
อดทน อดกลั้น ต่อสิ่งชั่วร้ายเย้ายวน ซึ่งอาจจะท าให้เกิดการประพฤติทุจริต และบริการประชาชน  
ไม่ดีได้  
  ๓) จัดให้มีการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในหลาย ๆ ช่องทาง เพ่ือป้องกันไม่ให้
มีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงระบบการท างานแบบเก่า ๆ เพื่อให้มีรูปแบบการท างานสมัยใหม่ 
 ๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  ๑) ป้องกันปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงานทุกระดับชั้นในหน่วยงาน และต้อง
พัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การประชุมชี้แจงแนวทางการ
ท างาน การอบรมโดยหน่วยงานต้นสังกัด หรือให้หน่วยอ่ืนอบรมให้เพ่ือจะท าให้มีค่านิยม ทัศนคติ 
เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน  
  ๒) จัดให้เกิดการอบรมที่ส่งผลให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่ว่าจะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นคนกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ระหว่างบุคคล เพ่ือที่จะมีการ
แข่งขันท าให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือมีแรงสูงใจด้านต่าง ๆ  
  ๓) คัดสรรคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถที่จะได้แสดงออก กระตือรือร้น แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องคอยควบคุมดูแล หรือเลือกเอาเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเท่านั้น อีกทั้ง
จ าเป็นอย่างยิ่งในการที่เป็นตัวกลางในการเกลี่ยกล่อมเจรจาต่อรองหรือบางทีจ าเป็นที่จะต้อง
เพิกเฉยบ้างในบางกรณี ที่ต้องเผชิญหน้าและการเรียกพบเพ่ือปรับความเข้าใจก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
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แก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ ซึ่งทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุและสถานการณ์ภายนอกและภายในองค์กร
ด้วย 
 ๖.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความขัดแย้งขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่สนใจ ได้น าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  ๑) ศึกษาสาเหตุความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการ
น ามาซึ่งแนวทางการรับมือเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  ๒)  ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแนวทางการบริหารจัดการ
ความขัดแย้งขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นและความต้องการอันเป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาของสังคม 
  ๓) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยและความสัมพันธ์ที่มีผลต่อแนว
ทางการบริหารจัดการความขัดแย้งต่อการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  
 
 
 

บรรณานุกรม 

๑.  ภาษาไทย : 
(๑)  หนังสือ : 

กรมวิชาการ. การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน . กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา
ลาดพร้าว, ๒๕๔๖. 

กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ์, 
๒๕๔๗.  

ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิต, 
๒๕๔๑.  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๒๓ ก/ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕. 

ยุทธ ไกยาวรรณ์. สถิติส าหรับการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือราชภัฎพระนคร, ๒๕๔๖.  
(๒) วิทยานิพนธ์: 

ธีระวัฒน์ ฐาตุจิรางค์กุล. สภาพและปัญหาการด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาหนองคาย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. ๒๕๕๐. 



45วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

ลภาภัทร พลสิทธิ์. การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษานครราชสีมา เขต ๑ -๗ . วิทยานิพนธ์ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๕๑. 
(๒) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ : 

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.). ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๖. 

 



ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗46



47วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ 

The Administration of Buddhist oriented school In Phitsanulok 
primary Education service area office 1 

 
พระมหาธวัชชัย ธวชฺชยเมธี (มั่งมีเพชร)  

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ เพ่ือศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๑ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนวิถี
พุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต ๑ จังหวัดพิษณุโลก ได้จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา และเพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  วิธีการวิจัย
เป็นเชิงปริมาณ โดยใช้วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ผู้บริหารและครู จ านวน ๒๗๙ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ผลการศึกษาพบว่าผู้บริหารและครูในการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ๔.๐๓ 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
อันดับ คือ ด้านการสนับสนุนของผู้บริหารและด้านประสบการณ์การสอนของครู  ด้านการบริหาร 
ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน และด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอน                      
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ 
โดยรวมใกล้เคียงกัน เนื่องจากเป็นการศึกษาจากประชากรทั้งหมด จึงมุ่งศึกษาระดับความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูว่าอยู่ในระดับใด  
 ขอเสนอแนะที่ได้รับจากผู้บริหารและครูควรจริงจังและเข้มงวดต่อลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนให้มากขึ้น การมีจิตสาธารณะการเรียนการสอน ควรให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์

                                                           
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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ทางการเรียนการสอนและพฤติกรรมควบคู่กันไป ผู้บริหารควรเพ่ิมมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้
โรงเรียนวิถีพุทธและแนวทางการปฏิบัติตามหลักการเรียนรู้ไตรสิกขาอย่างแท้จริง  
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study the school administration and the state of 
administration of Buddhist view Oriented school in Phitsanulok Primary Education 
Service Area office 1. This was a survey research focusing on the population which 
consisted of the executives and teacher for 279 persons. The tool used for this 
research was the questionnaire of rating scale. The parameter used for research 
concern Population mean (µ), Population standard deviation (σ), frequency and 
Percentage.  
 The result of research 
 The result of research study was found that the executive and teacher 
had administered the Buddhist Oriented School in Phitsanulok Primary Education 
Service Area office 1. For the general view, it was at high level in all part counting 
from the most to the least level that was from the executive, support of executives 
and material respectively. 
 Concerning the comparison of the school administration of Buddhist 
oriented school in Phitsanulok Primary Education Service Area office 1. It had been 
categorized according to the personal factor of educational qualification or 
education’s degree depending on the opinions of the executives and teachers 
found that  
 The executives and teachers had their opinions overall towards the school 
administration by Buddhist ways at high level. When considering to every aspect it 
was found the same as a whole. Every Aspect was at high average mean.From the 
Analysis of Data classified by education degree it was found that in all  
administration aspects it was found in high level.  
 The executives and teachers should emphasize the students’ desirable 
behaviors. The executives and teachers should increase the Buddhist ways of 
learning based on Trisikkha viz Sila, Samadhi, Panna. Continuously. 
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๑. บทน า 
 โรงเรียนถือว่า มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นสถาบันที่ให้การศึกษา
ความรู้ และปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อต่าง ๆ แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน โดยครูมี
ภาระหน้าที่ในการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียน หรือกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดให้ โดยเน้น
ทางด้านพุทธิศึกษา เป็นการให้ความรู้ในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ๑ 
 ในอดีตอันยาวนานของการศึกษาไทย มีรากฐานจากการใช้พุทธธรรมมาอบรมสั่งสอน
กุลบุตรธิดาและผู้ใหญ่ทั้งหลาย แต่อาจไม่เป็นระบบของการศึกษาบังคับอย่างในปัจจุบัน แม้ใน
ปัจจุบันจะมีการศึกษาภาคบังคับแก่คนส่วนใหญ่ แต่ก็มิได้น าเอาพุทธธรรมมาเป็นฐานของการศึกษา 
แต่น าระบบและองค์ความรู้ตามโลกนิยม โดยมีฐานจากประเทศตะวันตกมาเป็นแกนในการจัด
การศึกษา ท าให้พุทธธรรมเองเริ่มเหินห่างจากชีวิตของคนไทยยุคปัจจุบันมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นที่น่า
เสียดายในความล้ าค่าของพุทธธรรม จากการที่เป็นฐานของวัฒนธรรมไทยมาแต่อดีตด้วย คุณค่าอัน
อนันต์ขององค์ความรู้ในพุทธธรรม และระบบไตรสิกขาที่ชัดเจนในการศึกษาพัฒนาผู้เรียนทุกวัย 
ประกอบกับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้พยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด 
จากรายงานความสามารถในการแข่งขันของประเทศเปรียบเทียบกับสังคมโลก ๔๙ ประเทศ ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔ พบว่า ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ประเทศไทยได้ถูกจัดไว้อันดับที่ ๓๑ ปี พ.ศ.๒๕๔๑ ได้
อันดับที่ ๔๑ ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้อันดับที่ ๓๖ ปี พ.ศ.๒๕๔๓ ได้อันดับที่ ๓๕ และปี พ.ศ.๒๕๔๔ ได้
อันดับที่ ๓๘ โดยเห็นว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม ๑๐ ประเทศสุดท้ายเกือบทุกปี๒ 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ศึกษาความสามารถใน
ด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทยเกี่ยวกับการท าข้อสอบคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของสมาคม
นานาชาติ เพ่ือการประเมินผลทางการศึกษาพบว่า เด็กไทยท าคะแนนได้ดีส าหรับข้อสอบแบบ
เลือกตอบ ที่ใช้ทักษะพ้ืนฐานเช่น การบวก ลบ คูณ หาร หรือข้อสอบที่ใช้ความจ าแต่ไม่สามารถท า
ข้อสอบที่เปน็โจทย์ปัญหาที่ต้องคิดวิเคราะห์ และการเรียบเรียงความคิดออกมาเป็นค าพูด ในขณะที่
ความสามารถดังกล่าว เป็นเรื่องที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตในปัจจุบันนอกจากรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของเด็กไทยอยู่ในระดับต่ าแล้ว ทางด้านจริยธรรม คุณธรรมและความ
ปลอดภัยของร่างกายและจิตใจก็อยู่ในสภาวะเสี่ยง เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างของปัญหายาเสพติดที่
ก าลังแพร่ระบาดในสถานศึกษา การถูกท าร้ายร่างกายของเด็ก ปัญหาอาชญากรรมที่เด็กเป็นผู้ก่อขึ้น 
จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทย มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถหรือจริยธรรม 

                                                           
๑ กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนท่ีฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรบัส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๓.  
๒ คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, ความสามารถในการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศ. ๒๕๔๔. (อัดส าเนา) 
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คุณธรรม๓ และสืบเนื่องจากที่กระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมเรื่อง  “หลักสูตรใหม่เด็กไทยพัฒนา” 
ณ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ได้มีที่ประชุมปรึกษาหารือถึง
โรงเรียนที่จัดการศึกษาเพ่ือสนองตอบความสามารถที่แตกต่างกันของบุคคลเพ่ือน าพาเด็กและ
เยาวชนไทยให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไร้ขีดจ ากัด จึงได้มีแนวคิดจัดตั้ง โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างส าหรับโรงเรียนอ่ืนที่สนใจเข้ารวมโครงการ 
 โรงเรียนวิถีพุทธจึงถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กเยาวชนไทย
สามารถพัฒนาตามศักยภาพเป็นคนดี คนเก่งของสังคมและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้น าความเห็นของที่ประชุมหารือต่ออีกหลายครั้ง อีกทั้ง ดร.สิริกร มณีริ
นทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้ไปกราบขอค าแนะน าเรื่องการจัดโรงเรียน
วิถีพุทธ จากพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๖ 
นอกจากน้ันยังมีข้าราชการระดับสูง ได้ไปกราบขอค าแนะน าในเร่ืองเดียวกันนี้จากพระเทพโสภณ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้งนิมนต์ท่านมาให้ข้อคิด
ในการประชุมระดมความคิดครั้งแรก ในวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นการประชุมหารือ
เร่ืองโรงเรียนวิถีพุทธเป็นครั้งแรก มีพระภิกษุและฆราวาส ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมประชุม ประมาณ 
๓๐ รูป/คน ได้ข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักส าคัญ ของการจัดโรงเรียนวิถีพุทธ และในวันที่ ๑-๔ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นการประชุมหารือครั้งที่ ๒ มีพระภิกษุและฆราวาส ร่วมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
มาร่วมก าหนดแนวการด าเนินการต่อจากหลักการที่ได้ข้อสรุปไว้แล้วประมาณ ๕๐ รูป/คน จากการ
ประชุมใหญ่ ๒ ครั้ง ท าให้ได้ข้อสรุปโรงเรียนวิถีพุทธในเรื่องส าคัญคือ กรอบความคิดแบบโรงเรียน
วิถีพุทธ และแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธทางกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีแนวคิดที่จะ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบของพุทธธรรมมาประยุกต์จัดกับระบบการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาปัจจุบัน ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้คุณสมบัติของการเป็นคนดีเก่งมีความสุขอย่างแท้จริง๔ ตามความมุ่ง
หมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  ที่กล่าวไว้ว่า การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
จะเห็นได้ว่า มีความสอดคล้องกับเป้าหมายโดยแท้ของพุทธธรรมอยู่แล้วให้ มีความชัดเจนขึ้นโดย
ผ่านการด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ อันจะเป็นตัวอย่างที่จะขยายผลสู่การพัฒนาในโรงเรียนอ่ืน 
ๆ ในวงกว้างต่อไป ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพ  ทางการศึกษาของประเทศ
ไทยโดยเริ่มจากกระแสการปฏิรูปการศึกษา ที่ได้รับความร่วมมือทั้งในภาครัฐและเอกชนปรับระบบ

                                                           
๓ คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, หน้า ๔๔.  

 ๔ คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, กรอบวิสัยทัศน์และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท่ี ๙ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี, ๒๕๔๓),(อัดส าเนา) 



51วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

การเรียนการสอนให้มีความหลากหลายเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข๕    
 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทย ได้รับการกล่อมเกลาจากค าสอนของพระพุทธศาสนา
ตั้งแต่ยุคแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทย จนกล่าวได้ว่าวิถีพุทธคือวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยส่วนใหญ่ 
จนมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกตระหนักและให้การยอมรับ๖ พุทธธรรมหรือพุทธศาสตร์เป็นองค์
ความรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิตที่แท้จริงและฝึกฝนให้ผู้ศึกษาสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตั้งแต่ระดับการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนทั่วไปคือ การ
กิน อยู่ ดู ฟัง จนถึงระดับการด าเนินชีวิตของนักบวชผู้มุ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ในทุกระดับ๗ 
 พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลัก เป็นระบบการศึกษา ๓ ประการเรียกว่า ไตรสิกขา คือ 
อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ที่เรียกสั้น ๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นกา รฝึกหัด
อบรมเพ่ือพัฒนากาย ความประพฤติจิตใจ และปัญญา ไตรสิกขา นี้เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมการ
ด าเนินชีวิตทุกด้านและทุกวัย อีกมีความง่ายยากตั้งแต่เรื่องเบื้องต้น ทั้งของเด็กและผู้ใหญ่จนถึงเรื่อง
ที่ละเอียดซับซ้อน ที่อยากจะหาองค์ความรู้อ่ืนใดมาเทียบได้๘  
 เพราะฉะนั้น การที่ได้มีโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเกิดขึ้นมานั้น ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะ
ท าการศึกษาและพัฒนา เพ่ือให้เกิดการด าเนินการเป็นวงกว้างและเพ่ิมจ านวนโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการมากขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร และครูผู้สอน ทั้งในเรื่อง
ความรู้ เจตคติที่ดี และความพร้อมที่จะด าเนินงานตามวิถีพุทธ และพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะ
บุคลากรโรงเรียนรวมถึงการเกื้อกูลสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน ซึ่งแนวทางการด าเนินงานควร  อยู่
บนพ้ืนฐานกรอบความคิดรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ ตามหลักไตรสิกขา อันได้แก่ ศีล สมาธิ และ
ปัญญา ด้วยเหตุนี้เอง ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เพ่ือน าผลที่ได้อันเกี่ยวกับการบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธ ไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแนววิถีพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนในโรงเรียนและสังคมต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถี พุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๑ จังหวัดพิษณุโลก 
                                                           
 ๕ กระทรวงศึกษาธิการ,  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา
,๒๕๔๒),หน้า ๙ 
  ๖ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่ง
สินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๖), หน้า ๑๒ 
 ๗ พระธรรมปิฏก  (ป.อ.ปยุตฺโต),  สู่การศึกษาแนวทางพุทธ,  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การ      รับสินค้า
และพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๖), หน้า ๖. 
 ๘ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่ง
สินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๖), หน้า ๕. 
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 ๒.๒ เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๑  จังหวัดพิษณุโลก ได้จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  
 ๒.๓. เพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ   
 
๓. ขอบเขตการวิจัย   
 ๓.๑ ขอบเขตด้านของเนื้อหา 
 ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
 ๑) ตัวแปรต้น  ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๑ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 ๒) ตัวแปรตาม ได้แก่  การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๑ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านการบริหาร ๗ ด้านดังนี้ 
  (๑) ปัจจัยด้านการบริหาร 
  (๒) ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
  (๓) ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ 
  (๔) ปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร 
  (๕) ปัจจัยด้านการนิเทศการเรียนการสอน  
  (๖) ปัจจัยด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน  
  (๗) ปัจจัยด้านประสบการณ์การสอนของครู 
 ๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูสอนโรงเรียนวิถีพุทธ  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๑  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ผู้บริหาร จ านวน  ๒๑ คน  
  ๒) ครูผู้สอน จ านวน  ๒๕๘  คน 
    รวม  ๒๗๙  คน 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เรื่อง การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๑ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดโดย
ผู้วิจัยได้ก าหนดและด าเนินการ  
 ประชากรที่ใช้วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และคณะครู โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๑ ที่เป็นโรงเรียนแม่ข่าย จังหวัด
พิษณุโลก ดังต่อไปนี้ จ านวน ๒๗๙ คน  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ๑) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิชาการตามแนวคิด ทฤษฎี ต ารา และเอกสารงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธด้วยวิธีการต่างๆ 
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 ๒) สร้างแบบสอบถามส าหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นโดยเฉพาะทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข
ข้อบกพร่องของเครื่องมือ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปเก็บข้ อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ๑. แบบสอบถามการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๑ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.๑ สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ  (Check List) 
  ๑.๒ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนการประเมินค่า (Rating scale) มีเกณฑ์การแบ่งคะแนนเป็น ๕ ระดับ  
  ๑.๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๑  
 การวิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ และหาคุณภาพเครื่องมือตามข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑.๑ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเร่ืองการบริหารโรงเรียนวิถี
พุทธ เพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และน ามาสร้าง ข้อค าถามครอบคลุมประเด็นที่
ต้องการ ในแบบสอบถาม 
  ๑.๒ ศึกษาหลักเกณฑ์ในการสร้างค าถามตามแบบลิเคิร์ต (likert-type rating 
scale) แล้วน ามาก าหนดเป็นเนื้อหาจ านวนข้อของเครื่องมือตามแนวคิดเรื่องการบริหารโรงเรียนวิถี
พุทธโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๑  
  ๑.๓ น าแบบสอบถามให้กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณา 
  ๑.๔ น าข้อเสนอที่จากค าแนะน าของคณะกรรมการมาปรับปรุงแก้ไข 
  ๑.๕ น าแบบสอบถามน าเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๕ ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาพร้อมทั้งให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้เชียว
ชาญที่ให้ความอนุเคราะห์ 
 ทั้งนี้เ พ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม รูปแบบ  ของ
แบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนี  ความ
สอดคล้อง (IOC)  
  ๑.๖ แบบสอบถามที่จัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์แล้วน ามาใช้ทดลอง (try - out) 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๑ จ านวน ๓๐ คน ซึ่งมิใช้
กลุ่มประชากรที่ผู้วิจัยศึกษาเพ่ือหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 
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(reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาค ๙ 
(cronbach) หาค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ ๐.๙๓๒  
  ๑.๗ น าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้แบบสอบถามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และน าไปใช้เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลดังนี้ 
 ๑) น าหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามจากศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ถึงผู้อ านวยการโรงเรียน แม่ข่าย เพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลในการ
วิจัย 
 ๒) น าแบบสอบถามการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธกับกลุ่มประชากร จ านวน ๒๗๙ คน และ
จดบันทึกการประเมินค่าของแต่ละคน 
 ๓) น าผลการประเมินค่าไปวิเคราะห์เพื่อหาผลสรุปและอภิปรายผลเป็นล าดับต่อไป 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 ๑) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ ์
 ๒) จัดระบบข้อมูล ตรวจรวบรวมคะแนนจากแบบสอบถาม ๓) น าข้อมูลดิบแต่ละตอนมา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ส าเร็จรูปตามวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ 
  (๑ )  วิ เ คราะห์ ข้ อมู ลตอนที่  ๑  หาค่ าร้ อยละ  (Percentage)  ของข้ อมู ล    
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  (๒) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งเป็นแบบสอบถามที่
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยของประชากร (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ.) น าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและเกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้ 
  ๔.๕๐ - ๕.๐๐  หมายความว่า มีความรู้ในหลักกรรมระดับมากที่สุด 
  ๓.๕๐ - ๔.๔๙  หมายความว่า มีความรู้ในหลักกรรมระดับมาก 
  ๒.๕๐ - ๓.๔๙  หมายความว่า มีความรู้ในหลักกรรมระดับปานกลาง 
  ๑.๕๐ - ๒.๔๙  หมายความว่า มีความรู้ในหลักกรรมระดับน้อย 
  ๑.๐๐ - ๑.๔๙  หมายความว่า มีความรู้ในหลักกรรมระดับน้อยที่สุด 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าเฉลี่ยร้อยละด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
บริการทางสังคมศาสตร์ใช้อย่างแพร่หลายในทางสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็น
ค่าสถิติพ้ืนฐานเกี่ยวกับค่าความถี่ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยของประชากร (Mu) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของประชากร (sigma)    
 

                                                           
๙ ล้วน สายหยุด, เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพ์สุวีริยาสาส์น, ๒๕๓๘), หน้า ๒๐๐. 
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๕. สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานสภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้บริหารและครูสอนโรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๑   มีผลการวิเคราะห์ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  
 เพศ พบว่า ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๑๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๙.๙ และรองลงมา คือ เพศ ชาย จ านวน ๑๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑ 
 อายุ พบว่า ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่มากกว่า ๕๑ ปี จ านวน ๑๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๕.๖ รองลงมา คือ อายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ๑๘.๖อายุระหว่าง 
๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ และ ต่ ากว่า ๓๑ ปี จ านวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๑.๘ 
 วุฒิการศึกษา พบว่า ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
๑๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓ รองลงมา คือ ปริญญาโท จ านวน ๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ 
ปริญญาเอก จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๐ 
 ประสบการณ์การสอนของครู พบว่า ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสอน 
๒๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๑๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒ รองลงมา คือ ๑๑-๒๐ ปี จ านวน ๕๘ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒๐.๘, มีประสบการณ์ ต่ ากว่า ๕ ปี จ านวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘ และมี
ประสบการณ์ ๖ – ๑๐ จ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๒   
 ๕.๒ ข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธทั้ง ๗ 
ด้าน  
 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหารและครูด้านการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๑   ตามบทบาทภาระหน้าที่การ
บริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธทั้ง ๗ ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = ๔.๐๓) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑) ปัจจัยด้านการบริหาร ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของประชากร (µ = ๔.๐๕) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของประชากร (µ = ๔.๑๓) รองลงมา คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียน อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (µ = ๔.๐๙) และต่ าสุด คือ ความ
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ครูและนักเรียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (µ = ๓.๙๓)  
 ๒) ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูการ
บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของประชากร (µ = ๓.๙๒) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านการจัดการเรียนการสอนมีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของประชากร (µ = ๔.๐๑) รองลงมา คือ การใช้สื่อการ
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เรียนการสอนต้องใช้อุปกรณ์ เช่น เครื่องฉายภาพโปร่งใส เคร่ืองเสียง ฯลฯ  อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย (µ  = ๓.๙๒) และต่ าสุด คือ การประเมินการใช้วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของประชากร (µ = ๓.๘๙) 
 ๓) ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูการบริหารโรงเรียน วิถี
พุทธโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของประชากร (µ = ๔.๐๕) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านการวางแผนก่อสร้างอาคารสถานที่โดยการเลือกสถาน
ที่ตั้งการออกแบบอาคารและการควบคุมสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่  อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยของประชากร (µ = ๔.๗๔) รองลงมา คือ การจัดให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของประชากร (µ = ๔.๑๒) และต่ าสุด คือ การ
วางแผนการใช้อาคารสถานที่โดยมีการชี้แจงการใช้แก่นักเรียนและครู อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย
ของประชากร (µ = ๓.๙๙) 
 ๔) ปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูการบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของประชากร (µ  = ๔.๐๙) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านผู้บริหารสนับสนุนครูโดยการพิจารณา
ความดีความชอบตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (µ = ๔.๑๔) รองลงมา คือ 
ผู้บริหารให้การสนับสนุนครูโดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าสื่อ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (µ 
= ๔.๑๓) และต่ าสุด คือ ผู้บริหารให้การยอมรับจากครูว่าเป็นแบบอย่างที่ดีและเพ่ือนร่วมงาน อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของประชากร (µ  = ๔.๐๘)  
 ๕) ปัจจัยด้านการนิเทศการเรียนการสอน ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูการบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (µ  = ๓.๙๘) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านการนิเทศระหว่างครูผู้สอนช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และช่วยกันแก้ไขปัญหาระหว่างครูผู้สอนท าให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประโยชน์ พัฒนา ปรับปรุงติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของประชากร (µ =
๔.๐๕) รองลงมา คือ การนิเทศการสอนโดยผู้บริหารเป็นผู้ส่งเสริมให้ครูได้ประเมินตนเองในการวาง
แผนการสอน วิชาการสอน การใช้วัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (µ  =๔.๐๐) และต่ าสุด 
คือ ครูผู้สอนได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (µ =๓.๘๙) 
 ๖) ปัจจัยด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูการบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของประชากร (µ = ๔.๐๕) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อการสอน อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของประชากร (µ  = ๔.๐๘) และรองลงมา คือ ครูผู้สอนเลือกใช้สื่อให้
สัมพันธ์กับเนื้อหาและจุดประสงค์ในการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (µ = ๔.๐๖) 
ต่ าสุด คือ ครูติดตามผลการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของ
ประชากร (µ  = ๔.๐๓)  
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 ๗) ปัจจัยด้านความรู้ประสบการณ์การสอนของครู ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของประชากร (µ  = ๔.๐๙)เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านครูมีความรู้ความสามารถสอนได้
บรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของประชากร (µ  = ๔.๑๔) รองลงมา คือ ครูมี
ประสบการณ์ใช้สื่อและวิธีการสอนที่หลากหลาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (µ  = ๔.๑๐) และ
ต่ าสุด คือ ครูสามารถประเมินเทคนิคการสอนของตนเองได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (µ = ๔.๐๔) 
 
๖. อภิปรายผลการวิจัย 
 ๖.๑ จากผลการวิจัย เรื่อง การบริหารการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ จังหวัดพิษณุโลก พบ ข้อสังเกตควรน ามาอภิปราย ท า
ให้ทราบข้อมูลและสามารถอภิปรายผลถึงการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ตามภาระหน้าที่ในการ
บริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธทั้ง ๗ ด้าน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังที่ สาลี่ 
ท่าเหล็ก ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ช่วงชั้นที่ ๑– ๒ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี ได้พบว่า “สภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธ โดยสภาพรวมอยู่ในระดับมาก” และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 ๑) ปัจจัยด้านการบริหาร ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรซึ่งปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนเป็นอย่างดีสอดคล้องกับ พระมหาณรินศักดิ์ สิงห์วงศ์ ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต ๓ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการวางแผนงานวิชาการ มีการปฏิบัติมากที่สุดใน
เรื่อง การศึกษาจุดมุ่งหมายหลักสูตรสถานศึกษาของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และปฏิบัติน้อยกว่า
เรื่องอ่ืน ๆ ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้  
 ๒) ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
ด้านการจัดการเรียนการสอนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ และสนับสนุนให้มีการใช้สื่อการเรียนการสอน
ต้องใช้อุปกรณ์ เช่น เครื่องฉายภาพโปร่งใส เครื่องเสียง ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับแสงทอง เรืองศิลป์ 
ซึ่งได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานโรงเรียน วิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต ๔ : กรณีศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) พบว่า แนวทางการ
ด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของกระทรวงศึกษาธิการผลการวิจัยพบว่าด้านการบริหารจัดการได้
เตรียมการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ และปรึกษาพระสงฆ์ที่มีความรู้ ความสามารถ ได้เตรียมความ
พร้อมทั้งบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองจัดอาคารสถานที่ ให้ร่มรื่นสะอาดตาเหมาะสมกับวิถีพุทธ
แล้วด าเนินการจัดท าคู่มือแนวทางในการปฏิบัติและ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผลการ
ด าเนินงาน แล้วประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อไป  
 ๓) ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านการวางแผน
ก่อสร้างอาคารสถานที่โดยการเลือกสถานที่ตั้งการออกแบบอาคารและการควบคุมสภาพแวดล้อม
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อาคารสถานที่ การจัดให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบอาคารสถานที่ซึ่งสอดคล้องกับ
จรง สุขเกษม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามนโยบายโรงเรียนวิถี
พุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐานตาม
นโยบายโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี  ผลการวิจัยพบว่า การ
ด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน มีการจัดการกิจกรรม เสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนมีส่วน
ร่วม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการด าเนินชีวิตของผู้เรียนที่เน้น การปฏิบัติตามคุณธรรม ใน
ครอบครัวไทย ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มีการสร้างบรรยากาศ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน สภาพแวดล้อมทางกายภาพต่าง ๆ ให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีการประชุมชี้แจงและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจต่าง ๆ ตลอดจนการจัด
กิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน และด้านการประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย
มีการจัดให้มีเครือข่ายเพ่ือแสวงหาความร่วมมือตามโครงการวิถีพุทธในด้านต่าง ๆ กับบุคคล
สถานศึกษา องค์การหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและยังสอดคล้องกับแสงทอง เรืองศิลป์ ซึ่งได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการด าเนินงานโรงเรียน วิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต ๔ : กรณีศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) พบว่า แนวทางการ
ด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของกระทรวงศึกษาธิการผลการวิจัยพบว่าด้านการบริหารจัดการได้
เตรียมการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ และปรึกษาพระสงฆ์ที่มีความรู้ ความสามารถ ได้เตรียมความ
พร้อมทั้งบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองจัดอาคารสถานที่ ให้ร่มรื่นสะอาดตาเหมาะสมกับวิถีพุทธ
แล้วด าเนินการจัดท าคู่มือแนวทางในการปฏิบัติและ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผลการ
ด าเนินงาน แล้วประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อไป  
 ๔) ปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้าน
ผู้บริหารสนับสนุนครูโดยการพิจารณาความดีความชอบตามหลักธรรมาภิบาล และผู้บริหารให้การ
สนับสนุนครูโดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าสื่อสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับ 
กฤษณา ผ่องพิทยา ซึ่งได้วิจัยเรื่อง คุณลักษณะภาวะที่พึงประสงค์ พฤติกรรมภาวะผู้น าที่พึงประสงค์
และปัจจัยชีวสังคมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พบว่า องค์ประกอบ
คุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี ๖ องค์ประกอบได้แก่ ด้าน
บุคลิกภาพของผู้น าด้านความรับผิดชอบต่องานของผู้น า ด้านสมรรถภาพในการท างานของผู้น า 
ด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้น าด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้น า และด้านการมีวิสัยทัศน์ของผู้น า ซึ่ง
องค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยชีวสังคมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูงสุด คือ องค์ประกอบของผู้น าด้านสมรรถภาพในการท างานของ
ผู้น ากับอายุของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๕) ปัจจัยด้านการนิเทศการเรียนการสอน ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้าน
การนิเทศระหว่างครูผู้สอนช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และช่วยกันแก้ไข
ปัญหาระหว่างครูผู้สอนท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประโยชน์ พัฒนา ปรับปรุงติดตามและ



59วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

ประเมินผล และ การนิเทศการสอนโดยผู้บริหารเป็นผู้ส่งเสริมให้ครูได้ประเมินตนเองในการวาง
แผนการสอน วิชาการสอน การใช้วัสดุอุปกรณ์สอดคล้องกับพระมหาณรินศักดิ์ สิงห์วงศ์ ที่ได้ศึกษษ
วิจัยเรื่อง การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๓ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการนิเทศการเรียนการสอน มีการ
ปฏิบัติมากที่สุดในเรื่อง การศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ ปฏิบัติน้อยกว่าเรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖) ปัจจัยด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้าน
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อการสอน และ ครูผู้สอนเลือกใช้สื่อให้สัมพันธ์กับเนื้อหาและจุดประสงค์
ในการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาณรินศักดิ์ สิงห์วงศ์ ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๓ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร มีการปฏิบัติ
มากสุดในเรื่อง การศึกษาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และปฏิบัติน้อย
กว่าเรื่องอ่ืนๆ ในเรื่องการจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์  
 ๗) ปัจจัยด้านความรู้ประสบการณ์การสอนของครู ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญด้านครูมีความรู้ความสามารถสอนได้บรรลุวัตถุประสงค์ และครูมีประสบการณ์ใช้สื่อ
และวิธีการสอนที่หลากหลายสอดคลัองกับจรง สุขเกษม ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐานตามนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุพรรณบุรีผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการบุคลากร มีการวางแผนและการสรรหา มี
การก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นแกนหลักในการ
ด าเนินงาน โดยมีการจัดหาที่ปรึกษา เช่น พระภิกษุ คฤหัสถ์ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาเสนอแนะ ด้าน
การพัฒนาบุคลากรและวินัย มีการพัฒนาบุคลากรตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยบูรณาการให้
สอดคล้องกับวิถีพุทธมุ่งหวังให้เกิดคุณลักษณะผู้บริหารโรงเรียน ครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเป็น
กัลยาณมิตร ด้านการสร้างขวัญก าลังใจ มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรภายนอก ที่เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป และด้านการประเมินบุคลากร มีการให้ผู้เรียน เพ่ือนครู ผู้บริหาร
โรงเรียน มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน    
 ๕.๔.๒ จากผลการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ จังหวัดพิษณุโลก ตามความเห็นของผู้บริหารและครู จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาผลการเปรียบเทียบ พบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎา สิงหรา ซึ่งได้วิจัย เรื่อง แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ในจังหวัดอ่างทอง ได้พบว่า อายุการท างานแตกต่างกัน มีความรู้ในการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ในด้านการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ การจัดวิถีพุทธสู่วิถีการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรและ
คุณลักษณะบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ และการเกื้อกูลสัมพันธ์โรงเรียนวิถีพุทธและชุมชนไม่แตกต่าง
กันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ และพบว่าอายุท างานแตกต่างกัน มีความรู้ในด้านกิจกรรมเสนอแนะ
การพัฒนาแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนในเรื่องเจตคติและความพร้อม ในด้านการ
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บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ การจัดวิถีพุทธสู่วิถีการเรียนรู้ กิจกรรมเสนอแนะการพัฒนา การ
พัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ และการเกื้อกูลสัมพันธ์โรงเรียนวิถีพุทธ
และชุมชน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 แนวทางการบริหารโรงเรียนวิธีพุทธ 
 จากการวิจัย การบริหารโรงเรียนวิถี พุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ จังหวัดพิษณุโลก ประโยชน์ที่ได้จากวิจัย มีแนวทางการบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ จังหวัดพิษณุโลก 
มีดังนี ้
 ๑) ผู้บริหารควรมีเหตุผล มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้อย่างมีองค์รวมมีความพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต ไม่ประมาท กล้าเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเจริญก้าวหน้า 
 ๒) ควรน าหลักวิถีพุทธมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และ
ความประพฤติพร้อมบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับหลักพุทธธรรม 
 ๓) ผู้บริหารรวมทั้งครูผู้สอนควรจริงจังและเข้มงวดต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนให้มากขึ้น การมีจิตสาธารณะ การเรียนการสอนควรให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพฤติกรรมนักเรียนควบคู่กันไป โดยเน้นผู้เรียนเป็นหลักส าคัญ 
 ๔) ผู้บริหารควรเพ่ิมมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธและแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านหลักการเป็นอยู่อย่างพอเพียงทั้งการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาอย่างจริงจัง 
 ๕) จัดให้ครูทุกกลุ่มสาระเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนามีความรู้ ความเข้าใจมี
ความประพฤติเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี 
 ๖) ผู้บริหารควรเป็นผู้น าด้านการจัดระบบบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๗) ผู้บริหารให้การสนับสนุนทุกกิจกรรม แต่การด าเนินงานน้อยเกินไปไม่สม่ าเสมอมีการ
ประสานชุมชน ภาคีเครือข่ายให้มีบทบาทต่อโรงเรียนมากขึ้น 
 ๘) กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธควรกระท าอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศติดตามและประเมินผล
เป็นระยะๆ 
 ๙) ควรปรับปรุงกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธให้สอดคล้องกับวิถีประจ าวันของบุคลากร
ภายในโรงเรียนให้มากและเข้มแข็งที่สุด 
 ๑๐) การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธควรเป็นภาระหน้าที่ของครูทุกคนในโรงเรียน
จัดท าแผนบริหารที่ชัดเจนสามารถน ามาปฏิบัติได้ตามแนววิถีพุทธ 
 
๗.ข้อเสนอแนะ 
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 ๑) ปัจจัยด้านการบริหาร ผู้บริหารควรอ านวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ครู
และนักเรียน  



61วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

 ๒) ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้บริหารและครูควรมีการประเมินการใช้
วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า 
 ๓) ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ ควรมีการวางแผนการใช้อาคารสถานที่โดยมีการชี้แจงการ
ใช้แก่นักเรียนและครู  
 ๔) ปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร ผู้บริหารควรยอมรับในการท างานของครูว่าเป็น
แบบอย่างที่ดีและเพ่ือนร่วมงาน 
 ๕) ปัจจัยด้านการนิเทศการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรได้รับการนิเทศโดยผู้บริหารอย่าง
สม่ าเสมอ  
 ๖) ปัจจัยด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน ครูควรติดตามผลการใช้สื่อการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง  
 ๗) ปัจจัยด้านความรู้ประสบการณ์การสอนของครู ครูควรมีการพัฒนาตนเองโดยเพ่ิม
เทคนิคการสอนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ทันต่อยุคปัจจุบัน 
 ๗.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 (๑) ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ - ๓  
 (๒) ศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธร่วมกับตัวแปร งานวิจัยนี้ 
เช่น ความรู้ ความเข้าใจ แรงจูงใจในการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
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ภาวะผู้น าเชิงพุทธส าหรับการบริหารสถานศึกษา 
Buddhist leadership for educational administration 

 
ชนกพร เทียมวิไล 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงพุทธส าหรับการบริหารสถานศึกษามีวัตถุประสงค์                         
๑) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับภาวะผู้น าเชิงพุทธและการบริหารสถานศึกษา ๒) เพ่ือ
ศึกษาการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรม ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้
ภาวะผู้น าเชิงพุทธส าหรับการบริหารสถานศึกษาตามหลักพุทธธรรม ในการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องกับภาวะ
ผู้น าและการบริหารสถานศึกษา ด้านงานวิชาการ ด้านงานบุคคล ด้านงานงบประมาณ และด้านงาน
ทั่วไป ผู้วิจัยได้วิจัยโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ จ านวน ๑๓ รูป/คน เพ่ือทราบถึงแนว
ทางการน าหลักสัปปุริสธรรม ๗ ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารสถานศึกษา ๔ ด้าน ผลการวิจัย พบว่า 
หลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องกับภาวะผู้น าเชิงพุทธและการบริหารสถานศึกษา  มีดังนี้  
 ด้านภาวะผู้น าเชิงพุทธมีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน จ านวน  ๑๙ หลักธรรม 
ได้แก่ กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ธรรมท าให้งาม ๒ ธรรมมีอุปการะมาก ๒ ,
กุศลมูล ๓ ,สันโดษ ๓ ,สุจริต ๓ ,อธิปไตย ๓ ,ฆราวาสธรรม ๔ ,พรหมวิหาร ๔ ,สังคหะวัตถุ ๔ ,อิทธิบาท 
๔,กัลยาณมิตรธรรม ๗, สัปปุริสธรรม ๗,อปริหานิยธรรม ๗ ,อริยทรัพย์ ๗, ทศพิธราชธรรม ,พละ ๕ 
 ด้านงานวิชาการ มีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน ๑๑ หลักธรรม ได้แก่ กัลยาณ
มิตตตา โยนิโสมนสิการ  ธรรมท าให้งาม ๒ ธรรมมีอุปการะมาก ๒ สุจริต ๓ ฆราวาสธรรม ๔ สังคหะ
วัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔  กัลยาณมิตรธรรม ๗  พละ ๕ สัปปุริสธรรม ๗ 
 ด้านงานบุคคล  มีหลัก พุทธธรรมที่มี ความสอดคล้องด้ วยกัน ๑๕ หลักธรรม                            
ได้แก่ กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ธรรมท าให้งาม ๒ กุศลมูล ๓ สุจริต ๓ 
อธิปไตย ๓ ฆราวาสธรรม ๔ พรหมวิหาร ๔ สังคหะวัตถุ ๔ กัลยาณมิตรธรรม ๗  สัปปุริสธรรม ๗ อปริ
หานิยธรรม ๗ อริยทรัพย์ ๗ ทศพิธราชธรรม  
 ด้านงานงบประมาณ มีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน ๑๔ หลักธรรม ได้แก่ 
โยนิโสมนสิการ อัปปมาทะ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ธรรมมีอุปการะ ๒ กุศลมูล ๓ ปัญญา ๓ สุจริต ๓ 
สันโดษ ๓ พละ ๕ เบญจธรรม สัปปุริสธรรม ๗ อริยทรัพย์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ ทศพิธราชธรรม  

                                                           
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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 ด้านงานทั่วไป มีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน ๒๒ หลักธรรม ได้แก่ โยนิโส
มนสิการ ธรรมอันท าให้งาม ๒ ธรรมมีอุปการะ ๒ โกศล ๓ ปัญญา ๓ สุจริต ๓ สันโดษ ๓ ฆราวาส
ธรรม ๔ พรหมวิหาร ๔ สังคหะวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ เบญจธรรม เบญจศีล ทิศ ๖ กัลยาณมิตร
ธรรม ๗ สาราณียธรรม ๖ สัปปุริสธรรม ๗ , อปริหานิยธรรม ๗ อริยทรัพย์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ 
ทศพิธราชธรรม 
 การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ พบว่า หลักสัป
ปุริสธรรม ๗ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะว่าหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ เป็นหลักธรรมที่มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับการบริหารสถานศึกษาด้านงานวิชาการ 
ด้านงานบุคคล ด้านงานงบประมาณ ด้านงานทั่วไป และเป็นหลักพุทธธรรมส าหรับคนดี มี
ความส าคัญต่อการเป็นผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงพุทธ  
 ส าหรับแนวทางในการน าหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษาหลักสัปปุริสธรรม ๗ ให้เกิดองค์ความรู้กับตนเองก่อน แล้ว
น าสัปปุริสธรรม ๗ มาตีความและน าไปเปรียบเทียบกับการบริหารสถานศึกษาแต่ละด้านว่าควรใช้
หลักการอย่างไร และที่ส าคัญผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ และมี
ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา มีความรู้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้หลักสัปปุ
ริสธรรม ๗ เป็นอย่างดี นอกจากต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักสัปปุริสธรรม ๗ แล้ว ผู้บริหารต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักของการบริหารสถานศึกษาด้วย เพ่ือการบริหารสถานศึกษาที่จะเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  
 

ABSTRACT 
 The research entitled : Buddhist Leadership For Educational Administration 
The objectives of the study were as follows : 1) to study Dhamma principles 
conforming to Buddhist Leadership and Educational Administration 2) to study the 
Educational Administration of the Educational Administrators in Dhamma principles 3) 
to study the application of Dhamma principles in Educational Administration  
 This research was a qualitative research, the researcher had studied the 
documents in order to get to the Dhamma principles that were consistent with and 
conformed to Buddhist Leadership and Educational Administration within the 
academic administration, fiscal budget, human resource management and general 
administration. The researcher had interviewed experts and directors of schools in The 
Secondary Educational Service Area Office 42 and Nakhon Sawan Primary 
Educational Service Area Office 3 of 13 people. To identify the ways to apply 
Sappurisa-dhamma 7 (qualities of a good man) in educational administration as 
mentioned above. The results showed that Dhamma principles consistent with and 
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conforming to, Buddhist Leadership and Educational Administration with the fiscal 
budget, academic administration, human resource management and general 
administration are as follows: 
 Referring to the Buddhist Leadership there were 19 Dhamma principles that 
were consistent, such as Kalyanamittata (good company), Yonisomanasikara (reasoned 
attention), Lokapala-dhamma (virtues that protect the world), obhanakarana-dhamma 
(gracing virtues), Bahukara-dhamma 2 (virtues of great assistance), Kusala-mula 
(wholesome roots), Santosa (contentment), Sucarita (good conduct), Adhipateyya 
(dominant influence), Gharavasa-dhamma (virtues for a good household life), 
Brahmavihara (holy abiding), Sangahavattu (bases of social solidarity), Iddhipada (path of 
accomplishment), Kalyanamitta-dhamma (qualities of a good friend),                            
Sappurisa - dhamma 7 (qualities of a good man), Vajji-aparihaniyadhamma (things leading 
never to decline but only to prosperity), Ariya-dhana (noble treasures), Rajadhamma 
(virtues or duties of the king), and Bala (strength). 
 According to the academic administration there were 11 Dhamma principles 
that were consistent, such as Kalyanamittata (good company), Yonisomanasikara 
(reasoned attention), Sobhanakarana-dhamma (gracing virtues), Bahukara-dhamma 2 
(virtues of great assistance), Sucarita (good conduct),  Gharavasa-dhamma (virtues for a 
good household life),Sangahavattu (bases of social solidarity), Iddhipada (path of 
accomplishment), Kalyanamitta-dhamma (qualities of a good friend), Bala (strength), and 
Sappurisa-dhamma 7 (qualities of a good man). 
 According to human resource management there were 15 Dhamma principles 
that were consistent, such as Kalyanamittata (good company), Yonisomanasikara 
(reasoned attention), Lokapala-dhamma (virtues that protect the world), 
Sobhanakarana-dhamma (gracing virtues), Kusala-mula (wholesome roots), Sucarita 
(good conduct), Adhipateyya (dominant influence), Gharavasa-dhamma (virtues for a 
good household life), Brahmavihara (holy abiding), Sangahavattu (bases of social 
solidarity), Kalyanamitta-dhamma (qualities of a good friend), Sappurisa-dhamma 7 
(qualities of a good man), Vajji-aparihaniyadhamma (things leading never to decline but 
only to prosperity), Ariya-dhana (noble treasures), and Rajadhamma (virtues or duties of 
the king). 
 According to fiscal budget there were 14 Dhamma principles that were 
consistent, such as Yonisomanasikara (reasoned attention), Appamada (non-
negligence), Lokapala-dhamma (virtues that protect the world), Bahukara-dhamma 2 
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(virtues of great assistance), Kusala-mula (wholesome roots), Panna (wisdom), Sucarita 
(good conduct), Santosa (contentment), Bala (strength), Panca-dhamma (the five 
ennobling virtues), Sappurisa-dhamma 7 (qualities of a good man), Ariya-dhana (noble 
treasures), Atthangika-magga (the Noble Eightfold Path), and Rajadhamma (virtues of 
duties of the king).  
 According to general administration there were 22 Dhamma principles that 
were consistent, such as Yonisomanasikara (reasoned attention), Sobhanakarana-
dhamma (gracing virtues), Bahukara-dhamma 2 (virtues of great assistance), Kosalla 
(skill), Panna (wisdom), Sucarita (good conduct), Santosa (contentment), Gharavasa-
dhamma (virtues for a good household life), Brahmavihara (holy abiding), Sangahavattu 
(bases of social solidarity), Iddhipada (path of accomplishment), Bala (strength), Panca-
dhamma (the five ennobling virtues), Panca-sila (the five Precepts), Disa (directions), 
Kalyanamitta-dhamma (qualities of a good friend), Saraniyaadhamma (states of 
conciliation),Sappurisa-dhamma 7 (qualities of a good man), Vajji-aparihaniyadhamma                
(things leading never to decline but only to prosperity), Ariya-dhana (noble treasures), 
Atthangika-magga (the Noble Eightfold Path), and Rajadhamma (virtues of duties of 
the king). 
 The Educational Administration of the Educational Administrators in Sappurisa-
dhamma 7 (qualities of a good man) the results showed that Sappurisa-dhamma 7 
(qualities of a good man) could applied in the educational administration institutions as 
well. Because Sappurisa-dhamma 7 (qualities of a good man) was comprehensive and 
consistent with the academic administration, fiscal budget, human resource 
management, general administration and Dhamma principle of a good man. There was 
important for the leadership of the Buddhist Leadership. 
 The ways to apply the Sappurisa-dhamma 7 (qualities of a good man) to the work 
of the Educational Administrators are that the administrators should study and train 
themselves  firstly. Later on they would take Sappurisa-dhamma 7 (qualities of a good man) 
which had been well interpreted and compare it along with each dimension of 
Educational Administration Principles in order to consider which ones Buddhadhamma 
could be applied to. Nevertheless, the administrations should be keen in both the 
Buddhist Leadership in Sappurisa-dhamma 7 (qualities of a good man) and Educational 
Administrational Principles as well. Therefore the Education administration of the 
schools would be the goal, completed and efficiently.  
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๑. บทน า 
 ศาสนาเป็นสถาบันส าคัญในระบบสังคมและเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์ ศาสนา
จึง มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการควบคุมความประพฤติของมนุษย์ให้เป็นไปตาม ท านองคลอง
ธรรมของสังคมบทบัญญัติของศาสนาย่อมก่อให้เกิดความเป็นระเบียบขึ้นในสังคม๑ ในสังคมไทย
ปัจจุบันจะเห็นว่าประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ การ
ด าเนินชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรมต่างๆ ได้รับอิทธิพลหล่อหลอมด้วยหลักธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งได้ฝังอยู่ในความคิดหรือชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นเวลานาน สามารถสังเกตได้
จากผลสะท้อนที่ปรากฏออกมาในด้านต่างๆ เช่นวิถีชีวิต ทัศนคติ พฤติกรรม นิสัยใจคอของชาวไทย
ตลอดจนถึงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ลักษณะดังกล่าวซึ่งส่วน หนึ่งเป็นผลมาจากหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา โดยการน ามาปฏิบัติดัดแปลงให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต๒ 
 การน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันตาม
ลักษณะของปัญหา ตามสติปัญญาและความประสงค์ของแต่ละบุคคล ดังนั้นระดับค าสอนของ 
พระพุทธศาสนาจึงมีหลายระดับท้ังที่เป็นสัจธรรมเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องสูง มีทั้งส่วนที่เรียกว่า
เป็นโลกิยธรรมและโลกุตรธรรม๓ เป็นต้น การน าหลักธรรมมาใช้กับการแก้ปัญหาของสังคมถือเป็น
สิ่งส าคัญในสังคมไทยปัจจุบัน ในสังคมทุกๆ สังคมย่อมมีผู้น า ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความสามารถใน
การน าสมาชิกไปสู่เป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ร่วมกัน สังคมไทยก็เช่นเดียวกัน ย่อมมีผู้น าที่มีภาวะผู้น า
เชิงพุทธ หมายถึง ผู้ที่มีความรอบรู้ รอบคอบ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถรับผิดชอบในการ
ท างาน มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระว่างบุคคล มองผู้ใต้บังคับบัญชาในแง่ดี มีความยุติธรรม มีหัวใจ
พระพรหม รู้รักสามัคคี มีความเสียสละ ไม่มีมานะทิฐิ ปราศจากอคติ ซึ่งคุณธรรมต่างๆ เหล่านี้
จะต้องมีอยู่ในตัวของผู้น าที่จะท าให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานด้วยการ
บริหารตน การบริหารคน และการบริหารงานในองค์กร ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาถือว่าการ
ที่จะเป็นผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงพุทธที่ดีนั้น ต้องมีคุณสมบัติตามหลักพุทธธรรม ผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิง
พุทธที่จะน าบุคคลอื่นนั้น ตามรอยพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่มีความส าคัญมาก ยิ่งองค์กรมีขนาด
ใหญ่เท่าใด ความส าคัญของผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงพุทธที่มีต่อสมาชิกในองค์กรก็ยิ่งทวีความส าคัญ
มากขึ้น องค์กรใดได้ผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงพุทธที่ดีองค์กรนั้นก็จะดีไปด้วย ในทางตรงกันข้ามองค์กร
ใดได้ผู้น าที่ไม่มีภาวะผู้น าเชิงพุทธ องค์กรนั้นก็ต้องประสบกับความยากล าบากในการบริหารงานของ
องค์กรนั้นๆ  
 การบริหารงานขององค์กรโดยทั่วไป หมายถึง การร่วมมือกันท างานของบุคคลตั้งแต่ ๒ 
คน ขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ของการท างานร่วมกัน ในการท างานนั้นจะต้องมีหัวหน้า ที่เราเรียกว่า 

                                                           
๑ สุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์, หลักพระพุทธศาสนา, (ธนบุรี : ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๓๙),หน้า ๑๔. 
๒ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ , จามเทวีวงศ์พงศาวดารเมืองหริภุญไชย, (พระนคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

บรรณกิจเทรดติ๋ง, ๒๕๑๖), หน้า ๗. 
๓ สมบูรณ์ สุขส าราญ, “พ ุทธศาสนากับการเมือง”, วารสารสังคมศาสตร์, (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๓) : ๘. 
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“ผู้บริหาร” ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการบริหารสถานศึกษา  
หมายถึง กระบวนการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่ผู้บริหารด าเนินกิจกรรม หรือ
ใช้กระบวนการต่างๆ โดยความร่วมมือของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเริ่มจากการ
วางแผน การวินิจฉัย สั่งการ การอ านวยการ การควบคุมและการจัดการต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้  ความสามารถ มีคุณภาพ  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษา  
ส าหรับการมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕๔  กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และมีการกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานการ
บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง  
 การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในสภาพสังคมที่เป็นอยู่ ทุกวันนี้ 
ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนขาดศีลธรรม ขาดคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่างมาก ดังจะพบ
เห็นได้จากข่าวหนังสือพิมพ์หรือสื่อแขนงอ่ืนอยู่บ่อยๆ เช่น การทุจริตการซื้อวัสดุรายหัวนักเรียน 
ทุจริตโครงการอาหารกลางวัน ทุจริตอาหารเสริม (นม) นมบูด นมไม่มีคุณภาพ ค้ายาเสพติด ท า
อนาจารนักเรียน ฯลฯ จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และผู้ ใหญ่ในสังคมไทย
จ านวนมากมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม อาทิ การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและกลุ่มของตน
อย่างขาดมนุษยธรรม ขาดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนมนุษย์ ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ลุ่มหลง
อบายมุข ยาเสพติด เป็นต้น พฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้นับวันจะมีมากขึ้นและส่งผลต่อการบริหาร
สถานศึกษาเป็นอย่างมาก จากปัญหาที่กล่าวมานั้น อาจจะมาจากผู้บริหารสถานศึกษาจ านวนไม่
น้อย ไม่ได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องก ากับเพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้คิดประพฤติ
ผิดศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของตนเอง “ผู้น าที่มีภาวะ
ผู้น าเชิงพุทธ” มีความจ าเป็นต่อการแก้ปัญหาในการหาทางออกหรือวิธีการแก้ปัญหาเป็นอย่างมาก 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติในการ
บริหารงานในสถานศึกษา โดยน าแนวคิดเรื่องภาวะผู้น าของพระพุทธศาสนามาเป็นทางออกหรือ
แนวทางในการที่จะน ามาแก้ไขปัญหาได้ มีหลักธรรมจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหลายหลักธรรม
ที่สอดคล้องกับการบริหารสถานศึกษา เช่น พรหมวิหาร ๔ อิทธบาท ๔ ทศพิธราชธรรม อคติ ๔ 
สังคหะวัตถุ ๔ กัลยาณมิตรธรรม ๗ และสัปปุริสธรรม ๗ เป็นต้น  
 จ า ก ห ลั ก ธ ร ร ม ข อ ง พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า ที่ มี ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง กั บ  “ ภ า ว ะ ผู้ น า ”                        
มีหลากหลาย ท าใหมีขอบเขตของการศึกษาที่กวางขวางและอาจท าใหมีความยุงยากในการเลือก
หลักธรรมเพ่ือน าไปใช้เปนแนวปฏิบัติส าหรับการบริหาสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับงาน
                                                           

๔ คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ.๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟค, ๒๕๔๕), หนา ๒๔.  
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บริหารในบริบทที่แตกตางกันไป ผู้วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยของ วรภาส ประสมสุข และนิพนธ กินา
วงศ๕  ไดท าวิจัยเกี่ยวกับหลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิ
เคราะหความสอดคลองของหลักพุทธธรรมกับหลักการบริหารการศึกษาที่ครอบคลุมถึง ๓ หลัก คือ 
หลักการครองตน หลักการครองคน หลักการครองงาน และเพ่ือเสนอหลักการบริหารการศึกษาตาม
แนวพุทธธรรม ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวา ไดน าเสนอหลักธรรมที่หลากหลายจ านวน ๒๑ หลักธรรม 
ท าให้ทราบว่ามีหลักธรรมที่มีความสอดคล้องกับการบริหารสถานศึกษามากที่สุด คือ สัปปุริสธรรม 
๗  ซึ่งเป็นหลักธรรมมีความครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาในทุกด้าน ผู้วิจัยจึงมีความ
ประสงค์ท่ีจะศึกษาในเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงพุทธส าหรับการบริหารสถานศึกษา”  โดยใช้หลักสัปปุริส
ธรรม ๗ เพ่ือจะไดน าผลการศึกษาในเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษา อัน
จะเปนประโยชนต่อผูบริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวของตอไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับภาวะผู้น าเชิงพุทธและการบริหาร
สถานศึกษา 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพุทธธรรม 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมส าหรับการบริหารสถานศึกษา 
 
๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น า
เชิงพุทธ การบริหารสถานศึกษา และหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับภาวะผู้น าเชิงพุทธและการ
บริหารสถานศึกษา และการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกข้ันตอนดังนี้ 
 ๓.๑ ศึกษาเอกสารต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยและ
ภาษาบาลี หนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ทั้งฉบับประมวลธรรมและประมวลศัพท์ ของท่ านพระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) และงานเขียนด้านภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้เชี่ยวชาญ เอกสารทาง
หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน บทความทางการศึกษา และตลอดถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
หลักการบริหารสถานศึกษาทั้งทางโลกและทางพระพุทธศาสนา งานวิจัย รายงานการวิจัย หนังสือ
จากการศึกษาวิจัยของผู้วิจัยเป็นรูปเล่มจากสถาบันการศึกษาหลายๆสถาบัน ตลอดถึงบทความทาง
การศึกษาที่ได้จากการวิจัย เป็นต้น 

                                                           
             ๕ วรภาส  ประสมสุข และนิพนธ กินาวงศ หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ”, วารสาร                     
ศึกษาศาสตร์ ๑๘, (พฤศจิกายน ๒๕๔๙ – มีนาคม ๒๕๕๐) : ๖๓. 
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 ๓.๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารสถานศึกษา 
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal 
Interview) โดยเริ่มจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาและด้าน
การบริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๔๒ และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ 
จ านวน ๑๓ รูป/คน  
 ๓.๓ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกับการเก็บข้อมูล 
กล่าวคือ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และตีความตามข้อมูลในขณะปฏิบัติการเก็บข้อมูล โดยตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าสัมภาษณ์ คือ ผู้วิจัยได้อ่านค าสัมภาษณ์ซ้ าเมื่อสัมภาษณ์เสร็จ เพ่ือยืนยันความถูกต้อง
อีกครั้งหนึ่ง ผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นโดยการสัมภาษณ์และ
ตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ เช่น ครู เจ้าหน้าที่ 
นักเรียน เป็นต้น เพ่ือให้ผลการของการสัมภาษณ์แล้วน ามาวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ และหากการ
วิเคราะห์ข้อมูลใดไม่ครบในหลักฐานที่ได้จากการสัมภาษณ์ครั้งแรก ผู้วิจัยก็ได้ท าการสัมภาษณ์เพ่ือ
เก็บข้อมูลอีกรอบเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 
 
๔. สรุปผลการวิจัย 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ 
  ๑) มีหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับภาวะผู้น าเชิงพุทธและการบริหารสถานศึกษา 
จ านวน  ๒๗ หลักธรรม ได้แก่ สัปปุริสธรรม ๗ กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ 
ธรรมท าให้งาม ๒ ธรรมมีอุปการะมาก ๒ โกศล ๓ ปัญญา ๓ สุจริต ๓ กุศลมูล ๓ สันโดษ ๓ อธิปไตย ๓ 
ฆราวาสธรรม ๔ พรหมวิหาร ๔ สังคหะวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ เบญจธรรม เบญจศีล ทิศ ๖ 
กัลยาณมิตรธรรม ๗ สาราณียธรรม ๗ อัปปมาทะ อปริหานิยธรรม ๗ อริยทรัพย์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ 
ทศพิธราชธรรม  
  ๒) ภาวะผู้น าเชิงพุทธส าหรับการบริหารสถานศึกษา 
  ๒.๑) ภาวะผู้น าเชิงพุทธ มีแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติที่ดีทั้งแก่ตนเองและ
ผู้อื่น และน ามาเป็นหลักในการท างานใน ๓ ด้าน คือ ๑. เป็นแบบอย่างในการวางตนที่เหมาะสม ๒. 
ใช้วาจาที่ประกอบด้วยเมตตา ๓. มีจิตใจที่ม่ันคงอดทน เสียสละ  
  ๒.๒) การบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  
  ๒.๒.๑) ผู้บริหารต้องวางแผน จัดท านโยบายให้สอดคล้องกับหลักการบริหารอย่าง
เป็นขั้นตอน พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการบริหารสถานศึกษา 
  ๒.๒.๒) ผู้บริหารต้องบริหารงานทุกด้านโดยค านึงถึงประโยชน์เพ่ือส่วนรวมเป็น
หลักพยายามที่จะขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้   
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  ๒.๒.๓) ผู้บริหารต้องรู้จุดแข็ง จุดอ่อนของสถานศึกษา ต้องรู้ว่าสถานศึกษาของ
ตนเองควรปรับปรุง หรือพัฒนาในด้านใดบ้าง โดยค านึงถึงสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษา  
  ๒.๒.๔) ในการก าหนดแผน หรือนโยบายต่างๆ ของสถานศึกษาผู้บริหารต้องใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อส่วนรวม โดยค านึงถึงงบประมาณท่ีมีอยู่ 
  ๒.๒.๕) การจัดท านโยบายหรือโครงการ กิจกรรมต่างๆ ต้องเหมาะสมกับ
ระยะเวลา จัดล าดับความส าคัญของการบริหารในด้านต่างๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  ๒.๒.๖) ผู้บริหารต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
เป็นนักประสานที่ดี และต้องเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ๒.๒.๗) ผู้บริหารต้องรู้หลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสารถในการ
แต่งตั้ง มอบหมายงานให้บุคลากรเหมาะสมกับความสามารถของบุคคลนั้นๆ และต้องสร้างความ
เสมอภาคให้กับทุกคนในสถานศึกษา 
  ๒.๓) แนวทางการน าสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกต์ใช้กับการบริหารสถานศึกษา ๔ 
ด้าน 
  ๒.๓.๑) การบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่รู้หลักการ รู้จักงาน รู้หน้า รู้
กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงขอบข่ายของงานในด้านนี้ ควรมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของตน เพ่ือ
การมุ่งเน้นพัฒนาผู้ เรียนเป็นสิ่งส าคัญ มีการปฏิรูปแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและก าหนด
หลักเกณฑ์ในการเรียนการสอน มีการวางแผนในการบริหารงานวิชาการ เพ่ือความมีคุณภาพในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกันกับงานวิชาการ มีความขยันในการท างาน ตรวจสอบดูแล
ข้อบกพร่อง สะสางหรือก าจัดข้อบกพร่องเดิม มีใจรักในการท างานด้านงานวิชาการ 
 จากการสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต ๓ พบว่า หลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านที่น าไปใช้ในการ
บริหารงานวิชาการมากที่สุด คือ ธัมมัญญุตา และที่ใช้รองลงมาคือ อัตถัญญุตา กาลัญญุตา 
ปุคคลัญญุตา มัตตัญญุตา อัตตัญญุตา และปริสัญญุตา  
  ๒.๓.๒) การบริหารงานบุคคล ผู้บริหารควรให้มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ ควรมี
การส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือจัดโครงการ การ
อบรม ประชุม สัมมนาตามหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง จัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
และให้บุคลากรได้ท าผลงานเพ่ือเพ่ิมต าแหน่ง/วิทยฐานะที่สูงขึ้น เพ่ือการปฏิบัติงานที่ดีและมี
คุณภาพของบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน แต่งตั้งบุคลากรให้เหมาะสมกับความสามารถ ควร
ให้การสนับสนุนดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือในเรื่องความเดือดร้อนทุกข์ใจของบุคลากร โดยใช้หลักที่ว่าพ่ี
ดูแลน้องพ่อดูแลลูก  
 จากการสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ พบว่าหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านที่น าไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคลมากที่สุด คือ ปุคคลัญญุตา อัตตัญญุตา และที่ใช้รองลงมา คือ ธัมมัญญุตา 
อัตถัญญุตา กาลัญญุตา มัตตัญญุตา และปริสัญญุตา  
  ๒.๓.๓) การบริหารงานงบประมาณ ผู้บริหารต้องมีการวางแผนในการใช้
งบประมาณดังนี้ คือ จัดท าแผนการจัดท างบประมาณ จัดท าแผนปฏิบัติการในงบประมาณ สิ่ง
เหล่านี้จะท าให้แผนการบริหารจัดการงบประมาณมีระบบ ระเบียบ ขั้นตอนการใช้งบประมาณตาม
ความต้องการพอเพียงกับงบประมาณที่มีอยู่ โดยจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังในการใช้งบประมาณ
ได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ในการบริหารงานงบประมาณ  
  จากการสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ พบว่า หลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านที่
น าไปใช้ในการบริหารงานงบประมาณมากที่สุด คือ มัตตัญญุตา และที่ใช้รองลงมา คือ กาลัญญุตา 
ธัมมัญญุตา อัตถัญญุตา อัตตัญญุตา ปริสัญญุตา และปุคคลัญญุตา   
  ๒.๓.๔) การบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารควรเห็นคุณค่าของตนเองก่อนเป็นส าคัญ 
ต้องมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ควรมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความยุติธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความรอบรู้ในทุกด้านของการ
บริหารสถานศึกษา รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง และความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ รวมถึงสามารถ
บริหารจัดการเกี่ยวกับชุมชนหรือสังคมได้ดี ควรมีทักษะและศักยภาพในการจัดการ เป็นนักประสาน
สามารถสื่อสารมีมนุษย์สัมพันธ์กับทุกคนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รู้จักการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
มีวิธีการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์  
  จากการสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต ๓ พบว่า หลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านที่
น าไปใช้ในการบริหารงานทั่วไปมากที่สุด คือ ปริสัญญุตา อัตตัญญุตา และที่ใช้รองลงมา คือ 
ธัมมัญญุตา อัตถัญญุตา มัตตัญญุตา ปุคคลัญญุตา และกาลัญญุตา 
 
๕. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงพุทธส าหรับการบริหารสถานศึกษา พบว่า  ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น า คือ มีความสามารถในการน าพาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารสถานศึกษาทั้ง ๔ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานด้าน
วิชาการ ด้านงานบุคคล ด้านงานงบประมาณ และด้านงานทั่วไป โดยเฉพาะการบริหารงานด้าน
วิชาการ งานวิชาการนี้ถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษา ซึ่งก็คือการจัดการเรียนการ
สอนเพราะจะส่งผลถึงการพัฒนาของผู้เรียนว่าจะมีคุณภาพมากหรือน้อยเพียงใด และการที่ผู้บริหาร
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จะมีภาวะผู้น าเชิงพุทธได้นั้น ผู้บริหารต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ควบคู่กับคุณธรรม
และจริยธรรม โดยการน าหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารตนเองและ
การบริหารสถานศึกษา น ามาเป็นกรอบแนวทางในการท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาของบุคลากรใน
สถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงาน และอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร  
 ผลการวิจัยจากการศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ และผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ มีดังนี ้
 ๕.๑  ด้ านภาวะ ผู้ น า เ ชิ ง พุทธมี หลั ก พุทธธ ร ร มที่ ส อดคล้ อ ง  ๑๙ หลั กธรรม                  
ได้แก่ กัลยาณมิตตตา โยนิโสมนสิการ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ ธรรมท าให้งาม ๒  ธรรมมีอุปการะมาก ๒ 
กุศลมูล ๓ สันโดษ ๓ สุจริต ๓ อธิปไตย ๓ ฆราวาสธรรม ๔  พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔
กัลยาณมิตรธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม ๗ อริยทรัพย์ ๗ ทศพิธราชธรรม พละ ๕ 
 ๕ .๒  ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร  มี หลั ก พุ ทธธ ร รมที่ มี ค ว ามสอดคล้ อ ง                   
ด้ วยกั น ๑๑ หลั กธรรม ได้ แก่  กั ลป์ ย าณมิ ตตตา  โยนิ โสมนสิ การ  ธรรมท าให้ งาม ๒                          
ธ ร ร ม มี อุ ป ก า ร ะม า ก  ๒  สุ จ ริ ต  ๓  ฆ ร า ว า ส ธ ร ร ม  ๔  สั ง ค ห วั ต ถุ  ๔  อิ ท ธิ บ า ท  ๔                            
กัลยาณมิตรธรรม ๗ พละ ๕ สัปปุริสธรรม ๗  
 ๕ .๓  ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล  มี ห ลั ก พุ ท ธ ธ ร ร ม ที่ มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง                      
ด้ ว ยกัน  ๑๕ หลั กธรรม  ได้ แก่  กั ลยาณมิตตตา โยนิ โสมนสิ การ ธรรมคุ้ มครองโลก ๒                        
ธรรมท าให้ งาม ๒ กุ ศลมู ล  ๓ สุ จริ ต  ๓ อธิปไตย ๓ ฆราวาสธรรม ๔ พรหมวิ หาร ๔                       
สังคหวัตถุ ๔ กัลยาณมิตรธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม ๗ อริยทรัพย์ ๗ ทศพิธราชธรรม  
 ๕.๔ ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน ๑๔ 
หลักธรรม ได้แก่ โยนิโสมนสิการ อัปปมาทะ ธรรมคุ้มครองโลก ๒    ธรรมมีอุปการะ ๒ กุศลมูล ๓ 
ปัญญา ๓ สุจริต ๓ สันโดษ ๓ พละ ๕ เบญจธรรม   สัปปุริสธรรม ๗ อริยทรัพย์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ 
ทศพิธราชธรรม  
 ๕.๕ ด้ านการบริหารงานทั่ ว ไป มีหลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องด้วยกัน              
๒๒ หลักธรรม ได้แก่ โยนิโสมนสิการ ธรรมอันท าให้งาม ๒ ธรรมมีอุปการะ ๒ โกศล ๓ ปัญญา ๓ 
สุจริต ๓ สันโดษ ๓ ฆราวาสธรรม ๔ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ เบญจธรรม 
เบญจศีล ทิศ ๖ กัลยาณมิตรธรรม ๗ สาราณียธรรม ๖ สัปปุริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม ๗ อริยทรัพย์ 
๗ มรรคมีองค์ ๘ ทศพิธราชธรรม  
 สรุปได้ว่า หลักสัปปุริสธรรม ๗ ถือเป็นหลักธรรมที่มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับ
การบริหารสถานศึกษาท้ัง ๔ ด้าน เนื่องจากหลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นหลักธรรมส าหรับคนดี และใน
ขณะเดียวกันก็เป็นหลักธรรมที่ส าคัญของการเป็นผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงพุทธที่ดีอีกด้วย  
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การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ 

The information systems management problem of primary 
school under Nakhonsawan office of Primary Education Area 1 

 
นิศารัตน์  เชาว์ปรีชา 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑                               
๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑  
โดยจ าแนก    ตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในศึกษาสภาพ
ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑  โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่อยู่ใน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ อ าเภอเก้าเลี้ยวจ านวน ๑๓๗ 
คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยสุ่มแบบ ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test )  และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA )      เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงท าการเปรียบเทียบ
รายคู่โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD ) และสรุปข้อมูลปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 
 ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา   
ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ โดยภาพรวม     
อยู่ในระดับปานกลาง(   = 2.72)  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าสภาพปัญหาในการบริหาร
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในด้านการบริหารระบบสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  
= 3.04) ส่วนในด้านการบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลงานโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด(
  = 2.21)   
 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพบว่า การจ าแนก    
ตามเพศ, กลุ่มอายุ, กลุ่มต าแหน่งหน้าที่ และกลุ่มประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                                           
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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ต่างกัน   มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา 
ในอ าเภอ      เก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑  
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ข้อเสนอแนะ คือบุคลากรมีความต้องการให้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดเก็บข้อมูล ให้เพียงพอกับการใช้งาน  และควรจัด
บุคลากร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศเข้ารับการอบรม และพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการประสานงานร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอ่ืนๆ 

 
ABSTRACT 

 This study had the threefold objectives : 1) to study the information 
systems management problem of primary school in Kaoliao District under 
Nakhonsawan office of Primary Education Area 1. 2) to compare the  teachers’ 
opinions towards the information system management problem of primary school 
in Kaoliao District under Nakhonsawan office of Primary Education Area 1. 3) to 
study the problems, barriers and suggestions to the information systems 
management problem of primary school in kaoliao District under Nakhonsawan 
office of Primary Education Area 1. 
 The sample of this study consisted of 137 teachers and personnel’s under 
Nakhonsawan office of Primary Education Area 1. The study employed stratified 
Random Sampling. The research instrument used in the study were questionnaires. 
The analysis of data had been done by frequency distribution, percentage, mean 
and standard deviation. The test of hypotheses were compared by t-test, F-test 
(One Way ANOVA) and least significant Difference : LSD . The conclusion problems, 
barriers and suggestions had been performed by summarizing the barriers and 
suggestions by analysis and synthesis. The findings of this study had been found 
that the state of problems information systems management as a whole was in the 
medium level ( x = 2.72). 
 When considering to each aspect information systems management 
problem had the highest average ( x = 3.04), but information systems management 
problem for the school’ works reporting was the lowest average ( x = 2.21). In 
comparison of personnels’ opinions about the information systems management 
problem classifying by gender, age, position and work experience. There were no 
significant differences at .05 level. 
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 The suggestions were as follows: the personnels should be supported 
about self-development should be the modern technological materials. The 
modern technology material should be enough to their works. The information 
system personnels should be trained and the development of collection 
information system should be developed continuously. The cooperation with other 
schools and organizations for academic development should be done as the 
traditional custom of the schools.  
 
๑. บทน า 
 จากการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันทุกด้าน โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาที่ต้องก้าวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสาร ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้
บัญญัติ     ในเรื่องการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา ในหมวดที่ ๙ เรื่องเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานในโรงเรียนเพ่ือใช้ในการบริหาร
มากขึ้น  โดยเฉพาะในยุคของการปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งหวังให้การปฏิรูปการศึกษาประสบ
ความส าเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด๑  
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในสถานศึกษาทั้งการบริหารงานด้านต่างๆ ทั้งงาน
วิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการ การเงิน พัสดุ และครุภัณฑ์ อีกทั้งในด้านการ
จัดการเรียนการสอน การบริหารงานที่ประสบผลส าเร็จได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ผู้บริหารจ าเป็นต้องเอาการบริหารเชิงระบบมาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาบริหารจัดการ มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการวางแผนระบบข้อมูล สารสนเทศและเครือข่ายสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และสามารถ
เชื่อมโยงติดต่อสื่อสารถึงกันได้   ทุกระดับ ปรับปรุงกระบวนการบริหารและพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น นับว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน เพราะจะ
เป็นผลกระทบต่อการบริหารระบบสารสนเทศโรงเรียน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ เรื่อง การศึกษาสภาพ
ปัญหา การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ เพราะระบบสารสนเทศโรงเรียน เป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งในการบริหารสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก   
 
 

                                                           
๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ส านัก

นายกรัฐมนตร,ี (กรุงเทพมหานคร : สกายบุ๊กส์, ๒๕๔๖), หน้า ๕๑. 
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาใน
อ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑   
 ๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต ๑  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในศึกษาสภาพปัญหาการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑   
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ใน
อ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑  มีล าดับขั้นตอน
การวิจัยดังต่อไปนี้ 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research) เพ่ือให้การวิจัยเรื่องสภาพปัญหาในการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑      มีสาระครอบคลุมครบถ้วน  เหมาะส าหรับน าไปพัฒนาต่อไป  
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูอ าเภอเก้าเลี้ยว ระดับ
ประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2555 ทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวน 176 คน 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูอ าเภอเก้าเลี้ยว ระดับ
ประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2555 โดยใช้ตารางก าหนดขนาดของ R.V.Krejcie & D.W.Morgan ใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสุ่ม จ านวน 137 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นตามกรอบงานของสภาพปัญหาใน
การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา เพ่ือใช้เก็บข้อมูล ในการวิจัยมี ๓ ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ประสบการณ์ด้านการใช้ระบบสารสนเทศ 
โดยใช้แบบสอบถามชนิดตรวจรายการโดยใช้แบบสอบถามชนิดตรวจรายการ (Checklist)  
 ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ 
โดยใช้แบบสอบถามชนิดเลือกตอบจ าแนกเป็น 6 ด้าน คือ 1. การบริหารระบบสารสนเทศ 2. ระบบ
สารสนเทศพ้ืนฐานโรงเรียน 3. ระบบสารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียน 4. ระบบสารสนเทศการบริหารงาน
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วิชาการโรงเรียน 5. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน 6. ระบบสารสนเทศเพ่ือรายงาน
ผลงานโรงเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า (numerial Rating scale)๒ มี ๕ ระดับ โดย
ก าหนดความมากน้อยของระดับการปฏิบัติ  
 ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือศึกษาข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้า
เลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑   
 ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 ๑)  ศึกษา หลักการ ทฤษฎีการเกี่ยวกับหลักการการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษาจากเอกสารและผลงานการวิจัยที่เคยมีผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ 
 ๒)  ก าหนดกรอบ แนวคิด  ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 ๔) สร้างเครื่องมือ 
 ๕) เสนอร่างเครื่องมือการวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๖) น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเครื่องมือ 
 ๗) ปรับปรุงแก้ไข 
 ๘) จัดพิมพ์เครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 
 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 ๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้ 
 ๒. หาความเที่ยงตรง (validity) โดยน าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จ 
เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน ๕ ท่าน 
 เ พ่ือพิจารณาทั้ง ในด้านเนื้อหาสาระ  และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของ
แบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)๓  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๕ ถึง ๑.๐ เมื่อมีบางข้อที่ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องต่ ากว่า ๐.๕ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จนได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง  ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

                                                           
๒บุญชม  ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุวีริยาสาส์น, ๒๕๓๕), หน้า ๙๙–

๑๐๐.   
                  ๓ พิสณุ  ฟองศรี,  วิจัยทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เทียมฝ่า      การพิมพ์, 
๒๕๔๙), หน้า ๑๓๘-๑๓๙. 
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 ๓. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้ว    
ไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูผู้สอน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ คน เพ่ือหา
ความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach )๔

ซึ่งได้คา่ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๖๙๗ 
 ๔. น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
ขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑. ผู้วิจัยขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ และขอความร่วมมือไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เพ่ือขอความร่วมมือไปยัง 
ผู้บริหารโรงเรียน และครู ในการตอบแบบสอบถาม 
 ๒. ผู้วิจัยได้เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง ทั้งการแจกแบบสอบถาม ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
  ๑) น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้อง ในการตอบ
แบบสอบถามแล้วน ามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการบันทึกคะแนนแต่
ละข้อของแต่ละคนลงในแบบลงรหัส (Coding Form) 
  ๒) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ 
  ๓) การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๓.๑) วิ เคราะห์ข้อมูลทั่ ว ไปของกลุ่ มตัวอย่ าง  โดยใช้สถิติ เชิ งพรรณนา 
(Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 
  ๓.๒) ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการศึกษาสภาพปัญหาในการบริหาร
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) ของคะแนนจากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรต่อการศึกษาสภาพ
ปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑   
  ๓.๓) แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้๕ 
  ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก 
  ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 

                                                           
                   ๔Cronbach, Lee J. Essentials of psychological testing (4 th ed.). New York: Harper & Row, 
1971.:P. 160. 
      ๕ สิน พันธุ์พินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชชิ่ง จ ากัด,๒๕๔๗), หน้า ๑๐๒. 
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  ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
  ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด 
  ๓.๔)  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการศึกษาสภาพปัญหาในการ
บริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ โดยใช้สถิติตามลักษณะของตัวแปร คือ การทดสอบที (t-
test) ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว และการทดสอบเอฟ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-
test/One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามตัวขึ้นไป และเมื่อพบว่ามีความแตกต่าง จึง
ท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD ) 
 
๔. สรุปผลการวิจัย 
 การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ ในสภาพปัญหาการบริหาร
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ โดยจะสรุปตามล าดับ ดังนี้ 
 ๔.๑. ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิงจ านวน 65 คน  
คิดเป็นร้อยละ 47.45 มีกลุ่มอายุ 51-60 ปีขึ้นไป จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 78.10   
ต าแหน่งหน้าที่ครู จ านวน 118 คน  คิดเป็นร้อยละ 86.13 ประสบการณ์ในด้านการใช้ระบบ
สารสนเทศ มากกว่า 10  ปีขึ้นไป จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 48.91   
 ๔.๒ ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสภาพปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑ 
 ผลการวิจัย  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑ ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง  ( =2.72)  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละด้าน พบว่า การบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลโรงเรียน อยู่ในระดับ น้อย ส าหรับข้อ
อ่ืนๆ ที่เหลือ บุคลากร  มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในอ าเภอ      เก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต ๑ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสรุปเป็นรายด้านดังนี้ 
 ๑) ด้านการบริหารระบบสารสนเทศผลการวิจัย พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อ      
สภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ด้านการบริหารระบบสารสนเทศ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =๓.04)  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า สภาพ
ปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการบริหารระบบสารสนเทศ 
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
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 ๒) ด้านการบริหารระบบสารสนเทศพ้ืนฐานโรงเรียน พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อ
สภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ด้านการบริหารระบบสารสนเทศ
พ้ืนฐานโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.78)  เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ประถมศึกษา อยู่ในระดับ น้อย ได้แก่ บุคลากรที่รับผิดขอบข้อมูลสารสนเทศมีทักษะและความ
ช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับ    ข้ออ่ืนๆ ที่เหลือ บุคลากรมีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาใน
การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการบริหารระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน
โรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 
 ๓) ด้านการบริหารระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อ
สภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ด้านการบริหารระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียน        โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =๒.๖๐)  เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละข้อพบว่า สภาพปัญหา   ในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ด้านการ
บริหารระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
 ๔) ด้านการบริหารระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการโรงเรียน พบว่า  บุคลากรมี
ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้า
เลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ด้านการบริหารระบบ
สารสนเทศ การบริหารงานวิชาการโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (   = ๒.๙๘) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า สภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ประถมศึกษา  ด้านการบริหารระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการโรงเรียน อยู่ในระดับปาน
กลางทุกขอ้ 
 ๕) ด้านการบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน พบว่า บุคลากรมีความ
คิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ด้านการบริหารระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๒.๗๖)  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า สภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ประถมศึกษา ๑ ด้านการบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลางทุก
ข้อ 
 ๖) ด้านการบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลโรงเรียน พบว่า บุคลากรมีความ
คิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ด้านการบริหารระบบ
สารสนเทศเพ่ือการรายงานผลงานโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (  = ๒.๒๑) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า สภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน
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ประถมศึกษา ด้านการบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลงานโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยทุก
ข้อ 
 ๔.๓  เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อสภาพปัญหาการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑  จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของบุคลากรต่อสภาพปัญหาการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ เป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ตัวแปรย่อยของตัวแปรต้น ได้แก่ การจ าแนกตามเพศ, อายุ, ต าแหน่งหน้ าที่ และประสบการณ์ใน
การใช้ระบบสารสนเทศตามสมมติฐาน ดังนี้ 
 เพศ จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อสภาพปัญหาการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ในภาพรวม พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ( t =1.664 , 
Sig = ๐.098 ) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน   ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าบุคลากรที่มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ใน
อ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ซึ่งพบว่ามีความ
แตกต่างกันในด้านการบริหารระบบสารสนเทศ ( t =2.455 , Sig = ๐.015 )  ที่มีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๕ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อต่อ
สภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติท่ี .05  
 อายุ จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อสภาพปัญหาการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ในภาพรวม พบว่า บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็น
ต่อสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐5        ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการบริหารระบบสารสนเทศพ้ืนฐานโรงเรียน มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และยัง
พบว่าด้านการบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือ   การรายงานผลงานโรงเรียน มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .01  
 ดังนั้นจึงได้ท าการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นคู่  ด้านการบริหารระบบ
สารสนเทศพ้ืนฐานโรงเรียน และด้านการบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลงานโรงเรียน 
จ าแนกตามกลุ่มอายุ ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) 
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 การบริหารระบบสารสนเทศพ้ืนฐานโรงเรียน พบว่า พบว่า บุคลากรที่มีอายุ 41-50 ปี   
มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ใน
อ าเภอเก้าเลี้ยว โดยภาพรวมมากกว่าบุคลากรที่มีอายุ 31-40 ปี และบุคลากรที่มีอายุ 51--60 ปี  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และ เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างบุคลากรที่มีอายุ 41-50ปี 
กับบุคลากรที่มอีายุ 51-60 ปี  ปรากฏว่ามีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 การบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลงานโรงเรียน พบว่า บุคลากรด้านการ
รายงานผลงานโรงเรียนที่มีอายุ 31-40 ปี   มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว  โดยภาพรวมบุคลากรด้านการรายงาน
ผลงานโรงเรียนมากกว่าที่มี 51-60 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐1 และ เมื่อเปรียบเทียบรายคู่
ระหว่างบุคลากรด้านการรายงานผลงานโรงเรียนที่มีอายุ 31-40ปี กับบุคลากรด้านการรายงาน
ผลงานโรงเรียนที่มีอายุ 51-60 ปี  ปรากฏว่ามีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .01 และถ้าจับคู่
กับระหว่างบุคลากรด้านการรายงานผลงานโรงเรียนที่มีอายุ 41-50ปีกับบุคลากรที่มีอายุ 51-60 ปีก็
พบว่ามีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐1   
 ต าแหน่งหน้าที่ จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อสภาพปัญหาการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑ ในภาพรวม พบว่า บุคลากรที่มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการบริหาร
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .๐5    ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
สภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศไม่แตกต่างกันทุกด้าน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐5 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ 3  
 ประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศ จากการศึกษาความคิดเห็นขอบุคลากรต่อสภาพ
ปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ในภาพรวม  พบว่า บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐5 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านการบริหารระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน และด้านการบริหารระบบสารสนเทศการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียน มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และยังพบว่าด้านการบริหาร
สารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน และด้านการบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลงาน
โรงเรียน มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01  
 ดังนั้น จึงได้ท าการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นคู่  ด้านการบริหารระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน  ด้านการบริหารระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ด้าน
การบริหารสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน และด้านการบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงาน
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ผลงานโรงเรียน จ าแนกตามกลุ่มอายุ ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant 
Difference : LSD)  
 การบริหารระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน พบว่า บุคลากรด้านการบริหารระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน ตั้งแต่อายุ  1- 5 ปี มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา และมากกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการใช้ระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนตั้งแต่ 6-10 ปี มากกว่า 10 ปีขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ก็พบว่า 
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการใช้ ระบบสารสนเทศ ตั้งแต่ 1 - 5 ปี มากกว่า บุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศ มากกว่า 10 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ด้านระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการโรงเรียน พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์
ในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการโรงเรียน  ตั้งแต่อายุ 1- 5 ปี มีความคิดเห็นต่อ
สภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการโรงเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษามากกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียน และตั้งแต่ 6-10 ปี มากกว่า 10 ปีขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ก็พบว่า บุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศ ตั้งแต่ 1- 5 ปี มากกว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการใช้
ระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการโรงเรียน มากกว่า 10 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน 1- 5 ปี มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการบริหารระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา และมากกว่าบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน ตั้งแต่ 6-10 ปี มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ก็พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศ ตั้งแต่ 1 - 5 ปี 
มากกว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน มากกว่า 10 
ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเปรียบเทียบรายคู่สุดท้าย พบว่า บุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนตั้งแต่ 6 - 10 ปี มีประสบการณ์ใน
การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน มากกว่าบุคลากรที่มี 10 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
 ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลงานโรงเรียน พบว่า บุคลากรด้านระบบ
สารสนเทศเพ่ือการรายงานผลงานโรงเรียน อายุตั้งแต่ 1- 5 ปี มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการ
บริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา มากกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการรายงานผลงานโรงเรียน และเมื่อเปรียบเทียบรายคู่ก็พบว่า บุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลงานโรงเรียน ตั้งแต่ 1 - 5 ปี มากกว่า 
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลงานโรงเรียน มากกว่า 10 ปีขึ้น
ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเปรียบเทียบรายคู่สุดท้าย พบว่า บุคลากรที่มี
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ประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศตั้งแต่ 6- 10 ปี มีประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การรายงานผลงานโรงเรียน มากกว่าบุคลากรที่มี 10 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อสภาพปัญหาการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุ
ราชการ และขนาดโรงเรียน  
 โดยภาพรวมระดับความเห็นต่อสภาพปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่าแตกต่าง
กันจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยเมื่อมองในภาพรวมและแบ่งเป็นกลุ่มตามปัจจัยส่วนบุคคลคือ ด้าน
เพศ ก็พบว่า แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ในด้านการบริหารระบบสารสนเทศ จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนที่เหลืออีก 5 ด้าน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน และยังพบว่า ด้านอายุก็
พบว่า แตกต่างกัน ตามนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ในด้านการบริหารระบบสารสนเทศพ้ืนฐานโรงเรียน 
และยังยอมรับสมมติฐานด้านการบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลงานโรงเรียน ตาม
นัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ที่ตั้งไว้ ส่วนที่เหลืออีก 4 ด้าน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน และด้านต าแหน่ง
หน้าที่ ก็พบว่า ไม่แตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่  .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ทุกด้าน และ
เมื่อพิจารณา ด้านประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศ พบว่า ยอมรับสมมติฐานด้านการบริหาร
ระบบสารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียน ตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ที่ตั้งไว้ และยังยอมรับสมมติฐานด้าน
การบริหารระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และยัง
ยอมรับสมมติฐานด้านการบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน ตามนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.01 และยังยอมรับสมมติฐานด้านการบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลงานโรงเรียน ตาม
นัยส าคัญทางสถิติที่ .01  และยังพบว่าส่วนที่เหลืออีก 2 ด้าน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ๔.๔ แนวทางแก้ไขและการพัฒนาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 
๑  
 ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรที่อยู ่ในโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ มีปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
กับปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว ของบุคลากร 
ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ด้านการบริหารระบบสารสนเทศ บุคลากรมีความต้องการให้มีการส่ง เสร ิม 
สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดเก็บข้อมูล และเพียงพอ
กับการใช้งานจ านวน 7 คน มีความต้องการให้บุคลากรที่รับผิดชอบมีการเข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาด้านสารสนเทศและความรู้ในการจัดเก็บข้อมูลและมีทักษะในการใช้โปรแกรมในการ
จัดเก็บข้อมูล จ านวน 2 คน และมีความต้องการให้มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบใน
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การเก็บข้อมูลที ่ชัดเจน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลคืนจากบุคลากรที่เกี ่ยวข้องตรงตาม
ก าหนด จ านวน 1 คน 
 ด้านการบริหารระบบสารสนเทศพื้นฐาน บุคลากรมีความต้องการให้มีบุคลากรที่
รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศที่มีทักษะและความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 คน 
และมีความต้องการให้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือที่ช่วยในการประมวลผลข้อมูลที่
เพียงพอต่อการใช้งาน จ านวน ๒ คน  
 ด้านการบริหารระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 
 ด้านการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน  บุคลากรมี
ความต้องการให้มีการประสานงานร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนๆ 
จ านวน 1 คน 
 ด้านการบริหารสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน บุคลากรมีความต้องการให้มีการ
ก ากับติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน เช่น การติดตามบุคลากรที่รับผิดชอบข้อมูล จ านวน 1 
คน 
 ด้านการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการายงานผลงานโรงเรียน  บุคลากรมีความ
ต้องการให้มีบุคลากรรับผิดชอบในการน าเนอข้อมูลสารสนเทศ จ านวน 3 คน และมีความ
ต้องการให้มีการก าหนดรูปแบบการน าเสนอข้อมูลระบบสารสนเทศที่ชัดเจน เช่น การท าแผ่น
พับประชาสัมพันธ์ฯ จ านวน 1 คน 
 
๕. อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงความคิดเห็นของบุคลากรต่อสภาพปัญหาการ
บริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจและ
น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 ๕.๑ ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสภาพปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑ 
 จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต ๑ จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑ ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง  ( =2.72)  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละด้าน พบว่า การบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนบุคลากร อยู่ในระดับ น้อย 
ส าหรับข้ออ่ืนๆ ที่เหลือ บุคลากรมีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของ
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โรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่กา รศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑ อยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายด้านสามารถที่จะน ามาอภิปราย ดังนี้ 
 ๑) ด้านการบริหารระบบสารสนเทศ จากการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บุคลลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการ
บริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว จึงสอดคล้องกับ สถาบันวิจัย
และพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งให้ความหมายของค าว่า การบริหารระบบสารสนเทศ หมายถึง มีความถูก
ต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการใช้งาน มีความทันสมัยหรือเป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
ผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญของระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศเป็นข้อมูลส าคัญในการก าหนด
นโยบาย และ   การตัดสินใจ การวางแผนและการด าเนินการจะต้องเข้าใจง่าย สะดวกการเรียกดู
ข้อมูล และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกรียงไกร  จันทโรทัย ได้ท าการวิจัย เรื่องการศึกษา
สภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบสารสนเทศของส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ ในเขตการศึกษา 
๖ พบการวิจัยว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบสารสนเทศของส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ ตามความ
คิดเห็นของศึกษาธิการอ าเภอ และนักวิชาการ โดยรวมและรายด้าน ทุกด้าน อยู่ในระดับ ปานกลาง 
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประสงค์  สว่างแวว ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ เขตการศึกษา ๙ ผลการวิจัยพบว่า
ในภาพรวมศึกษาธิการอ าเภอมีความคิดเห็นว่าระดับคุณภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ๕ 
ด้านได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล 
และการน าเสนอข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Gwaltney ได้
ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบของสารสนเทศเพ่ือการบริหารส าหรับสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใช้ในการ
บริหารและการวางแผนระยะยาวผลการศึกษาพบว่า รูปแบบสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา
ประกอบด้วย แฟ้มข้อมูล ๕ แฟ้ม คือ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนิสิตนักศึกษา ข้อมูลศิษย์เก่า ข้อมูล
งบประมาณและอาคารสถานที่ รูปแบบสารสนเทศนี้จะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน  ตาม
องค์ประกอบและระบบย่อยของสถาบัน ฉะนั้นการจัดสารสนเทศต้องพิจารณาโครงสร้างของสถาบัน 
และความต้องการสารสนเทศเฉพาะของแต่ละสถาบันด้วย  
 ๒) ด้านการบริหารระบบสารสนเทศพ้ืนฐานโรงเรียน บุคลากรที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อ
ค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บุคลลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว จึงสอดคล้องกับ อ านวย  เดชชัยศรี ซึ่งให้
ความหมายของค าว่า การบริหารระบบสารสนเทศพ้ืนฐานโรงเรียน หมายถึง กระบวนการท างาน 
หรือการด าเนินงานเพ่ือให้ได้ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องมีความรู้ และต้อง
เข้าใจหลักการ จุดมุ่งหมายทางการศึกษา ซ่ึงหมายถึงการบริหารระบบสารสนเทศพ้ืนฐานโรงเรียน 
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และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประสงค์  สว่างแวว ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ เขตการศึกษา ๙ ผลการวิจัยพบว่า
ในภาพรวมศึกษาธิการอ าเภอมีความคิดเห็นว่าระดับคุณภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ๕ 
ด้านได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล 
และการน าเสนอข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Gwaltney ได้
ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบของสารสนเทศเพ่ือการบริหารส าหรับสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใช้ในการ
บริหารและการวางแผนระยะยาวผลการศึกษาพบว่า รูปแบบสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา
ประกอบด้วย แฟ้มข้อมูล ๕ แฟ้ม คือ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนิสิตนักศึกษา ข้อมูลศิษย์เก่า ข้อมูล
งบประมาณและอาคารสถานที่ รูปแบบสารสนเทศนี้จะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน  ตาม
องค์ประกอบและระบบย่อยของสถาบัน ฉะนั้นการจัดสารสนเทศต้องพิจารณาโครงสร้างของสถาบัน 
และความต้องการสารสนเทศเฉพาะของแต่ละสถาบันด้วย  
 ๓) ด้านการบริหารระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน บุคลากรที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อ
ค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บุคลลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว จึงสอดคล้องกับ ประทีป  เมธาคุณวุฒิ  
ซึ่งให้ความหมายของค าว่า การบริหารระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน หมายถึง ๑) การรับนักเรียน 
และผลการทดสอบการเรียน๒)  การ เ พิ่ม  /  ลดรายวิชา  การจัดตารางสอน ๓ )  การ เปิด
รายวิชา การวางแผนหลักสูตร   ๔) การลงทะเบียนและผลการเรียน สถานศึกษาจ าเป็นต้อง
จัดเตรียมข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือตอบค าถามจากการประเมินภายนอกให้ชัดเจน สถานศึกษาควร
จัดท าสารสนเทศที่จ าเป็นและสอดคล้องกับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  การจัดการ
ศึกษาตามกรอบแนวคิดหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กับระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกรียงไกร  จันทโรทัย ได้
ท าการวิจัย เรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบสารสนเทศของส านักงาน
ศึกษาธิการอ าเภอ ในเขตการศึกษา ๖ พบการวิจัยว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบสารสนเทศของ
ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ ตามความคิดเห็นของศึกษาธิการอ าเภอ และนักวิชาการ โดยรวมและ
รายด้าน ทุกด้าน อยู่ในระดับ ปานกลาง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  Gwaltney ได้
ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบของสารสนเทศเพ่ือการบริหารส าหรับสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใช้ในการ
บริหารและการวางแผนระยะยาวผลการศึกษาพบว่า  รูปแบบสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา
ประกอบด้วย แฟ้มข้อมูล ๕ แฟ้ม คือ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนิสิตนักศึกษา ข้อมูลศิษย์เก่า ข้อมูล
งบประมาณและอาคารสถานที่ รูปแบบสารสนเทศนี้จะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน ตาม
องค์ประกอบและระบบย่อยของสถาบัน ฉะนั้นการจัดสารสนเทศต้องพิจารณาโครงสร้างของสถาบัน 
และความต้องการสารสนเทศเฉพาะของแต่ละสถาบันด้วย  
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 ๔) ด้านการบริหารระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการโรงเรียน บุคลากรที่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้า
เลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บุคลลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการ
บริหารระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ในอ าเภอเก้าเลี้ยว จึงสอดคล้องกับ กรม
สามัญศึกษา ซึ่งให้ความหมายของค าว่า การบริหารระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียน หมายถึง การบริหารงานวิชาการเป็นงานส าคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของ
นักเรียน ครู บุคลากรต่างๆ ในโรงเรียนเป็นงานที่โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งผู้บริหารควรจัดให้มี
ขึ้น และได้รับความร่วมมือจากบุคลากร  ทุกฝ่ายเพราะเป็นงานบริการ และมีส่วนช่วยสนับสนุนใน
การพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพ และสนับสนุนการบริหารงานในด้านอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพควบคู่
กันไป และยังสอดคล้องกับ รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ ซึ่งให้ความหมายของค าว่า การบริหารระบบ
สารสนเทศการบริหารงานวิชาการโรงเรียน หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง การเรียนการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผน การ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียน    การสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพ่ือให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน และยัง
สอดคล้องกับ ภิญโญ สาธร ซ่ึงให้ความหมายของค าว่า การบริหารระบบสารสนเทศการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียน หมายถึง ในการบริหารงานวิชาการผู้บริหารควรกระจายอ านาจความรับผิดชอบให้
ครูทุกคน ความเป็นผู้น าของผู้บริหารการศึกษาอยู่ที่ความสามารถที่จะใช้คนอ่ืนให้ท างานโดยไม่ต้อง
ใช้วิธีการบังคับอยู่ที่เทคนิคในการกระตุ้นให้ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน  การสอนนักเรียน
เกี่ยวข้องกับการเรียนทุกคนขยันแข่งกันท างานอย่างเต็มใจ และอดทนอย่างไรก็ตามผู้บริหาร
การศึกษาทุกคนพึงระลึกเสมอว่าตนเองไม่ใช่ครูและไม่รอบรู้ในงานวิชาการไปเสียหมดทุกวิชา  การ
บริหารงานด้านวิชาการจึงอาศัยเทคนิคในการรู้จักใช้คนมากกว่าการสอนคนอ่ืนว่าเขาท าอย่างไร 
ความจริงการที่ครูจะท าอย่างไรเป็นหน้าที่ของครูไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริหาร ผู้บริหารเพียงแต่คอยดูแล
ให้ครูท างานที่ดีที่สุด และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกรียงไกร  จันทโรทัย ได้ท าการวิจัย 
เรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบสารสนเทศของส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ ใน
เขตการศึกษา ๖ พบการวิจัยว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบสารสนเทศของส านักงานศึกษาธิการ
อ าเภอ ตามความคิดเห็นของศึกษาธิการอ าเภอ และนักวิชาการ โดยรวมและรายด้าน ทุกด้าน อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Gwaltney ได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบของ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารส าหรับสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใช้ในการบริหารและการวางแผนระยะยาว
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย แฟ้มข้อมูล ๕ แฟ้ม คือ 
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนิสิตนักศึกษา ข้อมูลศิษย์เก่า ข้อมูลงบประมาณและอาคารสถานที่ รูปแบบ
สารสนเทศนี้จะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน ตามองค์ประกอบและระบบย่อยของสถาบัน ฉะนั้นการ
จัดสารสนเทศต้องพิจารณาโครงสร้างของสถาบัน และความต้องการสารสนเทศเฉพาะของแต่ละ
สถาบันด้วย  
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 ๕) ด้านการบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน บุคลากรที่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บุคลลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการบริหาร
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน ในอ าเภอเก้าเลี้ยว จึงสอดคล้องกับ คณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งให้ความหมายของค าว่า การบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
โรงเรียน หมายถึง แนวทางใน การปฏิบัติไว้ว่า ในการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ
หน่วยงานในกับโรงเรียนควรด าเนินการตามกระบวนการบริหาร และจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่ครอบคลุมระบบสารสนเทศในแต่ละขั้นตอน เพ่ือให้สถานศึกษามีและได้ใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาตามภารกิจของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้อง
กับ วีระ สุภากิจ ซึ่งให้ความหมายของค าว่า การบริหารระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียน หมายถึง ระบบที่เกี่ยวกับการน าข้อมูลที่ได้จากการเกิดจากฐานข้อมูลที่น ามาประมวลให้
เป็นระบบสารสนเทศที่มีคุณค่าต่อผู้รับใช้ในการวางแผน และการตัดสินใจขององค์กรขึ้นไป เพ่ือ
น ามาใช้ในการสนับสนุนในการวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร ความจริงระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการต้องอาศัยคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย แต่เนื่องจากความสามารถของคอมพิวเตอร์
ในการประมวลผลมากในเวลาอันเร็ว และยังสอดคล้องกับ อ านวย      เดชชัยศรี  ซึ่งให้ความหมาย
ของค าว่า การบริหารระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการโรงเรียน หมายถึง กิจกรรมของกลุ่ม
บุคคลที่ร่วมมือกันด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยใช้กระบวนการและทรัพยากร
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดภายในองค์การ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ประสงค์  สว่างแวว ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของ
ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ เขตการศึกษา ๙ ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมศึกษาธิการอ าเภอมี
ความคิดเห็นว่าระดับคุณภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ๕ ด้านได้แก่ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล อยู่ใน
ระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุทัศน์  ก ายาน ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหาร
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารในสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ๑) สภาพการจัดสารสนเทศเพ่ือการบริหารในสถานศึกษา 
ส่วนใหญ่ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ วางแผน และการจัดเก็บข้อมูล จ าแนกเป็นหมวดหมู่ แต่ยังไม่มีการ
น าข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาอุปสรรค และความก้าวหน้าของการปฏิบัติในสถานศึกษา ไม่มีการจัดระบบ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลเสนอผู้บริหารสถานศึกษา ยังขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ   ๒) ปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศตามภารกิจ  ๓) 
ความต้องการบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานมีความต้องการมากเกี่ยวกับการให้มี
เจ้าหน้าที่รับชอบโดยตรง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Gwaltney ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
รูปแบบของสารสนเทศเพ่ือการบริหารส าหรับสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือใช้ในการบริหารและการ
วางแผนระยะยาวผลการศึกษาพบว่า รูปแบบสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย 
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แฟ้มข้อมูล ๕ แฟ้ม คือ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนิสิตนักศึกษา ข้อมูลศิษย์เก่า ข้อมูลงบประมาณและ
อาคารสถานที ่รูปแบบสารสนเทศนี้จะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน ตามองค์ประกอบและระบบย่อย
ของสถาบัน ฉะนั้นการจัดสารสนเทศต้องพิจารณาโครงสร้างของสถาบัน และความต้องการ
สารสนเทศเฉพาะของแต่ละสถาบันด้วย และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Blustering ได้
ท าการศึกษาเรื่อง“การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ในหน่วยงานรัฐบาลกลาง” มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือหาวิธีการออกแบบและน าระบบสารสนเทศที่เป็นอัตโนมัติไปใช้ในภาครัฐบาล โดยมี
การวิเคราะห์ภาระหน้าที่ส าคัญ ๆ ความซับซ้อนของงานตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่คาดว่า ผู้จัดการ
ระบบสารสนเทศจะต้องเผชิญวิธีการที่ใช้ส าหรับการออกแบบ ก็คือ การศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจ
แบบต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของทฤษฎีเหล่านั้น เพ่ือจะปรับไปใช้กับการท างานของระบบ
สารสนเทศ การก าหนดเป้าหมายของการวิจัย ได้อาศัยข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทาง
เทคโนโลยี การเมืององค์การ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ เพลินพิศ  หยาดผกา ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา ๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษาจัดระบบ
สารสนเทศที่ใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศในการบริการโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา ๖ ส่วนใหญ่มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบ
การจัดระบบสารสนเทศโดยเฉพาะการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศตรงตามความต้องการ
ของโรงเรียนและเป็นปัจจุบัน มีการน าข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการ
รายงานผล การก าหนดนโยบาย การประชาสัมพันธ์ และการควบคุมปัญหาที่พบในการจัดระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน ได้แก่ บุคลากรขาดความรู้ในการวิเคราะห์และประมวลผล ขาดงบประมาณ 
ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ขาดสถานที่ปฏิบัติงาน ขาดเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลไม่สามารถเก็บได้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขาดการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๖) ด้านการบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลโรงเรียน บุคลากรที่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้า
เลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บุคลลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการ
บริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลโรงเรียน ในอ าเภอเก้าเลี้ยว จึงสอดคล้องกับ  นพพงษ์ 
บุญจิตราดุล    ซึ่งให้ความหมายของค าว่า การบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลโรงเรียน 
หมายถึง การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งกับประชาชน วิธีการ
รายงานของมีแบบแผนและการกระท าที่ต่อเนื่องกันในอันที่จะสร้างหรือยังให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
ต่อกลุ่มประชาชน เพ่ือให้โรงเรียนและให้สถาบันกลุ่มชนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและให้ความ
สนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนหรือสถาบันนั้น ให้ด าเนินงานได้
ตามจุดมุ่งหมายโดยมีประชาชนเป็นแนวบรรทัดฐานส าคัญและการรายงานผลหรือการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานโรงเรียน คือ กระบวนการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง และยังสอดคล้องกับ กรมวิชาการ ซึ่งให้ความหมายของค าว่า การบริหารระบบ
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สารสนเทศเพ่ือการรายงานผลโรงเรียน หมายถึง กระบวนการในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศมี
ทั้งหมด ๕ ขั้นตอน ๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล ๒) การตรวจสอบข้อมูล ๓) การจัดกระท าข้อมูล ๔) 
การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพลินพิศ  หยาดผกา ได้ท า
การวิจัยเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา ๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษาจัดระบบสารสนเทศที่ใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
และปัญหาการจัดระบบสารสนเทศในการบริการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา ๖ ส่วนใหญ่มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบการจัดระบบสารสนเทศโดยเฉพาะการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศตรงตามความต้องการของโรงเรียนและเป็นปัจจุบัน มีการน า
ข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการรายงานผล การก าหนดนโยบาย การ
ประชาสัมพันธ์ และการควบคุมปัญหาที่พบในการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียน ได้แก่ บุคลากร
ขาดความรู้ในการวิเคราะห์และประมวลผล ขาดงบประมาณ ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
ขาดสถานที่ปฏิบัติงาน ขาดเครื่องมือในการวิเคราะห์ การเก็บรวบรวมข้อมูลไม่สามารถเก็บได้ทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขาดการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๕.๒ เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ 
 จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4 ด้าน คือ เพศ อายุ ต าแหน่งหน้าที่ 
และประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศ มีความแตกต่างกันออกไป เมื่อพิจารณา  ในแต่ละ
ปัจจัย มีประเด็นที่จะน ามาอภิปราย ดังนี้  
 เพศ ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจาก ระดับ
สภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว  ในหน้าที่
ไม่ได้จ ากัดอยู่ที่เพศ จะเป็นเพศใดก็สามารถปฏิบัติงานได้เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เกรียงไกร  จันทโรทัย ได้ท าการวิจัย เรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบ
สารสนเทศของส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ ในเขตการศึกษา ๖ พบว่า มีปัญหาการด าเนินงานระบบ
สารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณิการ์  พงศ์ผาสุก ได้ท า
การวิจัยเรื่อง “การกระบวนการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี” พบว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีกระบวนการ
จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ ๐.๐๕ และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีกระบวนการจัดท า
ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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Gwaltney ได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบของสารสนเทศเพ่ือการบริหารส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือใช้ในการบริหารและการวางแผนระยะยาวผลการศึกษาพบว่า รูปแบบสารสนเทศใน
สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย แฟ้มข้อมูล ๕ แฟ้ม คือ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนิสิตนักศึกษา ข้อมูล
ศิษย์เก่า ข้อมูลงบประมาณและอาคารสถานที่ รูปแบบสารสนเทศนี้จะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน 
ตามองค์ประกอบและระบบย่อยของสถาบัน ฉะนั้นการจัดสารสนเทศต้องพิจารณาโครงสร้างของ
สถาบัน และความต้องการสารสนเทศเฉพาะของแต่ละสถาบันด้วย 
 อายุ ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย เนื่องจากระดับสภาพ ปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ใน
อ าเภอเก้าเลี้ยว ในหน้าที่ไม่ได้จ ากัดอยู่ที่อายุ จะมีอายุเท่าใดก็สามารถปฏิบัติงานได้เหมือนกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณิการ์  พงศ์ผาสุก ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การกระบวนการจัดท า
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี” ผล
การศึกษาพบว่า ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลแตกต่างกับครูผู้สอน ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกัน มีกระบวนการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๕ และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างาน
แตกต่างกัน มีกระบวนการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 ต าแหน่งหน้าที่ ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เนื่องจาก 
ระดับสภาพปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอเก้าเลี้ยว ใน
ต าแหน่งหน้าที่ไม่ได้จ ากัดอยู่ที่ต าแหน่ง จะเป็นต าแหน่งระดับใดก็ตามสามารถปฏิบัติงานได้
เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cassidy ได้ท าการศึกษา เรื่อง ข้อมูลการตัดสินใจในการ
พัฒนาระบบการศึกษาวิเคราะห์ระบบการบริหารข้อมูลทางการศึกษา โดยการใช้คอมพิวเตอร์ที่จะ
ส่งผลให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้เป็นประโยชน์ถึงมือผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องระดับทุกผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลนั้นต้องก าหนด
เกณฑ์เพ่ือการประเมิน และการออกแบบระบบ บริหารการจัดการข้อมูลการศึกษาจึงจะสามารถ
พัฒนาระบบการศึกษาได้และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผู้บริหารทุกระดับสามารถใช้งานสารสนเทศ
ได้ทันเวลา ถูกต้องและสมบูรณ์ 
 ประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศ ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพ
ปัญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากระดับสภาพ ปัญหาในการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอ าเภอเก้าเลี้ยว ในหน้าที่ไม่ได้จ ากัดอยู่ที่ประสบการณ์ใน
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การใช้ระบบสารสนเทศ จะมีประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศเท่าใดก็สามารถปฏิบัติงานได้
เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณิการ์  พงศ์ผาสุก ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การ
กระบวนการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดเทศบาล จังหวัด
นนทบุรี” ผลการศึกษาพบว่า ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลแตกต่างกับครูผู้สอน ผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีกระบวนการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารสังกัดเทศบาล 
จังหวัดนนทบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๕ และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์
ในการท างานแตกต่างกัน มีกระบวนการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
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พระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
   The monk with development the strong 

 
พระครูอุเทศสุตาภรณ์ 

 
บทคัดย่อ 

 พระภิกษุหรือเรียกแบบชาวบ้านว่าพระสงฆ์ เป็นสถาบันส าคัญที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง
เหมาะสมสอดคล้องต่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพราะพระสงฆ์เป็นผู้อบรมให้ธรรมะ ให้ผลทั้ง
โลกิยะและโลกุตตระ จัดการศึกษาด้านปริยัติและด้านปฏิบัติแก่ประชาชนทุกคน มีส่วนใกล้ชิดกับ
สังคม ชุมชน เอ้ือประโยชน์ทางธรรม อันเป็นสาธารณะสมบัติ สงเคราะห์ชุมชนและสังคม คอย
พัฒนาสาธารณูปการ มีการร่วมมือประสานการเผยแผ่ธรรม ผูกสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมเนื่องกัน 
พระสงฆใ์นพระพุทธศาสนาตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนมรณะ ต้องเสียสละ.ดังพุทธพจน์ที่ว่า.“ถ้าเห็น
ว่าจะได้ประโยชน์สุขท่ียิ่งใหญ่เพราะสละประโยชน์สุขเล็กน้อย บุคคลควรสละประโยชน์สุขเล็กน้อย
เพ่ือเห็นแก่ประโยชน์สุขท่ียิ่งใหญ่ 

ค าส าคัญ พระสงฆ,์การพัฒนาชุมชน 
 

ABSTRACT 
 Buddhist monks or locals. It is important that institutions be involved 

correspond to the development of a strong community. Because the monks are 
trained to religion. For both worldly and Slovak Gangut basket Pariyat and practice 
management education to all citizens. The closer to the communities benefit to 
the fair. As a public treasure Community and social housing We infrastructure 
development The cooperation with the Missionary. Relates to the community and 
society as well. Buddhist monks in the entire life from birth to death. Sacrifice. As 
the Buddha said. "If that is a great benefit because taking little benefit. An individual 
should sacrifice a little for the sake of the health benefits of great joy. 

Keyword The monk , Community development. 

 
 
                                                 

วัดสุวรรณบรรพต ต าบลสุขฤทัย อ าเมืองห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 
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บทน า 
เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาชุมชนในทางโลกพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปไกลมากแล้ว โดย

เน้นในไปการพัฒนาวัตถุเป็นหลัก จึงท าให้เกิดปัญหาในสังคมมากมาย โดยเฉพาะในด้านจิตใจ 
คุณธรรม จริยธรรม ความดีต่างๆ ลดลงอย่างมาก และยังไม่มีหน่วยงานใดที่จะคิดแก้ไขในการ
พัฒนาคุณธรรมความดีของชุมชนให้เจริญควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านวัตถุให้เป็นรูปธรรม 
สามารถน ามาพัฒนาจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต และการด าเนินชีวิตของประชาชนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ดังนั้น พระสงฆ์จึงต้องมีบทบาทเป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชน โดยใช้หลักพุทธธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักของการพัฒนาจิตใจและในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาชุมชนทางโลก  โดยเฉพาะพระสงฆ์ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ไทยจะต้องมีบทบาทที่
ส าคัญในการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย เพ่ือช่วยเหลือประชาชนและสังคม ให้อยู่ดีมีสุข สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ โดยน าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญๆ น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ  สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชนได้  

ปัญหาที่ส าคัญของชุมชนในปัจจุบันที่พระสงฆ์ควรเข้าไปพัฒนาเป็นอันดับแรก คือ 
ปัญหาด้านจิตใจ เพราะประชาชนในชุมชนส่วนมากมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความทุกข์
เกี่ยวกับสภาพจิตใจเป็นส่วนใหญ่ จมปลักอยู่กับการเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ ไม่มีการพ่ึงพา
อาศัยท าร้ายร่างกายจิตใจ ลักเล็กขโมยน้อย ผิดลูกผิดเมียคนอื่น ช่อราษฎร์บังหลวง ทุจริตคอรัปชั่น 
ผิดศีลธรรมอยู่ตลอด ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมปัจจุบันที่สมควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

ปัญหาที่รองลงมา คือ ปัญหาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ถึงแม่ปัจจุบันทางรัฐบาลจะ
ด าเนินการในการพัฒนาประเทศโดยใช้แผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ในการพัฒนา
ประเทศก็ตาม แต่คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศก็ยังขาดตกบกพร่องอยู่เป็นจ านวนมาก 
ประชาชนขาดคุณภาพชีวิตที่ดี หลายๆ ที่หลายๆ แห่ง ยังขาดการพัฒนาที่ดีมีคุณภาพ  โดยเฉพาะ
ด้านปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย และอ่ืนๆ ที่รัฐบานยังเข้าไปดูแลไม่
ทั่วถึง ซึ่งในสังคมปัจจุบันยังมีอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งต้องได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างทั่วถึง เพ่ือ
ประชาชนในสังคมจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อย่างน้อยก็ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ปัญหาที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือ ปัญหาในการพัฒนาตนเองให้มี
ศักยภาพ ที่เรียกว่า ปัญญา ซ่ึงถือเป็นเรื่องส าคัญ ถ้าคนเราขาดปัญญาก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง
ของชีวิตที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น การพัฒนาปัญญา จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ส าคัญต้องได้รับการพัฒนา เช่น 
เดียวกันกับปัญหาอ่ืนๆ เพราะเมื่อมีทุกคนปัญญาแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
ด้วยตัวของตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องท่ีต้องได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกัน 
 การพัฒนาเป็นแนวคิดที่ มีรากฐานมาจากความสนใจซึ่งเกิดขึ้นจากการสังเกต
ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าสังคมและ
วัฒนธรรมของมนุษยชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยสาเหตุต่างๆหลายประการดังต่อไปนี้
คือ 
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 ๑. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) 
 ๒. การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร (Population Change) 
 ๓. การอยู่โดดเดี่ยวและการติดต่อกัน (Isolation and Contact) 
 ๔. ระดับของความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge and Technology) 
 ๕. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนเช่นการเล็งเห็นความจ าเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงหรือนโยบายของผู้น าประเทศ 
 จากปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผ่านมาเราจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมเป็นเรื่องตามธรรมชาติที่เกิดข้ึนโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลง
จึงต้องท าความเข้าใจทั้งในด้านทิศทางของการเปลี่ยนแปลง (Direction) ขนาดของการ
เปลี่ยนแปลง(Magnitude) ระยะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลง (Time) สาเหตุที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Change & Resistance to Change) 
 สิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจในเบื้องต้นคือความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมนั้นกินความครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีก้าวหน้าหรือถดถอยก็ได้แต่ที่เป็น
พ้ืนฐานแนวคิดที่ส าคัญของการพัฒนาก็คือทิศทางของการเปลี่ยนแปลง (Direction for Change) 
ในลักษณะที่ก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนเท่านั้น 
 ค าว่า “พัฒนา” เกิดขึ้นและน ามาใช้ครั้งแรกในคริสต์ศตวรรษที่  ๑๙ โดยนัก
เศรษฐศาสตร์ได้น ามาใช้เรียกการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปซึ่งเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากการใช้แรงงานคนและสัตว์มาเป็นพลังงานจากเทคโนโลยีเช่นเครื่องจักรเครื่องยนต์
ต่างๆอาชีพของคนในสังคมเปล่ียนจากเกษตรกรรมเป็นการประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมวิถี
การผลิตเปลี่ยนจากเพ่ือการยังชีพเป็นวิถีการผลิตเพ่ือการค้าที่อยู่อาศัยเปลี่ยนจากชนบทเป็นเมือง
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นหลังจากนั้นค าว่า
พัฒนาก็ได้แพร่กระจายออกไปทั่วโลกโดยความหมายกว้างๆทั่วไปแล้วหมายถึงการกระท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ๑ 
 องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการพัฒนามีอยู่สามส่วนคือผู้กระท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เจตนารมณ์อุดมการณ์วิธีการรวมทั้งกระบวนการต่างๆที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป้าหมาย
ของกระท าที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจชัดเจนในแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับการศึกษาวิชาการท่ีว่าด้วยการพัฒนา๒ 

                                                 
  ๑จิตติ  มงคลชัยอรัญญา,  การศึกษาชุมชนเพ่ือการพัฒนา , (เอกสารประกอบการเรียนภาค

วิชาการพัฒนาชุมชน), (กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า 
๒๓. 
 ๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , (กรุงเทพมหานคร : 
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๙), หน้า ๒๖. 
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 ค าถามที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนาก็คือการพัฒนาหรือการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นของสังคมนั้นแท้ท่ีจริงแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของใคร
เกิดข้ึนจากการกระท าของใครและมีจุดมุ่งหมายรวมทั้งเจตนารมณ์ที่แท้จริงอย่างไรจึงต้องการท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น 
 จากการศึกษาเชิงวาทกรรม (Discourse Studies) พบว่ามีการแอบแฝงซ่อนเร้นความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์แนวคิดทฤษฎีหลักการ
วิธีการนั่นคือการพัฒนาที่ผ่านมาในอดีตเป็นเพียงการบิดเบือนซ่อนเร้นฉันทามติเชิงวิชาการที่แท้จริง
ของพัฒนศาสตร์โดยพยายามใช้วาทกรรมครอบง าระบบความคิดรวมไปถึงการชี้น าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมเป้าหมายให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ผู้สร้างวาทกรรม
ต้องการนอกเหนือไปจากนั้นยังมีข้อคิดเห็นทางวิชาการที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าภายใต้เงื่อนไขที่บริสุทธิ์
การพัฒนาที่แท้จริงไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าหากไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงเชิงลบของ
สังคมซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในทางบวกหรือการพัฒนา 
 อย่างไรก็ตามโดยแก่นแท้แห่งศาสตร์นั้นการพัฒนา (Development) มีความหมาย
เป็นสองนัยก็คือ 
 ๑.ในความหมายอย่างแคบการพัฒนาหมายถึงการประดิษฐ์คิดค้นหรือริเริ่มท าสิ่งใหม่ๆ
ขึ้นมาและน ามาใช้เป็นครั้งแรกเช่นการคิดค้นกระแสไฟฟ้าการกระดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ๒.ในความหมายอย่างกว้างการพัฒนาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของ
ระบบต่างๆในสังคมที่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมนั้นโดยมีหลักที่ใช้ในการพิจารณาโดยมี
จุดเน้นอยู่ที่ลักษณะของการพัฒนาคือ 
  ๑) การเปลี่ยนแปลงในด้านปริมาณคุณภาพและสิ่งแวดล้อมทุกด้านให้ดีขึ้นหรือ
เหมาะสมกว่าสภาพที่เป็นอยู่เดิม 
  ๒) มีลักษณะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างมีล าดับขั้นตอนต่อเนื่องกันไป 
  ๓) มีลักษณะเป็นพลวัตรซึ่งหมายความว่าเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง 
  ๔) มีลักษณะเป็นแผนและโครงการคือเกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าจะ
เปลี่ยนแปลงใครด้านใดด้วยวิธีการใดเม่ือใดใช้งบประมาณและสิ่งสนับสนุนเท่าใดใครรับผิดชอบ 
  ๕) มีลักษณะเป็นวิชาการซึ่งหมายถึงการก าหนดขอบเขตและกลวิธีที่น ามาใช้ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายที่ก าหนดเช่นการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาชนบทการพัฒนา
อุตสาหกรรมการพัฒนาชุมชนการพัฒนาการศึกษา 
  ๖) มีลักษณะที่ให้น้ าหนักต่อการปฏิบัติการจริงที่ท าให้เกิดผลจริง 
  ๗) การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากมนุษย์โดยมนุษย์และเพ่ือมนุษย์หรือ
อาจจะเกิดขึ้นเอง 
  ๘) มีเกณฑ์หรือเครื่องชี้วัดซึ่งสามารถจะบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็น
ด้านคุณภาพปริมาณและสิ่งแวดล้อมดีข้ึนมากหรือน้อยเดียงใดในระดับใด 
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 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่าหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่
การก าหนดทิศทาง (Directed Change) หรือการเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า (Planned 
Change) การพัฒนาหมายถึงการกระท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่
ดีกว่า๓การท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุขความสะดวกสบายความกินดีอยู่ดีความ
เจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรมและจิตใจอย่างสงบสันติซึ่งขึ้นอยู่กับการได้รับปัจจัยทางวัตถุเพ่ือสนอง
ความต้องการของร่างกายทั้งยังรวมความไปถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของคุณภาพชีวิตอัน
ได้แก่การศึกษาสิ่งแวดล้อมการพักผ่อนหย่อนใจ 
 อย่างไรก็ตามได้มีการศึกษาเชิงประเมินผลการพัฒนาพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึง
ปรารถนาหลายประการนับตั้งแต่เริ่มมีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่๑ในปี
พุทธศักราช ๒๕๐๔ เป็นต้นมาได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศวิทยา (Social Ecology) 
ของสังคมไทยผลที่คาดหวังส าคัญหลายประการไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้เหตุการณ์เหล่านี้ท า
ให้นักคิดจากหลายส านักความคิดพากันหยิบยกประเด็นปัญหาต่างๆขึ้นมาถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กัน
อย่างกว้างขวางถึงความล้มเหลวเหล่านั้นพร้อมทั้งมีการเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาประเทศบาง
แนวคิดได้รับการยอมรับจากสาธารณชนและกลุ่มผู้บริหารจนน าไปสู่การก าหนดเป็นนโยบายในการ
พัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานความเชื่อในเอกลักษณ์รวมทั้งความเข้มแข็งของวัฒนธรรมบางแนวคิดชู
ประเด็นการเรียนรู้ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพของคนพร้อมทั้งการให้เหตุผลอย่างเป็นระบบ
น่าเชื่อถือและปฏิบัติตามในขณะที่นักคิดบางส านักความคิดพยายามใช้ยุทธศาสตร์ทางศาสนา  
(Religious Strategy) มาชี้น าทางออกให้แก่สังคมไทยบนพ้ืนฐานแห่งนัยยะส าคัญตลอดจนความ
โดดเด่นทางวิชาการที่ว่าความดีต้องอยู่เหนือความชั่วเสมอโดยละทิ้งเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมด้านมิติของเวลา (Time) พลังทางลบ (Negative Social Force) ที่ท าให้เกิดการต่อต้าน
เปลี่ยนแปลงอันไม่พึงปรารถนาในสังคม 

ปรัชญาอุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน 
 ความหมายของค าว่าปรัชญานั้นไม่อาจหาค านิยามที่แน่นอนตายตัวที่ใช้ได้กับทุกแห่ง
ทุกสถานการณ์ได้อย่างไรก็ตามด้วยความจ าเป็นที่ต้องมีค านิยามที่แน่นอนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่ชัดเจน
ในการศึกษาจึงควรได้มีการศึกษาถึงความหมายของค าว่าปรัชญาเป็นเบื้องแรกเพ่ือให้เห็นแนวทาง
ในการก าหนดความหมายของค าว่าปรัชญาของการพัฒนาชุมชนต่อไป 
 ค าว่าปรัชญาถ้าพิจารณาความหมายตามรูปศัพท์อาจพิจารณาได้เป็น ๒ แนวทางคือ 
 ๑.ตามรูปศัพท์ภาษาไทยนั้นค าว่าปรัชญาเป็นค าที่พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิป
พงศ์ประพันธ์ทรงบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้แทนค าว่า Philosophy ในภาษาอังกฤษเป็นศัพท์บัญญัติที่เป็นที่
นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันตามรากศัพท์ปรัชญาเป็นค าสันสกฤตมาจากค าว่าชญาแปลว่ารู้
เข้าใจเมื่อเติมอุปสรรคซึ่งแปลว่าไกลสูงสุดประเสริฐลงไปข้างหน้าจึงกลายเป็นค าว่าปรัชญาซึ่ง
อาจจะให้ความหมายได้ว่าเป็นความรอบรู้รู้กว้างขวางหรือความรู้ที่ประเสริฐความรู้ชั้นสูงก็ได้โดยนัย
                                                 

๓ สัญญา สัญญาวิวัฒน, การพัฒนาชุมชน ( กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.๒๕๔๔ ), หนา ๑๔๑. 
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นี้ความหมายของปรัชญาในศัพท์ภาษาไทยจึงเน้นไปที่ตัวความรู้หรือผู้รู้ซึ่งเป็นความรู้ที่กว้างขาง
ลึกซึ้งประเสริฐเป็นต้นซึ่งตรงกับค าว่าปัญญาในภาษาบาลี 
 ๒.ตามรูปศัพท์ในภาษาอังกฤษนั้นมีความหมายแตกต่างไปจากภาษาไทยอยู่บ้างโดยที่
ไพทากอรัส (Pythagoras) เป็นคนเริ่มใช้ค านี้โดยเรียกตัวเองว่านักปรัชญา (Philosopher) ตาม
ศัพท์เดิมของค า Philosophy นั้นมาจากภาษากรีก ๒ ค าสนธิกันคือPhilosกับ Sophia ค าว่า
Philosนั้นแปลว่ารักหรือความรัก (Love) ส่วนค าว่า Sophia นั้นหมายถึงความรู้ความปราดเปรื่อง 
(Wisdom) เมื่อรวมกันเข้าเป็น Philosophy แล้วจึงหมายถึงความรักในความรู้ความรักในความ
ปราดเปรื่อง (The Love of Wisdom) ความหมายตามรูปศัพท์ภาษาอังกฤษจึงหมายถึงคนที่ตั้งใจ
แสวงหาและอยากรู้อยากเห็นใฝ่หาความรู้อยู่เสมอไม่ใช่คนที่มีความรู้แล้วพอใจกับความรู้ที่ตนมีอยู่
แล้วนั้น 
 อย่างไรก็ตามแม้ค านิยามจะแตกต่างกันออกไปบ้างตามรูปศัพท์ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแต่สิ่งที่ร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือความรู้ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้หรือวิธีการแสวงหา
ความรู้ก็ตามปรัชญาจึงหนีไม่พ้นเรื่องความรู้ไปได้นอกจากนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายของค าว่าปรัชญาไว้
อย่างชัดเจนว่าเป็นวิชาว่าด้วย “หลักแห่งความรู้และความจริง”๔ 
 ปรัชญาประการที่หนึ่ง 
 ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ประการแรกคือความศรัทธาอย่างแรงกล้าใน
ตัวคนที่ว่า “คนเป็นทรัพยากรที่ประเสริฐมีค่าและส าคัญที่สุด” หมายถึงในทุกชุมชนนั้น
นอกเหนือไปจากทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) เช่นดินน้ าป่าไม้แร่ธาตุต่างๆแล้วยังมี
ทรัพยากรอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ซึ่งนับว่าเป็นทรัพยากรที่
สูงส่งมีค่าและส าคัญมากที่สุดในชุมชนเพราะคนรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักคิดรู้จักตัดสินใจรู้จักวางแผน
รู้จักประพฤติปฏิบัติและรู้จักพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนไปในทิศทางที่ต้องการ
ความศรัทธาในตัวคนตามปรัชญาข้อนี้มิได้จ ากัดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งแต่หมายความรวมไปถึงความ
ศรัทธาในตัวคนทุกเพศทุกวัย เช่นหญิงชายเด็กและคนชราด้วย๕ 
 การที่คนเป็นทรัพยากรที่ประเสริฐมีค่าและส าคัญที่สุดนั้นสืบเนื่องมาจากเหตุผลที่
ส าคัญสองประการประการแรกคือ “จุดเริ่มต้นของการพัฒนานั้นเริ่มที่คน” หมายความว่าการ
พัฒนาทั้งหลายในชุมชนล้วนมาจากการกระท าของคนกล่าวคือคนเป็นผู้คิดตัดสินใจวางแผนและลง
มือปฏิบัติการเองทั้งสิ้นคนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานอกจากนี้คนยังบันดาลให้สิ่งต่างๆใน
ชุมชนเกิดข้ึนหรือดับสลายได้เช่นคนสามารถสร้างหรือท าลายบ่อน้ าโรงเรียนโรงพยาบาลหรือคนด้วย
กันเองได้เป็นต้น 

                                                 
 ๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๓. 
 ๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๓. 
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 สาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือ “จุดหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนาคือการพัฒนา
คน” การพัฒนาคนหมายถึงการท าให้คนมีทั้งคุณภาพคือมีความสามารถในการท างานตามบทบาท
และหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพและมีทั้งคุณธรรมคือมีจิตใจพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวมหรือชุมชนทั้งนี้เพราะว่าคนเป็นส่วนส าคัญที่สุดในชุมชนชุมชนจะยั่งยืนถาวร
เจริญก้าวหน้าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคนในชุมชนนั้นดังนั้นจุดหมายปลายทางสูงสุดหรือผลประโยชน์
สูงสุดต่างๆของการพัฒนาจึงมุ่งไปที่การพัฒนาคนและควรเป็นคนส่วนใหญ่ในชุมชนด้วยการพัฒนา
ต่างๆที่ผ่านมาประสบกับความล้มเหลวหรือไม่ได้ผลเท่าที่ควรสาเหตุประการหนึ่งมาจากการขาด
จุดมุ่งหมายปลายทางสูงสุดที่มุ่งพัฒนาคนหรือจุดหมายปลายทางรองที่ตั้งไว้มิได้สนองหรือสดคล้อง
กันกับจุดหมายปลายทางสูงสุดนั้นเช่นหน่วยงานหน่วยใดหน่วยหนึ่งได้รับค าสั่งจากหน่วยงานใน
ระดับสูงกว่าให้มาสร้างถนนสายหนึ่งในหมู่บ้านหน่วยงานนั้นก็เร่ิมสร้างถนนโดยมิได้ให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมแม้แต่น้อยวัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางที่แท้จริงก็เพ่ือสนองความ
ต้องการของหน่วยงานที่เหนือกว่าเพ่ือให้มีผลงานปรากฏเท่านั้นประชาชนในหมู่บ้านก็มิได้เอาใจใส่
ทั้งนี้เพราะประชาชนไม่ได้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของเพราะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างถนนนั้น
ด้วยไม่นานนักถนนสายนั้นก็เสื่อมโทรมใช้การไม่ได้อันเป็นการสูญเปล่าในการพัฒนาอย่างหนึ่ง๖ 
 ฉะนั้นในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สิ่งส าคัญประการหนึ่งก็คือต้องมีความ
ศรัทธาในตัวคนอันหมายถึงการเห็นคุณค่าและความส าคัญของประชาชนในชุมชนตลอดเวลา
ตัวอย่างเช่นนักพัฒนาต้องให้ความส าคัญกับความต้องการปัญหาและผลประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลักในการด าเนินงานโดยมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต่างๆ
ทุกขั้นตอนมิใช่เพียงแต่ให้ประชาชนได้รู้ได้เห็นเท่านั้นต้องให้ประชาชนได้มีโอกาสสัมผัสของจริงด้วย
โดยต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการคิดตัดสินใจวางแผนและปฏิบัติการใน
โครงการพัฒนาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นการสร้างถนนตามตัวอย่างข้างต้นหากประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมอย่างจริงจังทุกขั้นตอนในการคิดตัดสินใจวางแผนและปฏิบัติการแล้วจริงอยู่งานอาจจะ
ด าเนินการไปอย่างล่าช้าเสียเวลาแต่ผลที่ได้รับก็คือประชาชนจะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนเป็น
เจ้าของถนนสายนั้นเพราะได้ช่วยกันสร้างมากับมือจึงเห็นคุณค่าความส าคัญเมื่อเป็นเช่นนี้ความ
ร่วมมือในการดูแลบ ารุงรักษาในเวลาต่อมาจึงไม่น่ามีปัญหามากนัก๗ 
 ปรัชญาประการนี้ เป็นปรัชญาของการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ที่ต้องตั้งอยู่บนความ
ศรัทธาในตัวคนที่ว่าคนทุกคนมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้  ถ้ามีโอกาสหรือมีการให้
โอกาสกันในเรื่องความพร้อมของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมไม่น่าจะเป็นปัญหาปัญหาจะอยู่
ที่ว่าทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะมีความพร้อมขนาดไหนในอันที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาท างาน

                                                 
 ๖กิติ  ตยัคคานนท์,เทคนิคการสร้างภาวะผู้น า,  พิมพ์ครั้งที่  ๑๐,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
เปลวอักษร, ๒๕๔๓), หน้า ๑๐. 
 ๗ชอบ เข็มกลัด, “การพัฒนาชุมชน”, วารสารสังคมศาสตร, วิทยาลยัครูเพชรบรุ,ี(๑ ตุลาคม 
๒๕๔๔), หน้า ๔. 



ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗104

พัฒนาชุมชน การพัฒนาทั้งหลายจะปราศจากผลทั้งสิ้น ถ้ามองข้ามในเรื่องการพัฒนาคนแต่ละคนให้
มีทัศนะท่ีถูกทางและมีขีดความสามารถสูงขึ้นนอกเหนือไปจากนี้ทุกขั้นตอนของการพัฒนาชุมชนนั้น
จะขาดคนมิได้นับตั้งแต่การที่คนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคนเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็งและคนเป็นจุดหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนา  ดังนั้นหัวใจของปรัชญา
ประการนี้ก็คือการเห็นว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและส าคัญที่สุด 
 ปรัชญาประการที่สอง 
 ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งประการที่สองคือความศรัทธาและเชื่อมั่นในตัว
คนที่ว่า “คนเป็นสัตว์โลกที่พัฒนาได้ดีที่สุด” (Highest potential developing animal) ปรัชญา
ประการน้ีหมายความว่าในบรรดาทรัพยากรทั้งหลายในโลกคนสามารถสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่
ชุมชนได้มากที่สุดถ้าได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องจะสามารถดึงเอาความสามารถภายในตัวคนออกมาใช้
ประโยชน์ได้และถ้ามีการเปรียบเทียบกับความสามารถในการพัฒนาของคนกับสัตว์โลกชนิดอ่ืนๆที่
พัฒนาได ้เช่น ช้างม้าลิงเป็นต้นแล้วคนจะเป็นสัตว์โลกที่พัฒนาได้ดีที่สุด 
 การที่คนเป็นสัตว์โลกที่พัฒนาได้ดีที่สุดนั้นสืบเนื่องมาจากความเชื่อว่า “ในบรรดาสัตว์
โลกทั้งหลายนั้นคนสามารถพัฒนาให้มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมให้อยู่ในตัวได้มากที่สุด” ในขณะที่
สัตว์โลกอ่ืนๆท าไม่ได้หรือท าได้ไม่ดีเท่าสาเหตุประการหนึ่งของการที่คนเป็นสัตว์โลกที่พัฒนาได้ดี
ทีสุ่ดก็เพราะลูกบาศก์เซนติเมตรลิงชิมแปนซี๔๐๔ลิงอุรังอุตัง๔๙๕และชะนี๑๒๘กะโหลกศีรษะของ
คนโดยประมาณแล้วมีความจุมากกว่าของลิงขนาดใหญ่๔เท่าตัว” (Ralph L. Beals and Harry 
Hoijer, ๑๙๖๕ : ๕๐) ยิ่งไปกว่านั้นการที่สัตว์ต่างๆเช่นช้างม้าลิงและสุนัขได้รับการฝึกหรือพัฒนาให้
ฉลาดและมีความสามารถมากข้ึนผู้ที่ท าการฝึกสัตว์เหล่านั้นก็คือคนนั่นเองนอกจากนี้คนสามารถเข้า
ร่วมในการสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ชุมชนได้ดีที่สุดตัวอย่างเช่นการสร้างถนนสายหนึ่งขึ้นใน
หมู่บ้านการที่คนเข้ามาช่วยกันคิดวางแผนตัดสินใจร่วมกันก่อสร้างตลอดจนร่วมกันฟันฝ่ าอุปสรรค
ต่างๆจนกระทั่งสร้างถนนเสร็จเช่นนี้ถือว่าคนสามารถพัฒนาให้มีคุณภาพขึ้นได้โดยคนสามารถใช้
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ท างานจนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกันคนก็
สามารถพัฒนาให้เกิดจิตส านึกในการเสียสละโดยยอมเสียสละก าลังกายความสุขส่วนตัวมาช่วยกั น
สร้างถนนด้วยความซื่อสัตย์อดทนและยอมสละก าลังเงินเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมอย่างจริงใจและ
จริงจังสิ่งเหล่านี้อาจถือได้ว่าคุณธรรมในตัวคนได้รับการพัฒนาให้เกิดข้ึนบ้างแล้ว 
 อาจกล่าวได้ว่าคนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในชุมชนใดในเมืองหรือในชนบทรวยหรือจน
การศึกษาสูงหรือต่ าจะมีพลังความสามารถในเรื่องความเป็นผู้น าความคิดริเริ่มและความคิดใหม่ๆ
ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวหลังความสามารถนี้สามารถเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆถ้ามีโอกาสได้รับการพัฒนา
โดยการกระตุ้นเตือนยั่วยุชี้แนะส่งเสริมอย่างถูกวิธีถูกทางและอย่างเหมาะสมกับผู้รับก็สามารถที่จะ
ดึงเอาพลังความสามารถนี้ออกมาใช้เพ่ือยกระดับมาตรฐานในทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของ
ตนเองและส่วนรวมได้ 
 ปรัชญาประการนี้ถูกน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนโดยนักพัฒนา
จะต้องมีความศรัทธาเป็นพื้นฐานอยู่เสมอว่าคนทุกคนนั้นพัฒนาได้คนทุกคนล้วนมีพลังความสามารถ
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อยู่ในตัวและเป็นธรรมดาที่บางคนมีพลังความสามารถที่มองเห็นหรือแสดงออกได้อย่างชัดเจน
ขณะที่บางคนพลังนั้นไม่อาจมองเห็นได้แต่ก็ไม่เป็นการล าบางจนเกินความสามารถของนักพัฒนาที่
จะพยายามดึงเอาพลังความสามารถท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมาใช้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนได้โดยอาจ
ใช้วิธีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่มและอาศัยกิจกรรมเป็น
เคร่ืองมือกระตุ้นในการดึงพลังความสามารถออกมาจากประชาชนเป็นต้น๘ เมื่อคนเป็นสัตว์โลกที่
พัฒนาได้และพัฒนาได้ดีที่สุดอีกด้วยเช่นนี้การพัฒนาความสามารถของคนนั้นจะต้องเป็นไปอย่างถูก
วิธีทั้งนี้เพราะความสามารถของคนเมื่อมีโอกาสได้พัฒนาและถูกน าออกมาใช้อาจเปรียบเสมือนพลัง
นิวเคลียร์คือมีทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์ความส าคัญจึงอยู่ที่พลังความสามารรถนั้นจะถูกน าไปใช้
ในทางสร้างสรรค์หรือทางท าลายสิ่งนี้เป็นบทบาทและหน้าที่ของนักพัฒนาที่จะต้องใช้วิธีการให้
ถูกต้องและเหมาะสมในการดึงพลังนั้นออกมาและพัฒนาพลังนั้นให้ใช้ประโยชน์แต่ในทางสร้างสรรค์
เท่านั้น 
 ปรัชญาประการที่สาม 
 ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ประการที่สามคือ “การรวมกลุ่ม” 
(Grouping) ปรัชญาประการนี้หมายถึงความเจริญก้าวหน้าของการพัฒนาชุมชนนั้นต้องอาศัยการ
รวมกลุ่มและการท างานในกลุ่มการที่จะเรียกว่ารวมกลุ่มนั้นจะต้องมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมา
รวมกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้ามาอยู่ร่วมกันอย่างชัดเจนพลังกลุ่มนี้จะดลบันดาลให้งานพัฒนา
ต่างๆบรรจุผลส าเร็จสมความมุ่งหมายได้การรวมกันเป็นกลุ่มและการท างานกับกลุ่มถือว่าเป็นหัวใจ
ของงานพัฒนาชุมชนถึงกับมีการกล่าวพันว่า “ถ้าไม่มีกลุ่มก็จะไม่มีงานพัฒนาชุมชนเกิดขึ้น” (no 
group, No C.D.) 
 การรวมกลุ่มนั้นมีได้หลายระดับนับตั้งแต่ระดับล่างสุดไปสู่สูงสุดคือกลุ่มครอบครัว
ชุมชนสังคมรัฐหรือประเทศชาติเป็นต้นโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มไม่อยู่คนเดียว
นอกจากไม่มีทางเลือกหรือจ าเป็นเท่านั้นเช่นถูกเนรเทศหรือหลบหลีกเหตุการณ์บางอย่างเป็นต้น 
 ปรัชญาประการนี้สืบเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าคนเป็นสัตว์สังคมการรวมตัวกันเป็น
กลุ่มและท างานร่วมกันจะช่วยให้คนเจริญเติบโตได้เร็วที่สุดมีนักคิดในหลายๆสาขา เช่น สาขา
การเมืองสาขาสังคมวิทยาและสาขาจิตวิทยาได้แสดงความคิดและให้เหตุผลของการที่มนุษย์มา
รวมกันเป็นกลุ่มซึ่งมีทั้งคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันแล้วแต่การมองและพิจารณาในแต่ละด้านของ
นักคิดในแต่ละสาขานั้นตัวอย่างส าคัญๆ เช่น ในสายตาของนักปรัชญาการเมืองบางท่านเห็นว่า
มนุษย์มารวมกันเป็นกลุ่มเพราะความกลัวอธิบายได้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่เห็นแก่ตัวไม่พอใจในสิ่งที่มี
อยู่มีการทะเลาะวิวาทกันท าสงครามกันและพยายามจะมีอ านาจเหนือกันและกันเช่นนี้ท าให้เ กิด
ความกลัวขึ้นมาว่าถ้าขืนปล่อยให้เป็นไปดังกล่าวนี้ความสุขหรือความปลอดภัยในชีวิตจะไม่มีจึงต้อง
มารวมกันเป็นกลุ่มนักปรัชญาที่มีความคิดเห็นในแนวนี้ก็แต่มีนักปรัชญาบางท่านกลับเห็นว่ามนุษย์

                                                 
 ๘อภิชัย พันธุเสน, พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรคตอนที่ ๓ ความหวังทางออกและทางเลือก
ใหม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง. ๒๕๓๙),หนา ๒๐๕ – ๒๐๖. 
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โดยธรรมชาติแล้วความสงบเป็นสัตว์โลกที่ดีเป็นส่วนมากแต่ก็ยังมีมนุษย์บางคนที่ประพฤติตัวให้เป็น
ที่เดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินดินแดนจึงท าให้มนุษย์ต้องมารวมกันเป็นกลุ่มเพ่ือ
จะได้มีการออกกฎเกณฑ์กติกามาควบคุมให้มนุษย์อยู่ในกรอบอยู่ในวินัยและมีบทลงโทษส าหรับผู้ที่
ฝ่าฝืนด้วยอันท าให้เกิดความเชื่อประการหนึ่งที่เรียกว่า “ถ้าไม่มีกลุ่มก็จะไม่มีกฎหมาย” (no group, 
no law) กล่าวคือการที่มนุษย์มารวมกันอยู่ในกลุ่มจะท าให้ออกกฎหมายมาควบคุมกันได้ง่ายขึ้นนัก
ปรัชญาในกลุ่มนี้ส าหรับในสายตาของนักสังคมวิทยาบางท่านเห็นว่าทั้งความกลัวและการมา
รวมกลุ่มเพ่ือที่จะได้มีกฎหมายมาควบคุมดังกล่าวเท่านั้นมิใช่สาเหตุที่มนุษย์มารวมกันอย่างแท้จริง
แต่มนุษย์มารวมกลุ่มกันเพราะแรงกระตุ้นภายในบางส่วนจากธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องพ่ึงพา
อาศัยคนอ่ืนมาตั้งแต่เกิดอันเป็นแนวความคิดของแต่ในสายตาของนักสังคมวิทยาบางท่านกลับเห็น
ว่าวัฒนธรรมมีอิทธิพลอย่างมากที่ท าให้มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนั่นก็คือเป็นวัฒนธรรมของ
มนุษย์อย่างหนึ่งที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกันและต้องรวมอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มการให้ความส าคัญแก่วัฒนธรรม
นี้เป็นแนวความคิดของนักจิตวิทยาบางท่านมีความเห็นว่ามนุษย์รวมกันเป็นกลุ่มเกิดจากสัญชาติ
ญาณและแรงผลักดันที่จะต้องสืบพันธุ์แสวงหาและสร้างสรรค์บางท่านมีความเห็นว่ามนุษย์อยู่
รวมกลุ่มกันเพราะสัญชาตญาณและการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เองแต่ส าหรับเชื่อว่ามนุษย์มีความ
พึงพอใจที่จะอยู่เป็นกลุ่มมากกว่าการอยู่อย่างโดดเดี่ยวและถือเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วที่
รวมกันอยู่เป็นเผ่า๙ 
 ปรัชญาประการที่สี ่
 ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ประการที่สี่คือ “ความยุติธรรม” (Justice) 
หมายถึงความศรัทธาในเรื่องความยุติธรรมของสังคม (Social justice) ความศรัทธาที่ว่าคนทุกคน
ปรารถนาที่จะมีชีวิตร่วมอยู่ในสังคมด้วยความสุขกายสบายใจ (Social satisfaction) และเป็นที่
ยอมรับของสังคม (Social acceptability) ความยุติธรรมในที่นี้หมายถึงความยุติธรรมภายใต้
กฎหมายอันอธิบายได้ว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายฐานันดร
ศักดิ์โดยก าเนิดก็ดีโดยแต่งตั้งก็ดีโดยประการอ่ืนใดก็ดีไม่กระท าให้เกิดเอกสิทธิ์แต่อย่างใดนอกจากนี้
คนทุกคนไม่ว่าเหล่าก าเนิดหรือศาสนาใดย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งกฎหมายเสมอกันเป็นต้น 
 ปรัชญาประการนี้สืบเนื่องมาจากความเชื่อสองประการประการแรกคือ “คนทุกคนมี
ความส าคัญเท่าเทียมกันถึงแม้ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันจึงมีสิทธิพึงได้รับการปฏิบัติ
ด้วยความยุติธรรมอย่างมีเกียรติในฐานะที่เป็นปุถุชนคนหนึ่ง” และอีกประการหนึ่งที่ว่า “ความ
ยุติธรรมเป็นสิทธิของคนอย่างหนึ่งและเป็นสิทธิธรรมชาติ (Natural right)” ซึ่งติดอยู่กับตัวคนและ
ไม่ว่าจะใช้กฎหมายใดๆมากล่าวอ้างก็ไม่สามารถแยกสิทธิประการนี้ออกจากตัวคนได้  (inalienable 
right) สิทธินี้เป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่แสดงถึงความเป็นคน 

                                                 
๙พิภพ กาญจนะ,คู่มือการบริหารและการจัดการวัดฉบับย่อ,  (กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๔๒), 

หน้า ๗๖. 
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 การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ต้องส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญาประการนี้ด้วยเหตุที่ว่า
การพัฒนาชุมชนเป็นงานที่มุ่งก่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในชุมชนโดยต้องการให้ประชาชนทุกคนใน
ชุมชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่การศึกษาและมีความเท่าเทียมกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้และยังช่วยให้
ประชาชนทุกคนมีสิทธิและมีความเสมอภาคในการมีโอกาสที่จะมุ่งกระท าการใดๆเท่าเทียมกันทุก
คนมีสิทธิที่จะมีโอกาสเจริญก้าวหน้ามีโอกาสที่จะแสดงความรู้ความสามารถอย่างเสมอภาคกันโดย
กระบวนการพัฒนาชุมชนนั้นได้เปิดโอกาสกว้างให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนอย่างเท่าเทียมกันเสมอมิได้มุ่งจ ากัดเฉพาะคนรวยหรือเพศชายเท่านั้น
นอกจากน้ีผลที่ได้รับจากการพัฒนานั้นจะต้องเป็นประโยชน์ตอบสนองต่อประชาชนส่วนรวมมิใช่
เพ่ือคนส่วนน้อย๑๐ 
 ปรัชญาประการที่ห้า 
 ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ประการที่ห้าคือ “การศึกษา” (Education) 
การพัฒนาต่างๆจะเจริญก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพการศึกษานับว่ามีส่วนช่วยส่งเสริมอยู่มาก
การศึกษาหรือกระบวนการให้การศึกษา (Educational Process) จะช่วยดึงพลังความสามารถของ
คนซึ่งซ่อนเร้นอยู่ภายในให้ออกมาจะน าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนส่วนรวมได้ทั้งยังช่วยยก
มาตรฐานและส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนให้สูงขึ้นอีกด้วยการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนา
อย่างมากถ้าสมาชิกในชุมชนมีการศึกษาโดยเฉลี่ยสูงแล้วการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นย่อมมีมาก
เพราะการถ่ายทอดวิชาความรู้และการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆย่อมมีมากและง่ายกว่าในชุมชนที่
สมาชิกในชุมชนยังไม่มีการศึกษาหรือโดยเฉลี่ยแล้วการศึกษาอยู่ในขั้นต่ าการศึกษาจึงเป็น
กระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในพฤติกรรมของมนุษย์นั่นคือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ความรอบรูท้ัศนคติทักษะและมูลเหตุจูงใจในสิ่งที่เขาท าอยู่ 
 ปรัชญาประการนี้สืบเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่า “คนแต่ละคนถ้าให้โอกาสแล้วย่อมมี
ความสามารถที่จะเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลงความประพฤติและพัฒนาขีด
ความสามารถให้รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมสูงขึ้นได้” สรุปก็คือคนนั้นสั่งสอนได้และการศึกษา
จะช่วยให้คนได้มีความรู้ความคิดรู้จักใช้สมองเพ่ือประโยชน์ของตนเองและส่วนรวม 
 ในประเทศที่ก าลังพัฒนาโดยทั่วไปจะเผชิญอยู่กับปัญหาหลักที่เหมือนๆกันคือปัญหา
ความไม่รู้ปัญหาความยากจนปัญหาเฉื่อยชาเฉยเมยและปัญหาความเจ็บป่วยของประชาชนปัญหา
เหล่านี้เรียกว่า “วัฏจักรแห่งความชั่วร้าย” ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศใน
การที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการนั้นจ าเป็นจะต้องตระหนัก
ถึงความสัมพันธ์ของปัญหาทั้ง ๔ ประการว่าสามารถส่งผลกระทบซึ่งกันและกันได้อย่างไรและถ้าจะ
หาทางแก้ไขแล้วจะต้องพิจารณาว่าปัญหาใดควรได้รับการแก้ไขก่อนเป็นพ้ืนฐานเพ่ือจะได้น าไปสู่

                                                 
 ๑๐ทองคูณ หงษ์พันธ์, แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพ
พิมพ์, ๒๕๔๑), หน้า ๓๑. 
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การแก้ไขปัญหาที่เหลือต่อไปถ้าพิจารณากันโดยหลักการแล้วจะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถแก้ไขความ
ยากจนปัญหาความเจ็บป่วยหรือปัญหาความเฉยเมยเฉื่อยชาได้ ถ้าหากประชาชนยังอยู่ในภาวะของ
ความไม่รู้หรือขาดการศึกษาดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การศึกษาแก่ประชาชนเพราะ
การศึกษานั้นมุ่งที่จะพัฒนาคนทั้งในด้านสมองความคิดจิตใจและการกระท าซึ่งจะออกมาในรูปของ
การฝึกฝนจนเกิดความช านาญและสร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆท าให้ผู้ได้รับการศึกษาได้พัฒนา
ความคิดความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป 
 ปรัชญาประการที่หก 
 ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ประการที่หกคือ “หลักประชาธิปไตย” 
(Democracy) หมายถึงความศรัทธาในการพัฒนาตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยและมี
ความเชื่อว่าคนทุคนย่อมมีสิทธิและสามารถที่จะก าหนดวิธีการด ารงชีวิตของตนเองไปในทิศทางที่ตน
ต้องการด้วยความสมัครใจโดยทั่วไปแล้วหลักประชาธิปไตยจะเป็นเรื่องที่เน้นถึงเรื่องความยุติธรรม  
(justice) การมีเหตุผล (reason) การมีเมตตาธรรม (compassion) การมีศรัทธาในตัวมนุษยชาติ 
(faith in man) และการเคารพในเกียรติภูมิแห่งมนุษยชน (human dignity) นอกจากนี้
องค์ประกอบของหลักประชาธิปไตยที่ส าคัญๆก็คือการเลือกตั้งการปกครองโดยเสียงข้างมากสิทธิ
เสรีภาพและความเสมอภาค 
 ปรัชญานี้มีรากฐานมาจากความเชื่อประการแรกที่ว่า “การพัฒนาตามแนวทางของ
ระบอบประชาธิปไตยสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับคนชุมชนและประเทศชาติได้มากกว่า
การพัฒนาตามแนวทางของรบอบอ่ืน” เช่นระบอบคอมมิวนิสต์ในขณะที่การพัฒนาตามแนวทางของ
ระบอบคอมมิวนิสต์นั้นเป็นแนวทางที่แฝงไปด้วยการบังคับมากกว่าการสมัครใจสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนถูกจ ากัดถูกลิรอนมากกว่าการพัฒนาตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้ยัง
มีรากฐานมาจากความเชื่ออีกประการหนึ่งก็คือ “คนทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกหรือก าหนดวิถีการ
ด ารงชีวิตไปในทิศทางที่ตนเองต้องการได้” กล่าวคือคนทุกคนมีพลังความสามารถที่จะสร้างสรรค์
ความเจริญให้แก่ตนเองและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ไปในทิศทางที่ชุมชนต้องการโดยแต่ละคนย่อมรู้ดีว่า
ชุมชนของตนมีความต้องการอะไรรู้วิธีที่จะสนองความต้องการของชุมชน  แม้ว่าความรู้ของตนจะ
น้อยเพียงใดหรือวิธีการจะดูล้าสมัยในสายตาของบุคคลภายนอกก็ตามแต่วิธีการนั้นๆก็จะสร้าง
ความสุขและความพอใจแก่พวกเขาได้ 
 สรุปได้ว่า ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ต้องตั้งอยู่บนความศรัทธาในตัวคน
ที่ว่าคนทุกคนมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ ถ้ามีโอกาสหรือมีการให้โอกาสกันในเรื่อง
ความพร้อมของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมไม่น่าจะเป็นปัญหาปัญหาจะอยู่ที่ว่าทุกๆฝ่ายที่
เกี่ยวข้องจะมีความพร้อมขนาดไหนในอันที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาท างานพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาทั้งหลายจะปราศจากผลทั้งสิ้น ถ้ามองข้ามในเรื่องการพัฒนาคนแต่ละคนให้มีทัศนะที่ถูก
ทางและมีขีดความสามารถสูงขึ้นนอกเหนือไปจากนี้ทุกขั้นตอนของการพัฒนาชุมชนนั้นจะขาดคน
มิได้นับตั้งแต่การที่คนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคนเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็งและคนเป็นจุดหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนา ดังนั้นหัวใจของปรัชญาก็คือการเห็นว่า
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คนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและการพัฒนาประเทศรวมทั้ง
สันติสุขอันยั่งยืนอย่างแท้จริงของสังคมนั้นนอกเหนือไปจากการขึ้นอยู่กับทุกบริบทที่ประกอบขึ้นมา
เป็นระบบสังคมแล้วยังควรต้องเน้นการขึ้นอยู่กับความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในหลักพุทธธรรมรอบด้าน
เพ่ือเป็นองค์ความรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาทุกระบบของสังคมรวมทั้งระบบปฏิบัติการผู้น าและศักยภาพ
ของผู้น าตลอดจนภาวะความเป็นผู้น าของผู้น าทุกด้านของสังคมนั้นอีกด้วย ความพิการของศาสตร์
แห่งการพัฒนารวมทั้งข้อผิดพลาดมักจะปรากฏให้เห็นเมื่อมักจะปรากฏว่าผู้ที่สถาปนาตนเองว่าเป็น
ผู้ถ่ายทอดวิชาการแห่งการพัฒนานั้นแท้ที่จริงแล้วมีความอปกติหรือพิการทางด้านศีลธรรมและวุฒิ
ภาวะแห่งองค์ความรู้พ้ืนฐานหลายด้าน 
 หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนา 
 พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเป็นระบบศึกษา ๓ ประการ เรียกว่า ไตรสิกขา คืออธิ 
สีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา๑๑ ที่เรียกสั้นๆ ว่า ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งเป็นการ
ฝึกหัดอบรม เพ่ือพัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจ และปัญญา ไตรสิกขานี้เป็นการศึกษาที่
ครอบคลุมการด าเนินชีวิตทุกด้านและทุกวัยอีกทั้งความง่ายยากตั้งแต่เรื่องเบื้องต้นทั้งของเด็กและ
ผู้ใหญ่จนถึงเรื่องที่ละเอียดและซับซ้อนที่ยากจะหาองค์ความรู้อ่ืนใดมาเทียบได้ 
 พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการรู้แจ้งทั้งทางหลักธรรมและการปฏิบัติธ รรมซึ่ง
ประกอบด้วย การเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตน หลักสิกขาหรือการศึกษาของศาสนาพุทธ เป็นหลักที่
บอกว่ามนุษย์จะต้องแก้ไขพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และจะต้องพัฒนาตลอดเวลา โดยไม่ประมาท 
ดังนั้นมนุษย์เราจะต้องถือหลักการไว้ก่อนว่า 
 หนึ่ง สิกขา คือการศึกษา ต้องฝึกฝนพัฒนาแก้ไขปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
 สอง ต้องไม่ประมาท คือหยุดไม่ได้ ต้องเดินหน้าจนกว่าจะถึงจุดหมาย 
 หลักพุทธศาสนาคือไตรสิกขาท าให้คนศึกษา ฝึกฝน เรียนรู้ พัฒนาตนอยู่เสมอ มุ่งไป
ข้างหน้าเท่านั้น และอัปปมาทะ คือ ความไม่ประมาทก็คอยปลุกเร้าไม่ให้หยุด คือ หยุดไม่ได้เลย 
หยุดเมื่อไรเป็นการประมาททันทีการพัฒนาคนตามหลักพุทธศาสนาจึงเป็นทั้งการพัฒนามนุษย์โดย
เน้นการสร้างเสริมคุณภาพของคนที่จะมาเป็นส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของยุคสมัยและเป็นการ
พัฒนาคนที่สอดคล้องกับจุดหมายระยะยาวแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วย ไม่ใช่เป็นเพียงการ
พัฒนามนุษย์เพ่ือมาสนองความต้องการด้านทรัพยากรคนเฉพาะกาล เฉพาะกรณี ปัจจุบันเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วกันว่า คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งขององค์กร เพราะคนเป็น
ทรัพยากรส าคัญที่จะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ ในองค์กร และทรัพยากรนี้ยัง
สามารถพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้นได้อีกด้วย ดังนั้นในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร จึงไม่
เพียงแต่ให้ความส าคัญกับขั้นตอนในการสรรหา การคัดเลือกเท่านั้น แต่ต้องให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย 

                                                 
 ๑๑องฺ.ติก., (ไทย), ๒๐/๘๗/๓๑๒, ๒๐/๙๐/๓๑๘,ขุ.ม., (ไทย), ๒๙/๑๐/๔๘-๔๙. 
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 ค าว่า  ไตรสิกขา  มีรากศัพท์มาจากค าสองค า คือ ๑) ไตร หรือ ตรี เป็นภาษา
สันสกฤตตรงกับภาษาบาลีว่า ติ แปลว่า สาม และ  ๒) ค าว่า สิกฺขา เป็นภาษาบาลี ตรงกับภาษา
สันสกฤตว่า ศิกฺษา หมายถึง  การศึกษา  การปฏิบัติ  และการอบรมความประพฤติให้บริสุทธิ์๑๒ 
 ส่วนค าว่า ติ หรือ ไตร นั้น หมายถึง องค์ประกอบ ๓ ประการ คือ อธิศีลสิกขา, อธิจิต
สิกขา, อธิปัญญาสิกขา หรือ  ศีล  สมาธิและปัญญา โดยมีความหมายตามพระไตรปิฎกดังนี้ 
 ๑)อธิศีลสิกขา (สิกขาคือศีลอันยิ่ง) หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทางความ
ประพฤติอย่างสูง ดังค าอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส คัมภีร์มหานีทเทส ว่า  
 อธิศีลสิกขาเป็นอย่างไร คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล ส ารวมด้วยความสังวร
ในพระปาติโมกข์ สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาใน
สิกขาบททั้งหลายอยู่คือ สีลขันธ์เล็ก สีลขันธ์ใหญ่ ศีลเป็นที่พึง เป็นเบื้องต้น เป็นความประพฤติ เป็น
ความส ารวม เป็นความระวัง เป็นหัวหน้า เป็นประธานเพ่ือความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นกุศล นี้ชื่อ
ว่า อธิศีลสิกขา๑๓ 
 ศีล คือการฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรมหมายถึงการพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจา
ให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมีผลดีสิ่งแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์มี  ๒ ประเภท
คือสิ่งแวดล้อมทางสังคมได้แก่เพ่ือนมนุษย์ (ในความหมายเดิมทางพระพุทธศาสนารวมทั้งสัตว์อ่ืน
ทั้งหลายทั้งปวงด้วย) โดยการฝึกอบรมศีลนั้น มุ่งเน้นที่การส ารวมเพ่ือให้เกิดความบริสุทธิ์ในการ
กระท าเป็นเกราะกั้นกิเลสทั้งหลายที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน และการเบียดเบียน ดังที่แสดงใน
มาติกากถา คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า  “เนกขัมมะ ชื่อว่า  สีลวิสุทธิ  เพราะมีความหมายว่า  กั้น
กามฉันทะ...ความส ารวม ชื่อว่า อธิศีลสิกขา... อพยาบาทชื่ว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า กั้น
พยาบาท...อรหัตตมรรค ชื่อว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า กั้นกิเลสทั้งปวง”๑๔ 
 ๒)อธิจิตสิกขา  (สิกขาคือจิตอันยิ่ง)  หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมจิตเพ่ือให้เกิด
คุณธรรมเช่นสมาธิอย่างสูงการสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายดังค าอธิบาย ในคุหัฏฐกสุตตนิ
เทส คัมภีร์มหานิทเทส ว่า  
 อธิจิตสิกขา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย
บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจาร สงบระงับไปแล้ว  
บรรลุติยฌาน  มีความผ่องใสในภายใน  มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น  ไม่มีวิตก  ไม่มีวิจาร  มีแต่ปีติ
และสุขท่ีเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไป  มีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย 
บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้
แล้ว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์  ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขาอยู่นี้ ชื่อว่า  อธิจิตสิกขา๑๕ 
                                                 
 ๑๒องฺ.ติก., (ไทย), ๒๐/๙๑/๓๒๐. 
 ๑๓ขุ.ม., (ไทย), ๒๙/๑๐/๔๘. 
 ๑๔ขุ.ป., (ไทย), ๓๑/๔๐/๖๐๖. 
 ๑๕ขุ.ม., (ไทย), ๒๙/๑๐/๔๙. 
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 สมาธิ หมายถึงการฝึกพัฒนาในด้านจิตใจมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะจิตใจเป็นฐาน
ของพฤติกรรมเนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนาและเป็นไปตาม
เจตจ านงและแรงจูงใจที่อยู่เบื้อหลังถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้วก็จะควบคุมดูแลและน า
พฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วยแม้ความสุขความทุกข์ในที่สุดก็อยู่ที่ใจยิ่งกว่านั้นปัญญาจะเจริญงอก
งามได้ต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งสู้ปัญหาเอาใจใส่มีความเพียรพยายามที่จะคิดค้นไม่ท้อถอยยิ่งเรื่องที่
คิดหรือพิจารณานั้นยากหรือละเอียดลึกซึ้งก็ยิ่งต้องมีจิตใจที่สงบแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านไม่พลุ่งพล่าน
กระวนกระวายคือต้องมีสมาธิจึงจะคิดได้ชัดเจนเจาะลึกทะลุได้และมองเห็นทั่วตลอดจิตที่ฝึกดีแล้ว
จึงเป็นฐานที่จะให้ปัญญาท างานและพัฒนาอย่างได้ผล โดยการฝึกอบรมจิตนั้น มุ่งเน้นที่ความตั้งมั่น
แห่งจิต, การท าใจให้สงบแนวแน่เพ่ือให้จิตบริสุทธิ์ ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นกลาง  ปราศจากอคติ ดังที่แสดง
ในมาติกากถา คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า “ชื่อว่าจิตตวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า ไม่ฟุ้งซ่าน. . . 
ความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่า อธิจิตตสิกขา”๑๖ 
 ๓) อธิปัญญาสิกขา (สิกขาคือปัญญาอันยิ่ง) หมายถึง  ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรม
ปัญญาเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง  การรู้ชัดตามความเป็นจริงในอริยสัจ ๔  เป็นล าดับไป  จนท า
ให้แจ้งทั้งเจโตวิมุติ  และปัญญาวิมุติ  สามารถท าลายอาสวะกิเลสให้หมดไป  ดังค าอธิบายในคุ
หัฏฐกสุตตนิเทส   คัมภีร์มหานิทเทส ว่า 
 อธิปัญญาสิกขา เป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วย
ปัญญาอันประเสริฐหยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ
เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า“นี้ทุกข์”...“นี้ทุกข์สมุทัย (เหตุเกิดทุกข์)”...“นี้ทุกข์นิโรธ (ความดับ
ทุกข์ )”... “นี้ทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติเครื่องด าเนินไปสูความดับทุกข์)” เธอรู้ตามความ
เป็นจริงว่า “เหล่านี้อาสวะ” ... “นี้อาสวสมุทัย”... “นี้อาสวนิโรธ”... “นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” 
นี้ชื่อว่า อธิปัญญสิกขา๑๗ 
 ปัญญาหมายถึงการพัฒนาปัญญาซึ่งมีความส าคัญสูงสุดเพราะปัญญาเป็นตัวน าทาง
และควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดคนเราจะมีพฤติกรรมอะไรอย่างไรและแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญา
ชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใดและปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจให้ทางออกแก่จิตใจเช่นเมื่อจิตใจอึดอัด
มีปัญหาติดตันอยู่พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไรจิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้การพัฒนาปัญญาเป็นเรื่อง
กว้างขวางแยกออกไปได้หลายด้านและมีหลายขั้นหลายระดับเช่น 
  ก.เป็นปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จความรู้
ความเข้าใจในข้อมูลร่วมทั้งศิลปวิทยาการต่างๆเข้าถึงเนื้อหาความหมายถูกต้องชัดเจนการเรียนรู้ 
อย่างถูกต้องตามเป็นจริงโยงเข้ามาประสานเป็นภาพองค์รวมทั้งชัดเจนหรือโยงออกไปสู่ความหยั่ งรู้
หยั่งเห็นใหม่ๆได้ 

                                                 
 ๑๖ขุ.ป., (ไทย), ๓๐/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 
 ๑๗ขุ.ม., (ไทย), ๒๙/๑๐/๔๙. 
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  ข.ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามความรู้ เข้าใจในระบบ
ความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายที่อิงอาศัยสืบเนื่องส่งผลต่อกันตามเหตุปัจจัย 
  ค. ปัญญาที่ช่วยให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงามความเข้าใจเข้าถึงเท่าทัน
ความจริงของสังขารคือโลกและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นไป ตามกฎธรรมดาของธรรมชาติจนสามารถ
วางใจถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายท าจิตใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์ โดยการฝึกอบรมปัญญานั้น 
มุ่งเน้นที่การรู้และเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเพ่ือ ให้เกิดคามเห็นที่บริสุทธิ์  จึงจะสามารถ
ท าลายกิเลสได้  ดังแสดงในมาติกากถา  คัมภีปฏิสัมภิทามรรคว่า  “ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ” เพราะมี
ความหมายว่าเห็น...ความเห็นชื่อว่าอธิปัญญาสิกขา๑๘ 
 การฝึกอบรมไตรสิกขาทั้ง ๓ ด้านนั้นเป็นกระบวนการที่ส าคัญ ในการพัฒนามนุษย์คือ
การจัดต้ังระบบระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ซึ่งเนื้อหา
สาระที่ส าคัญของไตรสิกขานั้นได้สอดแทรกอยู่ในหลักธรรมต่างๆ เช่น สอดแทรกอยู่ในหลัก
โอวาทปาติโมกข์ด้วย จึงมีวัตถุประสงค์โดยรวมเพ่ือการท าลายกิเลสอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของ
บุคคล ดังปรากฏในอนุพุทธสูตร ว่าด้วยการตรัสรู้ธรรมเป็นเหตุสิ้นภพว่า  
 ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดธรรม ๔ ประการ เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยว
เร่ร่อนไปตลอดกาลยาวนานอย่างนี้ ธรรม ๔  ประการ  อะไรบ้าง คือ อริยศีล อริยสมาธิ อริยปัญญา 
และอริยวิมุตติเราถอนภวตัณหาได้แล้ว ภวเนตติสิ้นไปแล้ว  ธรรมเหล่านี้คือ ศีล  สมาธิ  ปัญญาและ
วิมุตติอันยอดเยี่ยมพระโคดมผู้มียศได้ตรัสรู้แล้ว ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกธรรมแก่ภิกษุ
ทั้งหลาย เพ่ือความรู้ยิ่ง๑๙ 
 ความส าคัญของไตรสิกขาที่น ามาแสดงข้างต้นนั้นเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ไตรสิกขา เป็น
หลักค าสอนทางพุทธศาสนาที่พุทธสาสนิกทุกคนควรน ามาปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่ดีงาม 
เพ่ือจัดปรับเตรียมสภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลักษณะแห่งความสัมพันธ์ต่างๆ ให้อยู่ใน
ภาวะที่เหมาะสมและพร้อมที่จะเป็นอยู่ปฏิบัติกิจและด าเนินการต่างๆ เพ่ือก้าวหน้าไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ได้ผลดีที่สุด สู่จุดหมายของชีวิตของบุคคล  ขององค์กร ของชุมชน
ตลอดจนสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 สรุปได้ว่า พระพุทธศาสนาให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา กล่าวคือ มนุษย์ต้อง
เป็นผู้กระท าด้วยการฝึกฝนอบรมให้เกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งได้แก่คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทาง
จิต และทางปัญญาที่ส่งผลไปสู่ภายนอกตน เป็นความสัมพันธ์กับมนุษย์และวัตถุ ซึ่งแสดงออกผ่าน
พฤติกรรมทางกายและวาจา มนุษย์ทุกคนที่เกิดมา จ าเป็นต้องมีกรอบหรือมีเส้นทางที่เราต้องเดิน
ตาม สิ่งที่มนุษย์จะต้องมีหรือต้องปฏิบัติตาม ก็ได้แก่ หลักไตรสิกขา เพราะค าว่า สิกขา เป็นสิ่งที่
มนุษย์หรือชาวพุทธเราต้องศึกษาและเรียนรู้ เมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนาตามหลักของไตรสิกขาแล้ว

                                                 
 ๑๘ขุ.ป., (ไทย), ๓๑/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 
 ๑๙องฺ.จตุกฺก., (ไทย), ๒๑/๑/๑-๒. 
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ย่อมจะน าพาชีวิตและร่วมน าสังคมประเทศชาติ ไปสู่ความดีงามเข้มแข็งและเกิดความสุขความเจริญ
มั่นคงตลอดไป 
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หลักธรรมน ำประสิทธิภำพกำรบริหำรองค์กรในบริษัทฯ ได้จริงหรือ  
Principles to The Management of The Organization Company Or 

                                            ประจักษ์  ขุราษี 
 

บทคัดย่อ  
 

 ผู้บริหารบริษัทฯใดๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทฯที่มีขนาดใหญ่ หรือ เป็นบริษัทฯที่มีขนาดเล็กก็
ตามผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา จะต้องมีหลักธรรมในการบริหารงานต่อองค์กรในบริษัทฯนั้นๆ 
โดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีจะต้องมีความปรารถนาดีต่อองค์กร และ “บุคลากร”ในบริษัทฯ ท าให้
บุคลากรในบริษัทฯ มีความสุขเกิดขึ้นได้ทั้งทางกายและทางจิตใจ มีความกรุณาต่อ “บุคลากร” ด้วย
การไม่ท าให้ “บุคลากร” ต้องล าบากใจหรือมีความทุกข์ใจกับการที่จะต้องท างานร่วมกับ 
“ผู้บริหาร” ที่ไม่มีความกรุณาต่อ “บุคลากร”ประการส าคัญในการสั่งงานทุกเรื่อง “ผู้บริหาร” 
จะต้องค านึงถึงความถูกต้องและถูกตามท านองคลองธรรมด้วย ไม่ใช่ว่าได้แต่สั่งโดยไม่ค านึงถึงความ
ถูกต้อง ตามธรรมนองคลอง และกฎ ระเบียบที่ได้วางเอาไว้ “ผู้บริหาร” ต้องค านึงถึง “บุคลากร” 
คือ ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามค าสั่ง จะสั่งให้ท าการสิ่งใดๆก็ได้ตามใจชอบไม่ว่าสิ่งนั้น
จะชอบด้วยหลักธรรม หรือ กฎ ระเบียบ ที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ก็ตาม เพ่ือที่จะได้ชื่อว่าตนเป็น 
“ผู้บริหาร” หาก”ผู้บริหาร”ไม่มีธรรมะอยู่ในหัวใจแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือ จะท าให้การบริหารองค์กร
หรือท าให้บริษัทฯเกิดการล่มสลายได้อย่างแน่นอน การมีธรรมะของ “ผู้บริหาร”ก็จะต้องดูแลทุกข์ 
และสุข ของ”บุคลากร”ให้มีความสุข ฉะนั้น “ผู้บริหาร”จึงต้องมีหลักพรหมวิหาร ๔ เป็นธรรมะ
ประจ าใจด้วยเช่นกัน ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่า บริษัทฯใหญ่ๆในประเทศมีความเข้มแข็งมาก ก็
เพราะว่า”ผู้บริหาร” มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล กอปรกับได้น าหลักธรรมะมาปลูกฝังให้กับองค์กร 
และ”บุคลากร”ให้มีส่วนร่วมกับบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้มีการศึกษาอบรม ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้ มีความสามารถ มีความคิดในการริเริ่ม และสร้างสรรค์ เพ่ือจะได้น าความรู้ความสามารถไป
ปฏิบัติงานกับบริษัทฯให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและสามารถพัฒนาตนเองในชีวิตประจ าวัน อีกต่อไป 
ค ำส ำคัญ: การบริหารองค์กร 
 

 

ABSTRACT 
 Management company, any company, whether large or small company or 
an executive or supervisor. Must have principles in the management of the 
organization of the company itself. Especially good executive must have a strong 
desire for organization and "personnel" in the company. Making personnel in the 
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Company Happy occur both physically and mentally. Be kind to "personnel" by not 
making the "personnel" to embarrassment or distress to the need to work with 
"executive" no mercy. "Personnel" reasons in order for all the "executive" must take 
into account the correct and sanctioned it. That statement, however, regardless of 
accuracy. By Dharma related canals and regulations have placed "executive" have 
regard to "personnel" is subordinate. Who will follow orders. Be ordered to make 
any thing you like, no matter what it would be like with the principles or rules that 
are laid or not. In order to be called their "executive" if "executive" no religion in the 
heart, then what was. Make the management of the organization or the company 
took the fall for sure. The Dharma "Management" will take care of the suffering and 
joy of "personnel" is so happy "executive" must have four main virtues is the 
Dharma of mind as well. Today, we see that The company's other big countries 
have strengthened considerably. Because "executives" have far-reaching vision. 
Moreover, the major seminary has led to instill the organization. And "personnel" to 
engage with the company. The opportunity for an education. Encourage 
knowledgeable staff are able to have an idea of the initiative. and creative To be 
able to work with the company to achieve prosperity and development on a daily 
basis anymore. 
Keywords: Management of The Organization 
 
 
บทน ำ 
 การบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้องค์กรมีการพัฒนาและบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ องค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งส่วนหนึ่งคือ บุคลากรที่ แสดงพฤติกรรมในการที่จะน า
องค์กรไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยเฉพาะผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา จะต้องใช้หลักธรรมในการ
ปกครองต่อ บุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชา๑ คือการใช้อ านาจอธิปไตยตามกฎหมาย และกฎ 
ระเบียบข้อบังคับที่ได้วางเอาไว้ ในการบริหารจัดการ ในการบริหารหรือการปกครองนั้นมีหลาย
รูปแบบด้วยกัน คือ การปกครองแบบประชาธิปไตย และการปกครองแบบเผด็จการ ผู้บริหาร จึงมี
หน้าที่ส าคัญในการรวมพลังทั้งหลาย เพ่ือพาหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย๒ 

                                                        
 ๑ ทับทิมสยาม สงวนเดชสกุล  (๒๕๕๕) วารสารศาสตร์ มจร สังคมศาสตรป์ริทรรศน์. กรุงเทพฯ: ปีท่ี ๑ 
ฉบับท่ี ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๕ หน้า ๓๙.           
 ๒ สุเมธ  เกียวอิศเรศ.(๒๕๒๕). พฤติกรรมผู้น าทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: รุ่งวัฒนา. 
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 ผู้บริหาร หรือ ผู้บังคับบัญชา โดยตรง หรือ โดยอ้อม ต้องคอยกระตุ้น จูงใจ ชักน า
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นผู้บริหารหน่วยงานจึงมีบทบาทส าคัญต่อ
สถานภาพและผลงานของบุคลากรเป็นอย่างดี  ผู้บริหารแต่ละแบบ ย่อมมีบุคลิกและความสามารถ
ในการบริหารแตกต่างกันตามลักษณะของงาน การศึกษาแบบของผู้บริหารเป็นการชี้ให้เห็นถึง
พฤติกรรมผู้บริหารและลักษณะการด าเนินงานของบุคคลเป็นอย่างดี เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับ
ผู้บริหารที่จะใช้ความรู้ต่างๆ เหล่านี้เป็นเครื่องน าทางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่ ง
ผลส าเร็จในการบริหารงาน และการบริหารงานในองค์กรใด ๆ นั้น แบบของผู้บริหารจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ และ เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานในองค์กร  องค์กรใดที่จะประสบความส าเร็จ
หรือ ล้มเหลวส่วนใหญ่สาเหตุมาจากการขาดประสบการณ์๓ การบริหารงานโดยขาดความรู้
ความสามารถ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริหารหรือแบบของผู้บริหารตนเองและแบบของ
ผู้บริหารนั่นเองท่ีต้องเอ้ือต่อบรรยากาศการท างานที่เหมาะสม 

แนวคิดในกำรน ำหลักธรรมมำใช้ทำงกำรบริหำร 
 ลักษณะค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ 
                หลักพุทธธรรม  เป็นหลักค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นธรรมที่มี
คุณสมบัติมากถึง  ๖  ประการประกอบไปด้วย๔  
           สวำกขำโต      เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว 
           สันทิฏฐิโก       เป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง 
           อกำลิโก          เป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จ ากัดกาล 
           เอหิปัสสิโก      เป็นธรรมที่ควรกล่าวกะผู้อ่ืนว่าท่านจงมาดูเถิด 
           โอปนยิโก   เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว 
           ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหิ    เป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน 

ดังนั้น ธรรมะจึงมีเนื้อหาสาระและขอบเขตที่กว้างขวางมาก ว่ากันตามจริงแล้วมิใช่แต่
เฉพาะเรื่องของรัฐหรือการปกครองเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมส่วนตัว   เรื่องของ
จิตใจ  ครอบครัว  

หลักพุทธธรรมกับกำรบริหำร  จึงหมายถึง การใช้หลักธรรมค าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าใช้กับการบริหาร, จัดการ, ด าเนินการ หรือปกครองส่วนราชการหรือองค์กรที่เป็น
เอกชนก็ได้ หลักธรรมหมวดนี้ที่เป็นหมวดธรรมที่ใช้เป็นกรอบในการบริหารที่สามารถท าให้ผู้บริหาร

                                                        
 ๓ สมยศ  นาวีการ.(๒๕๓๓). การบริหารตามสถานการณ์. กรุงเทพฯ: บรรณก          
 ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. คู่มือสวดมนต์ท ำวัตรเช้ำ-เย็น แปล. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘).  หน้า ๖.    
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จะมีแนวคิดอย่างไรกับการบริหาร  จะมีรูปแบบการบริหารจัดการอย่างไร หรือหลักคิดอย่างไร และ
ที่ส าคัญควรจะบริหารจัดการไปในทิศทางใด ประกอบไปด้วยหลักอธิปไตย  ๓,  หลักสุจริต  ๓  และ
หลักปุริ-สัทธรรม  ๗  

๑. หลักอธิปไตย ๓๕ เป็นหลักธรรมกว้างๆที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้เพ่ือให้เป็นกรอบในการ
พิจารณาถึงความคิดที่เน้นทิฐิหรือความคิดของตัวบุคคลเป็นหลัก ว่าเมื่อบุคคลเข้ามาบริหารงานแล้ว
มีทัศนะเกี่ยวกับอ านาจที่ด ารงอยู่อย่างไรบ้าง โดยใช้ค าว่าอธิปไตย ซึ่งหมายความว่าความเป็นใหญ่
ซึ่งมีอยู่ ๓ ระดับด้วยกัน คือ 

(๑)  อัตตำธิปไตย (Autocracy) การถือตนเป็นใหญ่ เป็นแนวคิดของบุคคลที่ใช้อ านาจ
โดยยึดความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ โดยไม่ค านึงถึงเสียงส่วนมาก มีแนวคิดไปทางเผด็จการ 

              แนวคิดนี้คือการถือตนเองเป็นศูนย์กลางการตัดสินใจ และมีความเชื่อมั่นตนเองสูงมาก คิดว่า
ตัวเองฉลาดกว่าใครจึงไม่รับฟังความคิดเห็นของใคร ไม่อดทนต่อค าวิพากษ์ค าวิจารณ์ เป็นการ
บริหารแบบมุ่งงานแต่เสียเรื่องการครองใจคน 

      (๒) โลกำธิปไตย การถือโลกเป็นใหญ่ เป็นแนวความคิดของบุคคลที่ใช้อ านาจโดยยึด
ความคิดของคนหมู่มากเป็นใหญ่ โดยใช้ที่ประชุมเป็นการออกเสียงประชามติ มีแนวความคิดเป็น
เหมือนประชาธิปไตย นักบริหารแบบนี้ไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเอง ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง ไม่
สามารถตัดสินใจ 

     (๓)  ธรรมำธิปไตย การถือธรรมเป็นใหญ่ เป็นแนวความคิดของบุคคลที่ใช้อ านาจโดยยึด
หลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลัก กล่าวคือใช้ธรรมะน าการเมือง มีแนวคิด
เป็นแบบธรรมาธิปไตยแนวคิดนี้เป็นการถือธรรมะหรือหลักการเป็นส าคัญ นักบริหารประเภทนี้ถือ
หลักการ ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ กระท าการด้วยความปรารภ สิ่งที่ได้
ศึกษาตรวจสอบตามข้อเท็จจริง และความคิดเป็นที่รับฟังอย่างกว้างขวาง แจ้งชัด และพิจารณา
อย่างดีที่สุด เต็มขีดแห่งสติปัญญาจะมองเห็นได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเป็นไปด้วยความชอบธรรม 
และเพ่ือความดีงาม เป็นปริมาณอย่างสามัญ ได้แก่ ท าการด้วยเคารพหลักการกฎ ระเบียบ กติกา 
บนความสัมพันธ์ในหลายๆมิติ เช่น 

  (๓.๑) สัมพันธภาพระหว่างด้านเอกภาพกับด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  (๓.๒) สัมพันธภาพระหว่างแผ่กระจายกับศูนย์รวม เป็นปัจจัยให้เกิดดุลยภาพ 
  (๓.๓) สัมพันธภาพระหว่างจุดมุ่งหมาย และวิธีการ เป็นต้น 

๒. สุจริต ๓๖ เป็นหมวดธรรมที่ส าคัญมากในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเมืองในยุค
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ได้พยายามเน้นในเรื่องความโปร่งใสในการบริหารบ้านเมือง 

                                                        
๕ ที่.ปา. (ไทย)  ๑๑ / ๓๐๕ / ๒๗๔,  อง.ติก. (ไทย)  ๒๐ / ๔๐ / ๒๐๑  
๖ ที่.ปา. (ไทย)  ๑๑ / ๓๐๕ / ๒๖๐,  อง.ติก. (ไทย)  ๒๐ / ๒ / ๑๔๑  
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เพ่ือให้บ้านเมืองสะอาด นั้นก็หมายความว่าบ้านเมืองจะต้องปราศจากการทุจริตคดโกง มีสินบน 
โดยการพยายามออกกฎหมายในรูปแบบต่างๆออกมาใช้ หลักธรรมข้อนี้ประกอบด้วย 

(๑) กำยสุจริต  เมื่อผู้น ามีการกระท าที่มีความสุจริตไม่โกงกิน บ้านเมืองก็มีความ
เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตามศักยภาพ เงินงบประมาณก็ถูกใช้ให้เกิดความคุ้มค่ามีการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงเต็มเม็ดเต็มหน่วย เมื่อผู้น าไม่ทุจริตคดโกง ลูกน้องก็ไม่กล้า ถ้าผู้น าทุจริตลูกน้องก็ท าตาม ซึ่ง
ธรรมะข้อนี้มีความส าคัญต่อบ้านเมืองเป็นอย่างมาก 

(๒) วำจำสุจริต แม้วาจาจะดูแล้วไม่น่าจะมีความส าคัญต่อการบริหารปกครองแต่โดย
ความเป็นจริงแล้วมีความส าคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของการใช้ค าพูด เช่น การพูดโน้มน้าวจิตใจคน 
การพูดประสานคน การเจรจาต่อรอง งานด้านการทูต เป็นต้น 

(๓) มโนสุจริต มีคนกล่าวว่าจิตคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น คนพูดอย่างไรก็ท าอย่างนั้น แม้
บางครั้งการกระท า- การพูด – การคิด อาจจะไม่ตรงกันเพราะความปิดบังของคน แต่โดยมากแล้ว
ย่อมเป็นไปตามนัยส าคัญดังกล่าว ดังนั้นในข้อนี้เป็นการแสดงออกมาทางความคิดเห็น ที่ผู้น าสูงสุด
จะต้องแสดงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้อยู่ในความปกครองได้เห็น หรือที่เรียกว่าการแสดงวิสัยทัศน์ 
นั้นเอง 

๓. สัปปุริสธรรม  ๗ ๗      
                หมวดธรรมข้อนี้เป็นการแสดงถึงความยืดหยุ่นของผู้บริหาร , การใช้เหตุผล, การรู้จัก
ประมาณตน, การรอจังหวะเวลา ตลอดไปจนถึงการรู้จักภูมิหลังของสังคมชุมชนเป็นต้น 
             ๑) ธัมมัญญุตา   รู้จักเหตุ ผู้บริหารจ าต้องเป็นคนที่รู้จักเหตุว่าปัญหา หรือความ 
ส าเร็จที่เกิดข้ึนในขณะนี้นั้นมีมาจากเหตุอะไร และเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะสามารถน าไปสู่ผลอะไรบ้าง 
             ๒) อัตถัญญุตา   รู้จักผล  ในข้อนี้ผู้บริหารจ าเป็นที่จะต้องรู้จักผลของการกระท าทุกอย่าง
ที่ได้กระท าลงไปว่าสิ่งที่ได้กระท าลงไปนั้นย่อมมีผลอะไรเกิดขึ้น  โดยเฉพาะการท างานเชิงนโยบาย 
ย่อมจะมีการวางแผนงานที่เล็งถึงผลของการกระท าในสิ่งเหล่านี้ 
            ๓) อัตตัญญุตา   รู้จักตน  ผู้บริหารต้องสามารถประเมินตนเองออกว่ามีความรู้
ความสามารถมากน้อยแค่ไหน  พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง 
           ๔) มัตตัญญุตา  รู้จักประมาณ  ผู้บริหารจะต้องรู้จักประมาณในทุกด้าน ไม่ปล่อยให้ท า
อะไรตามใจตัวเองจนก่อให้เกิดผลเสียหายทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
           ๕) กาลัญญุตา   รู้จักเวลา  บางครั้ง บางเวลา บางโอกาสผู้น าต้องปล่อยให้งานช้าลง  บาง
เวลาต้องรีบท างานให้ทันสถานการณ์ คือรีบในเวลาที่ควรรีบ เร่งในเวลาที่ควรเร่ง ให้จัดล าดับ
ความส าคัญอะไรก่อนอะไรหลัง  แล้วลงมือท างาน 
           ๖) ปริสัญญุตา  รู้จักชุมชน  ผู้บริหารก่อนที่จะเข้ามาท างานจ าเป็นต้องมองดูภูมิหลังของ
ชุมชนที่ตัวเองบริหารงานอยู่ว่าวัฒนธรรมองค์เป็นอย่างไร  ระเบียบวิธีปฏิบัติมีอะไรบ้าง  
                                                        

๗ ที่.ปา. (ไทย)  ๑๑ / ๓๓๐ / ๓๓๓,  ที.ปา. (ไทย)  ๑๑ / ๓๕๗ / ๔๐๐ อง. สตฺตก. (ไทย)  ๒๓ / ๖๘ / 
๑๔๓  
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           ๗) ปุคลปโรปรัญญุตา  รู้จักบุคคล  การใช้คนเป็นสิ่งส าคัญผู้บริหารจ าต้องใช้คนให้ถูกกับ
งาน  หรือที่พูดกันว่า  Put  the  right  man  in  the  right  job  เป็นต้น 

 

สำรำณียธรรม ๖ หลักธรรมแห่งกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข๘  
สาราณีย ธรรม ๖ สาราณียธรรม ๖ หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ถือว่าเป็นธรรมที่
เป็นพลังในการสร้างความสามัคคี มีอยู่ ๖ ข้อ คือ   

๑. กายกรรม อันประกอบด้วยเมตตา คือ การกระท าทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา เช่นการให้
การอนุเคราะห์ช่วยเหลือและเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อื่น ไม่รังแกท าร้ายผู้อื่น   

๒. วจีกรรม  อันประกอบด้วยเมตตา คือ การมีวาจาที่ดี สุภาพ อ่อนหวาน พูดมีเหตุผล ไม่พูด
ให้ร้ายผู้อ่ืนท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน   

๓. มโนกรรมอัน ประกอบด้วยเมตตา คือ ความคิดที่ประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง เป็นการคิดดีต่อกันไม่คิดอิจฉาริษยาหรือไม่คิดมุ่งร้ายพยาบาท หากทุกคนคิดแล้วปฏิบัติ
เหมือนกันความสามัคคีก็จะเกิดข้ึนในสังคม   

๔. สาธารณโภคี คือ การรู้จักแบ่งสิ่งของให้กันและกันตามโอกาสอันควร เพ่ือแสดงความรัก
ความหวังดีของผู้ที่อยู่ในสังคมเดียวกัน   

๕. สีลสามัญญตา คือ ความรักใคร่สามัคคี รักษาศีลอย่างเคร่งครัดเหมาะสมตามสถานะของตน
มีความประพฤติสุจริตปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ของหมู่คณะ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน   

๖. ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความเห็นร่วมกัน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเคารพและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์ สังคมให้เกิดความสงบ   
ธรรม ๖ ประการ ที่ผู้ใดได้ประพฤติจะเกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกื้อกูลกันไม่ทะเลาะ
วิวาทกัน  อันจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันตลอดไป  
 
หลักและกระบวนกำรบรหิำร 

     ค ำจ ำกัดควำม 
               การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระท าจนเป็น ผลส าเร็จ 
กล่าวคือ ผู้บริหารไม่ใช้เป็นผู้ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบัติท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย
ที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว (Simon)  
               การบริหาร คือ กระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ (Sergiovanni)  

                                                        
 ๘ http://talk.mthai.com/topic/370617 
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               การบริหาร คือ การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ที่รวมปฏิบัติการให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน (Barnard)  
กำรบริหำรเป็นกระบวนกำรทำงสังคมที่สำมำรถมองเห็นได้ ๓ ทำงคือ  

๑. ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ตามล าดับ
ขั้นตอนของสายการบังคับบัญชา  

๒. ทางหน้าที่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบและสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือให้ส าเร็จเป้าหมาย  

๓. ทางปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่บุคคลและบุคคลต้องการร่วมท าปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน 
(Getzals & Guba)  

ลักษณะเด่นที่เป็นสำกลของกำรบริหำร คือ  
๑. การบริหารต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย  
๒. ต้องอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบส าคัญ  
๓. ต้องใช้ทรัพยากรบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน  
๔. ต้องมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการทางสังคม  
๕. ต้องเป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างกลุ่มบุคคล ๒ คนข้ึนไป  
๖. ต้องอาศัยร่วมมือร่วมใจเพ่ือให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์  
๗. เป็นการร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผล  
๘. มีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
๙. การบริหารไม่มีตัวตน แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  

กำรบริหำรเป็นทั้งศำสตร์และศิลป์  
การบริหารเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบอย่างเป็นระบบ คือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎี

ที่พึงเชื่อถือได้ อันเกิดจาการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร โดยลักษณะนี้ การ
บริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และ
รัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ที่จะ ท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์
เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
สิ่งแวดล้อม การบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts)  

ปัจจัยกำรบริหำร  
ปัจจัยพื้นฐานทางการบริหารมี ๔ อย่าง ที่เรียกว่า ๔ Ms ได้แก่  
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๑. คน (Man)  
๒.  เงิน (Money)  
๓. วัสดุสิ่งของ(Materials)  
๔. การจัดการ (Management)  

ข้อจ ำกัดทำงกำรบริหำร  
๑. สถานภาพทางภูมิศาสตร์  
๒. ประชากร  
๓. ทรัพยากร  
๔. ลักษณะนิสัย และความสามารถของคนในชาติ  
๕. ความเชื่อถือและความศรัทธา  
๖.  ขนมธรรมเนียมและประเพณี  
๗. ค่านิยมและอุดมการณ์ทางสังคม  

ควำมหมำยของทฤษฎีและทฤษฎีทำงกำรบริหำร  
ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเชื่อที่เกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์ มีการทดสอบและ

การสังเกตจนเป็นที่แน่ใจ ทฤษฎีเป็น เซทของมโนทัศน์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เป็นข้อสรุปอย่าง
กว้างที่พรรณนาและอธิบายพฤติกรรมการบริหารองค์กรการทางศึกษา อย่างเป็นระบบ ถ้าทฤษฎี
ได้รับการพิสูจน์บ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ ทฤษฎีเป็นแนวความคิดที่มีเหตุผลและสามารถ
น าไปประยุกต์ และปฏิบัติได้ ทฤษฎีมีบทบาทในการให้ค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏทั่วไปและชี้แนะ
การวิจัย  

ประโยชน์ของทฤษฎ ี 
๑. ท าให้เกิดความรู้ ความคิดใหม่ ๆ เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาการ คือถ้ามีทฤษฎีก็มีการ

พิสูจน์ค้นคว้า เพ่ือทดสอบหรือพิสูจน์ทฤษฎีอ่ืน  
๒. สามารถใช้ประกอบการท านายเหตุการณ์ พฤติกรรม และใช้แก้ไขปัญหาได้  
๓. ทฤษฎีจะช่วยขยายประสิทธิภาพของการท างาน กล่าวคือ ผู้บริหารที่รู้ทฤษฎีจะมี

ทางเลือก และเลือกทางที่เหมาะสมได้  
๔. ทฤษฎีเป็นหลักยึดในการปฏิบัติ ดังนั้น ผู้ที่ท างานแนวคิดหรือทฤษฎีก็จะเกิดความมั่นใจ

ในการท างานมากกว่าท าไป อย่างเลื่อนลอย ทฤษฎีจะช่วยชี้แนะน าการปฏิบัติ  

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทฤษฎีกับกำรปฏิบัติ  
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ในการบริหารการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ ยังไม่เป็นที่ยอมรับกัน
เท่าใดนัก ถึงแม้ว่าทฤษฎีจะเป็นตัวก าหนดกรอบ ส าหรับผู้ปฏิบัติ และเป็นตัวก าหนดความรู้เพ่ือช่วย
ให้การตัดสินใจกระท าไปอย่างมีเหตุผลและสามารถปฏิบัติได้จริงก็ตาม การปฏิบัติที่อยู่บนพ้ืนฐาน
ของวิธีการได้ไตร่ตรองแล้วเท่านั้นจึงจะเป็นการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกับทฤษฎีและวิจัยไม่ใช่เป็นการ
ปฏิบัติที่เกิด จากการหยั่งรู้อคติ ความศรัทธาหรืออ านาจหน้าที่ นักทฤษฎีและนักวิจัย จะใช้วิธีการ
เชิงวิจัย จะใช้วิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ที่เข้มงวดกว่า นักปฏิบัติ เพ่ือความมีเหตุผล ส่วนนักปฏิบัติจะ
ถูกบังคับโดยต าแหน่ง ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ถึงแม้จะไม่ใช่วิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ ครบ
ทุกขั้นตอน แต่ก็ยังถูกบังคับให้ปรับรับวิธีการให้เหมาะสม โดยมีการยืดหยุ่นได้มากข้ึน  

ทฤษฎีจะเป็นตัวก าหนดทิศทางส าหรับการวิจัย และการชี้แนะที่มี เหตุผลต่อการปฏิบัติ 
ทฤษฎีจะถูกทดสอบขัดเกลาโดยการวิจัย เมื่อทฤษฎีผ่านการวิจัยแล้ว จึงน ามาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติ ไม่มีการปฏิบัติใด ๆ ที่ไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎี ในเมื่อทฤษฎี อยู่บนพ้ืนฐานของ
ตรรกวิทยามีเหตุผลแม่นย าถูกต้องแล้ว การปฏิบัติก็จะมีเหตุผลและถูกต้องเช่นเดียวกัน การปฏิบัติ
จึงสร้างมาให้เห็น ทฤษฎีเป็นเหตุผลที่ว่าท าไมต้องศึกษาทฤษฎี การศึกษาทฤษฎีก็เพราะจะให้การ
ปฏิบัติได้ผลจริง  

กำรบริหำรเชิงสถำนกำรณ์ (Situational Management Theory) หรือทฤษฎี
อุบัติกำรณ์ (Contingency Theory)  

การบริหารในยุคนี้ค่อนข้างเปน็ปัจจุบัน ปรัชญาของการบริหารเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากการ
มองการบริหารในเชิงปรัชญา ไปสู่การมอง การบริหารในเชิงสภาพข้อเท็จจริง เนื่องจากในปัจจุบัน
มนุษย์ต้องประสบกับปัญหาอยู่เสมอ  

แนวควำมคิด  
เนื่องจากปัจจุบันมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาอยู่เสมอ การเลือกทางออกที่จะไปสู่ การ

แก้ปัญหาทางการบริหารถือว่าไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุด There is one best way สถานการณ์ต่างหากที่
จะเป็นตัวก าหนดว่าควรจะใช้การบริการบริหารแบบใด การบริหารในยุคนี้มุ่งเน้น ความสัมพันธ์
ระหว่าง องค์การกับสภาพแวดล้อมขององค์การ และเป็นส่วนขยายของทฤษฎีระบบว่า ทุก ๆ ส่วน
จะต้องสัมพันธ์กัน สถานการณ์บางครั้งจะต้องใช้การตัดสินใจอย่างเฉียบขาด บางสถานการณ์ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ บางครั้งก็ต้องค านึงถึง หลักมนุษย์และแรงจูงใจ บางครั้งก็ต้อง
ค านึงถึงเป้าหมายหรือผลผลิตขององค์กรเป็นหลัก การบริหารจึงต้องอาศัยสถานการณ์เป็ น
ตัวก าหนดในการตัดสินใจ  
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หลักกำรของกำรบริหำรโดยสถำนกำรณ์  
๑. ถือว่าการบริหารจะดีหรือไม่ข้ึนอยู่กับสถานการณ์  
๒. ผู้บริหารจะต้องพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีที่สุด  
๓. เป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่างระบบปิดและระบบเปิด และยอมรับหลักการของ

ทฤษฎีระหว่างทุกส่วนของระบบจะต้อง สัมพันธ์ และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน  
๔. สถานการณ์จะเป็นตัวก าหนดการตัดสินใจ และรูปแบบการบริหารที่เหมาะสม  
๕. ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและความต้องการของบุคคลในหน่วยงานเป็นหลักมากกว่าที่จะ

แสวงหาวิธีการอันดีเลิศมาใช้ในการท างาน โดยใช้ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาในการ
พิจารณาด้วย  

๖.  เน้นให้ผู้บริหารรู้จักใช้การพิจารณาความแตกต่างที่มีอยู่ในหน่วยงาน เช่น  
๖.๑ ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
๖.๒ ความแตกต่างระหว่างระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการ และการควบคุมงาน 
เป็นต้น  
๖.๓ ความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กร  
๖.๔ ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายการด าเนินงานขององค์การ เป็นต้น  

นักบริหารที่เป็นผู้เสนอแนวความคิดทางการบริหารนี้ คือ Fred E.Fiedler (1967)  

ทฤษฎีระบบ  
การเอาแนวความคิดเชิงระบบเข้ามาใช้ในการบริหา ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าในปัจจุบันองค์กรการ

ขยายตัวสลับซับซ้อนมากขึ้น จึงเป็นการยากที่พิจารณาถึงพฤติกรรมขององค์กรได้หมดทุกแง่ทุกมุม 
นักทฤษฎีบริหารสมัยใหม่ จึงหันมาสนใจการศึกษาพฤติกรรมขององค์การ เพราะคนเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบองค์การ องค์การเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม  

ทฤษฎีบริหำรของ McGregor  
ทฤษฎี X (The Traditional View of Direction and Control) ทฤษฎีนี้เกิดข้อสมติฐาน

ที่ว่า  
๑. คนไม่อยากท างาน และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ  
๒.  คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเริ่ม ชอบให้การสั่ง  
๓. คนเห็นแก่ตนเองมากว่าองค์การ  
๔. คนมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  
๕. คนมักโง่ และหลอกง่าย  
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ทฤษฎีนี้ใช้หลักกำร ๓ ประกำร คือ  
๑. คนในองค์กรต้องซื่อสัตย์ต่อกัน  
๒. คนในองค์การต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
๓. คนในองค์การต้องมีความใกล้ชิดเป็นกันเอง  

หลักกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ (Edgar L Morphet)  
๑. การบริหารที่มีผู้บริหารเพียงคนเดียวในองค์การ (Division Of Labor)  
๒. มีการก าหนดมาตรฐานท างานที่ชัดเจน (Standardization)  
๓.  มีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command)  
๔. มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงาน (Delegation of Authority 

and Responsibility)  
๕.  มีการแบ่งฝ่ายงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงานให้เฉพาะเจาะจงขึ้น 

(Division of Labor)  
๖. มีการก าหนดมาตรฐานการท างาน ที่ชัดเจน (Span of control)  
๗. มีการมอบหมายการควบคุมดูแลที่เหมาะสม (Stability)  
๘.  เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในองค์การได้ (Flexibility)  
๙. สามารถท าให้คนในองค์การเกิดความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย (Security)  
๑๐.  มีการยอมรับนโยบายส่วนบุคคลที่มีความสามารถ (Personnel Policy)  
๑๑. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งส่วนบุคคลและองค์การ (Evaluation)  

บทบำทและสมรรถภำพของผู้บริหำร (Spepgen J . Knezevich แห่ง USC. 1984 )  
๑. เป็นผู้ก าหนดทิศทางการบริหาร (Direction Setter ) เช่น รู้เทคนิคต่าง ๆ ของการ

บริหาร PPBS .MBO QCC เป็นต้น  
๒. มีความสามารถกระตุ้นคน (Leader Catalyst)  
๓. ต้องเป็นนักวางแผน (Planner)  
๔. ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Maker)  
๕. ต้องมีความสามารถในการจัดองค์การ (Organizer)  
๖.  ต้องเป็นผู้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง (Change Manager)  
๗. ต้องเป็นผู้ให้ความร่วมมือ (Coordinator)  
๘. ต้องเป็นผู้ติดต่อสื่อสารที่ดี(Communication)  
๙. ต้องเป็นผู้แก้ปัญหาขัดแย้งในองค์การได้ (Conflict Manager)  
๑๐.  ต้องสามารถบริหารปัญหาต่าง ๆ ได้ (Problem Manager)  
๑๑. ต้องรู้จักวิเคราะห์และจัดระบบงาน (System Manager)  
๑๒. ต้องมีความสามารถในด้านวิชาการท้ังการเรียนและการสอน (Instructional Manager)  
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๑๓.  ต้องมีความสามรถในการบริหารบุคคล (Personnel Manager)  
๑๔. ต้องมีความสามารถในการบริหารทรัพยากร (Resource Manager)  
๑๕. ต้องมีความสามารถในการประเมินผลงาน (Appraiser)  
๑๖.  ต้องมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ (Public Realtors)  
๑๗. ต้องสามารถเป็นผู้น าในสังคมได้ (Ceremonial Head)  

กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม  
ควำมหมำย การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์การได้มีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ และร่วมมือใน องค์พัฒนาปฏิบัติด้วยความเต็มใจ  
แนวควำมคิดพื้นฐำน (Basic Assumption) จากทฤษฎี การจูงใจของ Motivation 

Theory เชื่อว่า  
๑. มนุษย์ย่อมมีความต้องการเหมือน ๆ กันตราบใดที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้

แล้ว ก็จะเกิดปัญหาความต้องการอยู่เรื่อยไป แต่ถ้าความต้องการได้รับความตอบสนอง 
ก็จะเลิกสนใจ  

๒. มนุษย์ตอบความสนองความต้องการแตกต่างกันทางด้านปริมาณ ความต้องการระดับต่ า
ค่อนข้างมีขอบเขตจ ากัด แต่ความต้องการระดับสูงมักจะไม่มีขอบขีดจ ากัด  

จากทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg (Mptovatopm Hygiene Theory) เชื่อว่าปัจจัยที่จูงใจ
ให้คนท างาน คือ  

๑. ความส าเร็จ  
๒. การยกย่อง  
๓. ความก้าวหน้า  
๔. ลักษณะงาน  
๕. ความรับผิดเติบโต  

จากการศึกษาจากพฤติกรรมของมนุษย์ ของ Aravris ได้เผยว่า บุคคลที่มีวุฒิภาวะ จะมี
บุคลิกภาพที่ต้องการเป็นของตนเอง การบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้บุคคลได้พัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนในด้านการตัดสินใจ และการควบคุมการท างาน การแสดงออก ทัศนคติ และการใช้
ความสามารถทีจ่ะประสบความส าเร็จได้  

องค์การต้องใช้ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มที่ เพ่ือกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 
และเพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอน และแตกต่างกันอย่างรวดเร็ว  
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วิธีกำรใช้กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมสมัยใหม่ ๑. ระดับบุคคล เป็นวิธีการพิจารณาและ
ปรับปรุงบุคคลให้ได้ดีขึ้น ๓ แบบ คือ  

๑. การฝึกอบรมให้มีความรู้สึกไว (Sensitivity Training ) เพ่ือ  
๑.๑ให้เข้าใจ และยอมรับธรรมชาติของมนุษย์  
๑.๒ ให้รู้จักยอมรับ และพัฒนาตนเอง  
๑.๓ ได้เข้าใจและยอมรับผู้อ่ืนให้มากขึ้น  
๑.๔ ให้มีมนุษย์สัมพันธ์ดีขึน้  
๑.๕ เพ่ือให้มีความสุข มีขวัญ และก าลังใจดีขึ้น  
๑.๖ เพ่ือให้มีการงานดีขึ้น  

๒. การวิเคราะห์การติดต่อ (Transactional Analysis ) เป็นวิธีการติดต่อที่แลกเปลี่ยนด้วย
ภาษาและไม่ใช่ภาษาระหว่างบุคคล Erio Berne ชี้ให้เห็นว่า การติดต่อระหว่างบุคคลมี 
๓ แบบ คือ แบบพ่อแม่ (Parent ) ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ (Adult) เด็ก (Child)  

๓. การนั่งสมาธิแบบควบคุมจิต (Transcendental Meditation) คือ การนั่งสมาธิเพื่อลด
ความเครียด และเพ่ือความคิดสร้างสรรค์  

ประโยชน์ของกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม  
๑. ช่วยสร้างความสามัคคี และการต่อต้านจากพนักงานระดับต่ า  
๒. ช่วยให้ทราบถึงความต้องการขององค์การทั้งหมด  
๓. ช่วยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น ลดความเฉื่อยชาในการท างาน การย้าย

งานและการหยุดงาน  
๔. ช่วยลดความขัดแย้ง และการต่อต้านจากพนักงานระดับต่ า  
๕. ช่วยสร้างบรรยากาศในการท างาน และท าให้สุขภาพจิตในองค์การดีขึ้น  
๖. ช่วยเพิ่มผลผลิตในองค์กร  
๗. สร้างหลักประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนในองค์การ  
๘. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและทะนุถนอม  
๙. ท าให้พนักงานรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  
๑๐. เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ในด้านการควบคุมงานให้ลดน้อยลง และ

ท าให้ผลงานดีขึน้  

สำเหตุที่ท ำให้บริหำรล้มเหลว  
ผู้บริหารบางคนประสบความล้มเหลวในการบริหาร ในการบริหาร หรือ หากไมล้มเหลวก็ไม่

ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ความล้มเหลวย่อมต้องมีสาเหตุ ซึ่งอาจแยกได้ดังนี้  
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๑. ควำมล้มเหลวทำงด้ำนควำมรู้ (Knowledge Failures) ความล้มเหลวในเรื่องต่างๆทั้ง
ทางด้านนโยบายและวิธีการปฏิบัติ ความรู้ทางเนื้อหาวิชาที่จ าเป็นต้องศึกษาไม่เข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาตลอดจนขาดความรู้ทางด้านกฎหมายระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง 
ๆ  

๒. ควำมล้มเหลวทำงด้ำนส่วนบุคคล (Personality Failures) ความล้มเหลวทางด้าน
บุคลิกภาพส่วนบุคคลมีความส าคัญพอ ๆ กับความล้มเหลวทางด้านความรู้ ความ
ล้มเหลวทางด้านบุคลิกภาพมีสาเหตุมาจากขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ท าให้ไม่มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เพราะเกิดความกลัวว่าจะเกิดความผิดพลาด ผู้บริหารบาง
คนขาดความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ไม่กระจายความรับผิดชอบให้กับ
ผู้ร่วมงานและไม่สามารถวิเคราะห์และประเมินผู้ร่วมงานได้  

ปัญหำของผู้บริหำร  
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลในองค์การไม่เพียงแต่จะเป็นผลต่อบุคคลข้างเคียงแล้ว และ

ชุมชนด้วยปัญหาเหล่านี้ได้แก่  

๑. ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างของบุคลในองค์การ (Typical Problem)  
๒. ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานในองค์การ (The Problem of 

interrelationship)  
๓. ปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ทั้งด้านเอกสารและค าพูดของบุคคลในองค์การ (The 

Problem of communication)  
๔. ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (The Problem of Change) ๙  

สรุป 
 การบริหารองค์กรในบริษัทฯผู้บริหารต้องน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

การบริหารด้วยสัปปุริสธรรม ๗ (หลัก คนดีที่ถูกต้อง) สามารถประยุกต์ใช้งานทั้งใน
ชีวิตประจ าวันทั่วไป การปฏิบัติงานในสถานที่ท างาน การบริหารงานธุรกิจ การบริหารงานราชการ
และการบริหารประเทศชาติ สัปปุริสธรรม 7 มีดังนี้ คือ รู้เหตุ – รู้ผล – รู้ตน – รู้ประมาณ – รู้กาล 
–รู้ ชุมชน – รู้บุคคล ซึ่งใช้หลักคนดีที่ถูกต้องน ามาบริหารงาน ซึ่งหากพิจารณาตามแผนภูมิการไหล
ของการบริหารงานด้วยสัปปุริสธรรม ก็จะเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้กับธุรกิจองค์กรได้เป็นอย่างดีการ
สร้างการปกครองแบบธรรมาธิปไตย คือ การน ากฎธรรมชาติ ด ารงอยู่ในลักษณะ “ พระธรรมจักร” 

                                                        
 ๙ จากเว็บ http://school.obec.go.th.sup_br3.zx_11.htm 
          



129วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

เมื่อน าไปพิจารณาในระบอบการเมือง ระบอบต้องมีธรรมและแผ่กระจายสู่ปวงชน ส่วนการปกครอง
ศูนย์ และระบอบการเมืองต้องแผ่ ส่วนเศรษฐกิจต้องรวมศูนย์ หรือรัฐวิสาหกิจ กับวิสาหกิจเอกชน
ฯลฯ ดังกล่าวนี้ต้องท าให้เกิดความสมดุล หรือ ดุลยภาพกัน ไม่ใช่พยายามท าให้สุดโต่งไปทางใดทาง
หนึ่ง “มนุษย์ชาติเกิดจากธรรม การถือธรรมเป็นใหญ่ สู่ธรรมาธิปไตย เป็นความถูกต้องโดยธรรม 
และเป็นความภาคภูมิใจของปวงชนในชาติตลอดไป” 

ความสามัคคีเป็นบ่อเกิดแห่งความส าเร็จทั้งปวงเป็นแหล่งพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถ
สร้างสรรค์ความเจริญ ก้าวหน้าและความมั่นคงให้เกิดข้ึนได้และเป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมทุกๆคนควร
ที่จะตระหนัก เอาใจใส่ และร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นให้มากที่สุดใน  ทางพระพุทธศาสนานั้น 
พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสหลักธรรมอันจะเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสามัคคี  ให้เกิดขึ้นใน
สังคมเอาไว้ ๖ประการด้วยกัน ซึ่งอยู่ในหมวดธรรมที่เรียกว่า "สำรำณียธรรม ๖" มีความหมายว่า 
หลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นหลักธรรมที่จะเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นต่อกัน
และกันอยู่เสมอในยามที่ระลึกถึงกันซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามัคคีมีน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันให้เกิดขึ้นด้วยหากสังคมใดต้องการที่จะเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นให้
เกิดข้ึน ก็ควรที่จะต้องน าเอาหลักธรรมธรรมทั้ง๖ ประการ ไปใช้อยู่ตลอดเวลา กล่าว คือ ๑. เมตตำ
มโนกรรม หมายถึง การคิดดี การมองกันในแง่ดีมีความหวังดีและปรารถนาดีต่อกันเสมอ  ๒. 
เมตตำวจีกรรม หมายถึงการพูดแต่สิ่งที่ดีงาม พูดกันด้วยความรักความปรารถนาดีรู้จักการพูดให้
ก าลังใจกันและกัน ๓. เมตตำกำยกรรม หมายถึง การท าความดีต่อกัน สนับสนุนช่วยเหลือกัน
ทางด้านก าลังกายมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่เบียดเบียนหรือรังแกกัน  ๔. สำ
ธำรณโภคี หมายถึง การรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรมช่วยเหลือกัน ไม่เห็นแก่ตัว 
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ๖. ทิฏฐิสำมัญญตำ หมายถึง มีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกันคิดในสิ่ง
ที่ตรงกัน ปรับมุมมองให้ตรงกัน รู้จักแสงหาจุดร่วมและสงวนไว้ซึ่งจุดต่างของกันและกันไม่  ยึดถือ
ความคิดของตนเป็นใหญ่ รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนอยู่เสมอ ลักธรรมทั้ง ๖ ประการ
ข้างต้น เป็นหลักธรรมส าหรับการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในสังคมอัน
จะน ามาซึ่งความสุข  ความสันติความมั่นคง  ถ้าหากว่าคนไทยทุกคน เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน ยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันให้ ก าลังใจซึ่งกัน
และกัน และรู้จักการให้อภัยกันอยู่ตลอดเวลา ขอให้ทุกท่านมาร่วมมือกันพัฒนาสังคมของพวกเราให้
มีความอบอุ่นและน่าอยู่กัน เถิดโดยการเสริมสร้างความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นใน
สังคม แล้วพวกเราจะได้พบกับสันติภาพและความอบอุ่นที่แต่ละคนต่างก็ปรารถนาและใฝ่ฝันหากัน
อยู่ตลอดมา ๑๐ 

 

                                                        
 ๑๐ โดยวีรศักดิ์ ปอ สุรเมธี  
https://www.gotoknow.org/posts/460447%5B%E0%B9%91%E0%B9%93  
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การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือใช้แก้ปัญหายาเสพติดในสังคมไทย 
The application of Buddhist principle to solve the narcotics 

problem in Thai society 
 

พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต) 
 

บทคัดย่อ 
 

 การน าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทยนั้นเริ่มต้น
ด้วยพัฒนากายตามหลักของศีล ซึ่งจะช่วยให้เป็นคนรู้ระเบียบชีวิตของตนเอง รู้จักการอยู่ร่วมกับคน
อ่ืนด้วยการไม่เบียดเบียน ไม่ท าความเดือดร้อน ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูล มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ มีความขยันหมั่นเพียรอบรมกาย เป็นคนมีอาจาระงามการพัฒนาจิตใจด้วยการ
เฝ้าระวังความโลภ ความโกรธ ความหลงใหลได้ปลื้มกับค าเชิญชวนของเพ่ือนหรือคนที่คุ้นเคยให้ไปมี
ชีวิตยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จนเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็ง มั่งคง ไม่หวั่นไหว และการพัฒนาปัญญาได้แก ่
การรู้เท่าทันค าพูดชักชวนเชิญชวนให้เสพยาเสพติด ตลอดทั้งอารมณ์ต่างๆ ที่มากระทบ และเมื่อน า
หลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้แล้วผลคือ เยาวชนและคนในชุมชนมองเห็นโทษของการติดยาเสพติด 
และคุณของการไม่ติดยาเสพติด รู้จักแยกแยะการคบเพ่ือนตามหลักมิตรแท้มิตรเทียม  มี
สติสัมปชัญญะคือระลึกได้และตื่นตัวรู้ตัวทั่วพร้อมกับสิ่งมากระทบ และมีความจริงใจที่จะลดละและ
เลิกการเสพยาเสพติดตลอดไป 
ค าส าคัญ : หลักพุทธธรรม, การแก้ปัญหา, ยาเสพติด  
 

Abstract 
 To take the principle of Dhamma to be applied for solving the narcotics 
problem in Thai society, starts from the physical development according to 
precepts that will help to have the discipline and to know how to live with others 
without disturbance and suffering, behave with usefulness and  hospitality, have 
the responsibility, work hard. To train the physics to have good behiviour and 
develop the mind by beware of greed, hatred and delusion from persuading of 
friends or close friends who are involved the narcotics until to have the strong , 
stable , and inflexible mind  and develop the wisdom such as to know and 
understand the persuading and invitation for narcotics consumption including all 

                                                 
 เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
  Email : raktong2556@hotmail.com 
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emotions are facing and when to use the principle of Dhamma to be applied and 
found that the youths and community people understands the danger of narcotics 
and benefits of no narcotics consumption and to know how to make the good or 
fake friends, to have the consciousness to remind, to wake up for all obstacles, to 
have the sincerity to reduce and stop the narcotics consumption forever. 
Keywords : Principle of Dhamma, Problem Solution, Narcotics 
 
๑. บทน า 
 โดยประเทศไทยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ และเป็นอนาคตของชาติ 
รัฐบาล หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนต่าง ๆ ได้พยายามร่วมมือกันที่จะป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดทั้งในด้านการป้องกัน การปราบปราม การบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการดูแล
ติดตามผล แต่ปรากฏว่าจ านวนเยาวชนผู้ติดสารเสพติดไม่ได้ลดลง กลับมีจ านวนมากขึ้น ปัญหายา
เสพติดได้แพร่ระบาดจากสังคมเมืองสู่สังคมชนบทไทยอย่างรวดเร็วครบวงจร ทั้งลักลอบ ผลิต ค้า 
น าเข้า ส่งออก และได้แพร่ระบาดในกลุ่มผู้เสพยาเสพติด จนกลายเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ เมื่อพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมย่อมที่จะ
เกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดปัญญาที่จะน าหลักธรรมมาปรับประยุกต์ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้
โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด หากวางหลักการแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับนโยบาย จนถึงระดับแผนปฏิบัติ
การในทุกภาคส่วนของสังคม ก็จะน าความส าเร็จในการแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างสมบูรณ์ทุกด้าน 
 
๒. สภาพปัญหายาเสพติดในสังคมไทยในปัจจุบัน 
 ปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด เป็นปัญหาสังคมปัญหาหนึ่งที่มีความสลับซับซ้อนเนื่องจาก
สังคมของเรามีองค์ประกอบหลายประการ ที่เป็นสาเหตุของปัญหา คือ ตัวบุคคล ยา และ
สิ่งแวดล้อม ส่วนประเภทสุราคือ เบียร์ บรั่นดีไวน์ วิสกี้ สุราชนิดต่างๆ รวมถึงกระแช่ อุน้ าขาว 
สาโท๑ โทษของการดื่มสุราท าลายสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน อนาคตของตนเองและครอบครัว ส่วน
หนึ่งของอาชญากรรมเกิดจากการดื่มสุราจนเมา ขาดสติ การดื่มสุรามากๆ จะท าให้บุคลิกภาพเสีย 
ขาดความรับผิดชอบและการควบคุมตนเองแม้ว่าการดื่มสุรายังไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นตัวการที่ท าให้
เกิดการกระท าผิด Jellinek (จิลลิเนก) ให้นิยามว่า โรคพิษสุราเรื้อรังมีผลท าให้บุคคลและสังคม
ได้รับอันตราย เป็นสภาวะที่บุคคลไม่สามารถจะควบคุมอาการอยากดื่มของตนได้ ไม่สามารถหยุด
ดื่มจนกว่าจะเมาและหมดสติไปในท่ีสุด และถ้ายังไม่ได้ดื่มสุราก็ไม่สามารถท าอะไรได้๒ 
                                                 
 ๑Thomas F.A. Plaut, Alcoholic Problems: A Report to the Nation, (Oxford: Oxford 
Univ.Press, 1967), p. 39. 
 

 ๒E.M. Jellinek. The Deviance Concept of Alcoholism, (New Haven: New Harven 
College & Univ. Press, 1960), p. 53. 
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 ตัวบุคคล มนุษย์ที่ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมจะต้องประสบกับปัญหาอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย ทางอารมณ์ ทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่และทาง
สังคม ผู้ที่ปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงหรือสภาพนั้นๆ ไม่ได้ ก็จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
ความถูกต้องของสังคม และอาจหันไปใช้ยาเสพติดเป็นทางออกในการแก้ปัญหายา ปัจจุบันมียาชนิด
ต่างๆ อยู่มากมาย ทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยตัวของยาเองแล้วนั้นมิได้
ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ จนกว่าคนจะน ายานั้นไปใช้ในทางที่ผิดจึงเกิดปัญหา จนอาจกลายเป็นผู้ติดยา
เสพติดได้สิ่งแวดล้อม มนุษย์จ าเป็นต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มสังคม ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามสภาพ
สังคม มนุษย์ทุกคนจึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและสภาพสิ่งแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่  
สภาพแวดล้อมเหล่านี้อาจมีส่วนผลักดันท าให้บุคคลหันไปใช้ยาเสพติด 
 ปัญหาสิ่งเหล่านี้อยู่รวมกันได้โดยไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ถ้าบุคคลนั้นๆ เข้าใจ
การด าเนินชีวิตที่ถูกต้องเข้าใจเรื่องการใช้ยา และเข้าใจเรื่องการป้องกันยาเสพติด๓ 
 
๓. สาเหตุการติดยาเสพติดหรือสารเสพติด 
 จากการศึกษาเอกสารและรายงานของทางแพทย์เกี่ยวกับสาเหตุของการติดยาเสพติด
ให้โทษ ท าให้ทราบถึงสาเหตุได้ดังต่อไปนี้ 
 ติดเพราะยาซ่ึงมีคุณสมบัติที่ให้ติดเอง๔ กล่าวคือ เมื่อเสพยาเสพติดเข้าสู่ร่างกายจะท า
ให้ผู้เคยเสพต้องใช้ยาเสพติดนั้นๆ ซ้ าต่อไปเรื่อยๆ ผู้เข้าไปคลุกคลีกับยาเสพติด แม้จะมีสุขภาพดี
และมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ยอมให้ติด แต่ในบางครั้งผู้นั้นก็อาจติดได้เช่นกัน ความอ่อนไหวทาง
จิตใจและอารมณ์ ดูเหมือนว่าการใช้ยาเสพติดจะมีสาเหตุหลายอย่างรวมกัน๕ ดังนี้ เพ่ือช่วยให้
สามารถหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ยากท่ีประดังมาจากสิ่งแวดล้อมรอบด้าน หรือจากความรู้สึกภายใน
ทีไ่ม่สบายหรือความเจ็บปวดต่างๆ เพ่ือการทดลองของใหม ่เพ่ือความรู้สึกอยากสนุก สนใจหรือใคร่รู้
ในสิ่งลึกลับ เพ่ือท าตามแบบอย่างเดียวกัน หรือเพ่ือให้ตนเป็นที่ยอมรับของบุคคลอืน่ๆ ซ่ึงเสพยาเสพ
ติดเหมือนกัน 
 ติดเพราะถูกชักชวน มักจะเป็นเด็กหรือวัยรุ่น เพราะบุคคลดังกล่าวย่อมจะถูกชักจูงไป
ได้ง่าย โดยได้รับค าบอกเล่าหรือการชักชวนว่าเป็นยาบ ารุงหรือยาชูก าลังยาเสพติดประเภทนี้อาจ
เป็นเหล้าแห้ง ความเป็นอยู่ทางวัฒนธรรม ในบางชุมชนซึ่งยังคงยึดมั่นในประเพณีเก่าๆ และใน
ชุมชนนั้นๆ มีประเพณีเสพยาเสพติด จึงได้มีการยอมรับประเพณีไว้ต่อไป สิ่งแวดล้อม นับว่ามี

                                                                                                                                          
 
 ๓เอกสารเผยแพร่ส าหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันยาเสพติดและผู้ต้องการศึกษาหาความรู้ทั่วไป , ตอบ
ปัญหายาเสพติด, หน้า ๒๖. 
 

 ๔สมทรง กาญจนหุต, “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด” , สาร ส.น.ส.ท., ๑๕ : ๕ (กันยายน-
ตุลาคม, ๒๕๑๖): ๘๐. 
 

 ๕เสถียร ชินพงษ,์ การอบรมเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดให้โทษ, หน้า ๕๗. 
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๔ 
 

อิทธิพลส าคัญอย่างยิ่งในการชักจูงให้บุคคลใช้ยาเสพติด เช่นอยู่ในละแวกที่อยู่อาศัยที่มีการค้าขาย
ยาเสพติดและติดยารอบด้าน การอาศัยในครอบครัวเดียวกับผู้ใช้ยาเสพติด ครอบครัวที่ขาดความ
อบอุ่น อาชีพการงานบางชนิด เช่น กรรมกรแบกหาม ซ่ึงต้องท างานหนักเกินสมรรถภาพของ
ร่างกาย หรือผู้ที่ท างานหนักกลางคืน     เป็นต้น๖ 
 สรุปได้ว่า สังคมปัจจุบันมีปัญหายาเสพติดที่ปรากฏในหมู่คนไทยมีรูปแบบต่างๆ กัน
และลักษณะปัญหาแตกต่างออกไป การแพร่ระบาดของการติดยาเสพติดหลายชนิดปนกันอยู่ใน
ขณะนี้ทั้งในต่างจังหวัดและในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะยาม้าหรือยาบ้า  ได้แพร่ระบาดเข้าใน
แทบทุกชุมชนและหมู่บ้านซึ่งนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข 
 
๔. การน าหลักพุทธธรรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 พระพุทธศาสนาได้วางหลักปฏิบัติคือหลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพ่ือ
เป็นแบบให้มนุษย์ได้ใช้เป็นแนวทางในการท าความดีในระดับต่างๆ๗

 หากต้องการปฏิบัติหรือศึกษา
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา สามารถเลือกศึกษาหมวดใดก่อนก็ได้ เพราะหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนานั้น มีความสัมพันธ์กันหมดแต่ในทางปฏิบัตินั้น การศึกษาหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาผู้ที่ศึกษามักจะเลือกเอาค าสอนหมวดใด หมวดหนึ่ง มาศึกษาโดยแยกเป็นส่วนๆ
หรือเป็นเรื่อง เมื่อท าความเข้าใจแต่ละส่วนก็ควรพยายามเชื่อมโยงกับส่วนอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความรู้
และความเข้าใจภาพรวมของพระพุทธศาสนาว่าต้องการสอนอะไร เช่น การศึกษาแก่นธรรมของ
พระพุทธศาสนา คือ อบายมุข ๖ ศีล ๕ มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔ อริยสัจ ๔ สติปัฏฐาน ๔ และสมถ-
วิปัสสนากรรมฐาน เป็นต้น 
 ๔.๑ อบายมุข ๖ กับการแก้ปัญหายาเสพติด 
 อบาย หมายถึง ความเสื่อม ความฉิบหาย มุข หมายถึง ปาก หน้า อบายมุข จึงแปลว่า
ปากทางแห่งความเสื่อมความฉิบหาย พระพุทธศาสนาสอนเรื่อง อบายมุข ๖ อย่าง ทั้งที่เป็นตัวเหตุ
และผลของเหตุไว้ดังนี้ 
 เสพสุราและของมึนเมา มีใจหมกมุ่นอยู่ในสิ่งเสพติดให้โทษ จนก่อให้เกิดโทษ ๖ อย่าง 
คือ เสียทรัพย์ ก่อการทะเลาะวิวาท เกิดโรค ได้รับการติเตียน ไม่รู้จักอายและปัญญาเสื่อม ชอบ
เที่ยวกลางคืน มีใจหมกมุ่นที่จะเที่ยว เที่ยวจนติด ต้องเที่ยวเป็นประจ าไม่ค านึงว่าสถานที่นั้นมี
อันตรายหรือไม่ จนก่อให้เกิดโทษ ๖ อย่าง คือ ไม่รักษาตัวเองไม่รักษาลูกเมีย ไม่รักษาสมบัติ เป็นที่
ระแวงสงสัยของคนทั้งหลาย มักถูกใส่ความและเป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนชอบเที่ยวดู
การละเล่น มีใจหมกมุ่นครุ่นคิดท่ีจะไปหาความส าราญกับการละเล่นต่าง ๆ ไม่ตั้งใจท างาน ลักษณะ

                                                 
 ๖สมทรง กาญจนหุต, “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด” , สาร ส.น.ส.ท., ๑๕ : ๕ (กันยายน-
ตุลาคม, ๒๕๑๖): ๘๐-๘๑. 
 

 ๗ ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏพระนคร, ๒๕๔๑), 
หน้า ๑๕๓. 
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๕ 
 

ของการชอบดูการละเล่น เช่น มีร าทีไ่หนไปที่นั้น มีการขับร้องที่ไหนไปที่นั้น เป็นต้น ติดการพนัน มี
ใจหมกมุ่นที่จะเล่นการพนัน เล่นจนติด จนก่อให้เกิดโทษ ๖ อย่าง คือ เมื่อชนะย่อมก่อเวร, เมื่อแพ้
ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสีย, ทรัพย์หมดไปอย่างเห็นได้ชัด, ไม่มีความน่าเชื่อถือ, เป็นที่ดูหมิ่นของเพ่ือน 
และไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย คบคนชั่วเป็นมิตร ไปมาหาสู่ ร่วมกินร่วมเทีย่วร่วมเล่นกับคนไม่
ดี จนก่อให้เกิดโทษ ๖ อย่างตามชนิดของคนชั่วที่คบ คือ คบนักเลงเล่นการพนันถูกชักน าให้เป็น
นักเลงการพนัน คบนักเลงผู้หญิงถูกชักน าให้เป็นนักเลงผู้หญิง คบนักเลงสุราหรือผู้ติดยาเสพติดถูก
ชักน าให้เป็นนักเลงสุราหรือเป็นผู้ติดยาเสพติดด้วย คบนักเลงของปลอมถูกชักน าให้เป็นนักเลงของ
ปลอมคบนักเลงหลอกลวงถูกชักน าให้เป็นนักเลงหลอกลวง  และคบนักเลงหัวไม้ถูกชักน าให้เป็น
นักเลงหัวไม ้เกียจคร้านการงาน ขี้เกียจท างาน คิดหาอุบายมาอ้างเพ่ือจะไม่ต้องท างาน ท าให้ทรัพย์
ใหม่ไม่เกิดทรัพย์เก่าค่อย ๆ หมดสิ้นไป เหตุที่ยกมาอ้าง ๖ อย่าง คือ หนาวนัก ร้อนนักเย็นแล้ว ยัง
เช้าอยู่ หิวนัก และอ่ิมนัก แล้วไม่ท าการงาน๘ 
 ส่วนธรรมที่เป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหายาเสพติด คือ อบายมุข หมายถึง ปากทาง
แห่งความเสื่อม มี ๖ อย่าง คือ การดื่มสุรายาเสพติด การเที่ยวกลางคืนเป็นนิตย์ การชอบดู
การละเล่นต่างๆ การคบคนชั่วเป็นมิตร การเล่นการพนัน การเกียจคร้านท างานเป็นนิจ ดังค า
ประพันธ์ต่อไปนี้ 
 ผีที่หนึ่ง ชอบดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหาร 
 ผีที่สอง ชอบเที่ยวยามวิกาล ไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตน 
 ผีที่สาม ชอบดูการละเล่น ไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขน 
 ผีที่สี่คบคนชั่วมั่วกับโจร หนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดิน 
 ผีที่ห้า ชอบเล่นม้าหวยเบอร์บัตร สารพัดถัว่โปไฮโลสิ้น 
 ผีที่หก เกียจคร้านการท ากิน จะเสื่อมสิ้นเพราะเหล่าผีอัปรีย์เอย๙ 
 ฉะนั้น บุคคลในสังคมใดมัวเมามั่วสุมอยู่ในอบายมุขดังกล่าวข้างต้นสังคมนั้นจะพบแต่
ความเสื่อมความพินาศหายนะโดยไม่ต้องสงสัยหากคนในสังคมต้องการให้ตนเอง  ครอบครัวและ
สังคมมีความเจริญรุ่งเรือง มีความสุข ก็จ าต้องละเว้นอบายมุข ทั้ง ๖ เหล่านั้นเสีย ตั้งหน้าท ามาหา
กินโดยสุจริต ด้วยความขยันหมั่นเพียรให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สังคมก็จะมีแต่ความสุข ความ
เจริญอย่างแน่นอน 
 ๔.๒ เบญจศีล เบญจธรรม กับการแก้ปัญหายาเสพติด 
 เบญจศีล หมายถึง ความประพฤติชอบทางกายและวาจา การรักษากายวาจาให้
เรียบร้อย การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว การควบคุมตนให้ตั้งอยู่
ในความไม่เบียดเบียนมี ๕ ข้อ ดังต่อไปนี้ 

                                                 
 ๘ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๑๗๘-๑๘๔/๑๙๖-๑๙๘. 
 

 ๙ส าลี รักสุทธี, มงคลชีวิต ๓๘, (กรุงเทพมหานคร : พัฒนาการศึกษา, ๒๕๔๑), หน้า ๒๖. 
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๖ 
 

 ปาณาติปาตา เวรมณี คือ เว้นจากการปลงชีวิต เว้นจากการฆ่าการประทุษร้ายคนและ
สัตว์  
 อทินนาทานา เวรมณี คือ เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้, เว้นจากการลักโกง 
ละเมิดกรรมสิทธิ์ท าลายทรัพย์สิน  
 กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี คือ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม, เว้นจากการล่วงละเมิด
สิ่งทีผู่้อืน่รักใคร่หวงแหน มุสาวาทา เวรมณีคือ เว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง  
 สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี คือ เว้นจากการดื่มน้ าเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็น
ทีต่ั้ง แห่งความประมาท, เว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษ๑๐ 
 อานิสงส์การรักษาศีล ๕ 
 เมื่อกล่าวถึงอานิสงส์หรือประโยชน์ที่บุคคลพึงได้รับ หากได้รักษาศีล ๕ ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาแล้ว โดยภาพรวมทั้งหมดอานิสงส์ของศีล ๕ นั้น มีดังต่อไปนี้ 
 อานิสงส์ของการรักษาศีลโดยรวมนั้นก็จะสามารถส่งผลดีให้เกิดความเป็นอยู่ที่สงบ
เรียบร้อย มีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาโปรดอุบาสก
อุบาสิกา ชาวต าบลบ้านปาฏลิคาม กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ 
 อานิสงส์ข้อที่ ๑ ย่อมได้โภคทรัพย์ใหญ่หลวงซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ 
 อานิสงส์ข้อที่ ๒ กิตติศัพท์อันดีงามย่อมกระฉ่อนไป 
 อานิสงส์ข้อที่ ๓ เข้าไปหาบริษัทใดๆ เช่น ขัตติยะบริษัท พราหมณ์บริษัท คหบดีบริษัท
สมณบริษัท ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่เก้อเขินเข้าไปหาบริษัทนั้น ๆ 
 อานิสงส์ข้อที ่๔ ย่อมไม่หลงลืมสติ 
 อานิสงส์ข้อที ่๕ หลังจากตายแล้ว ย่อมไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์๑๑ 
 ส่วนอานิสงส์เฉพาะศีลข้อที่ ๕ คือ การงดเว้นจากสุราและยาเสพติดหรือเมรัยนั้น พระ
พุทธองค์ได้ตรัสยกย่องสรรเสริญไว้ในจูฬกัมมวิภังคสูตรที่ ๕ แห่งมัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่มที่ 
๑๔ ถอดใจความโดยย่อว่า บุคคลผู้ไม่เสพยาเสพติดขั้นเด็ดขาด ไม่มีโอกาสจะกลับมาสู่ความเป็นคน
ชั่วคนเมาได้อีกแล้ว คนอย่างนี่แหละนักปราชญ์ต้องการและสรรเสริญคนที่ไม่เสพยาเสพติดหรือ
เครือ่งดืม่ผสมแอลกอฮอล์ ทางพระพุทธศาสนา ถือว่า เป็นบุคคลที่มีมงคลธรรมน าชีวิต และจะได้รับ
อานิสงส์ ดังนี้เป็นคนมีสติดี มีชื่อเสียง มีคนเคารพย าเกรง ไม่หลง ไม่มัวเมา ไม่ประมาท ไม่ขาด
ศีลธรรม ไม่มีภัย ไม่มีเวร เป็นทีรักใคร่ชอบใจของคนทั่วไป ไม่เสียทรัพย์ ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท ไม่
เกิดโรค ไม่ทอนก าลัง และปัญญา ไม่ถูกต าหนิติเตียน ได้ทีพ่ึงอันประเสริฐ ได้รวบรวมเสบียงมนุษย์ 
เทวดา พรหม นิพพานไว้ ได้อริยทรัพย์ภายใน ได้สมบัติ ๓ ประการ มีมนุษย์สมบัติ เป็นต้น ได้นาม
ว่า เป็นผู้เข้าถึงแก่นธรรม และน าตนให้พ้นทุกข์ ถึงสุขอันไพบูลย์๑๒ จะเห็นได้ว่าผลกระทบของยา

                                                 
 ๑๐องฺ.ปญฺ.จก.(บาลี) ๒๒/๑๗๒/๒๒๗. 
 

 ๑๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๕. 
 

 ๑๒ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๘๙-๒๙๗/๓๔๙-๓๕๖. 
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๗ 
 

เสพติดทุกชนิดจะมีผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะด้านบุคลิกภาพและสุขภาพ
อนมัย กรณีผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดจะมีโอกาสติดและแพร่เชื่อเอดส์ถึงร้อยละ ๕๐   

 นอกจากนี้ตัวยาบางตัว เช่น แอมเฟตามีนหากมีการใช้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวจะ
ส่งผลกระทบต่อระบบจิตและประสาทส่วนกลาง และท าลายสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ
เยาวชนท าให้ผู้เสพมีความสับสน กังวลในและนอนไม่หลับ รวมถึงพฤติกรรมความรุ่นแรงต่างๆ ผู้ติด
ยาจะไม่ได้รับการยอมรับและถูกจ ากัดสิทธิทางกฎหมายในการสมัครเป็นผู้แทนหรือสมาชิกทาง
การเมืองรวมทั้งเข้ารับราชการและอีกทั้งผู้ใช้สารเสพติดที่เป็นผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่
รถบรรทุกมักปฏิบัติงานด้วยความประมาทก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยที่น าไปสู่ความเสียหายทั้ง
ชีวิต 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)๑๓ กล่าวไว้ในหนังสือภูมิธรรมชาวพุทธว่า ศีล ๕ ใน
บาลีชั้นเดิมส่วนมากเรียกว่า สิกขาบท ๕ หมายถึง ข้อปฏิบัติในการฝึกตน ข้อฝึก ข้อศึกษาบ้าง
เรียกว่า ธรรม ๕ เมื่อปฏิบัติได้ตามนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีศีล คือเป็นเบื้องต้นที่จัดว่าเป็นผู้มีศีล สมัยต่อมา
จึงเกิดมีค าว่า เบญจศีล ซ่ึงในพระไตรปิฎก เพ่ิงพบในคัมภีร์ชั้น อปทาน-พุทธวงส์ ต่อมาในสมัยหลังมี
ชื่อเรียกเพ่ิมขึ้นว่าเป็น นิจศีล หมายถึงศีลที่คฤหัสถ์ควรรักษาเป็นประจ า บ้าง เรียกว่า มนุษยธรรม
หมายถึงธรรมของมนุษย์ หรือธรรมที่ท าให้เป็นมนุษย์บ้าง การรักษาศีล ๕ เป็นการเว้นจากการ
เบียดเบียนกัน ท าให้คนอยู่ร่วมกันด้วยดีปราศจากเวรภัยไม่เดือดร้อนวุ่นวาย สังคมร่มเย็น แต่เหนือ
การฝึกไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนโดยรักษาศีล ๕ แล้ว ควรฝึกยิง่ขึน้ไปในด้านชีวิตส่วนตัว ให้อยู่ดีมีสุขได้โดย
ไม่ต้องพ่ึงพาขึ้นต่อวัตถุและการเสพบริโภคมากนักพร้อมทั้ งหันไปให้เวลาแก่การเผื่อแผ่บ าเพ็ญ
ประโยชน์พัฒนาด้านจิตใจและปัญญามากขึ้น ด้วยการรักษาศีล ๘ หรืออุโบสถศีล 
 กล่าวโดยสรุป ศีล ๕ คือ สิ่งที่ท าให้เกิดความเป็นปกติ ข้องดเว้นจากบาปทั้งหลายทั้ง
ปวง ส ารวม อดทนอดกลั้นต่อโลภะ โทสะ โมหะ ไม่ล่วงละเมิดผู้อ่ืนด้วยกาย หรือด้วยวาจา เพ่ือให้
เกิดความปกติ เรียบร้อย สงบสุขในสังคม ระงับความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งตนเองและผู้อ่ืน เป็นข้อฝึก
ข้อปฏิบัติเบื้องต้นในชีวิตประจ าวันส าหรับฆราวาสเพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจาให้ตั้งอยู่
ในความดีงาม สงบ และเป็นฐานปฏิบัติธรรมในขั้นสูงต่อไป 
 ส่วนค าว่า “เบญจธรรม” หรือ เบญจกัลยาณธรรม ได้แก่ธรรม ๕ ธรรมอันดีงาม ๕ 
อย่าง คุณธรรม ๕ ประการ คู่กับเบญจศีล เป็นธรรมเกื้อกูลแก่การรักษาเบญจศีลผู้รักษาเบญจศีล
ควรมีไว้ประจ าใจ ได้แก่ 
 เมตตาและกรุณา คือ ความรักใคร่ปรารถนาให้มีความสุขความเจริญ และความสงสาร
คิดช่วยให้พ้นทุกข์คู่กับศีลข้อที่ ๑ สัมมาอาชีวะ คือ การหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต คู่กับศีลข้อที่ ๒ 
กามสังวร คือ ความสังวรในกาม, ความส ารวมระวังรู้จักยับยั้งควบคุมตนในทางกามารมณ์ ไม่ให้
หลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส คู่กับศีลข้อที่ ๓ สัจจะ คือ ความสัตย์ความซื่อตรง คู่กับศีล

                                                 
 ๑๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), ภูมิธรรมชาวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์บริษัทสหธรรมมิก จ ากัด), ๒๕๕๒), หน้า ๒๔-๒๕. 
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ข้อที่ ๔ สติสัมปชัญญะ คือ การระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอ คือ ฝึกตนให้เป็นคนรู้จักยังคิดรู้สึกตัวเสมอ
ว่า สิ่งใดควรท า และไม่ควรท าระวังมิให้เป็นคนมัวเมาประมาท๑๔ คู่กับศีลข้อที่ ๕ เบญจศีล และ
เบญจธรรมเป็นหลักปฏิบัติขั้นพืน้ฐานที่เป็นธรรมชาติ ซ่ึงบุคคลใดได้ปฏิบัติแล้วย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ท า
ให้สังคมมีแต่ความสงบสุข มีความรักความเสียสละ ไม่เป็นผู้ท าลายสังคม และไม่เป็นผู้ที่ท าลาย
ตัวเอง การปฏิบัติเบญจศีลและเบญจธรรมนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เนื่องจากเบญจศีลและเบญจ
ธรรมเป็นหลักเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบรรลุธรรม 
 ทางพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดความสงบ สันติ เป็นการขจัดกิเลสเบื้องต้นให้สิ้นไป
สังคมที่มีผู้ปฏิบัติเบญจศีลและเบญจธรรม ย่อมเป็นสังคมแห่งการปลอดพ้นจากสิ่งเลวร้าย ไม่ต้อง
หวั่นไหว หรือวิตกจริตถึงอันตราย ไม่ต้องห่วงถึงความกังวลปลอดภัยของบุตรหลาน ไม่ต้องมีการจัด
ระเบียบสังคม เป็นสังคมที่ปลอดจากมลภาวะที่เป็นพิษต่อจิตใจและร่างกาย 
 ๔.๓ มิตรแท ้๔ มิตรเทียม ๔ กับการแก้ปัญหายาเสพติด 
 มิตรเป็นค ามาจากภาษาสันสกฤต ตรงกับค าภาษาบาลีในพระพุทธศาสนาว่า มิตฺต 
แปลว่า เพ่ือน ผู้มีความเยื้อใยดีผู้มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ๑๕ มีรูปวิเคราะห์ ดังนี้ 
 “มิชฺชติ สินิยฺหตีติ เมตตา แปลว่า สภาวะปรารถนาดี มิตฺตสฺส เอสา เมตฺตา แปลว่า
สภาวะที่เป็นของมิตร และ มิตฺเตสุ ภวา เมตฺตา แปลว่า สภาวะเกิดขึ้นในมิตรโดยองค์ธรรมคือ อโท
สะ เจตสิก ทีเ่ป็นไปโดยเนื่องด้วยการน าประโยชน์มาแก่ผู้อื่น”๑๖ ซ่ึงพระพุทธเจ้าตรัสใน อัปปมัญญา
วิภังค์ ว่า “เมตตา หมายถึง ความรักใคร่ กิริยารักใคร่ ภาวะที่รักใคร่ในสัตว์ทั้งหลาย... นี้เรียกว่า 
เมตตา”๑๗  
 เมตฺตายตีติ มิตฺโต เมตฺต ึปจฺจุปฏฺฐเปติสิเนห  กโรตีติ อตฺโถ แปลว่า บุคคลใดย่อมรักใคร่
ต่อมิตร บุคคลนั้นชื่อว่า มิตร อธิบายว่า ย่อมต้อนรับเฉพาะมิตร ได้แก่ ย่อมกระท าความสิเนหา 
 ความรักใคร่และความสิเนหา มีขึ้นได้กับมิตรที่แสดงออกในทางความห่วงใยเอ้ืออาทร 
ความผูกพัน มักแสดงถึงความรักใคร่ ความห่วงใยต่อกันในระดับวัย๑๘ เช่นผู้ใหญ่แสดงออกถึงความ
เอ็นดูต่อผู้น้อย หรือความผูกพันทางสายโลหิตระหว่างบิดามารดากับบุตร 
 โดยสรุป เมตตา คือ สภาวะปรารถนาดี หมายความว่า ช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลที่เป็น
อารมณ์ของตนโดยกระท าประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้อ่ืน ซ่ึงแสดงถึงความเป็นมิตรค าว่า บัณฑิต มา

                                                 
 ๑๔ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๘๖/๒๔๗, องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๑๗๒/๒๒๗. 
 

 ๑๕พระเทพเทวี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๔, 
(กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ,์ ๒๕๓๑), หน้า ๒๓๔. 
 

 ๑๖พระคันธสาราภิวงค์, อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี, (กรุงเทพมหานคร: ไทยรายวันกราฟ
ฟิตเพลท, ๒๕๔๖), หน้า ๗๖๕. 
 

 ๑๗อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๖๔๓/๔๒๗. 
 

 ๑๘วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), 
หน้า ๑๖๐. 
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๙ 
 

จากภาษาบาลีว่า ปณฺฑิต แปลว่า ฉลาดหรือคนฉลาด๑๙
 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหมวดว่าด้วยบัณฑิต 

หมายถึง ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรม คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ได้แก่ เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 
การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดค าหยาบ การพูดเพ้อเจ้อ 
ความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา ความไม่คิดร้าย และความเห็นชอบ สรุปก็คือ ท าดี พูดดี คิดดี๒๐ 
และพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายว่าบัณฑิต ผู้ทรงความรู้ผู้มีปัญญา นักปราชญ์ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาซึ่งมี ๓ ขั้น คือปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เรียกว่า บัณฑิต 
มหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต ผู้มีความสามารถเป็นพิเศษโดยก าเนิด เช่นคนนี้เป็นบัณฑิตในทางเล่น
ดนตรี๒๑ ในทางธรรมพระพุทธเจ้า ตรัสถึงคุณลักษณะของบัณฑิตว่า “คอยชี้โทษเหมือนชี้บอก
ขุมทรัพย์บัณฑิตมีลักษณะคอยกล่าวสอนพร่ าสอน และห้ามจากความชั่วเป็นกัลยาณมิตร ยินดีใน
ธรรมที่พระอริยะประกาศ มีลักษณะมั่นคงไม่หวั่นไหวเพราะนินทาและสรรเสริญ”๒๒ ทางโลก 
บัณฑิต คือ คนมีความรู้ซึ่งทางการศึกษาใช้เป็นค่าระดับของทางการศึกษา หมายถึง ผู้ที่จบตั้งแต่
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชาชีพ แต่ทางธรรมมิได้ถือเอาความรู้เป็นเกณฑ์ แต่ถือเอาการใช้
ความรู้เป็นเกณฑ์ พระพุทธเจ้าจะยอมรับบุคคลว่าเป็นบัณฑิตเฉพาะผู้ที่ใช้ความรู้มิใช่เพียงมีความรู้
กล่าวคือ บัณฑิตต้องรู้จักผิด รู้จักถูก รู้จักบาป รู้จักบุญรู้จักคุณ รู้จักประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ 
ความรู้เช่นนี้ทางพุทธศาสนา เรียกว่า ปัญญา 
 ๔.๔ แนวทางการแก้ปัญหาประยุกต์ตามหลักอริยสัจ ๔ 
 จากการศึกษาเก่ียวกับความหมาย องค์ประกอบ รายละเอียด รวมถึงกระบวนการของ
อริยสัจ ๔ ดังที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า อริยสัจ ๔ ก็คือวิธีการแก้ปัญหายาเสพติดโดยตรง และใน
ฐานะที่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิต จึงสามารถน ามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องปัญหายาเสพติด
ได้ด้วยซึ่งในที่นี้ จะกล่าวถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด  เพราะปัญหาระดับประเทศและ
ระดับชาติในขนาดนี้ ซึ่งถือเป็นปัญหาของทุกคนในอีกรูปแบบหนึ่งนั้นเอง แบ่งเป็นขั้นตอน๒๓ ได้ดังนี้ 
 ก. ขั้นเตรียมการ เป็นขั้นแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการแก้ไข
ให้ชัดเจนครบถ้วน ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย คือ ศึกษาปัญหา หมายถึง ต้องศึกษาปัญหาให้แจ้งชัด 
ค้นหาสาเหตุ หมายถึง ต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาให้พบ ก าหนดเป้าหมายหรือจุดจบของการ

                                                 
 ๑๙พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์ สระค าและจ าลอง สารพัดนึก), พจนานุกรมบาลี-ไทย ฉบับ
นักศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หน้า ๕๘๔. 
 

 ๒๐ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๖/๒๘. 
 

 ๒๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร :
นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่น จ ากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๖๑๕. 
 

 ๒๒ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๖/๒๘. 
 

 ๒๓พระศรีรัชมงคลบัณฑิต, “การประยุกต์ใช้วิธีการตามหลักอริยสัจสี่แก้ปัญหาสังคมไทยในยุคโลกา
ภิวัตน์”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๔๕). 
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แก้ปัญหา หมายถึง ต้องวางเป้าหมายในการแก้ปัญหาให้ชัดเจน ก าหนดวิธีการ หมายถึง ต้องรู้หรือ
ก าหนดวิธีการในการแก้ไขปัญหาแต่ละปัญหาให้ถูกต้องเหมาะสม 
 ข. ขั้นรู้ปัญหา ในการแก้ปัญหา อันดับแรกต้องรู้จักปัญหาแต่ละปัญหาเสียก่อนว่า
ปัญหามีอยู่จริงและสร้างความทุกข์ทั้งทางกาย ทางใจ อย่างไร ต่อจากนั้นก็ต้องรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหา คือจะต้องรู้เรื่องท่ีเป็นปัญหาอย่างถูกต้องถี่ถ้วนทุกแง่มุมว่า อะไรบ้างที่เป็นปัญหาอยู่ 
ณ ปัจจุบันนี้ ซึ่งมีผลต่อการด าเนินชีวิตในแต่ละวัน ขั้นสุดท้าย คือ ต้องตรวจสอบดูให้ดีว่า สิ่งที่รู้ที่
เข้าใจว่าเป็นปัญหานั้น เป็นปัญหาจริงหรือไม่ ในขั้นตอนของปัญหานี้ การก าหนดรู้ปัญหาอย่าง
ถูกต้องตรงประเด็น เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญมาก ฉะนั้น ในขั้นนี้จึงต้องศึกษาให้รู้ระดับของปัญหา
อย่างชัดเจน 
 ค. ขั้นหาสาเหตุ ต้องรู้สาเหตุหรือปมของปัญหาอย่างถูกต้องว่าปัญหานั้น ๆ เกิดจาก
สาเหตุคืออะไร ปัญหาแต่ละปัญหาอาจมีสาเหตุอย่างเดียวหรือหลายสาเหตุก็เป็นได้ เมื่อรู้สาเหตุของ
ปัญหาแล้ว ในขั้นนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ให้ละหรือก าจัด กล่าวคือ เมื่อรู้ว่า อะไรเป็นสาเหตุให้
เกิดปัญหาก็ละหรือก าจัดสิ่งอันเป็นสาเหตุนั้น หากแก้ปัญหาไม่ตรงประเด็นไม่ถูกจุดกล่าวคือไม่ได้แก้
ที่ตัวสาเหตุปัญหาก็จะไม่ได้รับการแก้ไขหรืออาจกลายเป็นสภาพที่ยุ่งยากบานปลายออกไปจนเป็น
เรื่องทีแ่ก้ได้ยาก และต้องมีการตรวจสอบว่า สาเหตุแห่งปัญหาทั้งมวลได้รู้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น
แล้วหรือยัง ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละหรือก าจัดนั้น ได้ปฏิบัติตามหรือไม่ ฉะนั้น ในขั้นนี้จึงต้อง
หาสาเหตุของปัญหาให้พบว่า สาเหตุของปัญหาคืออะไร 
 ง. ขั้นก าหนดเป้าหมาย ในการแก้ปัญหาแต่ละอย่างจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายใน
การแก้ปัญหาว่า มีเป้าหมายหรือจุดหมายในการแก้ปัญหาระดับไหน กล่าวคือ จะแก้ปัญหานั้นให้
หมดสิ้นไปโดยเด็ดขาด หรือจะเป็นเพียงการบรรเทาหรือลดความรุนแรงของปัญหาลงเท่านั้นซึ่ง
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายสูงสุดในการแก้ปัญหา ก็คือท าปัญหาให้หมดสิ้นไป ในขั้นตอนนี้ชั้นแรก
ต้องรู้ว่า เป้าหมายของการแก้ปัญหาคือสภาพที่หมดปัญหานั้น เป็นไปได้จริงๆ หมายความว่าปัญหา
นั้น ๆ แก้ได้และข้ันสุดท้ายต้องมีการตรวจสอบดูว่า จุดหมายแห่งการแก้ปัญหานั้น ๆ ถูกต้องชัดเจน
แล้วหรือยัง กล่าวโดยสรุปก็คือ ต้องวางเป้าหมายในการแก้ปัญหาไว้ให้ชัดเจนว่าเป็นการแก้ไขระดับ
ใด คือ ยับยั้ง บรรเทา หรือท าให้หมดสิ้นไป ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพปัญหานั้นๆ 
 จ. ขั้นรู้หรือก าหนดวิธีการแก้ไข ขัน้นี้เป็นขั้นสรุปความคิดทั้งหมดที่ได้จากการรู้ขั้นตอน
ทั้ง ๓ ขั้นตอนข้างต้นอย่างชัดเจนจนสามารถก าหนดวิธีปฏิบัติหรือด าเนินการเพ่ือให้บรรลุจุดหมาย
ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงวางแนวทางเพ่ือป้องกันปัญหาเช่นนั้นไม่ให้เกิด
ซ้ าซ้อนขึ้นอีก ในขั้นนี้ ต้องรู้วิธีการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุจุดหมายในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนว่า จะมีวิธีด าเนินการอย่างไร หรือพูดง่าย ๆ ว่า จะท าอย่างไรบ้าง ปัญหาที่มีอยู่จึงจะได้รับ
การแก้ไขให้บรรเทาลงหรือหมดสิ้นไป จากนั้นก็น าเสนอวิธีปฏิบัติว่า ปัญหาแต่ละปัญหาต้องแก้ด้วย
วิธีอย่างนี้ ๆ แก้ปัญหาอย่างไรจึงจะได้ผลดี และเมื่อแก้ปัญหาได้ส าเร็จแล้ว จะมีวิธีด าเนินการ
อย่างไรบ้าง เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิม ๆ เกิดขึ้นมาอีก ในขั้นตอนนี้เรียกว่าเป็นทั้ง
แก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีกอย่างมีระบบแบบแผน และที่ส าคัญคือ ต้องมีการตรวจสอบ
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ดูผลการปฏิบัติว่า แผนงานหรือวิธีด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาที่น าเสนอไปนั้น น าไปปฏิบัติได้จริง
หรือไม่ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วนหรือยัง เมื่อปฏิบัติตามวิธีที่ได้น าเสนอนั้นแล้วได้รับผลเป็น
อย่างไร ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือยัง แก้ปัญหาได้ในระดับไหน เป็นที่พอใจหรือไม ่
 ฉะนั้น จึงต้องมีการก าหนดวิธีการแก้ไขให้ชัดเจนเหมาะสมกับสภาพปัญหาว่าต้องใช้
วิธีการทางกายหรือวิธี  การทางจิตใจ หรือต้องใช้ทั้งสองอย่างนั้นคู่กันไป 
 ฉ. ขั้นปฏิบัติการ คือ ด าเนินการแก้ไขปัญหานั้นตามวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ
ว่า เป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาของชีวิตได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์คือ วิธีการที่เรียกว่า 
“หลักมัชฌิมาปฏิปทา” หมายถึง ทางสายกลาง ซ่ึงเป็นข้อปฏิบัติที่ช่วยให้แก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ โดย
วิธีการที่ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป เป็นหนทางอันประเสริฐที่สามารถสรุปลงในมรรค ๘ คือ 
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติและ
สัมมาสมาธิ ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น ซ่ึงประกอบด้วยหลักการส าคัญ ๓ ประการ คือ ๑) หลักปัญญา
สิกขา โดยใจความ ก็คือ ด้านความรู้ หมายความว่า จะต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่ต้องการ
แก้ไข ในด้านความรู้นี้ ต้องมีความรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้ คือให้รู้ปัญหา ให้รู้ความจริง ให้รู้วิธีแก้ไข และ
ให้รู้วิธีป้องกัน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ไปในทางที่พึงประสงค์ ๒) หลักศีล
สิกขา โดยใจความ ก็คือ ด้านพฤติกรรม กล่าวคือ สิ่งที่จะต้องแก้ไขควบคู่กันไปกับการแก้ไขด้าน
ความรู้และความคิด ก็คือการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ โดยใช้วิธีส่งเสริม ป้องกัน 
รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพ ๓) หลักจิตตสิกขา โดยใจความ ก็คือ ด้านจิตใจกล่าวคือ ในการด าเนินการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความรู้และด้านพฤติกรรมนั้น จะบรรลุผลตามเป้าหมายได้ก็ต่อเมื่อ
จิตใจต้องมีความพร้อมที่จะรับการแก้ไขด้วย จิตใจจึงเป็นรากฐานที่ส าคัญของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ในทุกด้านของชีวิต เพราะคนที่ฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตใจได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดทั้งในด้าน 
ความคิด การพูด และการกระท าต่าง ๆ ก็จะดี ไปหมดทุกอย่างจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าวิธีการ
แก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ ๔ นั้น เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ ปฏิบัติได้จริงและสามารถ
ตรวจสอบได้เพียงแต่ผู้ประสบปัญหา ต้องลงมือกระท าด้วยตนเอง ดังพุทธพจน์ที่ว่า “วิริเยน ทุกฺ
ขมจฺ เจติ”๒๔ บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร๒๕ ซ่ึงหมายถึง ปัญหาสามารถแก้ไขได้จากความเพียร
พยายามของตนเอง และต้องใช้สติปัญญาพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบด้วย 

 ๔.๕ สติปัฏฐาน ๔ กับการแก้ปัญหายาเสพติด 
 จุดมุ่งหมายของการฝึกสมาธิเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักของสมาธิคือ การท าให้
จิตใจสงบและตัง้มั่น หมายความว่าในขณะใดทีจ่ิตเป็นสมาธิ เมื่อนั้นเราก็มีความสงบ ความอ่ิมเอิบใจ
และความสุข เป็นความสุขชนิดที่เกิดจากจิตใจอย่างแท้จริง ซ่ึงไม่ใช่ความสุขอย่างโลกๆ ที่ต้องอาศัย
สิ่งของภายนอก เช่น เสื้อผ้าที่สวยงาม ดนตรีที่ไพเราะ กลิ่นหอมละมุนละไม รสอร่อยซาบซ่า การ
สัมผัสอ่อนนุ่มเป็นต้น เป็นความสุขที่เกิดจากการที่จิตว่างจากสิ่งเร้าที่มารบกวนชั่วคราวด้วยอ านาจ

                                                 
 ๒๔ส .ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๘, ขุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๑๘๖/๓๗๐. 
 

 ๒๕ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๓, ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๘๖/๕๔๔. 
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๑๒ 
 

ของสมาธิการฝึกสมาธิเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายนี้เรียกว่า “สมถกรรมฐาน” หลักของสมถะ คือก าหนดใจ
ไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (เรียกว่าอารมณ)์ ให้แน่วแน่จนจิตน้อมดิ่งอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งเดียว เรียกว่าจิตมีอารมณ์
เป็นหนึ่ง เมือ่สมาธิแนบสนิทเต็มที่แล้วก็จะเกิดภาวจิตที่เรียกว่า ฌาน ซ่ึงแบ่งเป็นระดับต่างๆ ระดับ
ที่ก าหนดเอารูปธรรมเป็นอารมณ์เรียกว่า รูปฌานมี ๔ ขั้น ระดับที่ก าหนดอรูปธรรมเป็นอารมณ์
เรียกว่า อรูปฌาน มี ๔ ขัน้ ภาวะจิตในฌานนั้นปราศจากนิวรณ์ท่านอนุโลมว่าเป็นความหลุดพ้นจาก
กิเลสตลอดเวลา ขณะทีย่ังอยู่ในฌานนั้นๆ๒๖ 
 โลกปัจจุบันได้ก่อให้เกิดความกดดันและความตึงเครียดอย่างใหญ่หลวงต่อมนุษย์  ดู
เหมือนว่าปัญหาทางยาเสพติดจะมากขึ้น สถิติของคนที่มีสุขภาพไม่ดีหรือมีความผิดปกติทางจิตใจ
นับวันจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามเราต้องเข้าใจความจริงอย่างหนึ่งว่า ความสุขและความสงบนั้น
มิได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือ จิตใจของเรานั้นเอง ถึง
แม้แต่เหตุการณภ์ายนอกจะผันผวนหรือวิกฤติสักเพียงไรก็ตามถ้าเรารู้จักบังคับและควบคุมจิต เราก็
ยังหาความสงบได้ไม่มากก็น้อย หากรู้จักใช้หลักสมถกรรมฐานให้เกิดประโยชน์ 
 อานิสงส์ ของสมถกรรมฐาน๒๗ 
 ท าให้จิตใจสงบมากขึ้น ท าสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพ ศึกษาเล่าเรียนได้ดี
หรือผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความจ าแม่นย าดีขึ้น ท าให้โรคภัยบางชนิดหายไปได้ ท าให้เป็นคน
มีอารมณ์เย็น สงบ มีความสุขใจ ผิวพรรณ ผ่องใส และมีอายุยืน สามารถจะเผชิญหน้าเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างสุขุมรอบคอบ สามารถแก้ไขความยุ่งยากวุ่นวายในชีวิตได้ถูกต้อง 
เป็นพืน้ฐานในการเจริญวิปัสสนาญาณ 
 หลักและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ 
 ความมีสติ และสัมปชัญญะสมบูรณ์ เป็นสิ่งจ าเป็นมากในการปฏิบัติธรรมเมื่อจิตสงบตั้ง
มั่น บริสุทธิ์ และควรแก่การงานแล้ว เราอาจน้อมจิต ก าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่ามีความ
ไม่เที่ยงอนิจจัง ความเป็นทุกข์ทุกขังและความไม่มีตัวตนอนัตตา  อยู่ตลอดเวลาจนเกิดญาณปัญญา 
จะท าให้อาสวะกิเลสค่อยเบาบางลงจนหมดไปในที่สุด การฝึกสมาธิเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายนี้เรียกว่า 
“วิปัสสนากรรมฐาน” 
 การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานมีอยู่ ๔ ทางคือ๒๘ 
 ๑. กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน การมีสติเข้าไปตั้งติดตามดูกาย วิธีปฏิบัติให้นั่งสมาธิขา
ขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวให้ตรง ด ารงสติให้มั่น หลับตา ให้เอาสติจับอยู่ที่ท้องก าหนด
อาการพองและยุบของท้องแล้วให้ภาวนาว่าพองหนอ “ยุบหนอ” นอกจากนั้นยังต้องก าหนด
อริยาบถ ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน รวมทั้งการก าหนดอิริยาบถย่อยอ่ืนๆ เช่น การงอมือ งอเท้า การ
                                                 
 ๒๖ภัททันตะ อาสภมหาเถระ, วิปัสสนาธุระ, (กรุงเทพมหานคร : C 100 DESIGN, ๒๕๐๐), หน้า 
๓๒. 
 

 ๒๗พระสมภาร สมภาโร, เอกสารประกอบการสอนวิชากรรมฐาน, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๑๕๔๗), หน้า ๗๒. 
 

 ๒๘ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๓ – ๓๐๐/๓๒๕ – ๓๕๑. , ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๑ – ๑๕๒/๑๐๓ – ๑๒๗. 
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๑๓ 
 

เหยียดมือเหยียดเท้า การนุ่งห่ม การกิน การดื่ม การอาบน้ า การถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะ เป็นต้น 
กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เฉพาะหมวดอิริยาบถ ข้อความในพระไตรปิฎก๒๙ มีว่า “ภิกษุทั้งหลาย อีก
ประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อเดิน ก็รู้ชัดว่า “เราเดิน” เมื่อยืนก็รู้ชัดว่า “เรายืน” เมื่อนั่งก็รู้ชัดว่า “เรานั่ง” 

หรือเมื่อนอนก็ชัดว่า “เรานอน” ภิกษุนั้น เมื่อด ารงกายอยู่โดยอาการใดๆ ก็รู้ชัดรู้กายที่ด ารงอยู่โดย
อาการนั้นๆ...”

๓๐ 
 ๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฎฐาน การมีสติเข้าไปตั้งตามดูเวทนาทั้งหลาย ในขณะที่นั่งอยู่
นั่น ถ้ามีเวทนาเกิดขึ้น เช่น เจ็บ ปวด เมื่อย คัน ก็ให้ใช้สติก าหนดอาการนั้นๆ คือให้ทิ้งอาการพอง
ยุบก่อนแล้วไปก าหนดอาการเจ็บว่า “เจ็บหนอๆ” จนกว่าจะหายไป ถ้าอาการปวดเกิดขึ้นก็ให้
ก าหนดว่า “ปวดหนอๆ” ถ้าอาหารคันเกิดขึ้นก็ให้ก าหนดว่า “คันหนอๆ” จนกว่าจะหายไป เมื่อ
เวทนาหายไปแล้ว ให้กลับมาก าหนด “พองหนอ” “ยุบหนอ” ต่อไป 
 ๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฎฐาน การมีสติเข้าไปตั้งติดตามดูจิต ความคิด เวลาใจคิดไปถึง
เรื่องต่างๆ เช่น นึกถึงบ้าน นึกถึงการงาน นึกถึงปัญหา เป็นต้น ให้ใช้สติปักลงที่หัวใจ พร้อมกับ
ก าหนดว่า “คิดหนอๆ” จนกว่าจะหยุดคิด เวลาโกรธก็ให้ก าหนดว่า “โกรธหนอๆ” จนกว่าจะหายไป 
เวลาดีใจก็ให้ก าหนดว่า “ดีใจหนอๆ” เวลาเสียใจก็ให้ก าหนดว่า “เสียใจหนอ” เช่นกันจิตตานุปัสส
นาสติปัฏฐาน ข้อความในพระไตรปิฎกมีว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ จิตมีราคะ ก็รู้ชัดว่า“จิตมีราคะ” จิต
ปราศจากราคะ ก็รู้ชัดว่า “จิตปราศจากราคะ” จิตมีโทสะ ก็รู้ชัดว่า “จิตมีโทสะ” จิตปราศจากโทสะ 
ก็รู้ชัดว่า “จิตปราศจากโทสะ” จิตมีโมหะ ก็รู้ชัดว่า “จิตมีโมหะ” จิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่า “จิต
ปราศจากโมหะ...”๓๑ 
 ๔. ธรรมานุปัสสนาสติปัฎฐาน การมีสติเข้าไปตั้งติดตามดูธรรมอารมณ์ทั้งหลาย เวลา
ตาเห็นรูปให้ก าหนดว่า “เห็นหนอๆ” เวลาหูได้ยินเสียงให้ก าหนดว่า “ได้ยินหนอๆ”เวลาจมูกได้กลิ่น
ให้ก าหนดว่า “ได้กลิ่นหนอๆ” เวลาลิ้นได้ลิ้มรส ให้ก าหนดว่า “รสหนอๆ” เวลากายได้สัมผัสถูกต้อง
ให้ก าหนดว่า“ถูกหนอๆ” เวลาจิตคิดอะไรก็ตาม ให้ก าหนดว่า “รู้หนอๆ” หรือ“คิดหนอๆ” เป็นการ
ติดตามดูอารมณ ์แล้วกลับไปก าหนดอาการพอง-ยุบตามเดิม 
 ผู้เขียนเห็นว่าโลกปัจจุบันได้ก่อให้เกิดความกดดันและความตึงเครียดอย่างใหญ่หลวง
ต่อมนุษย ์ดูเหมือนว่าปัญหาทางยาเสพติดจะมากขึ้น สถิติของคนที่มีสุขภาพไม่ดีหรือมีความผิดปกติ
ทางจิตใจนับวันจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามเราต้องเข้าใจความจริงอย่างหนึ่งว่า ความสุขและ
ความสงบนั้นมิได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือ จิตใจของ
เรานั้นเอง ถึงแม้แต่เหตุการณ์ภายนอกจะผันผวนหรือวิกฤติสักเพียงไรก็ตามถ้าเรารู้จักบังคับและ
ควบคุมจิต เราก็ยังหาความสงบได้ไม่มากก็น้อย หากรู้จักใช้หลักสมถกรรมฐานให้เกิดประโยชน์  
 
                                                 
 ๒๙ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๕/๓๐๔. 
 

 ๓๐ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๔/๓๐๒ – ๓๐๓. 
 

 ๓๑ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๑/๓๑๔ – ๓๑๕. 
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๕. สรุป 
 การน าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพยาติดในสังคมไทยในการ
หาทางออกจากปัญหายาเสพยาติดเพ่ือแก้ปัญหาสังคมไทยปัจจุบัน เป็นการรู้จักใช้หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือแก้ปัญหาอันเกิดขึ้นแก่ตัวบุคคลผู้เสพยาเสพติด ด้วยอาศัยหลักธรรมทั้ง ๓ 
ประการ คือ (๑) อบายมุข ๖ เป็นเครื่องชี้น าให้เห็นโทษทัณฑ์ของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพยา
ติดว่ามีผลเป็นอย่างไร เช่น เสียทรัพย์ทันตา หรือเกิดโรคภัยต่างๆ เป็นต้น และมีรูปแบบอย่างไรที่จะ
เอ้ือให้เข้าไปคลุกคลีกับยาเสพยาติดเช่น การคบคนชั่วเป็นมิตรซึ่งจะชักน าไปในทางฉิบหายต่างๆ 
อันมีการเที่ยวกลางคืน และตกผลึกท่ีการยาเสพยาติดแล้วเกิดปัญหาในที่สุด (๒) ส่วนเบญจศีล เป็น
เสมือนตะปูที่ตอกย้ าให้รู้ว่าเมื่อเรารู้ภัยแล้วควรที่จะหยุดเสียแล้วด้วยหลักการที่มีอยู่ เป็นการงดเว้น
จากการยาเสพยาติดนั้นอย่างเด็ดขาดและ(๓) สมถะ-วิปัสสนากรรมฐานเป็นเสมือนยามรักษาการณ์ 
ที่คอยระแวดระวังภัยต่างๆ รอบตัวเราไม่ให้ผิดพลาดพลั้งอีกครั้งหนึ่ง 
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การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารความเครียด 
The Application of Buddha-Dhamma Principle in the Stress 

Management 
 

พระครูสมุห์ชินวรวัตร ถิรภทฺโท (จุลเจือ) 
 

บทคัดย่อ 
 การน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารความเครียดได้อย่างเหมาะสมใช้ 
จ านวน ๔ หลักธรรมด้วยกัน ได้แก่ ๑. หลักไตรลักษณ์ หรือลักษณะ ๓ ประการ กล่าวคือ ความเป็น
อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ๒. หลักอริยสัจ ๔ คือความจริงอันประเสริฐ คือ ทุกข ์สมุทัย นิโรธ มรรค 
๓. หลักโยนิโสมนสิการ กระบวนการคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างถูกทาง คิดอย่างมีเหตุผล และใช้
ความคิดให้เกิดผลที่พึงประสงค์ ๔. หลักการเจริญสติ การมีสติระลึกรู้ทั่วพร้อม ก าหนดพิจารณาสิ่ง
ทัง้หลายให้เห็นตามความเป็นจริง 
ค าส าคัญ : หลักพุทธธรรม, การบริหารความเครียด 
 

Abstract 
 To use the Buddha-Dhamma principle be applied in the properly stress 
management through four Buddha-Dhamma principle such as 1. The three common 
characteristics namely law of impermance, law of suffering and law of non-self, 2. 
The four Noble Truths  are the suffering, origin of suffering, cessation of suffering 
and path leading to the cessation of suffering. 3. The consideration , is the right 
thinking process, right thinking, reasonable thinking and use the desirably thinking. 4. 
The principle of meditation, has the mindfulness and set the mind as the truth. 
Keywords : Buddha-Dhamma Principle, Stress management 
 
๑. บทน า 
 หลักพุทธธรรม หมายถึง ค าสอนเดิมแท้ของพระพุทธเจ้าอันเป็นองค์ความรู้ที่ได้จาก
การทดสอบแล้วจากการปฏิบัติในที่นี่คือ หลักไตรลักษณ์๑ มี ๓ ประการ คือ อนิจจัง ทุกขัง และ

                                                 
 เจ้าอาวาสวัดดอนส าราญ ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
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 ๑ม.มู. (ไทย) ๔/๓๕๘/๓๙๔. 
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อนัตตา หลักอริยสัจ ๔๒ มี ๔ ประการคือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ถ้าทุกคนในโลกต่างเข้าถึง
ศาสนาของตนแล้วโลกมันจะไม่เป็นอย่างนี้ มันจะเป็นโลกพระศรีอาริย์ขึ้นมาพรึบพร้อมในคราว
เดียวกันหมดโลก และทุกศาสนา หัวใจของศาสนาทุกศาสนาอยู่ที่ “ไม่เห็นแก่ตัว ”๓ ทีนี่ก็มาถึงแก่น
แท้ของพระพุทธศาสนาคือ สาระทั้งหมดที่มีอยู่ในอริยสัจ ๔ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธและมรรค) ในไตร
ลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขังและอนัตตา) และหลักโยนิโสมนสิการ๔ ที่ครอบคลุมหลักการของ
พระพุทธศาสนาทั้งหมดไมว่่าจะเป็นหลัก “เว้นชั่ว ท าดี ท าใจให้บริสุทธิ์” หลัก “ธรรมทั้งปวงไม่ควร
ยึดมั่น ถือมั่น”หลัก “เราบัญญัติแต่ทุกข์ ความดับทุกข์” ทุกหลักธรรมอยู่ในอริยสัจ ๔ ไตรลักษณ์ 
และโยนิโสมนสิการ คือ หลักการเชื่อมโยงความจริงในธรรมชาติมาสู่การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ธรรมที่เสนอเป็นระบบปฏิบัติการให้มนุษย์ บริหารประโยชน์จากความจริง
ของธรรมชาตินั่นเอง๕ 
 
๒. ความหมายของความเครียด 
 ค าว่าความเครียด หรือ Stress มาจากภาษาลาติน ในช่วงศตวรรษที่ ๑๗ แปลว่า 
ความยากล าบาก (Hardship) ความทุกข์ยาก (Adversity) และความทุกข์ทรมาน (Affliction) 
มาถึงช่วงศตวรรษที่ ๑๘ และ ๑๙ ได้เพ่ิมความหมายว่า ความตึงเครียด (Strain) การถูกบีบบังคับ 
(Pressure) ความมุมานะ (Strong effort) เข้าไปด้วย๖ 
 ความเครียด (Stress) เป็นค าที่ยืมมาจากวิชาฟิสิกส์ อธิบายว่า ความเครียดเป็นความ
กดดัน (Pressure) หรือแรง (Force) ที่มีต่อร่างกาย คล้ายแรงของต้นไม้ที่หักโค่นลงบนพ้ืนดิน หรือ
แรงรถยนต์ที่พุ่งเข้าชนก าแพง โดยรากศัพท์ ค าๆ นี้มาจากภาษาละตินคือ Strict หมายถึง ความตึง
แน่น คล้ายความตึงของเส้นเชือกเม่ือถูกขึงไว้กับเสาและมีลูกตุ้มหนักๆ ร้อยอยู่กลางเส้นเชือก ความ
ตึงแน่นอันเกิดจากน้ าหนักลูกตุ้ม เทียบได้กับความเครียดของคนเรา๗ 

                                                 
 ๒ที.ม. (ไทย) ๒/๑๕๕/๙๙. 
 

 ๓พุทธทาส อินฺปญฺโญ, หัวใจพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,๒๕๓๗), หน้า ๖๐ – ๖๑. 
 

 ๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๔๐. 
 

 ๕พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร :
บริษัท สื่อตะวัน จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๓๑. 
 

             ๖นิ เทศติ นณะกุ ล .  สั งคมกับความ เค รียด .  [ออนไลน์ ]. แหล่ งที่ ม า  : 
http://www.polsci.chula.ac.th/sumonthip/jour 
nalnithet.doc [๑ ส.ค.๒๕๕๔]. 
 
 

 ๗จ าลอง ดิษยวณิช และพริมเพรา ดิษยวณิช, ความเครียดความวิตกกังวลและสุขภาพ, (เชียงใหม่ 
: แสงศิลป์, ๒๕๔๕), หน้า ๑. 
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๓ 
 

 Walter B. Cannon๘ เป็นคนแรกท่ีใช้ค าว่า Stress โดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางฟิสิกส์
เขาให้ความหมายของความเครียดว่า เป็นสิ่งทีท่ าให้ความสมดุลของบุคคลหายไปความสมดุลในกรณี
นี้ หมายถึง ความโน้มเอียงของอินทรีย์ที่จะคงสภาพสิ่งแวดล้อมภายในให้คงที่ เป็นความสมดุลแบบ
แกว่งของลูกตุ้ม ไมใ่ช่การสมดุลแบบหยุดนิ่ง โดยด้านหนึ่งของลูกตุ้ม คือ ความต้องการ (Need) อีก
ด้านหนึ่ง คือ ความส าเร็จ (Fulfillment)๙ 
  Richard S. Lazarus & Susan Folkman๑๐ เชื่อว่า ความเครียด เป็นภาวะชั่วคราว
ของความไม่สอดคล้องอันเกิดขึ้นจาก การประเมินของบุคคลต่อสิ่งที่เข้ามาในประสบการณ์
เช่นเดียวกันกับที่ William James๑๖ เชื่อว่า ความเครียด เป็นการแปลความหมายของการรับรู้และ
การเข้าใจแต่ละบุคคล The Encyclopedia Britannica๑๗ ให้ความหมายของความเครียดในแง่
จิตวิทยาและชีววิทยาว่า ความเครียดเป็นความเด่นหรือสิ่งรบกวนใดๆ ก็ตาม ที่ส่งผลต่อระบบการ
ท างานของอวัยวะต่างๆ 
 ส าหรับการให้ค านิยาม “ความเครียด” ในประเทศไทย มีพระสงฆ ์แพทย์ นักคิดรวมถึง
นักจิตวิทยาหลายท่าน ได้ให้ค านิยามความเครียดไว้ ดังเช่น 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)๑๑ กล่าวว่า การเสวยอารมณ์ของบุคคลนั้น มี ๓ 
ประการ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนา ถ้าการกระทบกันระหว่างอายตนะภายใน
อายตนะภายนอกและวิญญาณรุนแรง ความรู้สึกทุกข์ก็ตวัดแกว่งรุนแรงเช่นกัน อธิบายง่ายๆ เช่น 
เมื่อตาเห็นรูปสวย ความพอใจในรูปสวยก็เกิดขึ้นในจิตใจ เวทนาเข้าไปอาศัยอยู่ในความพึงพอใจที่
เกิดขึ้น หรือเมื่อจมูกได้กลิ่นเหม็นจากขยะ ความไม่พอใจในกลิ่นสกปรกก็เกิดขึ้น เวทนาก็เข้าไป
อาศัยอยู่ในความไม่พอใจทีเ่กิดนัน้ 
 สรุปได้ว่าความเครียด หมายถึง กลุ่มอาการที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลโดยร่างกายมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งทีม่าคุกคาม ท าให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและ
อารมณ์การตอบสนองที่เกิดขึ้น อาจปรากฏออกมาทั้งทางพฤติกรรมที่สังเกตได้และสังเกตไม่ได้เพ่ือ
ท าให้เกิดภาวะสมดุลในร่างกาย ซ่ึงแต่ละคนจะมีรูปแบบการแสดงออกของความเครียดแตกต่างกัน 
 
๓. สาเหตุของความเครียด 
                                                 
 ๘Walter B. Cannon, The Wisdom of The Body, (New York : W.W. Norton & 
Company. Inc., 1963), p. 25. 
 

 ๙จ าลอง ดิษยวณิช และพริมเพรา ดิษยวณิช, ความเครียดความวิตกกังวลและสุขภาพ, หน้า ๓. 
 

 ๑๐Richard S. Lazarus & Susan Folkman, Stress, Appraisal, and Coping, (New York : 
Springer Publishing Company. Inc., 1984), p. 1. 
 

 ๑๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๔), หน้า ๓๐ – ๓๙. 
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 ๑) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียด 
 ความเครียดที่เกิดขึ้น จะกระตุ้นให้บุคคลเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งที่มารบกวนดังนั้น 
จึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัว เพ่ือขจัดความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกระบวนการ ซ่ึงถ้าใช้กลไกที่
ถูกต้องเหมาะสม การปรับตัวก็จะเป็นปกติ ถ้าใช้กลไกการปรับตัวไม่ถูกต้องก็จะเกิดความผิดปกติทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจขึ้น ดังนั้น จึงเป็นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในตัวบุคคลนั่นเอง๑๒ ซ่ึง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ความรุนแรงของความเครียด (Severity) นับเป็นปัจจัยส าคัญมาก เช่น ผู้ที่มีความ
เจ็บป่วยรุนแรง หรือมีความพิการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของภาพลักษณ์อยู่มาก ก็จะท าให้รับรู้
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยในลักษณะที่รุนแรง ส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยต้องใช้วิธีการ
เผชิญความเครียดที่ยุ่งยาก ซับซ้อนตามไปด้วย มากกว่าผู้ทีค่วามเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย 
 ๒. ระยะเวลาของการเกิดความเครียด (Onset) เช่น ในผู้ที่สูญเสียอวัยวะต่างๆ
ระยะแรกอาจไม่สามารถปรับตัว หรือยอมรับสภาพการสูญเสียได้ ซ่ึงระยะนี้จะต้องผ่านขั้นตอน
ต่างๆ ของการเผชิญความเครียดมากมาย เมือ่เวลาผ่านพ้นไป บุคคลนั้นก็จะค่อยๆ ปรับตัวได้ใน 
ที่สุด เนื่องจากบุคคลนั้นจะค่อยๆ เรียนรู้การเผชิญความเครียดที่มีความเหมาะสมและแก้ปัญหา
ได้มากขึน้ 
 ๓. ความเครียดที่เกิดขึ้นเป็นไปโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน เช่น การเจ็บป่วยจาก
อุบัติเหตุ ย่อมมีผลกระทบจิตใจมากกว่าการเจ็บป่วยที่ค่อยๆ เกิดขึ้น พฤติกรรมเผชิญความเครียดที่
น ามาใช้จึงยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่า 
 ๔. อายุ เนื่องจากอายุสัมพันธ์กับประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงส่งผลถึง การตอบสนองต่อ
ปัญหาได ้
 ๕. ภาวะสุขภาพ ก าลังความสามารถและก าลังใจพบว่า บุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์และมองโลกในแง่ดี จะมีความสามารถเผชิญความเครียดได้ดีกว่าบุคคลที่ เจ็บป่วยอ่อนแอ 
หรือท้อแท ้
 ๖. ฐานะทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตประจ าวันดังนั้น ใน
คนทีมี่ความเป็นอยู่ที่ดี ย่อมสามารถเผชิญต่อความเครียดได้ดีกว่าบุคคลที่ขาดแคลนปัจจัย 
 ๗. ระดับการศึกษา การศึกษาที่ดีจะช่วยให้บุคคลตระหนักถึงปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ดีกว่า เพราะบุคคลได้ใช้การเรียนรู้ในอดีตและพฤติกรรมที่เคยใช้ประสบผลส าเร็จ
มาเผชิญกับปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบันได้ 

                                                 
 ๑๒Garland, LaRetta M. & Bush, Carol T., Coping behaviors and nursing, (Virginia : 
Reston Pub. Co., 1982), p. 11. 
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 ๘. แผนการช่วยเหลือจากครอบครัวหรือสังคม โดยเฉพาะสัมพันธภาพในครอบครัว 
นับว่ามีบทบาทส าคัญในการเป็น ผู้ให้ก าลังใจ ปลอบใจ ถ้าสัมพันธภาพของบุคคลกับบุคคลข้างเคียง
ดี ก็ได้รับการประคับประคอง การช่วยเหลือ ท าให้ความเครียดลดลงได้ 
 ๙. ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา บุคคลที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทั้งในเรื่อง
ง่ายหรือซับซ้อน จะเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจและแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าบุคคลที่ไม่เคยมีประสบการณ์ 

 ๑๐. ความเชื่อ นับว่ามีอิทธิพลต่อความคิดมาก ซ่ึงจะท าให้สามารถที่จะควบคุมหรือ
เอาชนะต่อสิ่งคุกคามบางอย่างได้ เช่น ความเชื่อในสิ่งศักดิสิทธิ์ หรือพระเจ้า เป็นต้น 
 ๑๑. วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี บางวัฒนธรรมจะช่วยประคับประคอง
และมีกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดเพ่ิมมากขึ้นปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ เป็นปัจจัยที่ช่วยเสริม หรือลด
ความเครียดในบุคคลได้ เมื่อ เกิดความเครียด ท าให้ร่างกายและจิตใจสามารถปรับตัวรับ
ความเครียดทีม่ีอยู่ได้และกลับสู่ภาวะสมดุลได้เร็วขึ้น 
 สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดนั้น มี ๒ ประการ คือ ปัจจัยภายในตัว
บุคคล เช่น อายุ เพศ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน บุคลิกภาพ สรีระของแต่
ละบุคคล ล้วนเกี่ยวข้องกับความเครียดทั้งสิ้น ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล เช่น สิ่งแวดล้อม สังคม
วัฒนธรรม ปัญหาภายในองค์กรหรือหน่วยงาน สถานประกอบการ ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือสถานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความรับผิดชอบในการท างาน ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนก็เกี่ยวข้องกับ
ความเครียดเช่นกัน 
 ๒) สาเหตุและปัจจัยท าให้เกิดความเครียด 
 ตราบใดที่มนุษย์ยังมคีวามต้องการเป็นแรงผลักดันอยู่ข้างในและด ารงอยู่ในสังคมที่ต้อง
ดิ้นรนต่อสู้กับภาวะด้านนอก ตราบนั้นความเครียดก็ยังคงรุมเร้ามนุษย์ตลอดเวลา ปัจจัยอะไรบ้างใน
วิถีชีวิตของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดความเครียดขึ้น Thomas L. Snyder & Charles J. Felmeister๑๓ 
เชื่อว่า ความเครียดมีลักษณะเป็นวงจรที่มีตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายและจิตใจแล้วจึง
ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์  
 ความเครียดเกิดได้จาก ๒ สาเหตุใหญ่ คือ 
 ๑. ความเครียดที่มีสาเหตุจากสภาพแวดล้อม เช่น กดดันทางสังคมและวัฒนธรรม
สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคลที่ไม่ปรองดองกัน แรงกดดันจากสังคมที่เจริญด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีการ
แข่งขันสูง การย้ายถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความกังวลทาง
เศรษฐกิจและความไม่แน่นอนในบทบาททางเพศ 
 ๒. ความเครียดที่มีสาเหตุจากองค์ประกอบของบุคคล ได้แก่ ทัศนคติและลักษณะ
ประจ าตัว เชื่อว่า บุคคลที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลา พยายามท าภารกิจต่างๆ ให้ได้มากที่สุดในเวลาที่น้อย
                                                 
 ๑๓Thomas L. Snyder, Charles J. Felmeister, Personalized guide to stress 
evaluation, (Saint Louis : Mosby, 1983), pp. 19-23. 
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ที่สุด หรือบุคคลที่ไม่กล้าแสดงออก ตลอดจนบุคคลที่มีความคาดหวังสูงจนเกินไป บุคคลเหล่านี้ มี
แนวโน้มที่จะเกิดความเครียดได้ง่าย 
 องค์ประกอบของบุคคลด้านอารมณ์ที่มีผลต่อการเกิดความเครียด ได้แก่ ความรู้สึก
ในทางลบ เช่น ความรู้สึกปวดร้าวใจ ความคับข้องใจ ความวิตกกังวล ความรู้สึกผิด ความไม่สมหวัง
ต่างๆ การมีอารมณ์รุนแรงและความรู้สึกไม่เป็นสุข สิ่งดังกล่าวล้วนเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียด
และขณะเดียวกันก็เป็นตัวการสนับสนุนให้ความเครียดขยายตัวมากขึ้น นอกจากนี้ประสบการณ์ใน
อดีต หรือความล้มเหลวที่เกิดข้ึนจริง ก็เป็นองค์ประกอบที่สามารถก่อให้เกิดความเครียดได้เช่นกัน 
 Marilyn Davidson &Cary L.Cooper๑๔ ได้แบ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด
ออกเป็น ๔ ปัจจัย คือ ความเครียดที่เกิดจากการท างาน จากสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน จากลักษณะ
ของสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ และจากปัจจัยส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเครียดไว้ดังนี้ 
 ๑. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดที่มาจากสิ่งแวดล้อมนอกตัวบุคคล เป็นความเครียดที่
เกิดข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งแวดล้อม สังคม สัมพันธภาพระหว่างบุคคล เช่น 
  ๑.๑ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดความเครียด เช่น สภาพอากาศที่ร้อนหรือ
เย็นเกินไป สภาพอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ นอกจากนี้การขาดแคลนปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเช่น 
อาหาร น้ า เครือ่งนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศัยและยารักษาโรค เป็นสิ่งทีก่่อให้เกิดความเครียดได้ 
  ๑.๒ สังคมและสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน สภาพสังคมและการมีความสัมพันธ์กับ
บุคคลรอบข้าง อาจเป็นสิ่งที่ช่วยลด หรือก่อให้เกิดความเครียดได้ ในขณะเดียวกัน เช่น ความไม่
ปรองดองกันของบุคคลในครอบครัว การทะเลาะเบาะแว้งและโต้เถียงกัน เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด
ความเครียดในครอบครัว การอิจฉาริษยากันเป็นต้นเหตุของใจไม่สงบ ก่อให้เกิดความเครียด
ทางด้านจิตใจ สภาพความเป็นอยู่ที่แออัดก็สามารถให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อันเป็นต้นเหตุแห่ง
ความเครียดได้ เช่น การทะเลาะวิวาท การแก่งแย่งกัน เป็นต้น นอกจากนี้ การขาดเพ่ือน การต้อง
อยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยว ก็เป็นสิ่งทีก่่อให้เกิดความเครียดได้ 
  ๑.๓ สภาวการณ์และเหตุการณ์อ่ืนๆ สภาพเหตุการณ์ที่เลวร้ายและเหตุการณ์ที่
ก่อให้เกิดความชื่นชมยินดี เป็นเหตุการณ์ที่ท าให้บุคคลต้องปรับตัว การปรับตัวจะเป็นสิ่งที่ท าให้
บุคคลเกิดความเครียดขึน้มาได้ 
 ๒. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดภายในตัวบุคคล เป็นความเครียดที่เกิดขึ้นจากตัว
บุคคลเอง โดยมีปัจจัยหลายอย่างในตัวบุคคลที่ก่อให้เกิดความเครียดปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ 
  ๒.๑ โครงสร้างของร่างกายและสภาวะทางสรีระวิทยา โครงสร้างของร่างกายที่
ได้รับถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ บางคนได้รับในส่วนด้อยของบิดามารดา ท าให้ร่างกายเติบโตไม่ 

                                                 
 ๑๔Marilyn Davidson, Cary L.Cooper, Women and information technology, 
(Michigan : Wiley, 1987), p. 71. 
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สมบูรณ์ เกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย ความสามารถทีแ่ฝงอยู่มีน้อย ท าให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาไม่
ดี ทนต่อสภาวะความเครียดได้น้อย ท าให้เกิดความเครียดได้ง่าย 
  ๒.๒ ระดับพัฒนาการสภาพร่างกาย ทีม่ีการพัฒนาการไม่ปกติ ท าให้เกิดโรคได้ง่าย 
เช่นเดียวกับสภาพจิตใจที่มีพัฒนาไม่ดี แนวโน้มที่จะเกิดความเครียดได้ง่าย ระดับพัฒนาการของ
จิตใจอารมณ์ มีผลต่อการรับรู้และแปลเหตุการณ์ โดยระดับพัฒนาการที่ไม่ดี ท าให้มีการรับรู้แปล
เหตุการณ์และก่อให้เกิดความเครียดตามมาได้อีก 
  ๒.๓ การรับรู้และแปลเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอารมณ์กลัว โกรธเกลียด 
กังวล หรือตื้นเต้น ถือว่าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด ท าให้ร่างกายถูกกระตุ้นและมีการ
สนองตอบต่อเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะ บุคคลรับรู้ต่อเหตุการณ์ไม่เหมือนกันและมีการ
สนองตอบต่อเหตุการณ์ไม่เหมือนกันและมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่แตกต่าง เพราะบุคคลสอง
คนมีความต้องการพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน มีประสบการณ์ชีวิตไม่เหมือนกัน มีความคาดหวัง ทัศนคติ
และการมองโลกที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น การรับรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะท าให้บุคคลสนองตอบต่อ
เหตุการณ์ไปในทางท่ีดีหรือในทางทีเ่ลว 
 ส าหรับประเทศไทย ชูทิตย์ ปานปรีชา๑๕ เชื่อว่า ความเครียดน่าจะมาจากสาเหตุต่างๆ 
เหล่านี้ คือ สาเหตุที่เกิดจากภายในร่างกายและจิตใจ เช่น ความเมื่อยล้า การพักผ่อนไม่เพียงพอ 
การรับประทานอาหารไม่เพียงพอ โรคประจ าตัว หรือภาวะติดสุราและยาเสพติด ที่ส่งผลให้ร่างกาย
ต้องใช้พลังงานมาก เป็นผลให้ร่างกายอ่อนเพลีย อารมณ์ไม่ดีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นความกลัว ความ
วิตกกังวล ความโกรธ ความคับข้องใจ บุคลิกภาพบางประการ เช่น การเป็นคนจริงจังกับชีวิต การ
เป็นคนใจร้อน รุนแรง ก้าวร้าวหรือคนท่ีควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ การเป็นคนที่ต้องพ่ึงพาผู้อื่นอยู่เสมอ 
 นอกจากสาเหตุจากภายในร่างกายดังกล่าวแล้ว สาเหตุที่เกิดจากภายนอกก็สามารถ
ก่อให้เกิดความเครียดได้ เช่น การสูญเสียสิ่งที่รัก หรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างในระยะหัวเลี้ยว
หัวต่อของชีวิต ที่คาดว่าทุกคนจะมีจิตใจแปรปรวน (Psychological Imbalance) อันจะส่งผลให้
เกิดความเครียดไม่มากก็น้อย เช่น การเข้าโรงเรียนครั้งแรก การสมรสใหม่ การมีบุตรคนแรก การ
ย่างเข้าวัยหมดประจ าเดือน การปลดเกษียณอายุใหม่ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ที่
ส่งผลให้บุคคลต้องปรับตัวตลอดเวลา ภัยอันตรายต่างๆ ที่เข้ามาคุกคามชีวิตและทรัพย์สินของ
มนุษย ์หรือการท างานประเภทที่ก่อให้เกิดความเครียดได้ง่าย เช่น งานที่ต้องรับผิดชอบกับชีวิตผู้อ่ืน
หรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ล้วนท าให้เกิดความเครียดทั้งสิ้น 
 กรมสุขภาพจิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันราชภัฎสวนดุสิต ได้สรุปสาเหตุ
ของความเครียดว่าเกิดปัจจัยต่างๆ ไว้ ๕ ปัจจัย คือ ปัจจัยทางชีวภาพหรือทางสรีระวิทยา ปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตใจ เช่น ความขัดแย้งในจิตใจของตนเองและปัจจัยทาง
ความคิดท่ีขัดแย้งกับความเป็นจริงในสังคม หากกล่าวแล้วความเครียดเกิดขึ้นได้จากสาเหตุมากมาย
คล้ายกับว่าชีวิตของคนเราต้องเผชิญกับความเครียดอยู่ตลอดเวลา ในทุกๆ สถานที่ทุกๆ ฤดูกาล ฝน
                                                 
 ๑๕ชูทิตย์ ปานปรีชา, จิตวิทยาทั่วไป, หน้า ๓๑. 
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๘ 
 

ตก รถติด ไฟไหม้ โจรขึ้นบ้าน ท าการบ้านไม่ได้ไม่อยากแต่งงาน ไม่อยากมีลูก อยากเรียนจบเร็ว ๆ 
รักเขาข้างเดียว 
 โดยสรุปแล้ว สาเหตุใหญ่ๆ ที่ท าให้คนเรานั้นเครียด ได้แก่ ความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะ
เป็นความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ สังคมหรือร่างกาย ความอยากและไม่อยากความล้มเหลวใน
ชีวิต 
 ความเปลี่ยนแปลงขัน้ตอนนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)๑๖ กล่าวว่าเป็นไปตาม
กฎไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง หมายถึง ความไม่เที่ยง ความไม่คงที่ ความไม่คงตัว ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็
เสื่อมสลายไป ทุกขัง หมายถึง ภาวะที่สรรพสิ่งถูกบีบคั้น ด้วยการเกิดขึ้นและสลายไป ภาวะกดดัน
ของความขัดแย้งในตัว ภาวะที่ไม่สมบูรณ์ในตัว และอนัตตา คือ ความไม่มีตัวตนที่แท้จริง ที่จะสั่ง
บังคับให้เป็นอย่างไรได้ เมื่อทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าธรรมชาติ สังคมหรือร่างกาย แต่มนุษย์
ไมย่อมรับว่า ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงกลับไปยึดมั่นเข้าก็เครียด 
  ความล้มเหลวในชีวิต ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น ความสามารถของตัวบุคคลที่ไม่
เพียงพอ การตั้งความหวังไว้สูงเกินไป การไม่รู้จักประมาณตน ล้วนน าพาความเครียดมาทั้งสิ้น
ในทางพุทธศาสนา การที่คนเราจะประสบความส าเร็จได้นั้น ต้องด าเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลัก
มัชฌิมาปฏิปทา (มรรค๘) คือ ค าสอนที่ช่วยให้การด าเนินชีวิตเข้าสู่จุดหมาย ตามแนวทางของ
กระบวนธรรม ที่รู้เข้าใจเป็นผลส าเร็จขึ้นมาในชีวิต๑๗ 
 จากการประมวลสาเหตุของความเครียด พอสรุปได้ว่า การเกิดความเครียดมีสาเหตุอยู่ 
๓ ประการ คือ สภาพแวดล้อม ซ่ึงประกอบไปด้วย สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพสังคมและ
วัฒนธรรม ซ่ึงมีผลต่อการเกิดความเครียดของบุคคลทุกด้าน ประสบการณ์การด าเนินชีวิต เป็น
สาเหตุที่เกิดจากการเลือก ที่จะด าเนินชีวิตของบุคคล ว่ามีความพึงพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของ
ตนเอง เลือกที่จะมีวิถีชีวิตและตัวบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย ด้านร่างกาย ได้แก่ ความสมบูรณ์ของ
ร่างกาย ความผิดปกติของร่างกายในแต่ละส่วน ความเป็นอิสระในการเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็น
ต้น ด้านจิตใจได้แก่ความรู้สึกต่างๆ ของบุคคล บุคลิกภาพเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ภาวะทางจิต 
 
๔. หลักพุทธธรรมในการบริหารความเครียด 
 หลักพุทธธรรมที่พระพุทธเจ้าได้น ามารักษาโรค โดยเฉพาะโรคทางใจนั้น พระองค์ได้
ตรัสรู้และมีความรอบรู้ธรรมทั้งปวง และทรงมีพระกรุณาอันยิ่งใหญ่ ต่อผู้ที่ประสบกับความทุกข์ทั้ง
ทางกาย และทางใจ ในคัมภีร์พระไตรปิฎกได้ระบุไว้ว่า พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้เยียวยาโรค คือกิเลส 

                                                 
 ๑๖พระพรหมคณุ าภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที ่
๑๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พรินติง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๑๑๙-๑๒๐. 
 

 ๑๗สยาม ราชวัตร. หลักพระพุทธศาสนา. (เชียงใหม ่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗), หน้า ๑๗๖. 
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๙ 
 

ให้แก่สัตว์โลก และเป็นผู้รักษาพยาบาลชาวโลกทั้งปวง (สพฺพโลกติกิจฺฉโก)๑๘ คือ ปุถุชนซึ่งมีจิตใจอัน
หนาไปด้วยกิเลสได้ถือว่า เป็นผู้มีโรคทางใจกันทั้งนั้น แล้วแต่ว่าใครจะมีโรคทางใจมากน้อยเพียงใด 
ยกเว้นผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนเอง จนกระท่ังหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์เท่านั้น 
 โรคทางกายที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้นเป็นโรคทั่วไป ส่วนโรคทางใจนั้นได้แก่ กิเลส
ความเศร้าหมองที่ครอบง าจิตและได้มีปรากฏในพระไตรปิฎก ระบุถึงโรคทางจิตตามทัศนะทาง
การแพทย์ปัจจุบันนั้นก็มีด้วย โรคเหล่านี้ต่างท าให้ชีวิตมนุษย์เป็นทุกข์และล าบาก เป็นสิ่งที่บั่นทอน
เป็นอุปสรรคต่อชีวิต และอาจท าให้ชีวิตของมนุษย์สันลงได้ และหากเราเป็นบุคคลที่ฉลาดในธรรมได้
น าเอาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมแก่เรา หรือเหมาะแก่จริตที่จะท าให้ชีวิตเราดีขึ้นนั้น ก็ควรปฏิบัติ
ตามค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ ที่ได้วางแบบไว้ดีแล้วให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเรา และผู้ที่มีความ
เจ็บป่วยด้วยโรคทั้งหลาย 
 ด้วยเหตุที่ว่าอาการเครียดนั้น มักจะมีความสัมพันธ์กับจิต ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้เน้น
ไปทีจ่ิตก่อน แนวการสอนของพระพุทธองค์จะดูว่า บุคคลนั้นมีจิตโน้มเอียงไปทางจริตใด การน าเอา
หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการสอน หรือช่วยบ าบัดความเครียดนั้น จึงเป็นสิ่งส าคัญและควร
ค านึงถึงเป็นอย่างมากคือ 
 ๑. ไตรลักษณ์๑๙ หรือลักษณะ ๓ ประการกล่าวคือ ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง และ 
อนัตตาลักษณะ ๓ อาการที่เป็นเครื่องก าหนดหมาย ๓ อย่างอันให้รู้ถึงความจริงของสภาวธรรม
ทั้งหลาย ทีเป็นอย่างนั้นๆ ตามธรรมดาของมัน เป็นธรรมะที่ท าให้เป็นพระอริยะ (อริยกรธรรม) 
แปลว่าลักษณะ ๓ ประการ หมายถึงสามัญลักษณะคือ กฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวงอันได้แก่ 
อนิจจลักษณะความไม่เที่ยง ทุกสิ่งในโลกย่อมมีการแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา ทุกขลักษณะความ
เป็นทุกข์คือ มีความบีบคั้นด้วยอ านาจของธรรมชาติท าให้ทุกสิ่งไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้
ตลอดไป และอนัตตลักษณะความที่ทุกสิ่งไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามต้องการได้เช่น ไม่
สามารถบังคับให้ชีวิตยังยืนอยู่ได้ตลอดไป  ไม่สามารถบังคับจิตใจให้เป็นไปตามปรารถนา เป็นต้น  
 อนิจจา๒๐ แปลว่าไม่เทีย่ง หมายความว่า สิ่งทั้งหลายมีลักษณะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไป 
ไม่มีความคงที่ตายตัว ทุกขังแปลว่าเป็นทุกข์มีความหมายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีลักษณะทีเป็นทุกข์
มองดูแล้วน่าสังเวชใจ ท าให้เกิดความทุกข์ใจแก่ผู้ที่ไม่มีความเห็นอย่างแจ่มแจ้งในสิ่งนั้นๆ อนัตตา
แปลว่าไม่ใช่ตัวตน หมายความว่า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวเป็นตน ไม่มี
ลักษณะอันใดทีจ่ะท าให้เรายึดถือได้ว่ามันเป็นตัวเราของเราถ้าเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนถูกต้อง แล้ว

                                                 
 ๑๘ขุ.วิ. (บาลี) ๒๖/๓๘๕/๒๗๑, ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๗๐๙/๔๖๐. 
 

 ๑๙พระธรรมโกศาจารย์ (เงือม อินฺทป ฺโญ), คู่มือมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙),  หน้า ๓๑ – ๔๖.  
 

 ๒๐ขุ.ป. (ไทย) ๒๓/๙/๑๖.  
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๑๐ 
 

ความรู้สึกที่ว่า “ไม่มีตัวตน”จะเกิดขึ้นมาเองในสิ่งทั้งปวงแต่ที่เราไปหลงเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนั้น ก็
เพราะความไม่รู้อย่างถูกต้องนั่นเอง   
 สรุปความว่า การรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถึงทีสุดนั้น คือรู้ว่าสิ่งทัง้ปวงไม่เทีย่ง เป็นทุกข์ ไม่ใช่
ตัวตนของตน เมื่อรู้โดยแท้จริงแล้วก็จะเกิดความรู้ชนิดที่จิตใจจะไม่อยากเป็นอะไรด้วยความยึดถือ
แต่ถ้าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆ ที่เรียกกันว่า “ความมีความเป็น” บ้างก็เข้าไปเกี่ยวข้อง ด้วย
สติสัมปชัญญะด้วยอ านาจของปัญญาไม่เกี่ยวข้องด้วยอ านาจของตัณหาเพราะฉะนั้น จึงไม่มีความ
ทุกข์เลย 

 (๒) อริยสัจ ๔ นอกจาก เป็นค าสอนที่ครอบคลุมหลักการทั้งหมด ในพระพุทธศาสนา 
ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติดังกล่าวแล้วยังมีคุณค่าที่น่าสังเกตอีกหลายประการ ดังที่ พระ
ธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต) สรุปไว้ดังนี้๒๑  

 ๑) เป็นวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหาตามระบบแห่งเหตุผลเป็น ระบบ
วิธีแบบอย่าง ซึ่ง วิธีการแก้ปัญหาใดๆ ก็ตาม ทีจะมีคุณค่าและสมเหตุผลจะต้องด าเนินไปในแนว
เดียวกันเช่นนี้  

 ๒) เป็นการแก้ปัญหาและจัดการกับชีวิตของตนด้วยปัญญาของมนุษย์เอง โดยน าเอา
หลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ไม่ต้องอ้างการดลบันดาลของตัวการพิเศษเหนือ
ธรรมชาติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ  

 ๓) เป็นความจริงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทุกคน ไม่ว่ามนุษย์จะเตลิดไปเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ห่างไกลตัวกว้างขวางมากมายเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าเขายังจะต้องมีชีวิตของตนเอง
ทีม่ีคุณค่า เขาจะต้องเก่ียวข้องและใช้ประโยชน์จากหลักความจริงนี้ตลอดไป  

 ๔) เป็นหลักความจริงกลางๆ ทีติดเนื่องอยู่กับชีวิต หรือเป็นเรื่องของชีวิตเอง แท้ๆ ไม่
ว่ามนุษย์จะสร้างสรรค์ศิลปวิทยา หรือด าเนินกิจการใดๆ ขึ้นมา เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาความ
เป็นอยู่ของตน และไม่ว่าศิลปะวิทยาการหรือกิจการต่างๆ นั้น จะเจริญขึ้นเสื่อมลงสูญสลายไป หรือ
เกิดมีใหมม่าแทนอย่างไรก็ตาม หลักความจริงนี้ก็จะยังคงยืนยงใหม่และใช้เป็นประโยชน์ได้ตลอดทุก
กาล  

 ขั้นที่ ๑ ทุกข์ คือ สภาพปัญหาความคับข้อง ติดขัดกดดัน บีบคั้น บกพร่อง ทีเกิดมีแก่
ชีวิตหรือคนทีได้ประสบซึ่งเมื่อว่าอย่างกว้างที่สุดก็คือ ภาวะทีสังขาร หรือนามรูป หรือขันธ์ ๕ หรือ
โลกและชีวิตตกอยู่ในอ านาจของกฎธรรมดาเป็นของไม่เที่ยงแท้คงที่ ถูกเหตุปัจจัยต่างๆ กดดัน 
บีบคัน้ และข้ึนต่อเหตุปัจจัย ไม่มีตัวตนทีจะอยู่ในอ านาจครอบครองบังคับได้จริงนั่นเอง ส าหรับทุกข์
นี้เรามีหน้าทีเพียงก าหนดรู้คือ ท าความเข้าใจและก าหนดขอบเขตให้ชัดเหมือนอย่างแพทย์ ก าหนดรู้
หรือตรวจให้รู้ว่าอาการของโรคอะไรเป็นทีไหน หน้าทีนี้เรียกว่า ปริญญา เราไม่มีหน้าทีเอาทุกข์มา
                                                 

 ๒๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๕๕ 
– ๑๕๖.    
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๑๑ 
 

ครุ่นคิด มาแบกไว้หรือคิดขัดเคืองเป็นปฏิปักษ์กับความทุกข์ หรือห่วงกังวล อยากหาย  ทุกข์เพราะ
คิดอย่างนั้นมีแต่จะท าให้ทุกข์เพ่ิมขึ้น เราอยากแก้ทุกข์ได้แต่เราก็แก้ทุกข์ด้วยความอยาก ไม่ได้เรา
ต้องแก้ด้วยรู้มันและก าจัดเหตุของมันดังนั้นจะอยากไปก็ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษเพ่ิมขึ้น ขั้นนี้
นอกจากก าหนดรู้แล้วก็เพียงวางใจ วางท่าทีแบบรู้เท่าทันคติธรรมดา เมื่อก าหนดรู้ทุกข์หรือ เข้าใจ
ปัญหา เรียกว่า ท าปริญญาแล้วก็เป็นอันปฏิบัติหน้าทีต่อทุกข์หรือต่อปัญหาเสร็จสิ้น พึงก้าวไปสู่ขั้-
นที่สองทันท ี 

 ขัน้ที่ ๒ สมุทัย คือเหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหา ได้แก่ เหตุปัจจัยต่างๆ ทีเข้า
สัมพันธ์ขัดแย้งส่งผล สืบทอดกันมาจนปรากฏเป็นสภาพบีบคั้น กดดัน คับข้อง ติดขัด อึดอัด 
บกพร่อง ในรูปต่างๆ แปลกๆ กันไป อันจะต้องค้นหาให้พบ แล้วท าหน้าทีต่อมันให้ถูกต้อง คือ 
ปหาน ได้แก่ก าจัดหรือละเสีย ตัวเหตุแกนกลางที่ยืนพ้ืน หรือยืนโรงก ากับชีวิตอยู่ควบคู่กับความ 
ทุกข์พ้ืนฐานของมนุษย์พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ทั้งระดับตัวแสดงหน้าโรง คือ ตัณหา และ ระดับ
เต็มกระบวน หรือเต็มโรง คือ การสัม พันธ์สืบทอดกันแห่งเหตุปัจจัย เริ่ มแต่อวิชชาตาม 
หลักปฏิจจสมุปบาทเม่ือประสบทุกข์หรือปัญหาจ าเพาะแต่ละกรณีก็ต้องพิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ 
และปัจจัยทีเกี่ยวข้องถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านมนุษย์ก็พึงน าเอาตัวเหตุแกนกลางหรือ 
๕๐ เหตุยืนโรงมาพิจารณาร่วมกับเหตุปัจจัยเฉพาะกรณีด้วย เมื่อสืบค้นวิเคราะห์และวินิจฉัยจับ
มูลเหตุ ของปัญหา ซึ่งจะต้องก าจัดหรือแก้ไขได้แล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นการคิดขัน้ที่สอง  

 ขั้นที่ ๓ นิโรธ คือความดับทุกข์ความพ้นทุกข์ภาวะไร้ทุกข์ภาวะพ้นปัญหา หมด หรือ
ปราศจากปัญหา เป็นจุดหมายทีต้องการซึ่งเรามีหน้าที่สัจฉิกิริยา หรือประจักษ์แจ้ง ท าให้เป็นจริง 
ท าให้ส าเร็จหรือบรรลุถึงในขั้นนี้จะต้องก าหนดได้ว่าจุดหมายทีต้องการคืออะไรการที่ปฏิบัติ อยู่นี่-
หรือจะปฏิบัติเพือ่อะไรจะท ากันไปไหนจุดหมายนั้นเป็นไปได้หรือไม่ เป็นไปได้อย่างไร มีหลักการใน
การเข้าถึงอย่างไรมีจุดหมายรองหรือจุดหมายลดหลั่น แบ่งเป็นขั้นตอนระหว่างได้มา อย่างไรบ้าง  

 ขั้นที่ ๔ มรรค คือ ทางดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือวิธีแก้ไขปัญหา  ได้แก่
วิธีการและรายละเอียดสิ่งทีจ่ะต้องปฏิบัติเพื่อก าจัดเหตุปัจจัยของปัญหาให้เข้าถึงจุดหมายทีต้องการ 
ซ่ึงเรามีหน้าที่ภาวนาคือ ปฏิบัติหรือลงมือท าสิ่งที่พ่ึงท าในขั้นของความคิดก็คือ ก าหนดวางวิธีการ
แผนการและรายการสิ่งทีจะต้องท าซ่ึงจะช่วยให้แก้ไขสาเหตุของปัญหาได้ส าเร็จ โดย สอดคล้องกับ
จุดหมายทีต้องการ  

 (๓) โยนิโสมนสิการ๒๒ ว่าโดยรูปศัพท์โยนิโสมนสิการ ประกอบด้วยโยนิโส กับ 
มนสิการ โยนิโส มาจากโยนิซึ่งแปลว่า เหตุต้น เค้าแหล่งเกิดปัญญา อุบาย วิธีทางส่วน มนสิการ 
แปลว่าการท าในใจการคิดค านึง นึกถึงใส่ใจ พิจารณา เมื่อรวมเข้าเป็นโยนิโสมนสิการ แปลสืบๆ กัน

                                                 
 ๒๒ส .ม. (ไทย) ๑๑/๒๑๗-๒๑๙/๑๔๙.  
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๑๒ 
 

มาว่าการท าในใจโดยแยบคายคัมภีร์ชั้นอรรถกถาและฎีกาได้ไขความไว้โดยวิธีแสดงไวพจน์ ให้เห็น
ความหมายแยกเป็นแง่ๆ ดังต่อไปนี้๒๓  

 (๓.๑) อุบายมนสิการแปลว่าคิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือคิดอย่างมีวิธีหรือ คิดถูกวิธี
หมายถึงคิดถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริงสอดคล้องเข้าแนบกับสัจจะ ท าให้หยั่งรู้สภาวะลักษณะและ
สามัญลักษณะของสิ่งทัง้หลาย  
 (๓.๒) ปถมนสิการ แปลว่า คิดเป็นทาง หรือคิดถูกทาง คือ คิดได้ต่อเนื่องเป็นล าดับ 
จัดล าดับได้หรือมีล าดับ มีขัน้ตอน แล่นไปเป็นแถว เป็นแนว หมายถึง ความคิดเป็นระเบียบตามแนว
เหตุผล เป็นต้น ไมยุ่งเหยิงสับสน ไมใ่ช่ประเดี๋ยววกเวียนติดพันเรื่องนี้ที่นี่เดียวเตลิดออกไปเรื่องนั้นที่
โน้น หรือกระโดดไปกระโดดมา ต่อเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ ทั้งนี้รวมทั้งความสามารถที่จะจัดความนึก
คิดเข้าสู่แนวทางท่ีถูกต้อง 

 (๓.๓) การณมนสิการ แปลว่า คิดตามเหตุคิดค้นเหตุคิดตามเหตุผล หรือคิดอย่างมี
เหตุผล หมายถึงการคิดสืบค้นตามแนวความสัมพันธ์สืบทอดกันแห่งเหตุปัจจัย พิจารณาสืบสาวหา
สาเหตุให้เข้าใจถึงต้นเค้าหรือแหล่งทีมาซ่ึงส่งผลต่อเนื่องมาตามล าดับ  

 (๓.๔) อุปปาทกมนสิการ แปลว่า คิดให้เกิดผล คือ ใช้ความคิดให้เกิดผลทีพึง ประสงค์
เล็งถึงการคิดอย่างมีเป้าหมาย หมายถึงการคิดการพิจารณาทีท าให้เกิดกุศลธรรม เช่น ปลุก เร้าให้
เกดิความเพียรการรู้จักคิดในทางทีท าให้หายหวาดกลัวให้หายโกรธการพิจารณาทีท าให้มี สติหรือท า
ให้จิตใจเข้มแข็งมันคง  เป็นต้น  

 ไขความทั้ง ๔ ข้อนี้ เป็นเพียงการแสดงลักษณะด้านต่างๆ ของความคิดที เรียกว่า 
โยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการทีเกิดขึ้นครั้งหนึ่งๆ อาจมีลักษณะครบที่เดียวทั้ง ๔ ข้อ หรือเกือบ 
ครบทั้งหมดนั้น หากจะเขียนลักษณะทั้ง ๔ ข้อนั้นสั้นๆ คงได้ความว่าคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบ คิดมี
เหตุผลคิดเร้ากุศลถ้ามองในแง่ขอบเขต โยนิโสมนสิการก็กินความกว้าง ครอบคลุมตั้งแต่การคิดนึก
อยู่ในแนวทางของศีลธรรม การคิดตามหลักความดีงามและหลักความจริงต่างๆ ที่ได้ศึกษาหรือ รับ
การอบรมสั่งสอนมา มีความรู้ความเข้าใจดีอยู่แล้ว เช่น คิดในทางทีจะเป็นมิตร คิดรัก คิดปรารถนา
ดีมีเมตตาคิดในทางที่จะให้หรือช่วยเหลือเกื้อกูลคิดในทางที่เข้มแข็ง ท าการจริงจังไม่ย่อท้อ เป็นต้น 
ซ่ึงไม่ต้องใช้ปัญญาลึกซึ้งอะไร ตลอดขึ้นไปจนถึงการคิดแยกแยะองค์ประกอบและสืบ สาวหาเหตุ
ปัจจัยทีต้องใช้ปัญญาละเอียดประณีต  

 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ การน าเอาโยนิโสมนสิการมาใช้ในทางปฏิบัติหรือ เรียก
สั้นๆ ว่าวิธีโยนิโสมนสิการ โดยหลักการมี ๒ แบบ คือ โยนิโสมนสิการที่มุ่งสกัดหรือก าจัด อวิชชา
โดยตรงและโยนิโสมนสิการทีมุ่งเพ่ือสกัดหรือบรรเทาตัณหา โยนิโสมนสิการที่มุ่งก าจัดอวิชชา
โดยตรงนั้น ตามปกติเป็นแบบที่ต้องใช้ในการปฏิบัติธรรมจนถึงทีสุดเพราะท าให้เกิดความรู้ความ
                                                 

 ๒๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร 
จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๓๑ – ๓๒.  
 



159วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

๑๓ 
 

เข้าใจตามเป็นจริง ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการตรัสรู้ ส่วนโยนิโสมนสิการแบบสกัดหรือ บรรเทา
ตัณหา มักใช้เป็นข้อปฏิบัติขั้นต้นๆ ซึ่งมุ่งเตรียมพ้ืนฐานหรือพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม ให้เป็นผู้
พร้อมส าหรับการปฏิบัติขั้นสูงขึน้ไป เพราะเป็นเพียงขัน้ขัดเกลากิเลส แต่โยนิโสมนสิการ หลายวิธีใช้
ประโยชน์ได้ท้ังสองอย่างคือทั้งก าจัดอวิชชาและบรรเทาตัณหาไปพร้อมกัน  

 (๔) การเจริญสติ หมายถึงการมีสติระลึกรู้ทั่วพร้อม  ก าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้
เห็นตามความเป็นจริง การมีสติก ากับดูสิ่งต่างๆ และความเป็นไปทั้งหลายโดยรู้เท่าทันตามสภาวะ
ของมัน ไม่ถูกครอบง าด้วยความยินดียินร้ายทีท าให้มองเห็นเพียงไปตามอ านาจกิเลส๒๔ มี ๔ อย่าง 
คือ  

 (๑) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การตั้งสติก าหนดพิจารณากาย ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า 
เป็นแต่เพียงกาย ไมใ่ช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ท่านจ าแนกวิธีปฏิบัติไว้หลายอย่าง คือ อานาปานสติ
ก าหนดลมหายใจ ๑ อิริยาบถ ก าหนดรู้ทันอิริยาบถ ๑ สัมปชัญญะ สร้างสัมปชัญญะในการ กระท า
ความเคลื่อนไหวทุกอย่าง ๑ ปฏิกูลมนสิการ พิจารณาส่วนประกอบอันไม่สะอาดทั้งหลายที่ประชุม
เข้าเป็นร่างกายนี้ ๑ ธาตุมนสิการ พิจารณาเห็นร่างกายของตนโดยสักว่าเป็นธาตุแต่ละอย่างๆ  ๑ 
นวสีวถิกา พิจารณาซากศพในสภาพต่างๆ อันแปลกกันไปใน ๙ ระยะเวลาให้เห็นคติธรรมดาของ
ร่างกาย ของผู้อืน่เช่นใดของตนก็จักเป็นเช่นนั้น ๑  

 (๒) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การตั้งสติก าหนดพิจารณาเวทนา ให้รู้เห็นตาม เป็นจริง
ว่า เป็นแต่เพียงเวทนา ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา คือ มีสติอยู่พร้อมด้วยความรู้สึกชัด เวทนาอัน
เป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆ ก็ดีท้ังทีเ่ป็นสามิส และเป็นนิรามิสตามที่เป็นไปอยู่ในขณะนั้นๆ  

 (๓) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน การตั้งสติก าหนดพิจารณาจิต ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า 
เป็นแต่เพียงจิต ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือ มีสติอยู่พร้อมด้วยความรู้ชัดจิตของตนที่มี ราคะไม่
มีราคะ มีโทสะ ไม่มีโทสะ มีโมหะ ไม่มีโมหะ เศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว ฟุ้งซ่านหรือเป็นสมาธิฯลฯ
อย่างไรๆ ตามท่ีเป็นไปอยู่ในขณะนั้นๆ  

 (๔) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน การตั้งสติก าหนดพิจารณาธรรม ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า 
เป็นแต่เพยีงธรรม ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือ มีสติอยู่พร้อมด้วยความรู้ชัดธรรม ทั้งหลายได้แก่
นิวรณ์ ๕ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ โพชฌงค์ ๗ อริยสัจ ๔ ว่าคืออะไร เป็นอย่างไร มีในตนหรือไม่
เกิดข้ึน เจริญบริบูรณ์และดับไปได้อย่างไรเป็นต้น ตามท่ีเป็นจริงของมันอย่างนั้นๆ๒๕ 

 ความคดิเป็นธรรมชาติทางนามธรรมชนิดหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อวิถีชีวิต และ
จิตวิญญาณของเรา เราคุ้นเคยและอยู่กับความคิดเกือบตลอดเวลาแต่เราแทบจะไม่รู้จักความคิด  
และกลไกการท างานของมันในตัวเราเลยทั้งนี้เนื่องจากความคิดนั้นมีความเร็วกว่าแสงฟ้าแลบและ 
ไหลต่อเนื่องเหมือนสายน้ า  
                                                 
 ๒๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๓๙๕. 

 ๒๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๔๑.   
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๑๔ 
 

 ความคิดมีสองประเภท ความคิดชนิดหนึ่งมันเกิดขึ้นมาแวบเดียวมันไปเลยความคิด
ชนิดนี้มันน าโทสะ โมหะ โลภะเข้ามา ความคิดอีกอย่างหนึ่ง เป็นความคิดทีเราตั้งใจคิดขึ้นมา 
ความคิดชนิดนี้ไม่น าโทสะ โมหะ โลภะเข้ามา เพราะความคิดชนิดนี้เราตั้งใจคิดข้ึนมาด้วยสติปัญญา  

 ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราไม่เห็นความคิดแต่ตัวความคิดจริงๆ นั้นมันไม่ได้มีความ 
ทุกข์สาเหตุทีมันมีความทุกข์เกิดขึ้นคือ เมื่อเราคิดขึ้นมา เราไม่ทันรู้ไม่ทันเห็น ไม่ทันเข้าใจความคิด
อันนั้น มันก็เลยเข้าไปในความคิดเป็นโลภ เป็นโกรธ เป็นหลงไป แล้วมันก็น าทุกข์มาให้เรา  

 เมื่อเราไม่รู้วิธีแก้ไข มันก็คิดคิดอันนั้น คิดอันนี้คนเราจึงอยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์ นั่ง
ด้วยทุกข์ นอนด้วยทุกข์ไปไหนมาไหนด้วยทุกข์ทั้งนั้น เอาทุกข์นั่นแหละเป็นอารมณ์ไป แต่ถ้ามา
เจริญสติให้รู้เท่าทันความคิด พอดีมันคิด  ปุ้ป..ทันปัป คิดปุ้ป..ทันป้ป มันไปไม่ได้มันจะท าให้จิตใจ
ของเราเปลี่ยนแปลงทีตรงนี้ ความเป็นพระอริยบุคคลจะเกิดขึ้นทีตรงนี้ หรือเราจะได้ต้นทาง หรือ
กระแสพระนิพพานที่ตรงนี้   

 วิธีการเจริญสติหรือการท าความรู้สึกตัว สติหมายถึง ความระลึกได้หรือพูดอีก อย่าง
หนึ่งคือ“ให้รู้สึกตัว” ให้รู้สึกตัวในการเคลื่อนการไหวกระพริบตาก็รู้หายใจก็รู้จิตใจมันนึก มันคิดก็รู้
การเคลื่อนไหวเป็นสาระส าคัญของการเจริญสติถ้าหากเรานั่งนิ่งๆ ไม่มีการเคลื่อนไหว พอดีมันเกิด
ขึน้มา เราก็เลยไปรู้กับความคิดมันเป็นการเข้าไปอยู่ในความคิดเพราะไม่มีอะไรดึงไว้ ดังนั้นจึงมีการ
ฝึกหัดการเคลื่อนไหวของรูปกาย ให้รูปกายเคลื่อนไหวอยู่เสมอถ้าเรามีสติรู้อยู่กับ การเคลื่อนไหว
ของรูปกาย เมื่อใจคิดข้ึนมาเราจะเห็นเราจะรู้  
 
๕. สรุป 
 การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารความเครียด ส่วนใหญ่เมื่อมีความเครียด
สามารถใช้หลักไตรลักษณ์ในการบริหารความเครียดที่ เกิดขึ้นได้ โดยใช้หลักที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนของตน เป็นกฎธรรมดาของทุกสรรพสิ่ง สามารถใช้หลักอริยสัจ ๔ ในการ
บริหารความเครียดที่เกิดขึ้นได้ โดยใช้หลักรู้จักสภาพของปัญหาหรือความเครียด (ทุกข์) หาสาเหตุ
ของปัญหา (สมุทัย) ความดับทุกข์หรือปัญหา เป็นจุดหมายที่ต้องการ (นิโรธ) วิธีการที่จะต้องปฏิบัติ
เพ่ือก าจัดเหตุปัจจัยของปัญหา ให้เข้าถึงจุดหมายที่ต้องการ (มรรค) สามารถใช้หลักโยนิโสมนสิการ
ในการบริหารความเครียดที่เกิดขึ้นได้ โดยใช้กระบวนการคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างถูกทาง คิดอย่างมี
เหตุผล และใช้ความคิดให้เกิดผลที่ พึงประสงค์ สามารถใช้หลักการเจริญสติในการบริหาร
ความเครียดที่เกิดขึ้นได้ โดยใช้การมี สติระลึกรู้ทั่วพร้อม ก าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้เห็นตาม
ความเป็นจริง การมสีติก ากับโดยรู้เท่าทันตามสิ่งเหล่านั้น 
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หลักธรรมเพ่ือการหลุดพ้นกิเลสในพระพุทธศาสนา 
Principle of Dhamma for overcoming defilements in Buddhism 
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พระครูวาทีวรวัฒน์ (กล้า วีรรตโน)  

                                                                                  
บทคัดย่อ 

 หลักธรรมเพ่ือการหลุดพ้นกิเลสในพระพุทธศาสนาเถรวาท  พบว่า ตามหลัก
พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่นํามาใช้ปฏิบัติอยู่อย่างมากมายหลักธรรมล้วนแต่เชื่อมโยงกันได้เป็น
อย่างดี ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ และ มรรคมีองค์ ๘ เป็นธรรมที่มีความสําคัญมาก เพราะเป็นเครื่องมือ
อันเป็นเหตุแห่งการตัดกิเลส แล้วก้าวสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานผู้ปฏิบัติจึงควรนําหลักธรรมเหล่านี้
ไปใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ได้นั่นเอง 
ค าส าคัญ : หลักธรรม, การหลุดพ้นกิเลส, พระพุทธศาสนา 
 

Abstract 
 The principle of Dhamma for overcoming defilements in Theravada 
Buddhism found that the principle of Buddhism has the principles of Dhammato be 
applied and linked together as well, including Stipatthan four and the eight worldly 
conditions are the main Dhamma because it is the fool as the cause for getting rid 
of defilements and then to attain the nibbana. All Dhamma practitioners should 
take these principles of Dhamma to be practiced for having the knowledge and 
understanding the practice for getting rid of the sufferings as well.  
Keywords : Principle of Dhamma, Overcome the defilements, Buddhism  
 
๑. บทน า 
 การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกอย่างยิ่ง  แต่ก็ยังมีปัญหาว่า
หลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นั้นมีความละเอียดมาก ยากที่จะศึกษาให้เข้าใจได้ง่ายๆ ซึ่ง
                                                 
 เจ้าอาวาสวัดหนองบัวหิ่ง ตําบลดอนทราย อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 
 

     หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี 
 

     หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี 
 
 



ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗164

จําเป็นต้องเข้าใจในจริตของตนเองที่สามารถจะรู้หลักธรรมเหล่านั้นได้ หลายคนอาจจะรู้สึกกังวลใจ
ว่าควรจะปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใดบ้าง เพราะไม่สามารถที่จะแยกแยะอะไรได้ว่าควรจะทําอย่างไร
เพ่ือให้เกิดความหลุดพ้นกิเลสดังปรากฏในพุทธธรรม๑ พระพรหมคุณาภรณ์   (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าว
ไว้ว่า กิเลสเป็นตัวมูลเหตุของการกระทํากรรมต่างๆที่จะปรุงแต่งชีวิตให้เป็นไป  จึงถือว่ากิเลสเป็น
จุดเริ่มต้นที่จําเป็นต้องเรียนรู้กิเลส รู้จักคุณและโทษของกิเลสก่อนเป็นลําดับแรก ดังที่ปรากฏใน
คัมภีร์พระไตรปิฎกได้ทรงบัญญัติไว้ว่า กิเลสเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาเดือดร้อนวุ่นวายมากมาย พระ
พุทธองค์จึงได้ทรงตรัสว่า “ มา ปมาทมนุยุญเชถ มา กามรติสนฺถวํ อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ 
ปรมํ สุขํ” แปลว่า อย่ามัวแต่ประมาทอย่ามัวแต่สนิทชิดชอบในกามกิเลส เพราะผู้ไม่ประมาท 
พิจารณาอยู ่ย่อมถึงความสุขอย่างยิ่ง๒ 
 
๒. ความหมายของกิเลส 
 การศึกษาเรื่องกิเลสในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น มีผู้กล่าวความหมายของคําว่า กิเลส
เอาไว้อย่างมากมายโดยเฉพาะในพระไตรปิฎก และนักวิชาการศาสนา ดังต่อไปนี้ 
 หลักไตรสิกขาเปนหลักธรรมดานการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเปนกระบวนการศึกษา
และ กระบวนการปฏิบัติที่ใชในการฝกฝนพัฒนาตนเองใหมีชีวิตที่ดีงาม โดยคัมภีรวิสุทธิมรรค 
อธิบายเนื้อความที่อางอิงขอมูลตางๆ มาก มีการอธิบายตามแนววิสุทธิ ๗ และญาณ ๑๖ ในขณะที่
คัมภีรวิสุทธิมรรคอธิบายไตรสิกขาแบบกระชับสั้น ไมอางอิง    ขอมูลมากนัก ไมมีการวินิจฉัย
เนื้อความ แตคัมภีรทั้งสองไดใหคุณคาทางการศึกษาพระพุทธศาสนาและเปนตนแบบ การปฏิบัติ
กรรมฐานที่ดียิ่ง๓ 
 พระไตรปิฎก ได้กล่าวถึงกิเลสที่ปรากฏในอนังคณสูตรว่าด้วยผู้ไม่มีกิเลสว่า สมัยหนึ่ง 
พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตะวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัต
ถี ณ ที่นั้นแล ท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคล ๔ จําพวกเหล่านี้ มี
ปรากฏอยู่ในโลก ๔ พวกนั้นเป็นไฉน? ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ มีกิเลส แต่ไม่
รู้ตามเป็นจริงว่าเรามีกิเลสในภายใน อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีกิเลส รู้ตามเป็นจริงว่า เรามีกิเลส
ในภายใน บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่มีกิเลส แต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่า เราไม่มีกิเลสในภายใน อนึ่ง 
บุคคลในโลกนี้ ไม่มีกิเลส รู้ตามเป็นจริงว่า เราไม่มีกิเลสในภายในในบุคคล ๔ พวกนั้น บุคคลใดมี
กิเลส แต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่า เรามีกิเลสในภายในบุคคลสองพวกที่มีกิเลสเหมือนกันนี้ บุคคลนี้ 

                                                 
 ๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, 
๒๕๕๑), หน้า ๑๑๗. 
 

 ๒สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๙/๒๖. 
 

 ๓พระมหาสยาม ราชวัตร, การศึกษาเปรียบเทียบคําสอนเรื่องไตรสิกขาในคัมภีรวิสุทธิมรรค
กับคัมภีร วิมุตติมรรค, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลยั : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๔๙. 
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บัณฑิตกล่าวว่า เป็นบุรุษเลวทราม ในบุคคล ๔ พวกนั้น บุคคลใดมีกิเลสรู้ตามเป็นจริงว่า เรามีกิเลส
ในภายใน บุคคลสองพวกที่มีกิเลสเหมือนกันนี้ บุคคลนี้ บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐ ในบุคคล 
๔ พวกนั้น บุคคลไม่มีกิเลส แต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสในภายในบุคคลสองพวกที่ไม่มีกิเลส
เหมือนกันนี้ บุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่า เป็นบุรุษเลวทราม ในบุคคล ๔ พวกนั้น บุคคลใดไม่มีกิเลสรู้
ตามเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสในภายใน บุคคลสองพวกที่ไม่มีกิเลสเหมือนกันนี้ บุคคลนี้บัณฑิตกล่าว
ว่า เป็นบุรุษประเสริฐ๔ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ความหมายของกิเลสว่า"เครื่องทํา
ให้ใจเศร้าหมอง ได้แก่ โลภ โกรธ หลง เช่น ยังตัดกิเลสไม่ได้,กิเลสหนา, กิริยามารยาทในคําว่า กิเลส
หยาบ”๕ 
 ท่านพุทธทาสภิกขุ๖ ให้ความหมายว่า "ความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูก็ตามเป็นของกูก็
ตาม นี่แหละคือแม่บทของกิเลสทั้งปวง” 
 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)๗ ให้ความหมายว่า "สิ่งที่ทําใจให้เศร้าหมอง,ความชั่ว
ที่แฝงอยู่ในความรู้สึกนึกคิด ทําให้จิตใจขุ่นมัวไม่บริสุทธิ์” 
 พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต ได้ให้ความหมายของ คําว่า “กิเลส” เป็นภาษาบาลี
สําเร็จรูปมาจาก กิลิส ธาตุ (ในความเร่าร้อน, เบียดเบียน) ทิปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า“กิลิสติ, กิลิสฺสตี
ติ กิเลโส” หมายถึง ธรรมชาติที่ทําให้จิตใจเร่าร้อนหรือเบียดเบียนจิตใจให้เศร้าหมอง๘ 
 พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต) ได้กล่าวว่า กิเลส คือ สิ่งที่ทําใจให้เศร้าหมองความชั่วที่
แฝงอยู่ในความรู้สึกนึกคิด ทําให้จิตใจขุ่นมัว ไม่บริสุทธิ์ กิเลสมีหลายชนิด เช่นกิเลสกาม คือ กิเลส
เป็นเหตุใคร่ กิเลสที่ทําให้อยาก เจตสิกอันเศร้าหมอง ชักให้ใคร่ ให้รัก ให้อยากได้ ได้แก่ราคะ โลภะ 
อิจฉา (อยากได้) เป็นต้น กิเลสมาร คือ โดยอาการที่เข้าครอบงําจิตใจขัดขวางไม่ให้ทําความดี ชักพา
ให้ทําความชั่ว ล้างผลาญคุณความดี กิเลสวัฏฏ์ คือ กิเลสวงจรส่วนกิเลส หนึ่งในวัฏฏะ ๓ 
แห่งปฏิจจสมุปบาท ประกอบด้วยฃอวิชชา ตัณหา และอุปาทาน และกิเลสานุสัย คือ กิเลสจําพวก
อนุสัย กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน จะปรากฏเมื่อมีอารมณ์มายั่วยุ เหมือนตะกอนน้ําที่อยู่ก้นโอ่ง 
ถ้าไม่มี คนกวนตะกอนก็นอนเฉยอยู่ ถ้ากวนน้ําเข้าตะกอนก็ลอยข้ึนมา๙ 
                                                 
 ๔ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๒-๔๒/๗๕๒. 
 

 ๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญ
ทัศน์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๐๐. 
 

 ๖พุทธทาสภิกขุ, แก่นพุทธศาสตร์, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๘. 
 

 ๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๖, 
(กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หน้า ๑๘. 
 

 ๘พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต, เรียบเรียง พจนานุกรมธาตุภาษาบาลี, (กรุงเทพฯ: เอกพิมพ์ไท
จํากัด, ๒๕๔๑), หน้า ๙๒-๙๓. 
 

 ๙พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท,์ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗๗. 
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 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต ได้ให้ความหมายของคําว่า 
กิเลส แปลว่า สิ่งเกาะติด สิ่งเปรอะเปื้อน สิ่งสกปรก คือ สิ่งที่แฝงติดอยู่ในใจแล้วทําให้ใจเศร้าหมอง
ขุ่นมัวมีอุปมาเหมือนสีที่ใส่ลงไปในน้ําทําให้น้ํามีสีเหมือนสีที่ใส่ลงไปใจก็เช่นกัน  ปกติก็ใสสะอาด แต่
กลายเป็นใจดํา ใจง่าย ใจร้าย ก็เพราะมีกิเลสเข้าไปอิงอาศัยผสมปนเปกันอยู่กิเลสที่ชอบซุกหมัก
หมมอยู่ในใจคนมากที่สุด คือ ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ เพราะกิเลสชอบซุกหมักดองอยู่ในใจของคน 
จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กิเลสอาสวะ หรือ อาสวกิเลส แปลว่า กิเลสที่หมักดองอยู่ในจิต๑๐ และ
กล่าวถึงกิเลสโดยพิสดาร ๑๕๐๐ อารมณ์ที่เป็นเหตุให้กิเลส ๑๐ เกิดขึ้นได้นั้น มี ๑๕๐ คือ นามเต
ปัญญาสะ คือ นามธรรม ๕๓ (จิต ๑ และ เจตสิก ๕๒) นิปผันนรูป ๑๘ ลักขณะรูป ๔ รวมเป็น ๗๕ 
ในอัชฌัตตสันดาน คือ ภายในตัวเรา มี ๗๕ ใน พหิทธสันดานคือ สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อยู่
ภายนอกตัวเรา มี ๗๕ รวมเป็น ๑๕๐ อารมณ์ ๑๕๐ กิเลส ๑๐ คงเป็นกิเลส ๑,๕๐๐๑๑ กิเลสแม้จะมี
มาก แต่ก็มีต้นเค้ามาจากกิเลส ๓ สายเท่านั้น คือ สายโลภะ สายโทสะ และสายโมหะ๑๒ อันเป็นตัว
อกุศลมูลต้นเค้าหรือรากเหง้าของการทําชั่วต่างๆ โดยมีการก่อตัวขึ้นมาตามลําดับ เริ่มต้นตั้งแต่
อนุสัยกิเลสแล้วกลายเป็นปริยุฏฐานกิเลส (กิเลสอย่างกลาง) แล้วบางครั้งก็ฟุ้งเป็นวีติกกมกิเลส 
(กิเลสอย่างละเอียด)ในทีสุ่ดโดยมีการก่อตัวตามลําดับ 
 สรุปว่า คําว่า “กิเลส” หมายถึงสภาวธรรมที่ทําให้จิตใจเศร้าหมองและขัดขวางความ
เจริญทางจิตใจ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ และความหลง แยกย่อย
ออกเป็นกิเลสต่างๆอีกมากมายกิเลสจึงกลายเป็นอุปสรรคที่สําคัญแก่ผู้ไม่เท่าทันกิเลสตาม
ความหมายดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
 
๓. เหตุเกิดของกิเลส 
 พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผล เพราะหลักธรรมในพุทธศาสนาแสดงความเป็นเหตุ
และผลของสิ่งทั้งปวงที่ว่าสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้น ดํารงอยู่ และดับไป ล้วนอิงอาศัยกันและกันในลักษณะ
สัมพันธ์ต่อกันเป็นรูปกระแสหรือกระบวนการ หากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นปฐมเหตุหรือเป็นจุดเริ่มต้นของ
สิ่งทั้งปวงไม่ กิเลสแม้จะได้ชื่อว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์๑๓ แต่ก็หาได้เป็นปฐมเหตุแห่งความทุกข์ไม่ 
เพราะกิเลสยังเป็นผลของสิ่งอื่นอีกหรือยังอิงอาศัยสิ่งอ่ืนเกิดข้ึนดังความว่า สุภนิมิต คือความกําหนด
หมายว่างาม เมื่อบุคคลทําไว้ในใจโดยไม่แยบคายถึงสุภนิมิต ราคะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น ที่เกิดแล้ว 
ย่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น ฯลฯ ปฏิฆนิมิต คือความกําหนดหมายว่ากระทบกระทั่ง 

                                                 
 ๑๐พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต, พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์ 
ชุดค าวัด, วัดราชโอรสาราม (กรุงเทพ ฯ : ๒๕๔๘), หน้า ๖๐. 
 

 ๑๑พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะปรมัตถโชติกะ, ปริจเฉทที่ ๗, หลักสูตรจูฬอาภิธรรมิกะโท (มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๗๓. 
 

 ๑๒พระธรรมวิสุทธิกวี, หลักไตรสิกขา, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๙), หน้า ๓๔. 
 

 ๑๓อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๘๔/๑๒๖. 
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เมื่อบุคคลทําไว้ในใจโดยไม่แยบคายถึงปฏิฆนิมิต โทสะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น ที่เกิดแล้ว ย่อม
เป็นไปเพ่ือความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นฯลฯ อโยนิโสมนสิการ เมื่อบุคคลทําไว้ในใจโดยไม่แยบคาย 
โมหะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น๑๔ ข้อความนี้ชี้ชัดว่า 
การกําหนดหมายว่างามที่ขาดการพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายเป็นเหตุให้ราคะเกิดและเจริญ
ยิ่งขึ้น การกําหนดหมายว่ากระทบกระทั่งที่ขาดการพิจารณาโดยแยบคายเป็นเหตุให้โทสะเกิดและ
เจริญยิ่งขึ้น ส่วนการทํา ไว้ในใจโดยไม่แยบคายเป็นเหตุให้โมหะเกิดและเจริญยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม 
หลักปฏิจจสมุปบาทแสดงกระบวนการเกิดดับของทุกข์อย่างเป็นระบบครบวงจรโดยมีจุดเริ่มต้น คือ
อวิชชา ความไม่รู้ แม้อวิชชาจะได้ชื่อว่าเป็นประธาน๑๕ เป็นกิเลสเครื่องผูกมัด โดยเฉพาะสังโยชน์ที่
ผูกมัดสัตว์ไว้ให้อยู่ในกงล้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิด หรือสังสารวัฏ๑๖ คอยผูก, เทียมสรรพสัตว์ไว้
กับกงล้อแห่งภพ๑๗ ดังพุทธพจน์ว่า 
 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวว่า อวิชชามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไร
เป็นอาหารของอวิชชา ควรจะกล่าวว่า นิวรณ์ ๕ แม้นิวรณ ์๕ เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มี
อาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ ๕ ควรจะกล่าวว่า ทุจริต ๓ แม้ทุจริต ๓ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร 
มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของทุจริต ๓ ควรจะกล่าวว่า การไม่สํารวมอินทรีย์ แม้การ
ไม่สํารวมอินทรีย์ เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการไม่สํารวม
อินทรีย์ควรจะกล่าวว่าความไม่มีสติสัมปชัญญะ แม้ความไม่สติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหาร 
มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะควรจะกล่าวว่าการกระทําไว้
ในใจโดยไม่แยบคาย แม้การกระทําไว้ในใจโดยไม่แยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มี
อาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของการกระทําไว้ในใจโดยไม่แยบคายควรจะกล่าวว่า ความไม่มีศรัทธา แม้
ความไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร  ก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มี
ศรัทธาควรจะกล่าวว่าการไม่ฟังสัทธรรม แม้การไม่ฟังสัทธรรม เราก็กล่าวว่า มีอาหาร มิได้กล่าวว่า
ไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการไม่ฟังสัทธรรม ควรจะกล่าวว่าการไม่คบสัตบุรุษ ๑๘ พุทธพจน์นี้
ชี้ชัดว่าอวิชชาเกิดจากนิวรณ์ ๕ นิวรณ์ ๕ เกิดจากทุจริต ๓ ทุจริต ๓ เกิดจากการไม่สํารวมอินทรีย์ 

                                                 
 ๑๔องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๕๐๘/๒๒๖. 
 

 ๑๕บรรจบ บรรณรุจิ. ปฏิจจสมุปบาท, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพฯ: พรบุญการพิมพ์, ๒๕๓๘), หน้า 
๒๐. 
 

 ๑๖“bond, fetter especially the fetters that bind man to the wheel of 
transmigration”, T.W.Rhys Davids & William Stede, Pali-English Dictionary, (India : Motilal 
Banarsidass Publishers Private Limited, 1997) p. 656. 
 

 ๑๗“Fetters, There are Ten Fetters binding beings to the Wheel of becoming”, 
Christmas Humphreys, A Popular Dictionary of Buddhism, Second edition, (USA : Curzon Press 
Ltd, 1976), p. 167. 
 
 ๑๘องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๑/๑๑๗. 
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การไม่สํารวมอินทรีย์เกิดจากความไม่มีสติสัมปชัญญะ ความไม่มีสติสัมปชัญญะเกิดจากการกระทํา
ไว้ในใจโดยไม่แยบคาย การกระทําไว้ในใจโดยไม่แยบคายเกิดจากความไม่มีศรัทธาความไม่มีศรัทธา
เกิดจากการไม่ฟังสัทธรรม การไม่ฟังสัทธรรมเกิดจากการไม่คบสัตบุรุษ การไม่คบสัตบุรุษเกิดจาก 
ฯลฯ สาเหตุอ่ืนอีก โดยพระพุทธเจ้าทรงใช้คําว่า “อาหาร” แทนคําว่า“สาเหตุ” ในการแสดงเหตุเกิด
ของอวิชชา อย่างไรก็ตาม คัมภีร์พระสูตรบางเล่มแสดงอาสวะว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้อวิชชาเกิด๑๙ ดัง
ความว่า “เหตุเกิดอวิชชาย่อมมีเพราะอาสวะเป็นเหตุให้เกิด”๒๐ 
 ข้อพึงสังเกตว่า คัมภีร์พระสูตรตามที่อ้างนั้นแสดงสาเหตุหรือฐานเกิดของอวิชชาไม่
สอดคล้องกัน กรณีนี้อาจทําให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับสาเหตุหรือฐานเกิดของอวิชชาอย่างไรก็ตาม 
ความไม่สอดคล้องดังกล่าวกลับสอดคล้องกับหลักความเป็นเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งปวง  ที่เป็นไปแบบ
สัมพันธ์และอิงอาศัยกันและกัน ซึ่งไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเหตุปัจจัยเพียงสิ่งเดียวหรือมีความเป็นไปแบบ
เอกเทศ แต่สิ่งทั้งปวงนั้นเป็นไปภายใต้วงจรอันอิงอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างประกอบกันขึ้น  
หลักการนี้ทําให้ทราบว่าสาเหตุหรือฐานเกิดของอวิชชามีหลายประการ  เมื่อเป็นเช่นนี้ การหยิบยก
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งมาอธิบายสาเหตุหรือฐานเกิดของอวิชชา จึงมิขัดต่อหลักความเป็นจริงหรือ
แย้งต่อหลักความหลากหลายของเหตุปัจจัย สาเหตุหรือฐานเกิดของอวิชชาเป็นไปตามกฎเกณฑ์นี้ 
กล่าวคือ หากมองสาเหตุหรือฐานเกิดของอวิชชาในแง่เครื่องขัดขวางความเจริญทางจิตจึงเป็นนิวรณ์ 
๕ หรือหากมองในแง่เครื่องหมกมุ่น จึงเป็นอาสวะนอกจากนี้ ความแตกต่างของสถานการณ์ สภาพ
ปัญหา และอัธยาศัยของแต่ละบุคคล น่าจะเป็นเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให้การอธิบายเหตุ
เกิดของอวิชชามีนัยยะที่ต่างกัน ความหลากหลายแห่งเหตุปัจจัยที่เป็นเหตุเกิดของอวิชชานี้เปรียบ
เหมือนความหลากหลายแห่งเหตุปัจจัยอันเป็นองค์ประกอบสําคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ เช่น 
พันธุ์ไม้ น้ํา ปุ๋ย ดังนั้น การนําเอาประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ที่เป็นเหตุปัจจัยให้ต้นไม้เจริญเติบโต มา
อธิบายการเจริญเติบโตของต้นไม้ จึงหาให้เหตุปัจจัยอื่นอีกท่ีมิได้นํามาอธิบายไม่ถูกต้องไม่ 
 
๔. หลักธรรมเพ่ือการหลุดพ้นกิเลสในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 การศึกษาหลักธรรมที่นําไปสู่ความหลุดพ้นในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือให้ได้เนื้อหา
ชัดเจนยิ่งขึ้น ประเด็นศึกษาที่เกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือการหลุดพ้นกิเลส   
โดยเริ่มจากสติปัฏฐาน ๔ และอริยมรรคมีองค์ ๘ ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้ 
  
 
 หลักสติปัฏฐาน ๔ 

                                                 
 ๑๙อาสวะ มี ๔ อย่าง ได้แก่ ๑. กามาสวะ คือความติดใจหรือหมกมุ่นในกาม ๒. ภวาสวะ คือ ความ
ติดใจหรือหมกมุ่นในภพ ๓. ทิฏฐาสวะ คือความเห็นผิด เช่น เห็นว่าโลกเที่ยง ๔. อวิชชาสวะ คือความไม่รู้อริยสัจ 
๔ (อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๖๑/๕๔๙). 
 
 

 ๒๐ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๒๘/๗๑. 
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 สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในกุรุชนบท มีนิคมของชาวกุรุ ชื่อว่ากัมมาสทัม
มะ ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้
มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธภาษิตนี้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทาง
นี้เป็นที่ไปอันเอก เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพ่ือล่วงความโศกและปริเทวะ เพ่ือความดับสูญ
แห่งทุกข์และโทมนัสเพ่ือบรรลุธรรมที่ถูกต้อง เพ่ือทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหนทางนี้ คือ สติปัฏฐาน 
๔ ประการเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร 
มีสัมปชัญญะมีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ๑ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ๑ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ๑ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้๒๑ 
 สติปัฏฐาน มาจากคําว่า สติ แปลว่าระลึกได้ ปัฏฐาน แปลว่า ที่ตั้ง อันได้แก่อารมณ์รูป
นาม สติปัฏฐาน คือ การตั้งสติระลึกทันต่อรูปนามขันธ์ ๕ อันเป็นฐานที่ก้าวไปสู่พระนิพพาน การตั้ง
สติกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง คือ ตามที่สิ่ง ๆนั้น ๆ มันเป็นของมันเอง 
เป็นหลักธรรมที่เป็นตัวปฏิบัติแท้ ๆ ด้วยการเอาสติเป็นหลัก คือกําหนดสติมีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา
ทุกขณะในเวลาทํา พูด คิด เมื่อทําได้อย่างนี้แล้ว สติจะเป็นตัวกลั้นกระแสอาสวกิเลสทั้งปวงมิให้
เกิดขึ้น๒๒ และเมื่อประกอบด้วยสติ (ความระลึกได้) สัมปชาโน (ความรู้ตัวพร้อม) อาตาปี (ความ
เพียรเผากิเลส) พิจารณาส่ิงต่าง ๆ โดยความไม่เป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา พิจารณาเห็นความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกบุคคลอ่ืนโดยใช้สติมั่นตั้งอยู่เพียงสักแต่ว่ารู้  
สักว่าอาศัยระลึกโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก อย่างนี้ชื่อว่าการเจริญสติและฐานอันเป็นที่ตั้ง
ของสติมีอยู่ ๔ แห่ง คือ 
 ๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การมีสติมั่นอยู่ในการพิจารณาเนืองๆ ซึ่งกายอันเป็นรูป
ขันธ์มีลมหายใจเข้าออก อริยบถใหญ่ อริยบถย่อย เป็นต้น การกําหนดพิจารณากายมีอยู่ ๑๔ ข้อ 
ได้แก่ (๑) อานาปานสติ คือ มีสติพิจารณาลมหายใจเข้าออก (๒) อิริยาบถ ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน 
(๓) สัมปชัญญะ ๗ คือ ก้าวไปข้างหน้าและถอยกลับ ๑ เหลียวซ้ายแลขวา ๑ คู้อวัยวะเข้าและ
เหยียดอวัยวะออก ๑ การใช้บาตร จีวร สังฆาฏิ ๑ การกิน ดื่ม เคี้ยว ๑ การถ่ายอุจาระ ปัสสวะ ๑ 
และการยืน เดิน นั่ง หลับ ตื่น พูด นิ่ง ๑ (๔) ปฏิกูลคือ การพิจารณาอาการ ๓๒ มีผม ขน เล็บ ฟัน 
หนัง เป็นต้น (๕) ธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ (๖) ป่าช้า ๙ คือ พิจารณาคนตายแล้ว ๑ วัน จนถึง
กระดูกเป็นกองเรี่ยราด กระดูกผุละเอียดเป็นผง 
 ๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
                                                 
 ๒๑ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๒/๒๗๓. 
 

 ๒๒พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ : ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพฯ :โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๖๕. 
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 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การมีสติมั่นในการพิจารณาเนืองๆซึ่งเวทนาอันเป็น
เวทนาขันธ์มีสุขทุกข์เฉยๆ เป็นการกําหนดพิจารณาเวทนามี ๙ ข้อ คือ (๑) เสวยสุขเวทนาอยู่ มีสติรู้
ชัดว่า กําลังเสวยสุขเวทนา (๒) เสวยทุกขเวทนาอยู่ มีสติรู้ชัดว่า กําลังเสวยทุกขเวทนา (๓) เสวย
อุเบกขาเวทนาอยู่ มีสติรู้ชัดว่า กําลังเสวยอุเบกขาเวทนา (๔) เสวยสุขเวทนามีอามิสอยู่ มีสติรู้ชัดว่า 
กําลังเสวยสุขเวทนามีอามิส (๕) เสวยทุกขเวทนามีอามิสอยู่ มีสติรู้ชัดว่า กําลังเสวยทุกขเวทนามี
อามิส (๖) เสวยอุเบกขาเวทนาอยู่ มีสติรู้ชัดว่า กําลังเสวยอุเบกขาเวทนามีอามิส (๗) เสวยเวทนาไม่
มีอามิสอยู่ มีสติรู้ชัดว่า กําลังเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิส (๘) เสวยเวทนาที่ไม่มีอามิสอยู่ มีสติรู้ชัดว่า 
กําลังเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิส (๙) เสวยอุเบกขาเวทนาไม่มีอามิสอยู่ มีสติรู้ชัดว่า กําลังเสวย
อุเบกขาเวทนาไม่มีอามิส 
 ดังนั้นเวทนานุปัสสนาสติปัฎฐาน คือ การใช้สติพิจารณาถึงเวทนาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือไม่สุขไม่ทุกข์ เวทนาเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขณะ แต่ขึ้นอยู่กับว่า
เรากําลังเสวยเวทนาอะไรอยู่ เช่น ข้อที่ ๑ เสวยสุขเวทนาอยู่ มีสติรู้ชัดว่า กําลังเสวยสุขเวทนา เป็น
ต้น การมีสติเข้าไปกําหนดรู้ในเวทนาต่างๆ เหล่านั้นทําให้เกิดความเข้าใจในชีวิตว่า ล้วนมีสุข มีทุกข์
ปะปนกัน และสุขทุกข์นั้นก็เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยมิใช่เกิดขึ้นลอยๆ ความเข้าใจอย่างนี้ทําให้เกิดการ
ยอมรับในธรรมชาติของชีวิตว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ เมื่อคราวที่มีสุขจะได้ไม่หลงระเริงกับความสุขจน
เกิดความประมาท มัวเมา คราวมีทุกข์ก็ไม่ท้อแท้สิ้นหวังคิดว่าสักวันความทุกข์จะต้องหมดไป เพราะ
เข้าไปรู้เหตุปัจจัยของทุกข์และสุขเช่นนี้ จะทําให้เรารู้จักสร้างเหตุปัจจัยให้เหมาะสมกับสิ่งที่เรา
ต้องการ อดทนต่อเวทนาต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตในทางที่ไม่ดีได้ และยังไม่ถูกชักจูงไปได้ง่ายๆ เพราะ
เข้าใจในธรรมชาตินี้แล้ว 
 ๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การมีสติมั่นในการพิจารณาเนือง ๆ ซึ่งจิตอันเป็น
วิญญาณขันธ์มี โลภจิต อโลภจิต โทสจิต อโทสจิต โมหจิต อโมหจิต เป็นต้น เป็นการพิจารณา คือ 
การกําหนดพิจารณาอาการต่างๆ ของจิต มี ๑๖ ข้อ คือ (๑) จิตมีราคะ มีสติรู้ชัดว่า จิตมีราคะ (๒) 
จิตปราศจากราคะ มีสติรู้ชัดว่า จิตปราศจากราคะ (๓) จิตมีโทสะ มีสติรู้ชัดว่า จิตมีโทสะ (๔) จิตมี
โทสะ มีสติรู้ชัดว่า จิตปราศจากโทสะ (๕) จิตมีโมหะ มีสติรู้ชัดว่า จิตมีโมหะ (๖) จิตปราศจากโมหะ 
มีสติรู้ชัดว่า จิตจิตปราศจากโมหะ (๗) จิตหดหู่ มีสติรู้ชัดว่า จิตหดหู่ (๘) จิตฟุ้งซ่าน มีสติรู้ชัดว่า จิต
ฟุ้งซ่าน (๙) จิตเป็นมหัคคตะ มีสติรู้ชัดว่า จิตเป็นมหัคคต (๑๐) จิตไม่เป็นมหัคคตะ มีสติรู้ชัดว่า จิต
ไม่เป็น มหัคคตะ (๑๑) จิตมีธรรมอันยิ่งกว่า มีสติรู้ชัดว่า จิตมีธรรมอันยิ่งกว่า (๑๒) จิตไม่มีธรรมอัน
ยิ่งกว่า มีสติรู้ชัดว่า จิตไม่มีธรรมอันยิ่งกว่า ๑๓) จิตตั้งมั่น มีสติรู้ชัดว่า จิตตั้งมั่น (๑๔) จิตไม่ตั้งมั่น มี
สติรู้ชัดว่า จิตไม่ตั้งมั่น (๑๕) จิตหลุดพ้น มีสติรู้ชัดว่า จิตหลุดพ้น (๑๖) จิตยังไม่หลุดพ้น มีสติรู้ชัดว่า 
จิตยังไม่หลุดพ้น 
 หมวดจิตเป็นการกําหนดสติพิจารณาความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ในจิตใจของเราที่ประกอบ
ไปด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง โดยให้พิจารณาจิตในทุกขณะว่าขณะนี้เป็นอย่างไร เช่น จิต
มีราคะ จิตไม่มีราคะ จิตมีโทสะ จิตไม่มีโทสะ จิตมีโมหะ จิตไม่มีโมหะ เข้าไปกําหนดรู้อย่างนี้พร้อม
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กําหนดรู้เหตุที่ทําให้จิตเป็นไปอย่างนั้นๆ ด้วย เมื่อมีสติเข้าไปพิจารณารู้อย่างนี้แล้ว สติจะช่วยกัน
ไม่ให้เกิดกิเลสต่างๆ หรือเป็นการรู้เท่าทันกิเลสทําให้ไม่ตกไปในอํานาจของกิเลสต่างๆ ได้ อันเป็นสิ่ง
ที่จะทําให้จิตของเราเข้มแข็งข้ึน ซึ่งรู้ว่าจิตหลุดพ้นก็มีสติรู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้ว เป็นต้น 

 ๔. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
 ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การมีสติมั่นในการพิจารณาเนือง ๆ ซึ่งสภาพธรรมอัน
เป็นสัญญาขันธ์และสังขารขันธ์โดยเป็นไปตามอาการของสภาวธรรมแต่ละอย่างๆ  ปราศจากความ
เป็นตัวตน เช่น สภาวธรรมของ โลภะ โทสะ โมหะ เป็นต้น เป็นการกําหนดหรือพิจารณาสภาพธรรม
ต่างๆ มี ๕ ข้อ ได้แก่ (๑) กําหนดพิจารณาใน นิวรณ์ ๕ มีกามฉันทะ เป็นต้น (๒) กําหนดพิจารณาใน 
อุปาทานขันธ์ ๕ มีรูปขันธ์ เป็นต้น (๓) กําหนดพิจารณาในอายตนะ๑๒ (๔) กําหนดพิจารณาใน
โพชฌงค์ ๗ (๕) กําหนดพิจารณาในอริยสัจ ๔ หมวดธรรมเป็นการกําหนดสติพิจารณาธรรมต่างๆ 
คือ นิวรณ์ ๕ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ โพชฌงค์ ๗ อริยสัจ ๔ ซึ่งเป็นหมวดธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและ
การบรรลุธรรม ใน ๓ หมวดแรกนั้น ได้แก่ นิวรณ์ ๕ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ เป็นการพิจารณา
สภาวธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับโลกและสังคม โดยมีร่างกายเป็นศูนย์กลางได้แก่ขันธ์ ๕ ที่
ประกอบไปด้วยรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ มีสื่อกลาง คือ อายตนะภายในและ
อายตนะภายนอกเป็นตัวเชื่อมประสานทําให้เกิดนิวรณ์ธรรมต่างๆ ขึ้น การเข้าไปรู้เท่าทันสภาวธรรม
ต่างๆ เท่ากับการรู้ความจริงของชีวิตและโลกจนจิตเกิดความปล่อยวางในตัวตนและนามธรรมต่างๆ
ทั้งหลาย ส่วนธรรม ๒ หมวดสุดท้าย คือ โพชฌงค์ ๗ อริยสัจ ๔ เป็นการดําเนินไปของจิต เมื่อเข้า
ใจความจริงของชีวิตและโลกแล้วก็จะดําเนินไปสู่มรรคและผลอันเป็นส่วนให้นําไปสู่การบรรลุธรรม
ในที่สุด 
 องค์ธรรมของสติปัฏฐาน คือ ในการที่จะทําลายอภิชฌา (ความยินดี) โทมนัส (ความยิน
ร้าย) ได้นั้น ต้องรู้จักตัวอารมณ์กรรมฐาน (ผู้ถูกเพ่ง) ได้แก่ กาย เวทนา จิต ธรรมหรือได้แก่รูปนาม 
และผู้เพ่งได้แก่ อาตาปี (ความเพียรในสัมมัปธาน ๔ ) สัมปชาโน (ปัญญาในสัมปชัญญะ ๔) สติมา 
(สติที่ระลึกรู้รูปนามในสติปัฏฐาน ๔) 
 ข้อพิจารณาสติปัฏฐาน ๔ เป็นหมวดธรรมที่แสดงวิธีการปฏิบัติที่สมบูรณ์ทุกขั้นตอน 
เริ่มตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน หรือทุกอิริยาบถ ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจัง เพ่ือให้
เกิดผลต้องปฏิบัติด้วยสติปัฏฐาน ๔ บุรพาจารย์ได้วางแบบสําหรับการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ไว้ครบ
บริบูรณ ์ทุกอิริยาบถ ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติตั้งแต่ตื่นนอน คือ เมื่อตื่นนอนตอนเช้าจะต้องครองผ้า
ด้วยการนุ่งผ้าสบง ต้องกําหนดสติอยู่กับการนุ่ง มีบทภาวนาสําหรับกํากับสติว่า “อา ปา มะ จุ ปะ” 
เวลาจะคาดปะคดเอวต้องกําหนดสติอยู่ที่การปะคตเอว มีบทพิจารณาว่า “อิมํ กายพนฺธนํ อธิฏฐา
มิ” เวลาจะห่มจีวรต้องมีสติกับการห่มจีวร มีบทภาวนาว่า “ที มะ สัง อัง ขุ” เวลาจะพาดสังฆาฎิ
ต้องกําหนดสติ มีบทภาวนาว่า“ สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ” ก่อนออกบิณฑบาตตอนเช้าจะหยิบบาตร 
มีบทภาวนาว่า“อิมํ ปตฺต ํอธิฏฺฐามิ” ถึงตอนฉันข้าวจะต้องพิจารณาอาหารก่อนฉันด้วยบท ตังขณิปัจ
จะเวก ขณะวิธี โดยพิจารณาว่าเราบริโภคอาหารมิใช่เพ่ือความมัวเมา  เพ่ือความเอร็ดอร่อย
สนุกสนาน เพ่ือส่งเสริมราคะ แต่เราบริโภคอาหารเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไป เพ่ือประพฤติพรหมจรรย์
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เท่านั้น ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นอุบายวิธีในการสอนให้ภิกษุได้เจริญสติทั้งนั้น การเจริญสติปัฏฐาน ๔ 
เป็นทั้งสมถะ และวิปัสสนา คือ ทําให้จิตสงบจนเกิดสมาธิขั้นได้ฌาน และในโอกาสเดียวกันก็เป็น
การพิจารณาการเกิด ดับ ของรูป นาม ไปตามสภาวธรรมจนเข้าใจว่าเกิด ดับ อย่างไร ด้วยเหตุ
ปัจจัยอะไร จนทําให้เกิดปัญญาเข้าใจสภาวธรรมจนเกิดเป็นวิปัสสนาญาณ มีความเบื่อหน่าย คลาย
กําหนัด ถึงขั้นสามารถดับทุกข์ โทมนัสปริเทวอุปายาสาได้ในที่สุด ซึ่ง พระพุทธองค์ก็ทรงรับรองว่า
ทางนี้เป็นทางสายเอก ดังปรากฏในมหาสติปัฏฐานสูตรว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็น
หนทางไปอันเอก เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพ่ือล่วงความโศก และปริเทวะ เพ่ือความดับสูญ
แห่งทุกข์โทมนัสเพ่ือบรรลุธรรม เพ่ือทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน หนทางนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔ 
ประการ”๒๓ องค์ธรรมของสติปัฏฐาน ได้แก่ ผู้เพ่ง กับอารมณ์ที่ถูกเพ่ง ผู้เพ่งหรือผู้กําหนดพิจารณา 
คือ ความเพียร สติ สัมปชัญญะ ผู้ถูกเพ่งหรืออารมณ์กรรมฐาน คือรูปนาม ส่วนผู้ที่เห็นความจริงนั้น 
ได้แก่วิปัสสนา วิปัสสนาเห็นความจริงรูปนามไม่เที่ยง รูปนามเป็นทุกข์ รูปนามเป็นอนัตตา ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันว่าเป็นหมวดธรรมที่กล่าวถึงการปฏิบัติไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด การปฏิบัติตามแนว
ของสติปัฏฐาน ๔ เป็นทางสายเอก ดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทาง
สายเอก เพ่ือความบริสุทธิ์แห่งทางสายเอกทั้งหลายเพ่ือทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ทางสายนี้ได้แก่สติ
ปัฏฐาน ๔”๒๔ ที่ทําให้ผู้ปฏิบัติสามารถบรรลุธรรมได้ สติปัฏฐาน ๔ ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ยอมรับกัน
ว่าเป็นหมวดธรรมที่กล่าวถึงการปฏิบัติไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด การปฏิบัติตามแนวของสติปัฏ
ฐาน ๔ จึงเป็นทางสายเอกท่ีทําให้ผู้ปฏิบัติสามารถบรรลุธรรมได้ 
 สรุปได้ว่า หลักธรรมสติปัฏฐาน ๔ คือ การพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ในทุก
อิริยาบถ การพิจารณากาย เป็นการพิจารณาความจริงของร่างกายนี้ว่ามีธรรมชาติเป็นอย่างไรมี
ความแปรปรวนเป็นอย่างไร เมื่อเข้าใจความจริงอย่างนี้แล้ว จะทําให้หมดความยึดมั่นในกาย เกิด
การปล่อยว่าง สละคืนไม่พัวพันอยู่แต่กายนี้อีกต่อไป การพิจารณาเวทนา คือการใช้สติพิจารณาถึง
เวทนาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือไม่ทุกข์ ไม่สุข และเวทนาเหล่านั้นจะเกิด
เพราะมีอามิสเป็นวัตถุกามทําให้เกิดเวทนาขึ้น การพิจารณาจิต คือการใช้สติพิจารณาความรู้สึกนึก
คิดต่างๆ ในจิตใจของเราที่ประกอบไปด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง โดยให้พิจารณาจิตในทุก
ขณะว่าขณะนั้นๆ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรคือ จิตมีราคะ จิตไม่มีราคะ จิตมีโทสะ จิตไม่มี
โทสะ จิตมีโมหะ จิตไม่มีโมหะ เข้าไปกําหนดรู้อย่างนี้พร้อมกับกําหนดรู้เหตุที่ทําให้จิตเป็นอย่างนั้นๆ 
ด้วย เมื่อมีสติเข้าไปพิจารณารู้อย่างนี้แล้ว สติจะช่วยกันไม่ให้เกิดกิเลสต่างๆ หรือเป็นการรู้เท่าทัน
กิเลส ทําให้ไม่ตกไปในอํานาจของกิเลสต่างๆ ได้ การพิจารณาธรรม คือ การกําหนดสติพิจารณา
ธรรมต่างๆ คือ นิวรณ์ ๕ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ซึ่งเป็นหมวดธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและการบรรลุ
ธรรม ใน ๓ หมวดแรกนั้น ได้แก่ นิวรณ์ ๕ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ เป็นการพิจารณาสภาวธรรมที่
เกิดข้ึนเมื่อต้องเก่ียวข้องกับโลกและสังคม 

                                                 
 ๒๓ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๕/๒๖๘-๒๖๙. 
 

 ๒๔ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๑. 
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 หลักมรรคมีองค์ ๘ 
 หลักมรรคมีองค์ ๘ ข้อปฏิบัติที่ทําให้เข้าถึงพระนิพพาน คือ ธรรมที่เป็นเครื่องดับทุกข์ 
ท่านเรียกว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หมายความว่า เป็นข้อปฏิบัติที่จะทําให้เข้าถึงความดับทุกข์ 
มรรคมีองค์ ๘ หรือ อัฏฐังคิกมรรค เรียกเต็มว่า อริยอัฏฐังคิกมรรค แปลว่าทางมีองค์ ๘ ประการ 
อันประเสริฐ มีดังนี้๒๕ 
 ๑. สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ หมายถึงการเห็นแจ้งอริยสัจ ๔ โดยกิจ ๔ คือ เห็น
แจ้งในทุกข์สัจจะ โดยปริญญากิจ (กําหนดรู้) ๑ เห็นแจ้งในสมุทยสัจจะโดยปหานกิจ (การละ) ๑ 
เห็นแจ้งในนิโรธสัจจะ โดยสัจฉิกรณกิจ (การทําให้แจ้ง) ๑ เห็นแจ้งในมรรคสัจจะ โดยภาวนากิจ 
(การทําให้เจริญ) ๑ สัมมาทิฏฐิที่ว่า แท้จริงว่าโดยสังเขป ปัญญาจักษุอันมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ 
ถอนอวิชชานุสัยขึ้นได้ แห่งพระโยคีผู้ปฏิบัติเพ่ือแทงตลอดซึ่งสัจจะ ๔ ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ
นั้น มีความเห็นชอบเป็นลักษณะ มีอันประกาศความแท้จริงเป็นกิจ มีการทําลายความมืด คือ 
อวิชชาเสียได้เป็นผล 
 ๒. สัมมาสังกัปปะ คือ ความดําริชอบ หมายถึงความตรึกอยู่ในเรื่องราวที่เป็นกุศล 
เรียกว่ากุศลวิตก มี ๓ ประการ คือ ๑) เนกขัมวิตก ได้แก่ ความดําริที่จะออกจากกามคุณอารมณ์ ๒) 
อพยาปาทวิตก ได้แก่ ความดําริที่ประกอบด้วยเมตตา ๓) อวิหิงสาวิตก ได้แก่ ความดําริที่
ประกอบด้วยกรุณา สัมมาสังกัปปะ ความยกจิตขึ้นเฉพาะสู่ทางไปพระนิพพานอันสัมปยุตด้วย
สัมมาทิฏฐินั้น กําจัดมิจฉาสังกัปปะออกเสียได้ แห่งพระโยคีผู้มีทิฏฐิอันถึงพร้อมแล้วอย่างนั้น ชื่อ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาสังกัปปะนั้น มีความยกจิตขึ้นถูกทางเป็นลักษณะ มีอัปปนา (ความตรึกแน่วอยู่
ในทาง) เป็นกิจ มีการละมิจฉาสังกัปปะได้เป็นผล 
 ๓. สัมมาวาจา การกล่าววาจาชอบ หมายถึง การเว้นจากวจีทุจริต ๔ ที่ไม่เกี่ยวกับ
อาชีพ คือ เว้นจากการพูดปด พูดส่อเสียด พูดหยาบคาย พูดเพ้อเจ้อ ความงดเว้นจากมิจฉาวาจาอัน
สัมปยุตด้วยสัมมาสังกัปปะนั้นแหละ ถอนวจีทุจริตขึ้นเสียได้แห่งพระโยคีผู้เห็นอยู่ (ด้วยสัมมาทิฏฐิ) 
และตรึกอยู่ (ด้วยสัมมาสังกัปปะ)อย่างนั้น ชื่อสัมมาวาจา สัมมาวาจานั้นมีความกําหนดถือเอา (คือ
ประมวลสัมปยุตธรรมไว้) เป็นลักษณะ มีความละเว้น 
เป็นกิจ มีความละมิจฉาวาจาได้เป็นผล 
 ๔. สัมมากัมมันตะ คือ การทําการงานชอบ หมายถึง การเว้นจากกายทุจริต ๓ ที่ไม่
เกี่ยวกับอาชีพ คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกามสัมมากัมมันตะ ความ
งดเว้นจากทุจริตมีปาณาติบาต เป็นต้น อันสัมปยุตด้วยสัมมาวาจานั้นแหละตัดมิจฉากัมมันตะได้ขาด
แห่งพระโยคีผู้เว้นอยู่ (ด้วยสัมมาวาจา) อย่างนั้น ชื่อว่าสัมมากัมมันตะ สัมมากัมมันตะนั้นมีการพยุง 
(สัมปยุตธรรม) ไว้เป็นลักษณะ มีความละเว้นเป็นกิจ มีการละมิจฉากัมมันตะได้เป็นผล 

                                                 
 ๒๕ฉันทนา อุตสาหลักษณ์, พุทธิปัญญา : คู่มือการสร้างปัญญา, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพ ฯ : 
บริษัทธรรมสาร จํากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๘๑. 
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 ๕. สัมมาอาชีวะ การเล้ียงชีพชอบ หมายถึง การเว้นจากวจีทุจริต ๔ และกายทุจริต ๓ 
ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพสัมมาอาชีวะ ส่วนความงดเว้นจากมิจฉาอาชีวะอันสัมปยุตด้วยความงดเว้นที่
เป็นความหมดจดแห่งสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะนั้น เข้าไปตัดเสียได้ซึ่งอเสนามีความล่อลวง 
เป็นต้น แห่งพระโยคีนั้นอันใด ความงดเว้นนั้นชื่อว่าสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะนั้น มีความสะอาด 
(แห่งอาชีวะ) เป็นลักษณะ มีอันยังอาชีวะที่ชอบธรรมให้เป็นไปเป็นกิจ มีการละมิจฉาอาชีวะเสียได้
เป็นผล 
 ๖. สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ หมายถึง ความเพียรพยายามในอารมณ์กรรมฐาน 
ตั้งแต่การเจริญสติปัฏฐานดําเนินไปตามสัมมัปปธาน  ๔ ต่อไปถึงวิริยิทธิบาท วิริยพละ 
วิรยสัมโพชฌงค์ สัมมาวายามะ องค์ธรรมได้แก่ วิรยเจตสิก ขณะที่เจริญสติปัฏฐานจนกระทั่งถึงมัคค
ญาณเกิด 
 ๗. สัมมาสติ ความระลึกชอบ หมายถึง สติระลึกรู้อยู่แต่เฉพาะอารมณ์ของสติปัฏฐาน 
๔ จนถึงมรรค ผล เป็นที่สุดเท่านั้น ชื่อว่าสัมมาสติ 
 ๘. สัมมาสมาธิ ความตั้งมั่นชอบ หมายถึง ความตั้งมั่นในอารมณ์วิปัสสนาถือว่าเป็น
หัวใจสําคัญของการปฏิบัติธรรม เพราะจะต้องทําความเข้าใจในเรื่องสมาธิให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน 
สมาธิ แปลว่า ความตั้งมั่นแห่งจิต ตามคําจัดความในพระสูตรทั่วไป หมายถึง สงัดจากกามทั้งหลาย 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน ซ่ึงมีวิตกวิจาร ปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ ส่วนการ
บรรลุทุติยฌาน ซ่ึงมีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน มีภาวะที่ใจเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร 
เพราะวิตก วิจาร ระงับไป มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่ เพราะปีติจางไป จึงมีอุเบกขาอยู่ มีสติ
และสัมปชัญญะ และเสวยสุขด้วยกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวว่า “เป็นผู้มีอุเบกขา 
มีสติ อยู่เป็นสุข”เพราะละสุขละทุกข์ และเพราะโทมนัส โสมนัสดับหายไป บรรลุตติยฌาน อันไม่มี
ทุกข์มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา๒๖ ส่วนในคัมภีร์อภิธรรม ให้ความหมายว่า สมาธิเป็นไฉน ความ
ตั้งอยู่แห่งจิต ความตั้งแน่วแห่งจิต ความมั่นลงไปแห่งจิต ความไม่ส่ายไป ความไม่ฟุ้งซ่านไปแห่งจิต 
ความสงบ สมาธินทรีย์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ สมาธิสัมโพชฌงค์ที่เป็นองค์แห่งมรรค นับเนื่องใน
มรรคอันใด นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ๒๗ ระดับของสมาธิ ในชั้นอรรถกถาแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ 
 ๑. ขณิกสมาธิ คือ สมาธิชั่วขณะ เป็นสมาธิขั้นต้น ซึ่งคนทั่วไปอาจใช้การปฏิบัติหน้าที่
การงานในชีวิตประจําวันจะทําให้ได้ผลดี และถือว่าเป็นจุดตั้งต้นในการเจริญวิปัสสนา 
 ๒. อุปจารสมาธิ สมาธิเฉียด ๆ หรือสมาธิจวนจะแน่วแน่ เป็นสมาธิขั้นระดับนิวรณ์
ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะแห่งฌาน หรือสมาธิในบุพพภาคแห่งอัปปนาสมาธิและ 
 ๓. อัปปนาสมาธิ คือ สมาธิแน่วแน่ หรือสมาธิที่แนบสนิท เป็นสมาธิระดับสูงสุดซึ่งมีใน
ฌานทั้งหลาย ถือว่าเป็นผลสําเร็จที่ต้องการของการเจริญสมาธิ ขณะเดียวกันในการปฏิบัติหรือเจริญ
สมาธิ พึงระวังในเรื่องของนิมิตที่จะเกิดขึ้นได้ในขณะที่ปฏิบัติสมาธิอยู่ คําว่า นิมิต หมายถึง เป็น

                                                 
 ๒๖ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๒๖๗; ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๕/๙๕; อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๒๐๕/๑๒๖. 
 

 ๒๗อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๐๖/๑๒๘. 
 



175วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

เครื่องหมายสําหรับให้จิตกําหนด หรือภาพที่เห็นในใจ ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
เพราะไม่ว่าจะเป็นบริกรรมนิมิต, อุคคหนิมิต, ปฏิภาคนิมิต ดังมีรายละเอียดในพุทธธรรม๒๘ มรรคมี
องค์ ๘ นี้ได้ชื่อว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลางเพราะเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะนําไปสู่
จุดหมายแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระ ดับทุกข์ ปลอดปัญหา ไม่ติดข้องในที่สุดทั้งสองทาง คือ กาม
สุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค๒๙  
 ความรู้ในทุกข ์ความรู้ในทุกข์สมุทัย ความรู้ในนิโรธ ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้
เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ความดําริในการออกจากกาม ความดําริในอันไม่พยาบาท ความดําริในอันไม่
เบียดเบียน นี้เรียกว่า สัมมาสังกัปปะ ความงดเว้นจากการพูดเท็จ ความงดเว้นจากการพูดส่อเสียด 
ความงดเว้นจากการพูดคําหยาบ ความงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ นี้เรียกว่าสัมมาวาจา ความงดเว้น
จากการฆ่าสัตว์ ความงดเว้นจากการลักทรัพย์ ความงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม นี้เรียกว่า 
สัมมากัมมันตะ บุคคลควรพึงละมิจฉาอาชีวะแล้วเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะ  นี้เรียกว่า 
สัมมาอาชีวะภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทําฉันทะให้เกิดพยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว้ ทําความ
เพียร เพ่ือป้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น ทําฉันทะให้เกิดพยายาม ปรารภความเพียร
ประคองจิตไว้ทําความเพียรเพ่ือละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ทําฉันทะให้เกิดพยายาม ปรารภความ
เพียรประคองจิตไว้ทําความเพียร เพ่ือสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น ทําฉันทะให้เกิด
พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว้ทําความเพียร เพ่ือความดํารงอยู่ความไม่สาบสูญ ความ
ไพบูลย์ ความเจริญ ความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี้
เรียกว่า สัมมาวายามะพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ พิจารณาเห็นกายในเวทนาเนือง ๆ อยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะ 
มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ พิจารณาเห็นกายในจิตเนือง ๆ อยู่ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ พิจารณาเห็นกายในธรรมเนือง ๆ อยู่ มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ นี้เรียกว่าสัมมาสติ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานประกอบด้วย วิตก วิจาร 
มีปิติ และสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ บรรลุทุติยฌานอันยังใจให้ผ่องใส เพราะวิตกวิจารสงบไปเป็นธรรม
เอกผุดขึ้นภายใน ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่ เพราะคลายปิติได้อีกด้วย 
จึงเป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่และเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌาน ซึ่งเป็นฌานที่
พระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้มีจิตเป็นอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข ดังนี้อยู่บรรลุ
จตุตถฌาน ไม่มีทุกข ์ไม่มีสุข เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อน มีสติ
บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ๓๐ 
                                                 
 ๒๘พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๖), หน้า ๘๒๖. 
 

 ๒๙พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพ ฯ : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๕๑-๒๕๑. 
 

 ๓๐ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๒๖๖-๒๖๗, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๔๘๗/๒๘๓-๒๘๔. 
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 ข้อพิจารณา คือ มรรคมีองค์ ๘ เป็นองค์ธรรมที่เป็นแนวทางในการดําเนินไปของการ
ปฏิบัติธรรม สําหรับทดสอบผลการปฏิบัติของผู้กําลังปฏิบัติว่าดําเนินไปถูกทางหรือไม่เริ่มตั้งแต่
สัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง ถ้าเริ่มต้นถูกทางก็จะทําให้ผ่านต่อไปยังจุดต่างๆ ตาม
เส้นทางนั้นอย่างถูกทาง โดยเฉพาะเส้นทางนั้นจะต้องมีจุดใหญ่ ๆ ให้สังเกตเห็นตลอดเส้นทาง ถ้า
เดินทางผิดเมื่อไหร่ก็จะไม่เห็นจุดสําคัญ ๆเหล่านั้น ผู้เดินทางที่ศึกษาเส้นทางมาอย่างดีก็จะรู้ได้ในไม่
ช้าว่ากําลังหลงทาง ให้ย้อนกลับมายังจุดที่เริ่มผิดทาง แล้วเริ่มเดินทางใหม่ต่อไป และหมั่นสังเกต
เส้นทางอยู่ตลอดเวลาจะทําให้การเดินทางได้ถูกต้องตลอดเส้นทางจนถึงปลายทางที่ตนมุ่งหมาย
อย่างปลอดภัย ต่อไปนี้เกี่ยวกับจริตของผู้ปฏิบัติ ตามหลักสติปัฏฐาน ๔ นั้น ท่านวางจริตไว้เป็นข้อ
ปฏิบัติ ๒ อย่าง คือ ตัณหาจริตกับทิฐิจริต บุคคลที่มีจริตต่างกัน ต้องใช้อารมณ์กรรมฐานที่ต่างกัน 
ดังนี้ 
 ๑. บุคคลผู้มีตัณหาจริตและเป็นผู้ที่มีปัญญาอ่อน ให้ดูกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
 ๒. บุคคลผู้มีตัณหาจริตและเป็นผู้ที่มีปัญญากล้า ให้ดูเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
 ๓. บุคคลผู้มีทิฐิจริตและเป็นผู้ที่มีปัญญาอ่อน ให้ดูจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
 ๔. บุคคลผู้มีทิฐิจริตและเป็นผู้ที่มีปัญญากล้า ให้ดูธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
 การเจริญสติปัฏฐาน ๔ เพ่ือละวิปลาสธรรม คือ สุภวิปลาส ที่เห็นว่ารูปนั้นงาม ย่อมละ
ได้ด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน, นิจจวิปลาส ที่เห็นว่ารูปนามเที่ยง ย่อมละได้ด้วยจิตตานุปัสสนา
สติปัฏฐาน, สุขวิปลาส ที่เห็นว่ารูปนามเป็นสุข ย่อมละได้ด้วยเวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน, อัตต
วิปลาส ที่เห็นว่ารูปนามเป็นตัวตน ย่อมละได้ด้วยธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานมรรคมีองค์ ๘ ในโพธิ
ปักขิยธรรมนั้น แสดงถึงมรรคที่เป็นฝ่ายดี ที่จะนําให้ถึงพระนิพพาน จําแนกองค์มรรค ๘ โดย ศีล 
สมาธิ ปัญญา ได้ดังนี้ คือ สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ, สัมมาอาชีวะ, องค์มรรคทั้ง ๓ นี้ สงเคราะห์
ลงในศีล, สัมมาวายามะ, สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ, องค์มรรคทั้ง ๓ นี้ สงเคราะห์ลงในสมาธิสัมมาทิฐิ, 
สัมมาสังกัปปะ, องค์มรรคทั้ง ๒ นี้ สงเคราะห์ลงในปัญญาโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ เป็นธรรมที่
เป็นไปเพ่ือความตรัสรู้มีสิตปัฏฐาน ๔ และมรรคมีองค์ ๘ เมื่อมีองค์ ๘ สมบูรณ์ขณะใด ขณะนั้นก็
เป็นมรรคสัจ หรือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่า๓๑  
 “ดูก่อนวาเสฏฐีและภารวาชะ กษัตริย์ก็ดี...พราหมณ์ก็ดี...แพศย์ก็ดี...ศูทรก็ดี มีปกติ 
สํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ อาศัยการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั้ง ๗ หมวดนี้ย่อมนิพพานใน
ปัจจุบันที่เดียว”พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนําสั่งสอนในการปฏิบัติธรรมนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ ตรวจสอบตนอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ผลการปฏิบัตินั้นไปเป็นไปอย่างถูกทางไม่ออกนอก
แนวทางที่ถูกต้องซึ่งส่งผลให้เสียเวลา ซึ่งจะเห็นว่ามีผู้ปฏิบัติอยู่เป็นจํานวนมากที่ต้องเลิกเสีย
กลางคัน นับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย หากมาพิจารณาศึกษาหลักธรรมอันเป็นหลักปฏิบัติเพ่ือการ
บรรลุธรรม ที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการซึ่งเป็นการรวมหัวข้อธรรมทั้งหมด แท้จริงแล้ว
การปฏิบัติเพ่ือการบรรลุธรรมเปรียบได้กับการเดินทางไปยังเป้าหมายที่เหมือนกัน ใครจะเดินทางไป

                                                 
 ๓๑ที.ปา. (ไทย) ๑๒/๗๐/๒๖. 
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ตามเส้นทางใดก็เท่ากับกําลังเดินทางเข้าสู่เป้าหมายเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงเส้นทาง ในขณะที่กําลัง
ปฏิบัติตามหมวดธรรมหนึ่งก็เท่ากับปฏิบัติธรรมหมวดอ่ืนไปในตัวด้วยนี้เป็นลักษณะพิเศษของคํา
สอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เห็นได้ชัดเจน  
 หมวดธรรมมรรคมีองค์ ๘ ได้อธิบายแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘ 
เท่ากับรวมการปฏิบัติธรรมหมวดอ่ืนเข้าไว้ทั้งหมด ทั้งสติปัฏฐาน ๔ รวมอยู่ในมรรคมีองค์ ๘ แม้แต่
สติปัฏฐาน ๔ ถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นว่ารวมเอาองค์ธรรมในหมวดอ่ืนๆ ไว้ทั้งหมดเช่นกัน นี่คือ 
ความสอดคล้องของหลักธรรมในการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุธรรม การปฏิบัติธรรม คือ การพ้นจาก
ความทุกข์ โดยมองเห็นตามสภาพความเป็นจริงว่าเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก โพธิปักขิย
ธรรม เป็นธรรมที่ปฏิบัติเพ่ือการตรัสรู้มรรคผล หรือ การบรรลุธรรม ผู้ปฏิบัติตามหลักโพธิปักขิย
ธรรมต้องมีความโน้มเอียงของสภาวะจิตไปเพ่ือการตรัสรู้เท่านั้น คือ เมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แล้ว 
กิเลสก็จะค่อยๆ ลดลงไปในที่สุด ในทางกลับกันถ้าผู้ปฏิบัติ ได้ปฏิบัติไปแล้วทําให้กิเลสเพ่ิมขึ้น เช่น 
มีความโลภ ความโกรธ ความหลงมากขึ้น แสดงว่าการปฏิบัตินั้นผิดหลักโพธิปักขิยธรรม เพราะกิเลส
ถ้าลดลงจะเป็นเครื่องวัดในการปฏิบัติ หากผิดพลาดหรือสงสัยประการใดผู้ปฏิบัติจะต้องหา
ทางแก้ไข เพ่ือให้การปฏิบัติดําเนินไปได้อย่างถูกทาง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตั้งต้นไว้ในความเป็นผู้ที่เห็น
ภัยในสงสาร จึงได้ชื่อว่าเป็นภิกขุหมายถึง นรชนใดประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ ได้แก่ ศีล ๑, 
สมาธิ ๑, ปัญญา ๓, และความเพียร ๑ จึงจะพึงตัด พึงละ พึงทําลาย ตัณหาอันตกไปในสันดานของ
ตนนั้นเสียได้อย่างสิ้นเชิง 
 สรุปได้ว่า หลักธรรมเพ่ือความหลุดพ้นกิเลส คือ สติปัฏฐาน คือการระลึกรู้และให้เกิด
ความรู้ที่จะเข้าใจในความเป็นไปของรูปนาม ให้เห็นถึงความไม่เที่ยงและไม่มีตัวตน สมัยนั้น เสียง
ของเทวดาย่อมเปล่งออกไปในเหล่าเทวดาว่า พระอริยสาวกนั้นทําสงครามกับมาร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เป็นเสียงของเทวดาที่เปล่งออกไปในเหล่าเทวดาฯ”๓๒ เพราะการปฏิบัติธรรมมี
จุดประสงค์เดียว คือ การพ้นทุกข์ สภาวะของการพ้นทุกข์ คือ การไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ ในโลก มี
ความเข้าใจในสภาวธรรมต่างๆ จนจิตหลุดพ้นการปฏิบัติตามโพธิปักขิยธรรม ไม่ว่าจะเป็นธรรม
หมวดใดย่อมโน้มน้าวจิตใจของผู้ปฏิบัติไปสู่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นหลุดพ้นจากกิเลสได้ทั้งนั้น 
 
๕. สรุป 
 กิเลสเป็นเครื่องทําให้ใจเกิดความเศร้าหมอง ขุ่นมัวเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิด 
ตัณหา อุปาทาน และอวิชชา ตามธรรมดากิเลสนั้นมีคุณน้อย มีโทษมาก และมีความร้ายแรง มนุษย์
หากไม่ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องกํากับก็จะไม่สามารถรู้เท่าทันกิเลสได้  และยังก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อ่ืน ไม่สามารถบรรลุมรรคผล สําหรับนักปฏิบัติธรรมจะพิจารณา
กิเลสเป็นตัวการสําคัญท่ีคอยขวางกั้นไม่ให้มนุษย์บรรลุถึงความดีหรือความจริงอันสูงสุด หลักธรรมที่

                                                 
 ๓๒ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๒๖๐/๒๖๗. 
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นําไปปฏิบัติเพ่ือการหลุดพ้นกิเลสในพระพุทธศาสนา เพ่ือความหลุดพ้นจากกิเลส ได้แก่ สติปัฏฐาน 
๔ และมรรคมีองค์ ๘ ในการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความ หลุดพ้นกิเลสในเบื้องต้นต้องตั้งอยู่กับความดี
หรือการกระทําดีโดยทั่วๆ ไปเรียกว่าการทําบุญ เพราะจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ 
นิพพาน ถือเป็นบรมสุขสูงสุด 
 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย : 
 (๑) หนังสือ : 
ฉันทนา อุตสาหลักษณ์. พุทธิปัญญา : คู่มือการสร้างปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ ๑, กรุงเทพ ฯ : บริษัท

ธรรมสาร จํากัด, ๒๕๔๕. 
บรรจบ บรรณรุจิ. ปฏิจจสมุปบาท. พิมพ์ครั้งที ่๓, กรุงเทพฯ: พรบุญการพิมพ์, ๒๕๓๘. 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต. พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด

ค าวัด. วัดราชโอรสาราม กรุงเทพ ฯ : ๒๕๔๘. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที ่๖, กรุงเทพฯ 

: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓. 
พระธรรมวิสุทธิกวี. หลักไตรสิกขา. กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๙. 
พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต. เรียบเรียง พจนานุกรมธาตุภาษาบาลี. กรุงเทพฯ: เอกพิมพ์ไทจํากัด, 

๒๕๔๑. 
พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะปรมัตถโชติกะ, ปริจเฉทที่ ๗, หลักสูตรจูฬอาภิธรรมิกะโท มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
พุทธทาสภิกขุ. แก่นพุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๔๐. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์
, ๒๕๓๙. 
 (๒) วิทยานิพนธ์ : 
พระมหาสยาม ราชวัตร. วิทยานิพนธเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบคําสอนเร่ืองไตรสิกขาในคัมภีรวิ

สุทธิมรรคกับคัมภีรวิมุตติมรรค. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

๒. ภาษาอังกฤษ : 
 (1) Book : 
Humphreys Christmas. A Popular Dictionary of Buddhism. Second edition. USA : 

Curzon Press Ltd, 1976. 
Rhys Davids & William Stede. Pali-English Dictionary. Delhi : Motilal Banarsidass 

Publishers Private Limited, 1997. 
 



179วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์



ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗180



181วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

การบริหารการศึกษาตามหลักไตรสิกขา 

Educational administration by threefold. 
 

พระครูอุทัยพัฒนโกศล (ฉลอง กุสโล) 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพประการหนึ่งซึ่งสามารถน ามาใช้ในการพัฒนา

มนุษย์ให้มีความเจริญงอกงามได้ทั้งทางด้านกายภาพ ทางด้านสังคม ทางด้านจิตใจ และทางด้าน
สติปัญญา ส าหรับทางด้านกายภาพนั้น การศึกษาเป็นเครื่องมือท าให้มนุษย์รู้จักวิธีการพัฒนา
สุขภาพร่างกายของตนทั้งทางด้านสุขอนามัย ตลอดทั้งการพัฒนาให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่ง
ทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้ง ๕ ด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณมิให้เกิดโทษ 
เป็นต้น ทางด้านสังคมนั้น การศึกษาเป็นเครื่องมือท าให้มนุษย์รู้จักวิธีการพัฒนาความประพฤติ ท า
ให้มนุษย์เป็นผู้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่ละเมิดกฏกติกาที่ดีงามของสังคมไม่เบียดเบียนหรือก่อความ
เดือดร้อนเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้ อ่ืน สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ด้วยดีและเกื้อกูลกัน ให้
ความสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือ เกื้อกูล ไม่เบียดเบียดซึ่งกันและกัน เป็นต้นทางด้านจิตใจนั้น การศึกษา
เป็นเครื่องมือท าให้มนุษย์รู้จักวิธีการพัฒนาด้านจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคง เจริญงอกงามด้วยคุณธรรม
ทั้งหลาย เช่น เรื่องของคุณภาพจิต สมรรถภาพจิตใจ และ ด้านสุขภาพจิต เป็นต้น ทางด้าน
สติปัญญานั้น การศึกษาเป็นเครื่องมือท าให้มนุษย์รู้จักวิธีการฝึกอบรมปัญญาให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลาย
ตามเป็นจริง ตลอดทั้งเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตนให้
บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา การพัฒนามนุษย์ให้
มีความเจริญงอกงามได้ตามที่กล่าวมานั้น ในปัจจุบันนานาอารยะประเทศทั้งหลายส่วนใหญ่ล้วนได้
น าเอาการศึกษามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในประเทศของตนทั้งสิ้น 
ค าส าคัญ: การบริหารการศึกษา, ตามหลักไตรสิกขา 
 

 
Abstract 

Education is a powerful tool, one that can be used in human development 
with the growth of both the physical, social, psychological and physical, intellectual 
for them. Education is known to cause human health. Their whole body hygiene. 
All developed to make contact with what works. 5 With an organic whole and treat 
them in a way that you are not to blame. So that the social Education is a tool to 
make people know how to develop the standards. A man who is disciplined. Do 
                                                                        

 วัดวังปลากด เลขท่ี 48  ต าบล ทุ่งใหญ่   อ าเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี    
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not violate the rules of good society, not persecuted. Or cause trouble Damage to 
both themselves and others. Can coexist with each other and with each other. A 
good relationship supporting not hurting each other. So the psychological Education 
is a tool to make people know how to develop a strong psychological stability with 
growth. Virtues such as the quality of Mental Competency pharmacist’s mind. And 
mental health, and the wisdom it. Education is a human intelligence to know how 
to train them on how to understand what is actually understood throughout the 
world. And life truthfully can a mind be free. Making. Solving problems with 
intelligence. Human development has flourished as mentioned. At present, most of 
all civilized countries, many have embraced education as a tool. Human resources 
existing in their country at all. 
Keywords: Educational administration, threefold. 

 
 

บทน า 
การศึกษาในพระพุทธศาสนานั้น ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันเพ็ญเดือน ๘ ของทุกปีที่ ๔๕ ก่อน

พุทธกาล ขณะที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับรอยธรรมจักรด้วยการแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
โปรดพระปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี จนได้บังเกิดพระอริยเจ้าผู้ได้รับ
การพัฒนาจนข้ามพ้นขีดข้ันของการศึกษาท้ังปวงที่มีอยู่ในโลก มาสู่ฝ่ายโลกุตระเป็นท่านแรกนับจาก
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เมื่อลองเปรียบเทียบจากนิยามของการศึกษา จะพบว่ามีนักการศึกษาได้
ให้นิยามไว้หลากหลายแต่คล้ายคลึง เช่น เพลโต้ ได้กล่าวว่า การศึกษา คือ การค้นหาความจริงแท้
ซึ่งเป็นสิ่งสากล เป็นสัจจะและมีความเป็นนิรันดร์ หรือ จอห์น ดิวอ้ี นักการศึกษาสมัยใหม่ได้นิยาม
การศึกษาไว้ว่า การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม การศึกษา คือ ขบวนการทางสังคม การศึกษา 
คือ ชีวิต ทางฝ่ายนักการศึกษาไทย ก็มองการศึกษาไม่ได้แตกต่างกันนัก โดยให้ 

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงามของชีวิต คือ กระบวนการก าจัดอวิชชาส าหรับมนุษย์ 
เป็นการน าความกระจ่างสู่จิตและท าให้เกิดปัญญา จนกระทั่งการศึกษา คือ การท าให้มนุษย์เป็นผู้
ถูกต้องและสมบูรณ์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งสติปัญญา มีวิชาชีพ และมนุษยธรรมตลอดถึงการก าจัด ราคะ 
โทสะและโมหะ จากข้อมูลเหล่านี้อาจสรุปได้ว่า การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิตให้เจริญงอกงามถึงขีด
สุดด้วยการก าจัดราคะ โทสะและโมหะ เพ่ือนเข้าถึงความจริงแท้ซึ่งเป็นสัจจะ และมีความเป็นนิ
รันดร์ เมื่อมองการศึกษาโดยความหมายนี้ก็จะสามารถน าสวมทับกับความหมายของการพัฒนาจน
เข้าถึงโลกุตระในฝ่ายพระพุทธศาสนาได้อย่างมีเหตุมีผล ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการศึกษาใน
พระพุทธศาสนา ได้เริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่มีผู้สามารถพัฒนาตนเองจนเข้าถึงโลกุตรธรรมได้ ซึ่งอีกนัย
หนึ่งก็เป็นการรับรองค ากล่าวที่ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการศึกษาเพราะศาสนาพุทธนั้นมี
จุดเริ่มต้นมาจากการศึกษานั่นเอง 
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การศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่นานาอารยะประเทศท้ังหลายได้น ามาใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนามนุษย์ในประเทศของตนเองอย่างแพร่หลาย เนื่องจากว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพประการหนึ่งซึ่งสามารถน ามาใช้ในการพัฒนามนุษย์ให้มีความเจริญงอกงามได้ทั้ง
ทางด้านกายภาพ ทางด้านสังคม ทางด้านจิตใจ และทางด้านสติปัญญา ส าหรับทางด้านกายภาพนั้น 
การศึกษาเป็นเครื่องมือท าให้มนุษย์รู้จักวิธีการพัฒนาสุขภาพร่างกายของตนทั้งทางด้านสุขอนามัย 
ตลอดทั้งการพัฒนาให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้ง ๕ ด้วยดี และ
ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณมิให้เกิดโทษ เป็นต้น ทางด้านสังคมนั้น การศึกษาเป็น
เครื่องมือท าให้มนุษย์รู้จักวิธีการพัฒนาความประพฤติ ท าให้มนุษย์เป็นผู้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่
ละเมิดกฏกติกาที่ดีงามของสังคมไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดีและเกื้อกูลกัน ให้ความสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือ เกื้อกูล ไม่เบียดเบียด
ซึ่งกันและกัน เป็นต้นทางด้านจิตใจนั้น การศึกษาเป็นเครื่องมือท าให้มนุษย์รู้จักวิธีการพัฒนาด้าน
จิตใจให้เข้มแข็งมั่นคง เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น เรื่องของคุณภาพจิต สมรรถภาพ
จิตใจ และ ด้านสุขภาพจิต เป็นต้น ทางด้านสติปัญญานั้น การศึกษาเป็นเครื่องมือท าให้มนุษย์ รู้จัก
วิธีการฝึกอบรมปัญญาให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง ตลอดทั้งเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็น
จริง สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา การพัฒนามนุษย์ให้มีความเจริญงอกงามได้ตามที่กล่าวมานั้น ในปัจจุบัน
นานาอารยะประเทศทั้งหลายส่วนใหญ่ล้วนได้น าเอาการศึกษามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีอยู่ในประเทศของตนทั้งสิ้น 

พระพุทธศาสนามีหลักค าสอนเกี่ยวกับการศึกษาอยู่จ านวนมาก หลักค าสอนเหล่านี้หาก
ได้น ามาศึกษาวิเคราะห์ อธิบาย ตีความ จัดท าเป็นหลักวิชาการ บูรณาการให้เข้ากับยุคสมัยแล้ว ก็
น่าจะสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษาและพัฒนามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทางหนึ่งด้วย จากที่ผู้เขียนเองเป็นได้ศึกษาวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนามาเป็นเวลานาน
ประกอบกับได้มีประสบการณ์และมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาในโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนามาระยะหนึ่ง ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนานี้ได้มีการบริหาร
การศึกษาโดยน าหลักของไตรสิกขามาเป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษา และในช่วงนี้ผู้เขียนเอง
ก็ได้มีโอกาสติดตามศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีในด้านการบริหารการศึกษาพบว่า ปัจจุบันใน
วิทยาการสมัยใหม่ได้มีทฤษฎีด้านการบริหารการศึกษาอยู่หลายทฤษฎี ในบรรดาทฤษฎีเหล่านั้นมี
อยู่ทฤษฎีหนึ่งที่มีหลักการคิดคล้ายคลึงกันกับหลักของไตรสิกขาในทางพระพุทธศาสนา คือ ทฤษฎี
เชิงระบบ (System Theory) ของ ลูดวิก วอน เบอร์ทาแลฟฟี (Ludwig Von Bertalaffy) ซึ่ง
ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะได้มีการศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างทฤษฎีทั้ง ๒ นี้ เมื่อได้เห็นผลของการ
เปรียบเทียบกันที่ชัดเจนแล้วก็น าทฤษฎีทั้ง ๒ มาบูรณาการและสร้างเป็นรูปแบบ (Model) ของการ
บริหารการศึกษาขึ้นมา โดยอาจตั้งเชื่อรูปแบบการบริหารการศึกษาแบบนี้ว่า “รูปแบบการบริหาร
การศึกษาโดยใช้หลักของไตรสิกขาบูรณาการ”ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ที่จะน าเสนอในประเด็นดังกล่าว
จึงได้เขียนบทความนี้ ส าหรับเนื้อหาที่ผู้เขียนจะน าเสนอในบทความนี้มีอยู่ ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑) 
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หลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนา ๒) หลักทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory)และ ๓) การ
เปรียบเทียบการใช้หลักไตรสิกขาและทฤษฎีเชิงระบบในการบริหารการศึกษารายละเอียดของแต่ละ
ประเด็นจะได้น าเสนอตามล าดับดังต่อไปนี้ 
(พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๒ : ๗๐–๗๑) 

หลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนา (The threefold training) ในบรรดา
กระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์ถือว่าการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญเพราะการศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านกาย ทางด้านสังคม ทางด้านจิตใจ และทางด้านปัญญาดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว หลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนา ได้ให้ความส าคัญกับค าว่า “สิกขา”หรือ ที่เรามักเรียกใน
ภาษาไทยว่า “ศึกษา”เป็นอย่างมาก หลักของสิกขานี้เป็นหลักธรรมที่มีความหมายครอบคลุมการ
ปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนา จนกล่าวได้ว่าเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น 
ส าหรับความหมายของไตรสิกขาคืออะไร แนวคิดตามหลักของไตรสิกขาเป็นอย่างไร รูปแบบของวิธี
ไตรสิกขาเป็นอย่างไร การน ารูปแบบไตรสิกขาไปใช้ในการบริหารการศึกษาท าได้อย่างไรผู้เขียนจะ
ได้น าเสนอตามล าดับดังนี้ 

ความหมายของไตรสิกขา ในหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา หมายถึง ข้อที่จะต้องศึกษา
สาม อย่าง หรือ ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส าหรับศึกษา คือ ฝึกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปัญญา 
ให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน ค าว่า“การศึกษา”ที่ใช้ในภาษาไทยนั้นเป็นค าที่
น ามาจากภาษาสันสกฤต ถ้าเป็นบาลีก็คือ สิกขา เรียกได้ว่าเป็นค าเดียวกัน สิกขา  คือการศึกษาใน
หลักพระพุทธศาสนา และสิกขาในพระพุทธศาสนานั้นมี ๓ อย่าง ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา 
นั้นเอง 

แนวคิดตามหลักของไตรสิกขาหลักสิกขานี้ครอบคลุมการปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนา 
สิกขาเป็นหลักธรรมภาคปฏิบัติ เมื่อหลักปฏิบัติธรรมทั้งหมดอยู่ในหลักสิกขา ก็กล่าวได้ ว่า
พระพุทธศาสนานั้นเป็นหลักธรรมแห่งการศึกษา เรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนา
ทั้งสิ้น การพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นแหละเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นความหมายที่แท้ของ
การศึกษา การศึกษานั้นเป็นทั้งตัวการพัฒนาและเป็นเครื่องมือส าหรับพัฒนา คือเป็นการพัฒนาคน
ขึ้นไป โดยพัฒนาตัวคนทั้งคนหรือชีวิตทั้งชีวิต ตัวการพัฒนานั้นคือการศึกษา เมื่อผู้เรียนมีการศึกษา
อย่างนี้แล้วก็จะเอาคุณสมบัติที่ตัวมีซึ่งเกิดจากการศึกษานี้ไปเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต และ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การศึกษาก็เลยกลายเป็นเครื่องมือการพัฒนาแนวคิดการพัฒนามนุษย์ตามหลัก
ของไตรสิกขานี้เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม มีหลักการที่ส าคัญดังนี้ ๑) สร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิให้
เกิดขึ้นก่อน ได้แก่ (๑) ปัจจัยภายนอกที่ดี (ปรโตโฆสะ) คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี มีความเป็นกัลยาณมิตร (๒) ฝึกการคิดอย่างถูกวิธี (โยนิโสมนสิการ) 
เป็นการให้ถูกวิธี ถูกต้องและเป็นระบบอันจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ความเห็นถูกต้องคือ
สัมมาทิฏฐิเกิดข้ึน เมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดข้ึนแล้วก็จะท าให้เห็นแนวทางด าเนินการที่ชัดเจนแจ่มแจ้งก็เข้า
สู่กระบวนการฝึกตามหลักไตรสิกขา ๒) การฝึกตามหลักของไตรสิกขา ซึ่งมีหลักส าคัญ ๓ ประการ 
ได้แก่ (๑) ศีล เป็นเรื่องของการฝึกศึกษาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุและทางสังคม 
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บางทีท่านแยกย่อยไปอีก คือ การพัฒนาความสัมพันธ์กับวัตถุ เรียกว่า “กายภาวนา”และการพัฒนา
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์ เรียกว่า สีลภาวนา (๒) สมาธิ เป็นการพัฒนาด้านจิตใจ เช่น เร่ืองของ
คุณธรรม ความดี เรื่องของสมรรถภาพจิตใจ ความเข้มแข็ง หม่ันเพียร อดทน ความมีสติ สมาธิ 
ความสุข ความสดชื่น เบิกบาน เรียกว่า จิตภาวนา (๓) ปัญญา เป็นการพัฒนาด้านความรู้ ความ
เข้าใจ เน้นความรู้ตามความเป็นจริง หรือรู้ตามที่มันเป็น เรียกว่า ปัญญาภาวนา ๓) วัดและ
ประเมินผล  
(พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,๒๕๓๖ : ๙๕- ๑๐๕) 

การพัฒนาที่รอบด้านครอบคลุมนั้นนักการศึกษาปัจจุบันว่ามี ๔ อย่าง ซึ่งตรงพอดีกับใน
พระพุทธศาสนา เรียกว่า การพัฒนา ๔ ด้าน คือ ๑) พัฒนากาย แยกได้เป็นหลายอย่าง อย่างง่าย
ที่สุด คือ พัฒนาร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดี หายโรคหายภัย แต่พุทธศาสนายังพูดต่อไปอีกถึงการ
พัฒนากายในความหมายว่า เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างถูกต้องดี
งาม ตัวการพัฒนากาย เรียกว่ากายภาวนา ถ้าเป็นคนก็เรียกว่า ภาวิตกาย แปลว่าคนที่พัฒนากาย
แล้ว ๒) พัฒนาศีล คือการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดีมีระเบียบวินัย อยู่ในกฎเกณฑ์กติกา มี
ชีวิตที่เกื้อกูลเป็นประโยชน์ และมีอาชีพที่ถูกต้องโดยประกอบสัมมาชีพ พัฒนาศีลนี้ปัจจุบันเรียกว่า 
การพัฒนาทางสังคม ทางพระเรียกเป็นทางศัพท์ว่า ศีลภาวนา ถ้าเป็นคนได้พัฒนาศีลแล้วก็เรียกว่า 
ภาวิตศีล ๓) พัฒนาจิต เป็นการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตใจ ให้พรั่งพร้อม สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติทั้ง ๓ 
คือ(๑) คุณภาพจิต ได้แก่ พวกคุณธรรมต่างๆ คือ เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม (๒) สมรรถภาพจิตหรือ
ความสามารถของจิต คือความมีสติดี มีวิริยะ ความเพียรพยายามสู้งาน มีขันติ ความอดทนและ
ทนทาน (๓)สุขภาพจิต คือมีจิตที่มีสุขภาพดี มีจิตใจเป็นสุข สดชื่น เบิกบาน ร่าเริง ปลอดโปร่ง สงบ 
ผ่องใสการพัฒนาจิตนี้ถ้าเรียกสั้นๆก็เรียกว่า จิตตภาวนา ถ้าเป็นคนที่ฝึกอบรมจิตแล้ว พัฒนาจิตแล้ว
ก็เรียกว่าเป็น ภาวิตจิต ๔) พัฒนาปัญญาแบ่งได้ดังนี้ ปัญญาขั้นแรก คือปัญญาที่เป็นความรู้ความ
เข้าใจในศิลปวิทยาการ ต่อจากนั้น ลึกซ้ึงลงไปอีกคือการรับรู้ เรียนรู้อย่างถูกต้อง ตามความเป็นจริง 
ไม่เบียดเบียนหรือเอนเอียงด้วยอคติ เหนือจากการรับรู้นั้น ยังมีขั้นต่อไปอีกคือการคิดการวินิจฉัย ซึ่ง
หมายถึงการคิดวินิจฉัยด้วยการใช้ปัญญาโดยบริสุทธิ์ใจ ปัญญาอีกขั้นหนึ่ง คือ ปัญญาที่รู้เข้าใจถึง
สาระแห่งความเป็นไปของโลกและชีวิต รู้ทางเสื่อม ทางเจริญและเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีแก้ไข
ปัญหา และสร้างสรรค์ความส าเร็จที่ท าให้พัฒนาตน พัฒนาชีวิตและสังคมให้เจริญดีงามยิ่งๆขึ้นไป 
ขั้นสุดท้ายได้แก่ ปัญญาที่รู้เท่าทันธรรมดาของสังขาร คือโลกและชีวิต เข้าถึงความเจริญแท้ของการ
ที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน ท าให้คลายความยึดติดถือมั่นโดยวางใจได้ถูกต้องต่อสิ่ง
ทั้งหลาย แยกจิตใจออกมาเป็นอิสระได้ เลิกเอาความอยากของตนเป็นตัวก าหนดเปลี่ยนมาเป็นอยู่
และท าการด้วยปัญญาเป็นขั้นที่จิตใจเข้าถึงอิสระภาพ หลุดพ้นจากความทุกข์โดยสมบูรณ์ การ
พัฒนาทางปัญญา เรียกว่า ปัญญาภาวนา ถ้าเป็นคนก็เรียกว่าภาวิตปัญญา คือเป็นคนที่ได้ฝึกอบรม
พัฒนาปัญญาแล้วก็จบการพัฒนา ๔ ด้าน ซึ่งถือว่าครบถ้วนส าหรับชีวิตดังนั้นการด าเนินชีวิตที่ดีจึง
ต้องมีการศึกษา และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
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รูปแบบของไตรสิกขา (The threefold training Model) จากแนวคิดตามหลักของ
ไตรสิกขาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่า รูปแบบของไตรสิกขา ประกอบด้วยส่วนประกอบที่
ส าคัญดังต่อไปนี้ ๑) ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ หมายถึง มีปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการที่ดี ซึ่งก็ คือ 
ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้าน ได้แก่ ระบบบริหาร อาคารและสถานที่ หลักสูตร สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา สาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสวัสดิ การ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
งบประมาณ เป็นต้น ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิดังที่กล่าวมานี้เรียกว่า “บุพภาคของการศึกษา”คือ สิ่งที่
ต้องจัดให้มีขึ้นก่อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักไตรสิกขา ๒) กระบวนการฝึกตามหลักของ
ไตรสิกขาคือ การเรียนการสอนโดยใช้ไตรสิกขา การสร้างบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่เป็น
กัลยาณมิตร มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓) วัดและประเมินผลการใช้ไตรสิกขาในการบริหารจัด
การศึกษา คือ (๑) ผลที่เกิดกับตัวผู้เรียน เช่น ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านกาย ทางด้านศีล 
ทางด้านจิตใจ ทางด้านปัญญามากน้อยเพียงใด (๒) ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน เช่น โรงเรียนได้รับความ
ไว้วางใจ เชื่อม่ัน ศรัทธา และได้รับความร่วมมือจากชุมชนวัดในชุมชน ได้ศาสนทายาทเป็นก าลัง
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพ่ิมมากขึ้นครอบครัวในชุม มีสมาชิกที่เป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขไว้
ช่วยเหลือครอบครัวและช่วยในการพัฒนาชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
(พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตโต),กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖ : 
๑๘.) 

การน ารูปแบบไตรสิกขาไปใช้ในการบริหารการศึกษาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคน นักวิชาการได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า เราจะต้องเห็นตรงกันก่อนว่า คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา นั้นคือ คนเป็นตัวตั้งของการพัฒนาทั้งหลายคนที่ได้รับการพัฒนาดีแล้วจะ
บรรลุถึงสภาวะที่เรียกว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์ เมื่อคนชนิดนั้นไปอยู่จุดใดของสังคม เขาจะมีส่วนให้จุดนั้น
พัฒนาไปด้วย กล่าวคือมนุษย์ที่สมบูรณ์จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การ เมือง ศาสนา และ
วัฒนธรรมต่อไปที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวคิดในการน าเอาหลักไตรสิกขาในหลักค าสอน
ของพระพุทธศาสนาไปใช้ด าเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งหมายถึง
โรงเรียนระบบปกติทั่วไปแต่เน้นการน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบิ ริหาร
และพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาชีวิตโดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและมี
เมตตาเป็นฐานในการด าเนินชีวิต โรงเรียนวิถีพุทธจึงเป็นโรงเรียนที่น าวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยส่วน
ใหญ่แต่เดิมมาใช้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมโดยอาศัยระบบการศึกษาตามหลักไตรสิกขามาใช้ในการฝึกอบรมให้ครอบคลุมการด าเนิน
ชีวิตทุกด้าน หลักการน ารูปแบบไตรสิกขาไปใช้ในการบริหารการศึกษาหลักการจัดดังต่อไปนี้  ๑) 
สร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ คือ ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้าน เช่น ระบบบริหาร อาคารและ
สถานที่ หลักสูตร สื่อและแหล่งการเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา สาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสวัสดิการ 
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ เป็นต้นให้มีความพร้อมทีจะใช้การได้อย่างเต็มศักยภาพในทุก
ด้าน พร้อมทั้งท าความเข้าในกระบวนการด าเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องจนเกิดเป็นสัมมาทิฐิ 
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คือ เป็นความเห็นที่ถูกต้อง ๒) กระบวนการฝึกตามหลักของไตรสิกขา คือ การเรียนการสอนโดยใช้
ไตรสิกขา การสร้างบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตร มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓) วัดและ
ประเมินผลการใช้ไตรสิกขาในการบริหารจัดการศึกษา คือ(๑) ผลที่เกิดกับตัวผู้เรียน เช่น ผู้เรียนได้มี
การพัฒนาทางด้านกาย ทางด้านศีล ทางด้านจิตใจ ทางด้านปัญญามากน้อยเพียงใด (๒) ผลที่เกิด
ขึ้นกับชุมชน เช่น โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา และได้รับความร่วมมือจากชุมชนวัด
ในชุมชนได้ศาสนทายาทเป็นก าลังส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพ่ิมมากขึ้นครอบครัวในชุม มีสมาชิกที่
เป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขไว้ช่วยเหลือครอบครัวและช่วยในการพัฒนาชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

สรุปแนวคิดการบริหารการศึกษาตามหลักไตรสิกขา วิธีคิดแบบนี้มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 
๓ ประการ ได้แก่๑) สร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิ คือ ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้านและสร้าง
สัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นก่อน ๒) กระบวนการฝึกตามหลักของไตรสิกขา คือ การเรียนการสอนโดยใช้
ไตรสิกขา การสร้างบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตร มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓) วัดและ
ประเมินผลการใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนและ
ศึกษาผลที่เกิดข้ึนกับชุมชนไปด้วยพร้อมกัน 

หลักทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) ทฤษฎีเชิงระบบเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่มีอิทธิพล
ต่อการบริหารจัดการในปัจจุบันกล่าวคือ มีหลายภาคส่วนที่ได้น าเอาทฤษฎีนี้ไปใช้เป็นกรอบในการ
บริหารองค์กร ทั้งสถานประกอบการ ภาคธุรกิจของเอกชน และในองค์การของรัฐ โดยเฉพาะใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็ได้น าเอาทฤษฎีเชิงระบบนี้เข้ามาใช้ในระบบประกัน
คุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วย ส าหรับความหมายของระบบคืออะไร แนวคิด
ตามหลักของทฤษฎีเชิงระบบเป็นอย่างไร รูปแบบของวิธีระบบเป็นอย่างไร และ การน ารูปแบบ
ทฤษฎีเชิงระบบไปใช้ในการบริหารการศึกษาท าได้อย่างไรผู้เขียนจะได้น าเสนอตามล าดับดังนี้ 

ความหมายของระบบ ค าว่าระบบเป็นกลุ่มขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์
ระหว่างกัน และมีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ท าให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือกระท า
กิจกรรมให้ได้ผลส าเร็จตามความต้องการ ปัจจุบันค าว่า “ระบบ” เป็นค ากล่าวที่ใช้กันแพร่หลาย
โดยทั่วไป เวลาที่กล่าวถึงระบบ เรามักจะต้องค านึงถึงค า ๓ ค า คือ ๑) การคิดอย่างมีระบบ 
(System Thinking) หมายถึงการคิดอย่างมีเหตุผล โดยคิดอย่างรอบคอบถึงผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้น
ทั้งในภาพรวม และทุกๆ ส่วนขององค์ประกอบย่อยของระบบว่าต่างก็มีส่วนสัมพันธ์กัน และสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อม ๒) วิธีปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (System Approach) หมายถึงวิธีปฏิบัติงานที่เป็น
ระบบ โดยมีการน าเอาปัจจัยที่จ าเป็นต่อการบริหารมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดผลรับตรงตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ทั้งปัจจัย กระบวนการท างาน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะมีส่วนสัมพันธ์กัน และเป็น
ผลซึ่งกันและกัน ๓) ทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) เป็นทฤษฎีที่ระบุว่าองค์การประกอบด้วย
ส่วนประกอบที่เป็นอิสระ และเป็นวิธีการบริหารงานที่จะเพ่ิมความเข้าใจ รู้จุดเด่นจุดด้อยในองค์การ 
เพ่ือการพัฒนาและแก้ปัญหาได้มากยิ่งข้ึน 

 แนวคิดตามหลักของทฤษฎีเชิงระบบ หลักการและแนวคิดของทฤษฎีเชิงระบบที่ส าคัญมี
ดังนี้ ๑) ทฤษฎีเชิงระบบมีความเชื่อว่า ระบบจะต้องเป็นระบบเปิด (Open System) กล่าวคือ 
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จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยได้รับอิทธิพลหรือผลกระทบตลอดเวลาจากสะภาพแวดล้อม 
๒) มีรูปแบบของการจัดล าดับ (The Hierarchical Model) ในลักษณะของระบบใหญ่และระบบ
ย่อยท่ีสัมพันธ์กัน ๓) มีรูปแบบของปัจจัยป้อนเข้าและผลผลิต (Input Output Model) ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงผลของการปฏิสัมพันธ์ที่มีกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากปัจจัยกระบวนการ และผลผลิต
ตามล าดับ เป็นองค์ประกอบของระบบ ๔) แต่ละองค์ประกอบของระบบจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กัน 
หรือมีผลกระทบต่อกันและกัน (The Entities Model) หมายความว่า ถ้าองค์ประกอบของระบบตัว
ใดตัวหนึ่งเปลี่ยนไป ก็จะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนขององค์ประกอบตัวอ่ืนด้วย ๕) ทฤษฎีเชิงระบบเชื่อ
ในหลักการของความมีเหตุผลของส่ิงต่างๆ(Cause and Effect) ซึ่งเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่
สามารถพิสูจน์ได้ ทฤษฎีเชิงระบบไม่เชื่อว่าผลของสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เกิดจากเหตุเพียง
สาเหตุเดียว แต่ทฤษฎีเชิงระบบเชื่อว่าปัญหาทางการบริหารที่เกิดขึ้นมักจะมาจากสาเหตุที่มากกว่า
หนึ่งสาเหตุ ๖) ทฤษฎีเชิงระบบจะมองทุกๆ อย่างในภาพรวมของทุกองค์ประกอบมากกว่าที่จะมอง
เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ ๗) ทฤษฎีเชิงระบบค านึงถึงผลของการปฏิบัติที่เป็น “Output” 
หรือ “Product” มากกว่า “Process” ซึ่งผลสุดท้ายของงานที่ได้รับอาจมีมากมายหลายสิ่ง ซึ่งก็คือ
ผลกระทบ (Outcome or Impact) ที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังนั่นเอง๘) ทฤษฎีเชิงระบบจะมี
กระบวนการในการปรับเปลี่ยน และป้อนข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) เพ่ือบอกให้รู้ว่าระบบมีการ
เบี่ยงเบนอย่างไร ควรจะแก้ไขที่องค์ประกอบใดของระบบ ซึ่งก็คือ การวิเคราะห์ระบบ (System 
Analysis) นั่นเอง 

รูปแบบของวิธีระบบ (System Approach Model) จากหลักการและแนวคิดทฤษฎีเชิง
ระบบดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่า ระบบประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญดังต่อไปนี้ ๑) 
ปัจจัยน าเข้า ( Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้าน ได้แก่บุคลากร (Man) 
งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และแรงจูงใจ 
(Motivations) ที่เป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์การ ๒) 
กระบวนการ (Process) คือ การน าเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ในการ
ด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อยๆ รวมกันอยู่หลายระบบ
ครบวงจร ตั้งแต่การบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การติดตามตรวจสอบ 
เป็นต้น เพ่ือให้ปัจจัยทั้งหลายเข้าไปสู่กระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) ผลลัพธ์ (Product or 
Output) เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของการน าเอาปัจจัยมาปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ๔) ผลกระทบ(Outcome or Impact) เป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ที่
ได้ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คาดไว้หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้น 

 การน ารูปแบบทฤษฎีเชิงระบบไปใช้ในการบริหารการศึกษา การนน าเอาทฤษฎีระบบ
หรือวิธีระบบมาใช้ในการบริหารองค์การ หากน ามาใช้ให้ดี ถูกต้องและเหมาะสม ระบบก็จะช่วยให้
องค์การมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้ามหากน ามาใช้ไม่ถูกต้องหรือองค์ประกอบแต่ละส่วนของ
ระบบไม่สัมพันธ์กัน ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การได้ ดังนั้นการน าเอาทฤษฎีเชิงระบบ
หรือวิธีการระบบมาใช้ จึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ระบบที่เรียกว่า System Analysis ควบคู่กันไป
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ด้วยการวิเคราะห์ระบบจะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่า หากผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ปัญหานั้นจะเกิดจากองค์ประกอบใดของระบบ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
หรือไม่ อย่างไร ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จะช่วยให้ทราบถึงประเภทของปัญหาจุดที่ต้องได้รับ
การพัฒนาแก้ไขหรือปรับปรุงได้มากข้ึน การแก้ไขปรับปรุงก็จะต้องกระท าอย่างเป็นระบบ มิใช่แก้ไข
เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น 

การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นส่วนหนึ่งของวิธีระบบ (System 
Approach) ที่มุ่งเน้นกระบวนการ (Process) มากกว่าผลผลิตหรือผลงาน (Output or Product) 
โดยมุ่งวิเคราะห์ปัญหา(Identify the Problem) และเป็นกระบวนการประเมินวิธีระบบการ
วิเคราะห์ระบบ เป็นขั้นแรกของการพัฒนาที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายเพ่ือให้มีระบบการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพราะการพัฒนาคือการปรับปรุง เพ่ือให้สภาพปัญหาที่มีอยู่หมดไป 
หรือเหลือน้อยลงตามศักยภาพของทรัพยากรและข้อจ ากัดที่มีอยู่ให้เกิดความสมดุลของโครงสร้าง
และองค์ประกอบต่ างๆ ในระบบ จึ งจ า เป็นต้องมีการวิ เคราะห์ระบบ[ ๔]ตัวอย่างของ
สถาบันการศึกษาท่ีน าเอาทฤษฎีระบบไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้น าทฤษฎีนี้ไปใช้ในระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยใช้อักษรย่อว่า 
“IPOI” ซึ่งมีประเด็นและรายละเอียด ดังนี้ ๑) ปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ (๑) ปรัชญา ปณิธาน 
และวัตถุประสงค์ (๒) หลักสูตร (๓) คณาจารย์ (๔) นิสิต (๕) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ (๖) อาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม (๗) ระบบบริหาร จัดการ (๘) งบประมาณ ๒) ปัจจัยกระบวนการ 
(Process) ได้แก่ (๑) การเรียนการสอน (๒) การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม (๓) 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (๔) การวิ จัย (๕) ระบบประกันคุณภาพ๓) ปัจจัยผลผลิต 
(Output)ได้แก่ ผลผลิต๔) ปัจจัยผลกระทบ (Impact) ได้แก่ ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์
และสังคม ๕ 

การบริหารการศึกษาตามทฤษฎีระบบวิธีคิดแบบนี้มีส่วนประกอบที่ส าคัญ ๔ ประการ 
ได้แก่๑) ปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้าน ได้แก่ บุคลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์การบริหารจัดการและแรงจูงใจ ที่เป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรส าคัญใน
การปฏิบัติงานขององค์การ ๒) ปัจจัยกระบวนการ (Process) คือ การน าเอาปัจจัยหรือทรัพยากร
ทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการ
จะมีระบบย่อย ๆ รวมกันอยู่หลายระบบครบวงจร ตั้งแต่การบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัด
และการประเมินผล การติดตามตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือให้ปัจจัยทั้งหลายเข้าไปสู่กระบวนการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) ผลลัพธ์ (Product or Output) เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของการ
น าเอาปัจจัยมาปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ๔) ผลกระทบ(Outcome 
or Impact) เป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คาดไว้หรือไม่เคยคาดคิดมา
ก่อนว่าจะเกิดขึ้น 

การเปรียบเทียบการใช้หลักไตรสิกขาและทฤษฎีเชิงระบบในการบริหารการศึกษาแนวคิด
การบริหารการศึกษาตามหลักไตรสิกขากับแนวคิดตามทฤษฎีเชิงระบบดูเหมือนกับว่าเป็นความ
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สอดคล้องกันที่ลงตัวอยู่หลายอย่างทั้งที่แนวคิดทั้ง ๒ นี้ได้เกิดขึ้นในยุคสมัยที่แตกต่างกันมาก 
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทั้ง ๒ ยังมีประเด็นที่ท าให้เห็นได้ว่ามิใช่ว่าหลัก
ไตรสิกขาและทฤษฎีเชิงระบบจะมีความสอดคล้องลงตัวกันทั้งหมดในทุกประเด็น หากได้น าแนวคิด
ทั้ง ๒ มาสร้างเป็นตารางเปรียบเทียบก็จะท าให้เรามองเห็นผลการเปรียบเทียบได้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้ 
(จันทรานี สงวนนาม, กรุงเทพมหาคร: บริษัทบุ๊ค พอยท์ จ ากัด, ๒๕๔๕ : ๘๕-๘๘) 
ตารางที่ ๑แสดงการเปรียบเทียบการใช้หลักไตรสิกขาและทฤษฎีเชิงระบบในการบริหารการศึกษา 
ประเด็นเปรียบเทียบ 
  แนวคิดท่ีน ามาเปรียบเทียบ 
  ผลการเปรียบเทียบ 
 ไตรสิกขา 
  ทฤษฎีเชิงระบบ 
ด้านทรัพยากรทางการบริหาร 
  ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ หรือบุพภาคของการศึกษา 
  ปัจจัยน าเข้า (Input) 
  คล้ายกัน 
ด้านการน าทรัพยากรทางการบริหารมาใช้ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
  กระบวนการฝึกตามหลักของไตรสิกขา 
  ปัจจัยกระบวนการ (Process) 
  คล้ายกัน 
ด้านผลที่เกิดจากกระบวนการน าเอาปัจจัยมาปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  การวัดและประเมินผลการใช้หลักไตรสิกขา 
  ปัจจัยผลผลิต (Output) 
  คล้ายกัน 
ด้านผลที่เกิดข้ึนภายหลังจากผลลัพธ์ 
   ปัจจัยผลกระทบ (Impact) 
  ต่างกัน 
สรุปผลการเปรียบเทียบการใช้หลักไตรสิกขาและทฤษฎีเชิงระบบในการบริหารการศึกษา ผลของ
การเปรียบเทียบสรุปได้ดังนี้ 

๑) ด้านทรัพยากรทางการบริหาร ผลการเปรียบเทียบ พบว่า มีความคล้ายกัน กล่าว 
คือ หลักไตรสิกขา เรียกว่า ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ หรือบุพภาคของการศึกษา เช่น พระพุทธศาสนามี
หลักธรรมที่ชื่อว่า สัปปายะ หมายถึง สิ่งที่อ านวยความสะดวกสบายเกื้อหนุนในการพัฒนาชีวิตให้มี
ความเจริญงอกงาม มี ๗ ประการได้แก่ (๑) อวาสสัปปายะ มีที่อยู่ อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม
อันเหมาะดี (๒) โคจรสับปายะ การคมนาคมสะดวกดี มีสาธารนูปโภคพ้ืนฐานที่ดี สาพทางเศรษกิจ
ของชุมชนดี มีอาหารบริบูรณ์ดี อยู่ไม่ใกล้และไม่ไกลชุมชนจนเกินไป (๓) ภัสสสัปปายะ มีการพูดคุย
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ที่เหมาะกันมีข่าวสารและสื่อสารที่เอ้ือปัญญา (๔) ปุคลสัปปายะ มีบุคคลที่ถูกกันเหมาะกันดี มีผู้ทรง
ภูมิความรู้ และมีคุณธรรมเป็นที่ปรึกษาที่ดี (๕) โภชนสัปปายะ มีอาหารที่ถูกสุขอนามัย เหมาะกับ
ร่างการ เกื้อกูลต่อสุขภาพ (๖) อุตุสัปปายะ มีดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมไม่หนาวเกินไปและไม่ร้อน
เกินไป (๗) อิริยาปถสัปปายะ มีการออกก าลังที่เหมาะสม มีสถานที่ออกก าลังกาย จัดพละศึกษา 
เป็นต้น ส าหรับทฤษฎีเชิงระบบ เรียกว่า ปัจจัยน าเข้า หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้าน 
ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ และแรงจูงใจ ที่เป็นส่วนเร่ิมต้นและ
เป็นตัวจักรส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์การ จะเห็นได้ว่าเกี่ยวกับแนวคิด ด้านทรัพยากรทางการ
บริหาร ทั้ง ๒ แนวคิด มีความคล้ายกัน เป็นอย่างมาก 

๒) ด้านการน าทรัพยากรทางการบริหารมาใช้ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
ผลการเปรียบเทียบ มีความคล้ายกัน กล่าว คือ หลักไตรสิกขา เรียกว่า กระบวนการฝึกตามหลัก
ของไตรสิกขา ได้แก่ (๑) การเรียนการสอนโดยใช้ไตรสิกขา เช่น กระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้
สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดประเมินผล เป็นต้น (๒)บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตรเช่น 
ส่งเสริมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ทั้งครูต่อนักเรียน ครูต่อครู นักเรียนต่อนักเรียน และครูต่อ
ผู้ปกครอง ส่งเสริมบรรยากาศ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่สร้างสรรค์ ส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนให้ปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผู้ท าความดีเป็นประจ า เป็นต้น (๓) กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เช่น กิจกรรมเสริมเนื้อหาตามหลักสูตรกิจกรรมประจ าวันและสัปดาห์ กิจกรรมวันส าคัญ 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ เป็นต้น ส าหรับทฤษฎีเชิงระบบ เรียกว่า ปัจจัย
กระบวนการ (Process) คือ การน าเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ในการ
ด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อย ๆ รวมกันอยู่หลายระบบ
ครบวงจร ตั้งแต่การบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การติดตามตรวจสอบ 
เป็นต้น เพ่ือให้ปัจจัยทั้งหลายเข้าไปสู่กระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าเกี่ยวกับ
แนวคิด ด้านการน าทรัพยากรทางการบริหารมาใช้ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทั้ง ๒ 
แนวคิด มีความคล้ายกัน ก็เป็นอย่างมาก 

 ๓) ด้านผลที่เกิดจากกระบวนการน าเอาปัจจัยมาปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ผลการเปรียบเทียบ พบว่า มีความคล้ายกัน กล่าว คือ หลักไตรสิกขา เรียกว่า 
การวัดและประเมินผลการใช้หลักไตรสิกขา เช่น (๑) ผลที่เกิดกับตัวผู้เรียน เช่น ผู้เรียนได้มีการ
พัฒนา ทางด้านกาย คือ มีการบริโภคใช้สอยปัจจัย ๔ ได้ปริมาณและคุณค่าที่แท้จริงดูแลร่างกายให้
แข็งแรง สะอาด แต่งกายเรียบร้อย ถูกระเบียบ ด ารงชีวิตอย่างเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม มากน้อยเพียงใด 
ทางด้านศีล คือ มีศีล ๕ เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมีวินัย ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
สามารถพ่ึงตนเองได้หรือท างานเลี้ยงชีพอย่างสุจริต มากน้อยเพียงใด ทางด้านจิตใจ คือ มีความ
กตัญญูรู้คุณ ตอบแทนคุณ มีจิตใจ เมตตา กรุณา (แบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่) ต่อกัน ท างานและ
เรียนรู้อย่างตั้งใจ อดทน ขยันหมั่นเพียร มีสุขภาพจิตดี แจ่มใส ร่าเริง เบิกบาน มากน้อยเพียง ใด 
ทางด้านปัญญา คือ มีศรัทธาและความเข้าใจถูกต้องในพระรัตนตรัย รู้บาป -บุญ คุณ-โทษ 
ประโยชน์-มิใช่ประโยชน์ ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ใฝ่สร้างสรรค์ แสวงหาความจริง พัฒนาตนเอง รู้เท่าทัน 
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แก้ไขปัญหาได้ด้วยสติปัญญามากน้อยเพียงใด (๒) ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน เช่น โรงเรียนได้รับความ
ไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา และได้รับความร่วมมือจากชุมชนวัดในชุมชนได้ศาสนทายาทเป็นก าลัง
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพ่ิมมากข้ึนครอบครัวในชุมชน มีสมาชิกที่เป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขไว้
ช่วยเหลือครอบครัวและช่วยในการพัฒนาชุมชนเพ่ิมมากขึ้น มากน้อยเพียงใดเป็นต้น ส าหรับทฤษฎี
เชิงระบบ เรียกว่า ปัจจัยผลผลิต เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของการน าเอาปัจจัยมาปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จะเห็นได้ว่าเกี่ยวกับแนวคิด ด้านผลที่เกิดจาก
กระบวนการน าเอาปัจจัยมาปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดทั้ ง ๒ แนวคิด มี
ความคล้ายกัน เป็นอย่างมาก 

 ๔) ด้านผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ ผลการเปรียบเทียบ พบว่า มีความต่างกัน 
กล่าว คือ หลักไตรสิกขา มิได้แยกเอาส่วนนี้มากล่าวไว้ต่างหากแต่ได้รวมกล่าวไว้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ 
ด้านผลที่เกิดจากกระบวนการน าเอาปัจจัยมาปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
เรียบร้อยแล้ว แต่ ส าหรับทฤษฎีเชิงระบบ เรียกว่า ปัจจัยผลกระทบ เป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังจาก
ผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คาดไว้หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นก็ได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย มีความพร้อมใน
การเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็น ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาระดับปฐมวัย 
กลยุทธ์ ๑ : เตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ทุกคนได้รับการพัฒนาตามวัยอย่าง
เหมาะสม มาตรการ : 

๑.เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างน้อย ๑ ปี ก่อนเข้า ป. ๑ 
๒.ทุกกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรชุมชน ร่วมกัน

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการเตรียมความพร้อมที่มีคุณภาพให้แก่เด็กทุกคน เพ่ือปูพ้ืนฐานความรู้
ก่อนเข้าเรียนในระดับพื้นฐาน 
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,กรุงเทพมหานคร: ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๗ : ๒๗-๒๘)  

๓ .จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก ( Brain-based 
learning) และรณรงค์ให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองให้เข้าใจเรื่องพัฒนาการทางสมอง   
กลยุทธ์ ๒ : ให้ความรู้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็กและครู ในการพัฒนาเด็กตามหลักจิตวิทยา 
และพัฒนาการของเด็กที่ถูกต้องเหมาะสมตามวัย 
มาตรการ : 

๑.จัดบริการเสริมความรู้ความเข้าใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็กและครู ให้มี
ความรู้ความเข้าใจจิตวิทยาเด็กปฐมวัยและวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กทุกคนในสภาวะต่างๆกันอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมตามวัย โดยผ่านสื่อต่างๆและการฝึกอบรม 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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กลยุทธ์ ๑ : ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน  การวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสร้างเสริมแรงจูงใจเพ่ือประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ 
มาตรการ : 

๑.ทบทวนเกณฑ์การวัดและประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนโดยการใช้วิธีการที่หลากหลาย 

๒.ปรับหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน โดยลดสาระการเรียนเนื้อหา ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ฝึกการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาให้มากขึ้น 

๓.ปรับระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้เชื่อมโยงกับการเรียน
การสอนและการพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๔.ฝึกอบรมครูประจ าการในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และทักษะ
กระบวนการคิด 
กลยุทธ์ ๒ : ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาส าหรับคนพิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส 
มาตรการ : 

๑.วิจัยและพัฒนารูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการ
เฉพาะ 

๒.ผลิตครู/ฝึกอบรมครูการจัดการศึกษาพิเศษ 
๓.ระดมความร่วมมือสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานแก่เด็ก เช่น จัดสรรทุน สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น จัดโครงการอาหารเช้า โครงการอาหารกลางวัน อุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น 
การอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ ๑ : สร้างภาพลักษณ์และเจตคติที่ดีในการเรียนอาชีวศึกษา 
มาตรการ : 

๑.รณรงค์สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนอาชีวศึกษา โดยประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง ให้เห็นว่าความสามารถในการปฏิบัติได้/ท าจริงมีคุณค่า/ส าคัญกว่าใบปริญญาที่แสดง
เพียงคุณวุฒิ 

๒.จัดโครงการอาสาสมัครบ าเพ็ญประโยชน์ ในรูปแบบหลากหลายให้เห็นว่าเป็นผู้ท า
ประโยชน์ให้กับสังคม 

๓.จัดให้มีระบบแนะแนวให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และสาขาอาชีพต่างๆเพ่ือจะได้เลือก
เรียนได้ตามความสนใจ ความถนัดและความต้องการ 

๔.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลก าลังคนอาชีวศึกษาเพ่ือการศึกษาและการท างาน 
๕.พัฒนาความเชื่อมโยงกับการศึกษาระดับอ่ืน ได้แก่ มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ

การศึกษาอ่ืนๆ เช่น จัดให้มีการวัดแววความถนัดของผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลยุทธ์ ๒ : พัฒนาระบบค่าตอบแทนควบคู่กับการยอมรับในสังคม 

๑.พัฒนาระบบค่าตอบแทนที่เน้นทักษะฝีมือ ทักษะปฏิบัติ สมรรถนะวิชาชีพ ไม่เน้น
เฉพาะคุณวุฒิตามใบปริญญา 
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๒.ยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จในอาชีพการงานให้ผู้เรียนเห็นโอกาส
และความก้าวหน้าในอาชีพ 

๓.จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ เพ่ือให้สังคมรับรู้
และยอมรับมากขึ้น 

๔.จัดตั้งสถาบันเทียบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นองค์การมหาชนในก ากับกระทรวงศึกษาธิการ 
และจัดท าคุณวุฒิวิชาชีพไทย (Thai Vocational Qualifications : TVQ) รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่ม
อาชีพจัดท ามาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และปรับการณ์ เพ่ือสามารถเข้า
ศึกษาต่อและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 

๕.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น โดยเฉพาะในสาย
วิชาชีพ โดยจัดการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างภาคปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมกับการศึกษาต่อ 
กลยุทธ์ ๓ : พัฒนาความร่วมมือระหว่างรัฐและภาคเอกชน สถานประกอบการและชุมชนในการจัด
การศึกษา มาตรการ ๑ : 

๑.สถาบันการอาชีวศึกษาประสานกับภาคธุรกิจและสถานประกอบการและเอกชน
เป็นเครือข่าย เพ่ือจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งประสานความ
ร่วมมือด้านอ่ืนๆ ทั้งก าหนดหลักสูตร การฝึกอบรม รวมทั้งส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนในสถาน
ประกอบการ เพ่ือพัฒนาก าลังแรงงานของประเทศ 

๒.จัดการอาชีวศึกษา สารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ และการฝึกอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น ระยะยาว เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังแรงงาน และส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(คณะครุศาสคร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.๒๕๕๓ : ๔๓) 
กลยุทธ์ ๑ : การเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีความตระหนักในการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการท างาน 
มาตรการ : 

๑.จัดให้มีระบบฐานข้อมูลสาธารณะอุดมศึกษา ส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาและเป็นข้อมูลในการท างาน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการศึกษา
ระดับอุดมศึกษากับการท างาน และให้มีความเข้าใจในลักษณะอาชีพเพ่ือเลือกเรียนตามความถนัด 
สนใจของตน 

๒.เชื่อมโยงการศึกษาระดับอุดมศึกษากับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
พร้อม เช่น ให้มีการทดลองฝึกเรียนในสาขาวิชาแพทย์ เป็นต้น 

๓.เตรียมความพร้อมและปรับพ้ืนฐานความรู้ที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา อาทิ จัด
ระบบวัดแวว แนะแนวในการศึกษาต่อที่เชื่อมโยงกับการอาชีพ 
กลยุทธ์ ๒ : ยกระดับการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

มาตรการ :รณรงค์ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ เน้นความส าคัญของความรู้มากกว่า
การเน้นปริญญา 
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๑.ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล เพ่ือสร้างนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิด
วิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาได้ และเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้กับผู้เรียนมากข้ึน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สรุป เนื้อหาที่ผู้เขียนได้น าเสนอมาทั้งหมดในบทความนี้มีอยู่ ๓ ประเด็นหลัก คือ หลัก
ไตรสิกขาในพระพุทธศาสนา หลักทฤษฎีเชิงระบบ การเปรียบเทียบการใช้หลักไตรสิกขาและทฤษฎี
เชิงระบบในการบริหารการศึกษาซึ่งประเด็นที่ได้น าเสนอมาทั้งหมดสรุปได้ดังนี้หลักสิกขานี้
ครอบคลุมการปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนา สิกขาเป็นหลักธรรมภาคปฏิบัติ เมื่อหลักปฏิบัติธรรม
ทั้งหมดอยู่ในหลักสิกขา ก็กล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นหลักธรรมแห่งการศึกษา เรื่องของ
การศึกษาเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น การพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเนื้อหรือเป็น
ตัวเป็นความหมายที่แท้ของการศึกษา การศึกษานั้นเป็นทั้งตัวการพัฒนาและเป็นเครื่องมือส าหรับ
พัฒนา คือเป็นการพัฒนาคนขึ้นไป โดยพัฒนาตัวคนทั้งคนหรือชีวิตทั้งชีวิต ตัวการพัฒนานั้นคือ
การศึกษา เมื่อผู้เรียนมีการศึกษาอย่างนี้แล้วก็จะเอาคุณสมบัติที่ตัวมีซึ่งเกิดจากการศึกษานี้ไปเป็น
เครื่องมือในการด าเนินชีวิต และสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ การศึกษาก็เลยกลายเป็นเครื่องมือการพัฒนา
รูปแบบของไตรสิกขา ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญดังนี้คือ ๑) ปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิหรือบุพ
ภาคของการศึกษา ๒)กระบวนการฝึกตามหลักของไตรสิกขา๓) วัดและประเมินผลการใช้ไตรสิกขา
ในการบริหารจัดการศึกษาจากหลักการและแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบประกอบด้วยส่วนประกอบที่
ส าคัญ คือ ๑) ปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้าน ได้แก่บุคลากร 
(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และ
แรงจูงใจ (Motivations) ที่เป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์การ ๒) 
กระบวนการ (Process) คือ การน าเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ในการ
ด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อยๆ รวมกันอยู่หลายระบบ
ครบวงจร ตั้งแต่การบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การติดตามตรวจสอบ 
เป็นต้น เพ่ือให้ปัจจัยทั้งหลายเข้าไปสู่กระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) ผลลัพธ์ (Product or 
Output) เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของการน าเอาปัจจัยมาปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ๔) ผลกระทบ(Outcome or Impact) เป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ที่
ได้ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คาดไว้หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นก็ได้เขียนเป็นรูปแบบ (Model) ของ
วิธีระบบได้ 

ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักไตรสิกขาและทฤษฎีเชิงระบบในการบริหารการศึกษา 
พบว่า มีความคล้ายกัน ๓ ด้าน คือ ด้านทรัพยากรทางการบริหาร ด้านการน าทรัพยากรทางการ
บริหารมาใช้ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และ ด้านผลที่เกิดจากกระบวนการน าเอา
ปัจจัยมาปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด ส่วนด้านผลที่เกิดขึ้นภายหลังจาก
ผลลัพธ์ มีความต่างกัน จะเห็นได้ว่าแนวคิดการบริหารการศึกษาตามหลักไตรสิกขากับแนวคิดตาม
ทฤษฎีเชิงระบบ ถึงแม้ว่าจะเกิดข้ึนในยุคสมัยที่ต่างกันแต่ก็เป็นความสอดคล้องกันที่ลงตัว หากได้น า
หลักไตรสิกขาในหลักค าสอนของพระพุทธมาบูรณาการกับแนวคิดในทฤษฎีเชิงระบบซึ่งเป็น



ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗196

 

วิทยาการสมัยใหม่ ให้เป็นรูปแบบการบริหารการศึกษาโดยใช้หลักของไตรสิกขาบูรณาการ แล้ว
น่าจะเป็นรูปแบบที่มีความสมบูรณ์ และเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าเพ่ือใช้ในการบริหารการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ประสิทธิภาพการท างานตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
Work Efficiency According to Buddhist 

 
พระครูอุดมจารุวรรณ (คําไล้  จารุวํโส)๑ 

บทคัดย่อ 
 แรงจูงใจเป็นสิ่งที่ทําให้บุคคลเกิดพลังที่จะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ อันที่จะกระทําหรือไม่
กระทําและแรงจูงใจยังมีอิทธิพลกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลอย่าง
เห็นได้ชัด บุคคลที่มีแรงจูงใจสูงจะมีความเต็มใจและตั้งใจทุ่มเทให้กับการทํางานอย่างเต็ม
ความสามารถทําการให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเป็นที่พอใจ  ทั้งนี้ จึงควรมีหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดํารงชีวิต และการปฏิบัติงาน ทําให้สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นที่
จะให้หัวหน้างาน หรือผู้บริหารต้องศึกษาวิธีการ หรือเลือกใช้เครื่องมือ และกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาแก้ปัญหา และปรับพฤติกรรมของพนักงานในทิศทางที่จะเอ้ือประโยชน์  ร่วมมือร่วมใจ
กันทํางานอย่างกระตือรือร้น  และเคารพในกฎระเบียบส่วนรวม มีวินัยในตนเอง นํามาประยุกต์ใช้
ให้บุคคลมีจิตสํานึกท่ีดี มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย จนกระทั่งสามารถเป็นที่
ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา หากนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในการทํางานย่อมทําให้
องค์กรไปสู่ความสําเร็จ มีแต่ความเจริญก้าวหน้า ไม่มีเสื่อมอย่างแน่นอน 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ, พระพุทธศาสนา 
 

ABSTRACT 
 Motivation is what makes people the power to show a different behavior 
to act or not to act, and incentive to influence the development of individual 
performance noticeably. Individuals who are highly motivated and are willing to 
devote to running at full capacity to keep working as effectively as it should have 
satisfied the principles of Buddhism is a spiritual anchor in life. And Performance It 
can be applied to the life and operational efficiency has appropriately. Our focus is 
to give supervisors. Or administrators need to learn how. Alternatively use and 
develop appropriate strategies to solve problems. And the behavior of the 
employees in line to benefit. Cooperate actively work and respect the collective 
rules Self-discipline Applied to individuals with a good conscience. Responsibility for 
the duties they have been assigned. Until the bosses can be trusted. If the 

                                           
๑เจ้าอาวาสวัดบําเพ็ญเหนือ. แขวงมีนรี เขตมีนบุรี. กรุงเทพมหานคร 
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principles of Buddhism into practice in the workplace will lead the organization to 
success. But progress there are certainly worse. 
Keywords: Efficiency, Buddhist 
 
 
๑. บทน า 
 แนวทางการพัฒนาคนในองค์กร หากนําหลักธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมา
พระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องเหนี่ยวนําใจ  ให้สามารถทํางานสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้หลักธรรมที่เหมาะสม ดังที่ท่านพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) ได้กล่าวไว้ว่าหลักธรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  เพ่ือถึงพร้อมด้วยความสําเร็จสมประสงค์ เรื่อง “อิทธิ
บาท” ซึ่งเป็นหลักแห่งความสําเร็จ ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ ๔ ประการ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
และวิมังสา๒ กล่าวคือ ผู้บริหารต้องสร้างให้คนในองค์กรมีความรัก ความพอใจในงานที่ทํา (ฉันทะ) 
เพราะเมื่อรักในงานที่ทําแล้วจะทําให้อยากได้ผลงานที่ดีที่สุด สร้างให้คนในองค์กรมีความ
ขยันหมั่นเพียร ไม่ท้อถอย (วิริยะ) มองเห็นงานเป็นสิ่งท้าทาย สร้างให้คนมีจิตสํานึกที่จะอุทิศตัวให้
งาน มีใจจดจ่อในงาน (จิตตะ) ซึ่งเมื่อมีความแน่วแน่ในงานจะทําให้เกิดสมาธิในการทํางาน ไม่
วอกแวก และกระตุ้นให้คนในองค์กรเป็นคนที่ชอบการพิสูจน์ทดลอง อยากลองแนวทางใหม่ 
เพ่ือที่จะนํามาปรับปรุงแก้ไขงานเดิมโดยการใช้สติปัญญาที่มีอยู่นั่นก็คือ “การตรวจสอบคุณภาพ 
ประสิทธิภาพของงาน” (วิมังสา) โดยสรุปของอิทธิบาท ๔ คือ การรักงาน สู้งาน ใส่ใจในงาน และ
การทํางานด้วยปัญญา ดังนั้นการบริหารที่ดีต้องมีหลักธรรมเป็นพ้ืนฐาน ผู้บริหารจึงต้องมีหลักธรรม
ที่ใช้พัฒนาจิตใจ เพ่ือความก้าวหน้าในการทํางาน เพ่ือความเป็นธรรมและความสุขของลูกน้อง 
ผู้ร่วมงาน และตนเอง โดยต้องสร้างทัศนคติให้กับลูกน้องว่า “ให้ชอบในสิ่งที่ทํา ไม่ใช่ทําในสิ่งที่
ชอบ” โดยให้สนุกกับงานที่รับผิดชอบ เพราะงานเป็นเวลาส่วนใหญ่ของชีวิต โดยให้นึกอยู่เสมอว่า
งานที่ทํานั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้เกี่ยวข้อง และต่อสังคมอย่างไร  ไม่ใช่เพียงคํานึงถึง
ประโยชน์ส่วนตน  หรือรายได้เท่านั้น  ผู้บริหารจึงมีหน้าที่ที่จะทําอย่างไรให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
สุขภาพจิตดี เต็มใจทํางาน มีความสุข  เพราะเม่ือเป็นเช่นนี้ก็จะได้ผลงานที่ดีเป็นการตอบแทน  ตาม
คํากล่าวที่ว่า  “งานได้ผล คนก็เป็นสุข”๓  
 
๒. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน 
 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นการเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลที่ได้จากการ
ทํางานว่าดีขึ้นอย่างไรแค่ไหน ในขณะกําลังทํางานตามเป้าหมายขององค์การ ความมีประสิทธิภาพ
                                           

๒ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๐-๘๑. 
๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), ธรรมะกับการท างาน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๔๓), หน้า ๔๓. 
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จึงหมายถึง การมีสมรรถนะสูง สามารถมีระบบการทํางานสร้างสมทรัพยากรและความมั่งคั่งเก็บไว้
ภายในไว้เพ่ือขยายตัวต่อไปและเพ่ือไว้สําหรับรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดวิกฤติจากภายนอกได้
ด้วย ด้วยเหตุนี้เอง ประสิทธิภาพขององค์การที่จะชี้ว่าองค์การมีประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด จึงอยู่ใน
เกณฑ์การวัดอีกตัวหนึ่งคือ “การอยู่รอด” (Survival) ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์การต้องสามารถ
ปรับตัวต่อสภาวการณ์และสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใน
พร้อมกันไปด้วยเสมอ การวัดความมีประสิทธิภาพโดยวัดการอยู่รอดขององค์การ จึงเท่ากับเป็นการ
วัดความสําเร็จขององค์การในระยะยาว โดยมีเงื่อนไขแฝงเอาไว้ว่าองค์การจะต้องมีประสิทธิภาพการ
ทํางานของระบบปฏิบัติงานภายในเสมอ และประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสําเร็จใน
การที่สามารถดําเนินกิจการก้าวหน้าไป และสามารถบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ที่องค์การตั้งไว้ได้โดย
หลักการแล้วองค์การควรจะมีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพควบคู่กัน  แต่ก็ปรากฏให้เห็นอยู่
บ่อยครั้งว่าองค์การจํานวนมากที่สามารถทําได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ องค์การบางแห่งอาจมี
ประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายได้แต่กลับมีการใช้จ่ายทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง  (ก็คือทํางานไม่มี
ประสิทธิภาพ) ซ่ึงอาจปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีกระบวนการขั้นตอน และ ศึกษาสภาพปัญหา
ในการทํางาน (การให้บริการ) กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา (การให้บริการ) ดําเนินการใส่กิจกรรม
แทรก ผลที่เกิดขึ้นเป็นผลงานคือมีการพัฒนาคุณภาพการทํางาน (การให้บริการ) ในด้านบุคลากร 
ด้านระบบงาน ด้านอาคารสถานที่ และด้านเทคโนโลยี๔  
 ทั้งนี้ ในการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การที่จะ
จัดหาและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและกว้างขวาง ได้เสนอรูปแบบองค์ประกอบที่สําคัญของการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การมี ๔ ด้าน คือ โครงสร้างขององค์การ บุคลากร กระบวนการทํางาน 
เทคโนโลยีแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีแนวทางที่หลากหลาย
ประกอบด้วย การทําความเข้าใจและกําหนดแนวคิดของการทํางานให้ชัดเจน การใช้สามัญสํานึกใน
การพิจารณา การให้คําปรึกษาที่ถูกต้อง การรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วย
ความยุติธรรม การปฏิบัติงานต้องเชื่อถือได้ มีความรวดเร็วงานเสร็จเร็วและได้มาตรฐานรวมถึงการมี
คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะเน้นเรื่องความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานจึงต้องเน้น
พัฒนาความสามารถของบุคคลเป็นหลักซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสามารถของบุคคล
ประกอบด้วย คุณลักษณะของบุคคล ได้แก่ ความรู้ ทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะมี
ความสัมพันธ์กับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ลักษณะบุคคลที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ ก็จะ
สามารถปฏิบัติงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ความพยายามในการทํางานของบุคคล คือ ความตั้งใจในการ
ทํางานอย่างเต็มที่ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับความยินดีที่จะทํางาน ซึ่งขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและจะส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของงาน การสนับสนุนจากองค์กร คือ ค่าตอบแทน 

                                           
๔ธงชัย สันติวงษ์, ทฤษฎีการจูงใจ, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช จํากัด, 

๒๕๔๓), หน้า ๒๙-๓๑. 
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วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน การได้รับการนิเทศ การ
ประเมินผลที่มีความยุติธรรม การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน การมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคือความพร้อมและความพยายามรวมไปความสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานให้สําเร็จโดยการประเมินผลการทํางานประสิทธิภาพในการทํางานนั้นไม่สามารถทําได้
โดยตรงเนื่องจากหน่วยงานในการวัดสิ่งที่ลงทุนลงแรง เช่น ค่าตอบแทน วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ความพยายามและแรงงาน เป็นคนละหน่วยในการวัดผลลัพธ์ คือ การ
ปฏิบัติงาน๕  
 นอกจากนี้ เทคนิคการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพว่าเป็นกลวิธีจัดการที่มีปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ให้เกิดผลสําเร็จ องค์ประกอบที่สําคัญของการบริหารหรือการจัดการ จึงมีอยู่ ๓ ส่วน 
คือ การบริหารตน คือ ตัวเราเอง การบริหารคน คือ คนที่เกี่ยวข้องและการบริหารงานซึ่งเป็น
จุดสําคัญ 
 การบริหารตน เป็นความเข้าใจในความสําเร็จของชีวิตที่มีความสุขจากการทํางานใน
ความรับผิดชอบ จนสําเร็จมากกว่าตําแหน่งหน้าที่ฐานะทางเศรษฐกิจโดยนักบริหารต้องมีคุณธรรม
สําหรับผู้นํา เช่น พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ ทศพิธราชธรรม สัปปุริสธรรม เป็นแนวทางประพฤติ
และเป็นหลักในการปฏิบัติงาน มีความรอบรู้ทางวิชาการและวิชาชีพและต้องพัฒนาตนให้เกิดความ
รอบรู้สูง มีความคิดเชิงวิสัยทัศน์คิดเป็นระบบ และคิดทั่วทุกด้านในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงพัฒนา
งานปรับตัวปรับความคิดให้ทันสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการ
ทํางาน คํานึงถึงต้นทุนผลลัพธ์และผลสําเร็จของงานมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง รู้จักเสียสละให้อภัยเปิด
ใจกว้างยอมรับการเปล่ียนแปลงมีความอดทนและมองโลกในแง่ดี ปรับวิธีการทํางานอย่างเท่าทัน
เหตุการณ ์ทํางานเชิงรุก ทํางานล่วงหน้า และคู่ขนานสร้างความเชื่อถือ และมีความเที่ยงตรง 
 การบริหารคน มีปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๔ กลุ่ม คือ 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ทําให้ได้รับความเชื่อถือและปฏิบัติงานตามประสงค์ โดยต้องมีความ
จริงใจซื่อตรงและรู้จักการทําความเข้าใจคําสั่ง ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีความเที่ยง
ธรรมให้เวลาให้โอกาส ให้อภัย ให้ข้อแนะนําช่วยเหลือแก้ปัญหา มีความเข้าใจในความแตกต่างของ
คนความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงานด้วยความรู้สึกเอ้ือ
อาทร เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักประสานงานประสานใจด้วยความนุ่มนวล นอบน้อม แน่วแน่และหนัก
แน่น การทํางานมีความยืดหยุ่นเกิดความรู้สึกประสานได้อย่างคล่องตัว ความสัมพันธ์กับประชาชน
ต้องทราบปัญหาความต้องการของประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง โดยข้าราชการที่ดี
ต้องรู้จักสํานึกในการบริการประชาชนไม่ใช่บริการแต่พวกเดียวกัน 
 การบริหารงาน นอกจากบริหารตนและบริหารคน การบริหารงานมีความสําคัญมาก
องค์ประกอบของการบริหารงานหรือ POSDCORB เป็นหลักพ้ืนฐานของการบริหาร P ตัวแรกคือ 
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2nd ed., (New York : John Wiley and Sons, 1990), pp. 508-510. 



201วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

 

Planning การวางแผน แผนวางแล้วต้องนําไปปฏิบัติ O คือ Organizing การจัดองค์การการจัด
โครงสร้าง การวางจัดวางระบบงานต่าง ๆ S คือ Staffing การจัดหาบุคลากรการสรรหาบุคลากรเข้า
มาทําหน้าที่ การใช้คนให้ตรงกับงาน D คือ Directing การบริหารจัดการการกํากับดูแลทรัพยากร
การบริหารโดยเฉพาะงบประมาณ Co คือ Coordinating การประสานงานการประสานสัมพันธ์ 
รวมถึง Communication การติดต่อส่ือสาร R คือ Reporting การรายงาน    การตรวจสอบ
กลั่นกรอง สุดท้าย B คือ Budgeting เป็นกรอบในการบริหารงานแบบกว้าง ๆ ในปัจจุบันแนวคิด
หรือเทคนิคการบริหารมีมากขึ้นกว่าเดิม๖  
 
๓. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
 ปัจจัยด้านความต้องการ เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการปฏิบัติงาน ทําให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกพอใจมากหรือน้อย ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์กร
ที่กําหนดไว้ ได้มีนักวิชาการได้ให้องค์ประกอบที่มีปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ดังต่อไปนี้ คือ๗ 
 ๑) ความแตกต่างระหว่างบุคคล บุคคลแต่ละบุคคลจะมีแตกต่างกันออกไป ซึ่งพ้ืนฐาน
ของความแตกต่างของบุคคลมีดังต่อไปนี้ คือ 
  (๑) บุคคลแต่ละบุคคลมีความสามารถในการต่อสู้ และอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อย
ยากลําบากแตกต่างกันออกไป บางบุคคลเมื่อได้รับงานหนักก็จะเริ่มถอยหนี เนื่องจากสภาพจิตใจ
และร่างกายไม่พร้อม แต่บางคนสามารถต่อสู้งานหนักได้ทั้งร่างกายและจิตใจของแต่ละบุคคลซึ่งเป็น
ธรรมชาติของมนุษย์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด 
  (๒) บุคคลที่มีความรักและความสนใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน บางคนรักงาน
และชอบทํางาน เขาจะเลือกทํางานที่ท้าทาย มีความหมายหรือน่าสนใจสําหรับเขา ซึ่งเปิดโอกาสให้
เขาแสดงออกมาถึงความสามารถและความรับผิดชอบเฉพาะตัว แต่ในขณะที่บางคนชอบทํางานง่าย 
ๆ สบาย ๆ ซึ่งไม่ต้องใช้ความสามารถทางสติปัญญา และความรับผิดชอบมากนัก 
  (๓) บุคคลชอบลักษณะของการเป็นผู้นําแตกต่างกัน บางคนชอบเสรีภาพในการ
ทํางาน เขาก็จะทํางานได้ดีเมื่อเขาอยู่กับผู้นําแบบประชาธิปไตย แต่บางคนอาจชอบผู้นําแบบเผด็จ
การ ซึ่งเขาจะทํางานได้ดีเมื่อมีการใช้อํานาจควบคุม นอกจากนี้แต่ละบุคคลยังมีความต้องการใน
ระดับการควบคุมที่แตกต่างกันออกไป โดยบางคนชอบการควบคุมอย่างใกล้ชิด ในขณะที่บางคน
ชอบการควบคุมอย่างกว้าง ๆ 

                                           
๖นภดล เฮงเจริญ, เทคนิคการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
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  (๔) บุคคลมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไม่เหมือนกัน บางคนช่างพูดช่างเจรจามี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น ในขณะที่บางคนมีนิสัยเงียบขรึม ชอบที่จะอยู่คนเดียวไม่ค่อยเข้าสังคม ซึ่ง
เรื่องดังกล่าวเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ดังนั้นแต่ละคนจึงทํางานชนิดเดียวกันย่อมได้ผลไม่
เท่ากัน 
  (๕) บุคคลมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายไม่เท่ากัน บางคนมีความ
รับผิดชอบต่องานสูง เนื่องจากมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในเรื่องของผลงาน โดยมองความก้าวหน้าของ
ตนเอง ในขณะที่บางคนมีความรับผิดชอบต่องานน้อย และไม่มีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะทํางาน 
 ๒) แรงจูงใจในการทํางาน ในสมัยก่อนเชื่อกันว่าแรงจูงใจสามารถเกิดขึ้นในแต่ละบุคคล
ด้วยการให้เงินหรือไม่ก็ทําให้คนนั้นมีความสุข สะดวกสบาย แต่ต่อมาพบว่ายังมีปัจจัยอ่ืนๆ อีก
มากมายที่สามารถเพ่ิมแรงจูงใจให้กับบุคคลทํางานได้อีก ดังต่อไปนี้ คือ 
  (๑) การจัดงานที่ท้าทายความสามารถให้แต่ละบุคคลทํา โดยที่งานท้าทายนั้น
อาจจะต้องแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 
  (๒) การเปิดโอกาสให้มีส่วนรวมรับผิดชอบในการวางแผนขององค์การ ซึ่งหาก
บุคคลใดได้มีส่วนร่วมในการวางแผนหรือกําหนดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานก็จะเป็นแรงจูงใจ
ในการทํางานทางหนึ่ง 
  (๓) การให้การยกย่อง และสถานภาพ บุคคลทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งอะไรก็มี
ความต้องการได้รับการยอมรับจากกลุ่ม หรือผู้บังคับบัญชาเหมือนกันทุกคน แต่การยกย่องต้องทํา
ด้วยความจริงใจและมีขอบเขต 
  (๔) การให้ความรับผิดชอบและอํานาจมากข้ึนรวมทั้งการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง ก็
จะมีผลทําให้เกิดแรงจูงใจให้คนปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๕) การให้ความมั่นคงและความปลอดภัย ความหวาดกลัวต่อสิ่งต่าง ๆ ของแต่ละ
บุคคล เช่น การไม่ให้งานทํา การสูญเสียตําแหน่งเป็นสิ่งทีแฝงอยู่ภายในจิตใจของคนเราความ
ต้องการในเรื่องความม่ันคงปลอดภัยจึงมีความสําคัญ 
  (๖) การให้ความอิสระในการทํางาน ทุกคนปรารถนาจะมีอิสระในการทํางานด้วย
ตัวของเขาเอง โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 
  (๗) การเปิดโอกาสให้เจริญก้าวหน้าทางด้านส่วนตัว การได้มีโอกาสเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม ดูงาน การหมุนเปล่ียนงานที่รับผิดชอบ รวมถึงการสร้างสมประสบการณ์จากการใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งนั้น 
  (๘) การให้เงิน และรางวัลเกี่ยวกับเงิน 
  (๙) การให้โอกาสแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตําแหน่งผู้บริหาร ซึ่งจะทําให้เกิด
แรงกระตุ้นที่จะสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓) เรื่องความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่องาน ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานเป็น
ทัศนคติอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นภาวะความคิดที่มีอยู่ในจิตใจของคนเรา ความพอใจต่องานไม่ใช่สิ่งเดียวกับ
แรงจูงใจ ในสมัยก่อนเชื่อว่า ความพอใจจะนําไปสู่การปฏิบัติงาน เมื่อคนเรามีความพอใจ เขาก็จะ
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ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสรุปได้ว่า ความพอใจต่องานนํามาซึ่งการปฏิบัติงาน ในสมัยต่อมามี
แนวคิดที่ขัดแย้งกับความคิดเดิม โดยเชื่อว่าการปฏิบัติงานนํามาซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง เมื่อคน
ปฏิบัติงานไปแล้ว บุคคลนั้นจะรู้ว่าตนเองมีความพึงพอใจต่องานหรือไม่ โดยดูจากผลรางวัลที่ตนเอง
ที่คาดหวังไว้ จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อยุติว่าความพอใจต่องานก่อให้เกิดการปฏิบัติงานหรือการ
ปฏิบัติงานก่อให้เกิดความพอใจต่องาน สําหรับแนวคิดเรื่องการทํางานนําไปสู่ความพึงพอใจนั้น มี
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การทํางานนํามาซึ่งรางวัลที่เหมาะสมและเป็นธรรม สามารถนําไปสู่ความพึง
พอใจ 
  (๒) ความพึงพอใจเมื่อเสริมด้วยความมีค่าของรางวัลและโอกาสที่จะได้รับจะ
นําไปสู่ความพยายามในการทํางาน 
  (๓) ความพยายามในความทุ่มเทให้กับงาน ความสามารถและคุณสมบัติส่วนตัว
และความเข้าใจในบทบาทของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่การปฏิบัติงานที่บรรลุผลสําเร็จ 
 ๔) ขวัญกําลังใจ ในสมัยก่อนกล่าวกันว่า เงื่อนไขที่จะนําไปสู่ความสําเร็จของการ
บริหารงาน คือ ถ้าพนักงานมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานดี จะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต
และผลผลิตที่สูงขึ้น แต่ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นก็จะกล่าวกันว่า เนื่องจากพนักงานขาดขวัญและ
กําลังใจการปฏิบัติงาน 
  
๔. ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน 
 ทฤษฏีการจูงใจในการทํางานของเฮริซเบอร์ก ซึ่งทําให้เข้าใจว่าแรงจูงใจเป็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นมาจากแต่ละคนและมิได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารโดยตรง และปัจจัยที่จะใช้บํารุงจิตใจนั้นสามารถช่วย
ขจัดความไม่พอใจต่าง ๆ ได้แต่ไม่สามารถใช้สร้างสรรค์ความพอใจได้ ดังนั้นการจะสร้างให้เกิด
แรงจูงใจที่ดี จึงต้องมีการจัดและกําหนดปัจจัยทั้งที่ใช้บํารุงจิตและที่ใช้จูงใจให้มีทั้งสองอย่างควบคู่
กันแยกได้ดังนี ้
 ๑) ปัจจัยที่ใช้จูงใจ (Motivators) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ดีและมีผลต่อ
ความพอใจเกี่ยวกับงานที่ทําคือ ความสําเร็จ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า และคุณลักษณะของ
งาน นั้น ๆ ปัจจัยดังกล่าวทําให้บุคคลมีความรู้สึกนึกคิดในด้านดี ซึ่งจัดเป็นความต้องการในขั้นที่ ๔ 
และขั้นที่ ๕ ของทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ คือความต้องการการยกย่องนับถือ และต้องการ
ความสําเร็จ 
 ๒) ปัจจัยที่เกี่ยวกับการบํารุงรักษาจิตใจ (Hygiene or Maintenance Factors) เป็น
ปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่พอใจในงานที่ทํา ปัจจัยเหล่านี้ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจ
ได้ซึ่งมีแนวโน้มเป็นผลที่ไม่ดีที่มักจะเกิดขึ้นภายใต้เหตุการณ์ของงานที่ทําอยู่คือ ฐานะ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับหัวหน้างาน กับเพ่ือร่วมงานและกับลูกน้อง เทคนิคในการบังคับบัญชา นโยบาย
ของหน่วยงาน ความมั่นคงในงาน สภาพการทํางาน เงินเดือน และเรื่องส่วนตัวที่ถูกกระทบโดย
สภาพของงาน ที่สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ซึ่ง เฮริซเบอร์ก ได้แก้ไขปัญหาเรื่อง



ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗204

 

การจูงใจโดยพัฒนาและเพ่ิมเนื้อหาของงานเพ่ือให้ค่างานสูงขึ้น การปรับปรุงงานและการออกแบบ
งานใหม่จะทําให้งานต่าง ๆ มีความหมายมากขึ้น ท้าทายความสําเร็จมากขึ้น มีการยอมรับมากขึ้น มี
ความรับผิดชอบสูงขึ้น ก้าวหน้ามากขึ้น และส่งเสริมความก้าวหน้าแต่ละคนได้ ซึ่งมีผลต่อการจูงใจ
มาก ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลทําให้ขวัญและกําลังใจตกต่ํานั้น ผู้บริหารก็จะเพ่ิมความระมัดระวัง
ป้องกันมิให้เกิดการมองข้ามไม่สนใจจนกลายเป็นปัญหากระทบขวัญกําลังใจการทํางาน 
 ทฤษฎีการจูงใจของเฮริซเบอร์ก เป็นความต้องการทางด้านการจูงใจประกอบด้วย
ปัจจัยที่เก่ียวกับงานโดยตรงกับปัจจัยที่เก่ียวข้องด้านการบํารุงรักษาซึ่งมีความสําคัญพอสรุปได้ดังนี้ 
 ๑) งานที่มีความท้าทายที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีเก่ียวกับความสําเร็จของงาน เกิดความ
รับผิดชอบ มีความรู้สึกก้าวหน้า ได้รับการยกย่อง และเกิดความเพลิดเพลินในงานเหล่านี้ถือเป็น
สิ่งจูงใจพนักงานให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒) กฎในการทํางาน แสงสว่าง เวลาหยุดพัก สิทธิ์ของความอาวุโส ค่าจ้าง ผลประโยชน์
พิเศษและอ่ืน ๆ ไม่เหมาะสมอาจเป็นสิ่งที่ทําให้พนักงานเกิดความไม่พอใจในการทํางานได้ 
 ๓) พนักงานจะเกิดความไม่พอใจเมื่อโอกาสที่เขาจะได้รับความรู้สึกเกี่ยวกับความสําเร็จ
ของงานถูกขจัดออกไปทําให้มีความรู้สึกท่ีไม่ดีเกิดข้ึน และหาข้อผิดพลาดจากสภาพแวดล้อม 
 ๔) เมื่อปัจจัยด้านการจูงใจ เช่น ความก้าวหน้า ความสําเร็จ ความรับผิดชอบ และการ
ยกย่องไม่ได้รับการตอบสนอง ผู้ปฏิบัติงานจะแสวงหาการตอบสนองความพอใจจากปัจจัยด้านการ
บํารุงรักษา 
 ๕) ความต้องการด้านการบํารุงรักษาจะลดลงหากความต้องการด้านการจูงใจได้รับการ
ตอบสนองความพอใจแล้ว 
 การนําทฤษฎีเฮริซเบอร์ก มาใช้เพ่ือให้เกิดการจูงใจในการทํางานอยู่ในระดับสูง จะต้อง
ดําเนินการดังนี้ 
 ๑) ให้พนักงานแต่ละคนมีความพอใจขณะทํางาน โดยพนักงานจะได้รับปัจจัยความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานอย่างพอเพียงโดยพิจารณาค่าจ้างในอัตราที่เหมาะสม 
 ๒) จะต้องป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความรู้สึกไม่พอใจในการทํางาน มีการจัดระบบการ
สื่อสารติดต่อกันทั้ง ๒ ทาง คือ จากผู้บริหารถึงพนักงานและจากพนักงานกลับมายังผู้บริหาร 
 ๓) จัดให้พนักงานมีขวัญและกําลังใจสูงในการทํางาน ด้วยการจ่ายค่าจ้างในอัตราสูง 
มีหลักประกันในอาชีพมีอาชีพการทํางานที่ดี 
 ๔) จัดให้พนักงานมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งจะต้องมีทั้งโอกาสตําแหน่งหน้าที่
และมีจํานวนเพียงพอสําหรับความก้าวหน้าของพนักงานที่มีผลงานดี ความประพฤติดี เป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้บริหารที่จะมีการวางแผน จัดกรอบอัตรากําลังของบริษัทไว้เป็นแผนระยะ
สั้น ๑-๓ ปี และแผนระยะยาว ๕ ปี 
 
๕. หลักธรรมในพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการท างาน 
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 การนําเอาฐานคติทางพุทธปรัชญามาปรับใช้ในโลกปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า ธรรมชาติของ
ความจริงนั้นมีอยู่มากมายหลายระดับ เช่น การรวมกัน หรือประชุมกันของขันธ์ ๕ ซึ่งประกอบด้วย
รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เราก็สมมติเรียกว่า มนุษย์ ตลอดเวลาที่เราดํารงอยู่ มี
มากมายนอกจากหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนําใจ  ให้ประกอบการงานนําไปสู่ความสําเร็จ
อย่าง ”อิทธิบาท ๔” แล้วนั้น ยังมีหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการ
ทํางาน ได้แก่ ภาวนา ๒, ไตรสิกขา, ภาวนา ๔, ปัญญา ๓ และปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒, ธรรมเท
สกธรรม ๕, ธรรมสวนานิสงฆ์ ๕, บุคคล ๔, จริต ๖ เป็นต้น 
 
 ภาวนา ๒ 
 ภาวนา ๒ คือ การเจริญ, การทําให้เกิดให้มีขึ้น, การฝึกอบรมจิตใจ ประกอบด้วย 
 ๑) สมถภาวนา คือ การฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ, การฝึกสมาธิ 
 ๒) วิปัสสนาภาวนา คือ การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามเป็นจริง , การเจริญ
ปัญญา  
        สองอย่างนี้ ในบาลีที่มาท่านเรียกว่า ภาเวตัพพธรรม และ วิชชาภาคิยธรรม ในคัมภีร์
สมัยหลัง บางทีเรียกว่า กรรมฐาน (อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งงานเจริญภาวนา, ที่ตั้งแห่งงานทําความ
เพียรฝึกอบรมจิต, วิธีฝึกอบรมจิต) 
 
 ไตรสิกขา 
 สิกขา ๓ หรือ ไตรสิกขา คือ ข้อที่จะต้องศึกษา, ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสําหรับศึกษา คือ 
ฝึกหัดอบรมกาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน  
ประกอบด้วย 
 ๑) อธิสีลสิกขา คือ สิกขาคือศีลอันยิ่ง, ข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติ
อย่างสูง  
 ๒) อธิจิตตสิกขา คือ สิกขาคือจิตอันยิ่ง, ข้อปฏิบัติสําหรับฝึกหัดอบรมจิตเพ่ือให้เกิด
คุณธรรมเช่นสมาธิอย่างสูง 
 ๓) อธิปัญญาสิกขา คือ สิกขาคือปัญญาอันยิ่ง, ข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมปัญญา เพ่ือให้
เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง  
 เรียกง่ายๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา  
  
 ปัญญา ๓ 
 ปัญญา ๓ คือ ความรอบรู้, รู้ทั่ว, เข้าใจ, รู้ซึ้ง ประกอบด้วย 
 ๑)  จินตามยปัญญา  คือ ปัญญาเกิดแต่การคิดการพิจารณาหาเหตุผล  
 ๒) สุตมยปัญญา คือ ปัญญาเกิดแต่การสดับการเล่าเรียน  
 ๓) ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาเกิดแต่การฝึกอบรมลงมือปฏิบัติ 
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 ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒ 
 ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒ คือ ทางเกิดแห่งแนวคิดที่ถูกต้อง, ต้นทางของความดีงามทั้ง
ปวง ประกอบด้วย 
 ๑) ปรโตโฆสะ คือ เสียงจากผู้อ่ืน การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก คือ  การรับฟัง
คําแนะนําสั่งสอน เล่าเรียนความรู้ สนทนาซักถาม ฟังคําบอกเล่าชักจูงของผู้อ่ืน โดยเฉพาะการสดับ
สัทธรรมจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตร 
 ๒) โยนิโสมนสิการ คือ การใช้ความคิดถูกวิธี ความรู้จักคิด คิดเป็น คือกระทําในใจโดย
แยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณา รู้จักสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือปัญหา
นั้นๆ ออก ให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย  
        ข้อธรรม ๒ อย่างนี้ ได้แก่ ธรรมหมวดที่ ๑ และ ๒ นั่นเอง แปลอย่างปัจจุบันว่า 
องค์ประกอบของการศึกษา” หรือ “บุพภาคของการศึกษา” โดยเฉพาะข้อที่ ๑ ในที่นี้ใช้คํากว้างๆ 
แต่ธรรมที่ต้องการเน้น ก็คือ กัลยาณมิตตตา ปัจจัยให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ ก็มี ๒ อย่างคือ ปรโตโฆสะ 
และอโยนิโสมนสิการ ซึ่งตรงข้ามกับที่กล่าวมานี้. 
 
 อิทธิบาท ๔  
 หลักธรรมที่ไม่เคยล้าสมัย หรือหลักธรรมอันเป็นหลักแห่งความสําเร็จ หรือทางแห่ง
ความสําเร็จ ๔ ประการ ที่ในปัจจุบันแม้เราจะหลงลืมกันไปบ้างว่า คืออะไร แต่ถ้าหากได้ย้อนรําลึก
กันบ้างว่ามีอะไร และคืออะไร จะเห็นได้ว่าหลักธรรมอายุ ๒ พันกว่าปีนี้ ไม่มีคราวใดที่จะเรียกว่า
ล้าสมัย  
 ๑) ฉันทะ เพราะเหตุว่าทรงรักสิ่งที่ทรงทํา   จึงได้ทําสิ่งที่ทําอยู่ในขณะนี้ 
 ๒) วิริยะ คือความพากเพียร ความพยายามไม่ย่อท้อ    
 ๓) จิตตะ คือความเอาพระทัยจดจ่อในสิ่งที่ทรงทํา    เพราะฉะนั้นท่านจึงทําได้  
 ๔) วิมังสา ทํางานแล้วไม่ทิ้ง   คอยตรวจสอบ ทบทวน ไตร่ตรอง พิจารณา  
  
 จริต ๖ 
 จริต หรือ จริยา ๖ คือ ความประพฤติปกติ, ความประพฤติซึ่งหนักไปทางใดทางหนึ่ง 
อันเป็นปกติประจําอยู่ในสันดาน, พ้ืนเพของจิต, อุปนิสัย, พ้ืนนิสัย, แบบหรือประเภทใหญ่ ๆ แห่ง
พฤติกรรมของคน ตัวความประพฤติเรียกว่า จริยา บุคคลผู้มีความประพฤติอย่างนั้น ๆ เรียกว่า จริต 
ประกอบด้วย 
        ๑) ราคจริต คือ ผู้มีราคะเป็นความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงาม 
กรรมฐานคู่ปรับสําหรับแก้ คือ อสุภะและกายคตาสติ 
 ๒) โทสจริต คือ ผู้มีโทสะเป็นความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางใจร้อนหงุดหงิด 
กรรมฐานที่เหมาะ คือ พรหมวิหารและกสิณ โดยเฉพาะวัณณกสิณ 
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 ๓) โมหจริต คือ ผู้มีโมหะเป็นความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางเขลา เหงาซึม
เงื่องงง งมงาย กรรมฐานที่เกื้อกูล คือ อานาปานสติ และพึงแก้ด้วยมีการเรียน ถาม ฟังธรรม 
สนทนาธรรมตามกาลหรืออยู่กับครู 
 ๔) สัทธาจริต คือ ผู้มีศรัทธาเป็นความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซึ้ง 
ชื่นบาน น้อมใจเลื่อมใสโดยง่าย พึงชักนําไปในสิ่งที่ควรแก่ความเลื่อมใส และความเชื่อที่มีเหตุผล 
เช่น พิจารณาอนุสติ ๖ ข้อต้น  
        ๕) พุทธิจริต หรือ ญาณจริต คือ ผู้มีความรู้เป็นความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไป
ในทางใช้ความคิดพิจารณา  
 ๖) วิตกจริต คือ ผู้มีวิตกเป็นความประพฤติปกติ, ประพฤติหนักไปทางนึกคิดจับจด
ฟุ้งซ่าน พึงแก้ด้วยสิ่งที่สะกดอารมณ์ เช่น เจริญอานาปานสติ หรือเพ่งกสิณ เป็นต้น 
 
๖. สรุป 
 แรงจูงใจเป็นสิ่งที่ทําให้บุคคลเกิดพลังที่จะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ อันที่จะกระทําหรือไม่
กระทําและแรงจูงใจยังมีอิทธิพลกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลอย่าง
เห็นได้ชัด บุคคลที่มีแรงจูงใจสูงจะมีความเต็มใจและตั้งใจทุ่มเทให้กับการทํางานอย่างเต็ม
ความสามารถทําการให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเป็นที่พอใจ  ทั้งนี้ จึงควรมีหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดํารงชีวิต และการปฏิบัติงาน ทําให้สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นที่
จะให้หัวหน้างาน หรือผู้บริหารต้องศึกษาวิธีการ หรือเลือกใช้เครื่องมือ และกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาแก้ปัญหา และปรับพฤติกรรมของพนักงานในทิศทางที่จะเอ้ือประโยชน์  ร่วมมือร่วมใจ
กันทํางานอย่างกระตือรือร้น  และเคารพในกฎระเบียบส่วนรวม มีวินัยในตนเอง นํามาประยุกต์ใช้
ให้บุคคลมีจิตสํานึกท่ีดี มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย จนกระทั่งสามารถเป็นที่
ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา หากนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในการทํางานย่อมทําให้
องค์กรไปสู่ความสําเร็จ มีแต่ความเจริญก้าวหน้า ไม่มีเสื่อมอย่างแน่นอน 
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การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ด้วยทฤษฎีระบบเชิงพุทธตามหลักธรรมร่วมสมัย 
The  Buddhist  School  Buddhist  Theory  With  Contemporary  

Principle 
                             วรวุฒิ   พลเพชร๑ 

 
บทคัดย่อ 

 แนวคิดการบริหารการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ด้วยทฤษฎีระบบเชิงพุทธตามหลักธรรม
ร่วมสมัย  วิธีคิดแบบนี้มีส่วนประกอบที่ส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่๑) ปัจจัยน าเข้า (Input) ๒) ปัจจัย
กระบวนการ (Process) ๓) ผลลัพธ์ (Product or Output) ๔) ผลกระทบ(Outcome or Impact) 
เป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คาดไว้หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะ
เกิดข้ึนก็ได้   โรงเรียนวิถีพุทธจะเดินหน้าต่อไปอย่างมีพลัง ในการที่จะสร้างสรรค์อนาคตของชุมชน 
สังคม ประเทศชาติ และโลกทั้งหมด ให้เป็นวิถีแห่งสันติสุขที่ยั่งยืนสืบไป โรงเรียนวิถีพุทธคือ 
โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่น าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการ และการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาคือ 
ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ผ่านการกิน อยู่ ดู ฟัง ให้เป็น มีปัญญา รู้ เข้าใจคุณค่าแท้ ใช้
กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการด าเนินชีวิต โดยมี
ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรในการพัฒนาและต้องเป็นการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่
มีสิ้นสุด ด้วยความร่วมมือของทั้งสถานศึกษา บ้าน วัดและสถาบันต่างๆในชุมชนด้วยศรัทธา 
ค าส าคัญ :  การบริหาร  โรงเรียนวิถีพุทธ  ทฤษฎีระบบ 
 

Abstract 
Buddhist concept of executive education schools. Buddhist theory 

with contemporary principles. Think this is a critical component of four 
aspects: 1) inputs  2) the process 3) Product or Output 4) Outcome or the 
consequences later. Results Which may be expected or unexpected will 
happen before that time. Buddhist school will move forward vigorously. In 
                                                           

๑ 87/225 หมู่บ้าน 89 บางบอนวิลล์ ซอย 2 ถนนกาญจนาภิเษก  ต.บางบอน อ.บางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150 
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order to create the future of the community, nation and world. A path of 
sustainable peace. School is Buddhism School systems typically apply the 
principles used in Buddhism. Or application management. And to develop 
the students overall education. Focus on the development of the 
principles of meditation is threefold canon intellectual integration through 
eating are all listening to the wise know that genuine value. The cultural 
process seeks wisdom Compassion is a base and a culture of life. The 
school administrators and teachers to develop and to be a true friend. 
Development continues without end With the cooperation of the 
educational institutions in the community with houses, temples and faith. 
Keywords : Management, Buddhist school, Systems theory 
 
๑. บทน า 
 จากจุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การ
บริหารงาน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้เน้นย้ าให้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้าน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการท างานให้เหมาะสม และต้องมีบทบาทในการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านอ่ืนด้วย  รวมทั้งมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานให้มากข้ึน ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและขับเคลื่อนการท างานอย่างจริงจัง  ส าหรับการ
ขับเคลื่อนการท างานด้านการปลูกฝังคุณธรรมและจิตส านึกประชาธิปไตย นั้นให้ด าเนินการเรื่องการ
ปฏิบัติธรรมของนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เน้นการปลูกฝังเรื่องความมีวินัย  การแบ่งหน้าที่
การท างาน  จิตอาสา การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ความเสียสละ  ความเสมอภาคหญิง – 
ชาย ต้ังแต่เล็ก ๆ นอกจากนั้น ให้ด าเนินการน าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการครูพระสอน
ศีลธรรม และโครงการปฏิบัติธรรมส าหรับผู้บริหารมาด าเนินการต่อเนื่อง รวมทั้ง ควรน าเรื่องหน้าที่
พลเมือง และศีลธรรมกลับมาบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน การด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม
ในโรงเรียนวิถีพุทธจึงมีคุณค่าและจ าเป็นที่โรงเรียนต้องน าไปปฏิบัติให้เกิดผลกับนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน และต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน  ในการด าเนินงาน เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จตาม
ที่ตั้งไว้ 
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๒. ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ   
 โรงเรียนวิถีพุทธ๒ คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไป  ที่น าหลักธรรมพระพุทธศาสนามา
ใช้  หรือประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา   เน้นกรอบการ
พัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ  ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้พัฒนาการกิน อยู่  ดู ฟัง ให้เป็น โดย
ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เป็นฐานการด าเนินชีวิต  โดยมี
ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรในการพัฒนาและต้องเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และไม่สิ้นสุด  ด้วยความร่วมมือของทั้งสถานศึกษา  บ้าน  วัดและสถานบันต่างๆในชุมชนด้วย
ศรัทธาและฉันทะที่จะพัฒนาทั้งนักเรียน  และสังคม  ตามวิถีแห่งพุทธธรรมเพ่ือประโยชน์สุขร่วมกัน  
ทั้งนี้ผู้บริหารและครูควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตจริงในลักษณะ  สอนให้รู้  ท าให้ดู  
อยู่ให้เห็น  การพัฒนาของบุคลากรของสถานศึกษาโดยการส่งเสริมการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  
ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรมีคุณลักษณะที่ดีตามวิถีพุทธ  เช่น  ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพัฒนาตนให้
ด าเนินชีวิตที่ดีงาม  ละ เลิกอบายมุข  การถือศีล   เป็นนิจ ความเป็นกัลยาณมิตรต่อศิษย์  และการ
เป็นแบบอย่างท่ีดีเป็นต้น   
 
๓.  ความส าคัญและความเป็นมาของโรงเรียนวิถีพุทธ๓   
    พุทธธรรมหรือพุทธศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจธรรมชาติ ของโลก
และชีวิตที่แท้จริง และฝึกให้ผู้ศึกษาสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตั้งแต่ระดับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของคนทั่วไป คือ การกิน อยู่ ดู ฟัง  จนถึงระดับการด าเนินชีวิตของนักบวชผู้
มุ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์  และในทุกระดับยังผลให้ผู้ศึกษาเองมีความสุขพร้อมๆ  กับช่วยให้คนรอบข้าง
และสังคมมีความสุขพร้อมกันไปด้วยอย่างชัดเจน  พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเป็นระบบ
การศึกษา ๓ ประการ     เรียกว่า    ไตรสิกขา    คือ  อธิสีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญา
สิกขา ที่เรียกสั้นๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นการฝึกหัดอบรม เพ่ือพัฒนากาย ความประพฤติ 
จิตใจ และปัญญา ไตรสิกขานี้เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมการด าเนินชีวิตทุกด้านและทุกวัย อีกท้ังมี
ความง่ายยาก ตั้งแต่เรื่องเบื้องต้นทั้งของเด็กและผู้ใหญ่จนถึงเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนที่ยากจะหาองค์
ความรู้อื่นใดมาเทียบได้     ด้วยคุณค่าอันอนันต์ขององค์ความรู้ในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขาที่
ชัดเจนในการศึกษาพัฒนาผู้เรียนทุกวัย ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวความคิดที่จะส่งเสริมให้
สถานศึกษาน าระบบของพุทธธรรมมาประยุกต์จัดกับระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบัน 
เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติก าหนด ที่มี
คุณสมบัติของการเป็นคนที่ดี  เก่ง  มีความสุขอย่างแท้จริง อันเป็นเป้าหมายแท้ของพุทธธรรมอยู่

                                                           
๒ไพรัช  สู่แสนสุข และบรรเจอดพร  รัตนพันธุ์    โรงเรียนวิถีพุทธ 

http://www.moe.go.th/main2/article/article_banjerdporn/school_bud.htm[๒๐ พฤศจิกายน๒๕๕๘] 
๓   ไพรัช  สู่แสนสุข และ บรรเจอดพร  รัตนพันธุ์    อ้างแล้ว 
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แล้วให้มีความชัดเจนขึ้น โดยผ่านการด าเนินงานของ  “โรงเรียนวิถีพุทธ” อันจะเป็นตัวอย่างที่จะ
ขยายผลสู่การพัฒนาในโรงเรียนอื่นๆ ในวงกว้างต่อไป  

๔. แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ 
 โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นสถานศึกษาในระบบปกติที่น าหลักพุทธธรรมหรือองค์ความรู้ที่เป็น
ค าสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น โดยมีจุดเน้นที่
ส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. การน าหลักธรรมมาใช้ในระบบการพัฒนาผู้เรียน หรือการจัดเป็นระบบวิถีชีวิตใน
สถานศึกษาของผู้เรียนส่วนใหญ่ โดยน าไปสู่จุดเน้นของการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถ กิน อยู่ ดู ฟัง
เป็น คือ ใช้ปัญญาและเกิดประโยชน์แท้จริงต่อชีวิต 
 ๒. การจัดด าเนินการของสถานศึกษา จะแสดงถึงการจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศ (ปรโตโฆสะ) ที่เป็นกัลยาณมิตรเอ้ือในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ด้วยวิถีวัฒนธรรม
แสวงปัญญา ทั้งนี้ การพัฒนาผู้เรียนดังกล่าว จัดผ่านระบบไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา 
และอธิปัญญาสิกขา ที่เรียกสั้นๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นการฝึกหัดอบรม เพ่ือพัฒนากาย ความ
ประพฤติ จิตใจ และปัญญา ไตรสิกขานี้๔ กล่าวคือ ศีลหรือพฤติกรรมหรือวินัยในการด าเนินชีวิตที่ดี
งามส าหรับตนและสังคม สมาธิ หรือด้านการพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ มีสมรรถภาพมีจิตใจที่ตั้งม่ัน 
เข้มแข็งและสงบสุข และปัญญาที่มีความรู้ที่ถูกต้องมีศักยภาพในการคิด การแก้ปัญหาที่แยบคาย 
(โยนิโสมนสิการ) โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกัลยาณมิตรส าคัญ ที่รักและปรารถนาดีที่จะ
พัฒนาผู้เรียนอย่างดีที่สุดด้วยความเพียรพยายาม ระบบพัฒนาผู้เรียนด้วยไตรสิกขานี้ จึงเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกับสิ่งที่เรียนจริงแล้ว พิจารณาให้เห็นประโยชน ์
คุณ โทษ ตามความเป็นจริงด้วยตนเอง แล้วน าความรู้นั้นมาเป็นหลักในการปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน๕ 

๕.  ลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธ๖     
เน้นการจัดสภาพทุกๆ ด้าน เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธรรมอย่างบูรณาการท าให้เกิด

ความเจริญงอกงาม  ตามลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม  ๔  ประการคือ  สับปุริสสังเสวะ  
สัทธัมมัสสวนะ   โยนิโสมนสกิาร    ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ  การจัดสภาพโรงเรียนวิถีพุทธ  
ประกอบไปด้วย ด้านกายภาพ  ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต  ด้านการเรียนการสอน  ด้าน
                                                           

๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), สู่การศึกษาแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อุษาการพิมพ์, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๓-๒๐. 

๕ สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, ๒๐ วิธีการจัดการเรียนรู้ : เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม, 
การจัดการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 
๒๕๔๖), หน้า ๒๒๖. 

๖ ไพรัช  สู่แสนสุข และ บรรเจอดพร  รัตนพันธุ์    อ้างแล้ว 
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บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์  ด้านการบริหารจัดการ     การจัดสภาพในแต่ละด้าน   จะมุ่งเพ่ือให้การ
พัฒนานักเรียนตามระบบไตรสิกขา  ด าเนินอย่างมีประสิทธิภาพ  

๖.  การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ๗    
       ๕.๑ สภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาจัดสภาพในทุก ๆ ด้าน เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการ และส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาชีวิตให้สามารถกิน อยู่ ดู ฟัง
เป็นมีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ทั้งนี้การจัดสภาพจะส่งเสริมให้เกิดลักษณะของปัญญาวุฒิธรรม ๔ 
ประการ  คือ  
                 ๕.๑.๑  สัปปรุิสสังเสวะหมายถึงการอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้  อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดี ครู
อาจารย์ดีมีข้อมูล  มีสื่อที่ดี  
                ๕.๑.๒  สัทธัมมัสสวนะ  หมายถึง  เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี  
                ๕.๑.๓  โยนิโสมนสิการ  หมายถึงมีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดี
และถูกวิธี  
                ๕.๑.๔  ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ   หมายถึง  ความสามารถที่จะน าความรู้ไป ใช้ในชีวิต
ได้  และด าเนินชีวิตได้ถูกต้องตามธรรมปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการนี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
หลักไตรสิกขาได้อย่างชัดเจน  ส าหรับแนวคิดเบื้องต้นของการจัดสภาพในสถานศึกษาที่เหมาะสมใน
ด้านต่าง ๆ มีลักษณะดังต่อไปนี้  

ด้านกายภาพ   สถานศึกษาจะจัดอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม  ห้องเรียน และ  
แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศีล  สมาธิ  และปัญญา  เช่นมีศาลาพระพุทธรูปเด่นเหมาะสมที่จะ
ชวนให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เสมอ  มีมุมหรือห้องให้ศึกษาพุทธธรรม  บริหารจิต  เจริญภาวนา
เหมาะสม หรือมากพอที่จะบริการผู้เรียน  หรือการตกแต่งบริเวณให้เป็นธรรมชาติหรือใกล้ชิด
ธรรมชาติ  ชวนมีใจสงบ และส่งเสริมปัญญา   เช่น  ร่มรื่น   มีป้ายนิเทศ  ป้ายคุณธรรม  ดูแลเสียง
ต่าง ๆ มิให้อึกทึก  ถ้าเปิดเพลงกระจายเสียงก็พิถีพิถันเลือกเพลงที่ส่งเสริมสมาธิ  ประเทืองปัญญา  
เป็นต้น  
         ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต   สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิต ประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ 
หรือในโอกาสต่าง ๆ เป็นภาพรวมทั้งสถานศึกษา ที่เป็นการปฏิบัติบูรณาการทั้ง  ศีล  สมาธิ  และ
ปัญญา   โดยเน้นการมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของ การกิน อยู่ ดู ฟัง ด้วยสติสัมปชัญญะ เพ่ือเป็นไป
ตามคุณค่าแท้ของการด าเนินชีวิต   
           ด้านการเรียนการสอน   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดการเรียนการ
สอนที่บูรณาการพุทธธรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  ผ่านกิจกรรรมการเรียนการสอนอย่างชัดเจน เพ่ือ
เป็นการพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักพุทธธรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เช่น  หลักสูตรสถานศึกษามีการ
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่สะท้อนการพัฒนาไตรสิกขาไป

                                                           
                ๗ ไพรัช  สู่แสนสุข และ บรรเจอดพร  รัตนพันธุ์    อ้างแล้ว 
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พร้อม ๆ กัน   ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ควรมีลักษณะ   “สอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น”    โดย
นักเรียนมี กระบวนการเรียนรู้การพัฒนาทั้งด้านกาย(กายภาวนา) ด้านความประพฤติ(สีลภาวนา) ด้าน
จิตใจ(จิตตภาวนา)  และด้านปัญญา(ปัญญาภาวนา)  โดยมุ่งให้นักเรียนมีคุณลักษณะ “กิน อยู่ ดู ฟัง 
เป็น” เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนและสังคมโดยไม่เบียดเบียนผู้ใด และเกื้อกูลในการพัฒนา
วัฒนธรรมแสวงปัญญา และวัฒนธรรมเมตตา  เช่น “การกิน อยู่ เป็น” เพ่ือยังประโยชน์ในด ารงชีวิต
ที่อยู่ได้เหมาะสมเป็นไปตามคุณค่าแท้ หรือ “การดู ฟังเป็น” เพ่ือเน้นประโยชน์ในการเรียนรู้เพ่ิมพูน
ปัญญา  
             ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์  สถานศึกษาส่งเสริมบรรยากาศของการใฝ่เรียนรู้ และ
พัฒนาไตรสิกขา หรือ     ส่งเสริมการมีวัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตรต่อ
กัน  มีบรรยากาศของการเคารพอ่อนน้อม  ยิ้มแย้มแจ่มใส  การมีความเมตตา  กรุณาต่อกัน  ทั้งครูต่อ
นักเรียน  นักเรยีนต่อครู     นักเรียนต่อนักเรียน และครูต่อครูด้วยกัน และสถานศึกษาส่งเสริมให้
บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน  เช่น การลด ละ เลิกอบายมุข    การเสียสละ 
เป็นต้น  

             ด้านการบริหารจดัการ  สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษา  ร่วมกับผู้ปกครอง  และ
ชุมชน  สร้างความตระหนักและศรัทธา รวมทั้งเสริมสร้างปัญญาเข้าใจในหลักการและวิธีด าเนินการ
โรงเรียนวิถีพุทธร่วมกัน  ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูและผู้บริหารเพียรพยายาม
สนับสนุนโดยลักษณะต่าง ๆ   และการปฏิบัติตนเอง ที่จะสนับสนุนและเป็นตัวอย่างในการพัฒนา
ผู้เรียนตามวิถีชาวพุทธ  

๖.แนวการด าเนินงานในแตล่ะข้ันตอนการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ 

๖.๑ การเตรียมการ ( สร้างศรัทธาและฉันทะ ) เป็นขั้นตอนความพยายามที่จะเตรียมสิ่งที่
จะท าให้การด าเนินการพัฒนาเป็นไปได้โดยสะดวก ซึ่งมีประเด็นส าคัญที่ต้องค านึงถึงในการ
เตรียมการ เช่น การหาที่ปรึกษา แหล่งศึกษา และเอกสารข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรึกษา
ที่เป็นกัลยาณมิตรในการพัฒนาวิถีพุทธนี้ ซึ่งอาจจะเป็นพระภิกษุหรือฆราวาส ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มศีรัทธาและความรู้ชัดในพุทธธรรม ถ้าเป็นฆราวาสควรเป็นแบบอย่างใน
สังคมได้ เช่น เป็นผู้ไม่ข้องแวะในอบายมุข เป็นผู้ทรงศีล ปฏิบัติธรรม เป็นต้น ที่ปรึกษาจะมีความจ า
เป็นมากโดยเฉพาะในระยะเริ่มของการพัฒนาการเตรียมบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้มีความตระหนักในคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ให้เกิดศรัทธา และ
ฉันทะในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ด้วยปัญญารู้เข้าใจทิศทาง จากศรัทธาและฉันทะการ
พัฒนาร่วมกัน ความส าเร็จในการพัฒนาคาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก ส าหรับวิธีการเตรียม
ผู้เกี่ยวข้องนี้สามารถด าเนินการได้หลากหลายตั้งแต่วิธีทั่วไป เช่น การประชุมชี้แจง การสัมมนา 
จนถึงการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย การร่วมกันศึกษาดูงาน เป็นต้น การก าหนดเป้าหมาย จุดเน้น 
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หรือวิสัยทัศน์ และแผนงาน ที่ชัดเจนทั้งระยะยาวในธรรมนูญสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการรายปีก็
ตามท่ีผู้เกี่ยวข้องเห็นพ้องกัน จะเป็นหลักประกันความชัดเจนในการด าเนินการพัฒนาโรงเรียนวิถี
พุทธได้อย่างดี อันเป็นส่วนส าคัญของการเตรียมการที่ดี 

 ๖.๒ การด าเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ (ปัญญาวุฒิธรรม ๔) เป็นการด าเนินการ
จัดปัจจัยต่าง ๆ ของการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งประกอบไปด้วยสภาพทั้งกายภาพและองค์ประกอบต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องอันจะน าสู่การเป็นปัจจัยในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการคือ  

         ๖.๒.๑  การอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ มีข้อมูล มีสื่อที่ดี ( สัปปุริสสังเสวะ) 
        ๖.๒.๒  การใส่ใจศึกษาเล่าเรียน โดยมีฐานของหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี 
(สัทธัมมัสสวนะ) 
        ๖.๒.๓ การมีกระบวนการคิดที่ดคีิดถูกวิธี โดยมีสภาพและบรรยากาศท่ีส่งเสริม

(โยนิโสนสิการ) 
       ๖.๒.๔ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม หรือน าความรู้ไปใช้ในชีวิตได้เหมาะสม (ธัมมา

นุธัมมปฏิปัตติ)  

๖.๓ องค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีจ าเป็นต้องจัดส่งเสริมให้เกิดวิถีพุทธ 

      ๖.๓.๑ หลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบส าคัญของการเรียนการสอนที่โรงเรียนวิถีพุทธควรค านึงถึงอย่างยิ่ง แนวคิดหนึ่งของ
การจัดคือ การบูรณาการหลักธรรมทั้งที่เป็นความรู้ (K) ศรัทธา ค่านิยม คุณธรรม (A) และการฝึก
ปฏิบัติหลักธรรม (P) ในการเรียนการสอนโดยอาจก าหนดในระดับจุดเน้นหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
แทรกในทุกองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา หรือก าหนดในระดับหน่วยการเรียนรู้ หรือแผนการ
จัดการเรียนรู้ ที่ครูจะน าสู่การจัดการเรียนรู้ต่อไปการเตรียมกิจกรรมนักเรียน ที่โรงเรียนต้องคิดและ
ก าหนดให้เหมาะสมกับผู้เรียนของตนมากที่สุด ซึ่งลักษณะกิจกรรมที่ก าหนดมีหลากหลายทั้งที่เป็น
กิจกรรมประจ าวัน ประจ าสัปดาห์หรือประจ าโอกาสต่าง ๆ และกิจกรรมวิถีชีวิต ซึ่งถ้าโรงเรียนเลือก
ก าหนดและเตรียมการไว้ล่วงหน้า จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน อีกสะท้อนให้เห็นถึงค ากล่าว
ที่ว่า “ การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกิน อยู่ ดู ฟังเป็น” (ป.อ.ปยุตฺโต) 

     ๖.๓.๒ การจัดสภาพกายภาพสถานศึกษา ที่หมายครอบคลุมถึงอาคารสถานที่  
ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม อาณาบริเวณของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงการจัดให้เหมาะสม และมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาไตรสิกขาให้มากที่สุด ทั้งท่ีผ่าน
ระบบการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิตจริงจาก “การกิน อยู่ ดู ฟัง" ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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               ๖.๓.๓ การจัดบรรยากาศปฏิสัมพันธ์ โดยผ่านการเตรียมการ การมอบหมายการ
รับผิดชอบของบุคลากรในการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือดูแลให้บรรยากาศปฏิสัมพันธ์ที่ดีเป็น
กัลยาณมิตรเกิดข้ึนอย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยจัดผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การกระตุ้นทุกคน
ท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี การยกย่องผู้ท าดี การปลูกศรัทธาค่านิยมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อผู้อ่ืน เป็นต้น 

   ๖.๔  การด าเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา ( ศีล สมาธิ ปัญญา ) 
   จุดเน้นการด าเนินการพัฒนา คือ นักเรียนของสถานศึกษา โดยเป็นการพัฒนาตามระบบ

ไตรสิกขาที่เป็นลักษณะบูรณาการ ทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร และกิจกรรมวิถี
ชีวิตต่าง ๆ ที่ส่งเสริม “การกิน อยู่ ดู ฟังให้เป็น” เป้าหมายการพัฒนาจัดให้มีความชัดเจนที่พัฒนา
ทั้งองค์รวมของชีวิต ที่จะน าสู่การพัฒนาชีวิตที่สมบูรณ์ในที่สุด  นอกจากการพัฒนาผู้เรียนอันเป็น
ภาระหลักแล้วสถานศึกษาจ าเป็นต้องไม่ละเลยการพัฒนาบุคลากรของตนเองทั้งหมดด้วย เพราะ
บุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ครูและผู้บริหารจะเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นยิ่ง
บุคลากรได้รับการพัฒนาตามระบบไตรสิกขามากเท่าไร จะส่งผลดีต่อการช่วยให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนามากข้ึนเท่านั้น แนวทางการพัฒนาบุคลากรและลักษณะบุคลากรที่เหมาะสมใน โรงเรียนวิถี
พุทธจะได้น าเสนอในล าดับต่อไป  การด าเนินการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขานี้
จะด าเนินการได้ดีหากในขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ และข้ันดูแล
สนับสนุนใกล้ชิดด าเนินการได้อย่างดี เพราะต่างเป็นเหตุปัจจัยที่ส าคัญในการด าเนินการพัฒนา
ผู้เรียน 

๖.๕  การดูแลสนับสนุนใกล้ชิด  ( กัลยาณมิตร ) 
       เป็นขั้นตอนส าคัญในการเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การด าเนินการพัฒนาเป็นไปอย่าง

ราบรื่นมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ลักษณะของการดูแลสนับสนุนที่เหมาะสมควรมีลักษณะของความเป็น
กัลยาณมิตร ที่ปรารถนาดีต่อกัน ปรารถนาดีต่อการพัฒนาผู้เรียนหรือต่องาน กิจกรรมที่ส าคัญของ
ขั้นนี้ คือ การนิเทศติดตาม ที่จะดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ การให้ค าปรึกษา
และชี้แนะผู้ปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ฯลฯ การสนับสนุน ทั้งทรัพยากรข้อมูลและ
เครื่องมือต่าง ๆ ในการช่วยด าเนินการให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น การรวบรวมข้อมูลและการ
ประเมินผลระหว่างด าเนินการ อันจะเป็นฐานของการปรับปรุงต่อเนื่องต่อไป หรือแม้เป็นข้อมูลใน
การพิจารณาจัดการดูแลสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม 

  ๖.๖  การปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง ( อิทธิบาท ๔ อุปัญญาตธรรม ) 
        เป็นขั้นตอนของระบบบริหารจัดการที่ก าหนดเพื่อเน้นย้ าการพัฒนาที่ต้องด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง โดยน าข้อมูลในขั้นตอนต้นๆ มาพิจารณาแล้วก าหนดปรับปรุงหรือพัฒนางานที่ก าลัง
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ด าเนินการอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้องค์ธรรมที่สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนางานเป็นไปอย่างชัดเจน
ต่อเนื่อง คือ การมีอิทธิบาท 4 ( ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) และอุปัญญาตธรรม 2 ( ความไม่
สันโดษในกุศลธรรม และ ความไม่ระย่อในการพากเพียร) เป็นต้น 

   ๖.๗  การประเมินผลและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ( ปีติและชื่นชมร่วมกัน ) 
        เป็นขั้นตอนท่ีจะสะท้อนให้ทราบถึงผลการด าเนินงานในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ อาจเป็น ๑ 

ปี หรือ ๓ ปี หรือเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมเป็นต้น และในการประเมินจะเน้นข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์ 
เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ที่สามารถน าสู่การเผยแพร่หรือรายงานผู้เกี่ยวข้องให้ทราบผลการ
ด าเนินงานนั้น ๆ และน าเป็นข้อมูลในการวางแผนด าเนินการอ่ืนๆ ต่อไป และในระบบประกัน
คุณภาพ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญไม่น้อยต่อการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องยอมรับในการด าเนินการและ
บริหารจัดการ 

๗.หลักแนวคิดการจัดการศึกษาวิธีพุทธ 
   ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติไทยคนส่วนใหญ่ในประเทศก็นับถือศาสนาพุทธ 

ผู้เขียนเห็นด้วยอย่างยิ่งที่รัฐบาลมีนโยบายในการด าเนินงานโรงเรียนวิธีพุทธ เพราะพุทธศาสนามี
ความส าคัญต่อการศึกษาไทยสูงมากในอดีตสถานศึกษาแห่งแรกของคน ไทยก็คือวัดซึ่งเป็นสถานที่
เพาะเลี้ยงคนตั้งแต่วัยเยาว์ให้เกิดความเคยชิน กับความดีงามสังคมไทยและวัดจึงแยกกันไม่ออก จะ
สังเกตเห็นได้ว่าโรงเรียนจะตั้งอยู่ใกล้วัดเสมอและยังมีให้เห็นอยู่จนถึง ปัจจุบัน แต่ความก้าวหน้าใน
เทคโนโลยีสมัยใหม่การเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาใน สังคมไทยท าให้วัฒนธรรมอันดีงามของ
เราไม่มีความส าคัญ อีกทั้งการเรียนการสอนในปัจจุบันก็ไม่มีวิชาศีลธรรมเหมือนเมื่อ ๒๐ กว่าปีที่
ผ่านมา หรืออาจไปรวมอยู่ในวิชาสังคมศึกษาแล้ว  ความเจริญต่างๆที่เข้ามามีบทบาทต่อ
ชีวิตประจ าวันของสังคมไทยท าให้ทั้ง ผู้ใหญ่ทั้งเด็กไม่สนใจและละเลยความเป็นชาวพุทธไปมากขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น การเข้าวัดท าบุญในวันพระก็มีน้อย อ้างเพียงไม่มีเวลา หรือการไหว้ที่สวยงามซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของคนไทยโดยแท้ว่าเวลาเดินผ่านคุณครู หรือผู้ใหญ่ในโรงเรียนต้องยกมือไหว้ด้วยความ
นอบน้อมหรือก้มตัวเล็กน้อยแล้ว ค่อยเดินผ่านไปก็ไม่ท ามีแต่จะวิ่งชนเสียด้วยซ้ า การไหว้แม่พ่อ การ
ไหว้ขอบคุณเวลาที่ผู้ใหญ่ให้ของ หรือการพูดที่ไพเราะก็มีให้เห็นน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมา
เริ่มต้นปลูก ฝังสิ่งที่ดีให้กับเด็กผู้ใหญ่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กด้วย หรือการที่จะสนับสนุนให้
โรงเรียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ กล่าวคือ โรงเรียนระบบปกติท่ัวไปที่น าหลักธรรมพระพุทธศาสนามา
ใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบ การ
พัฒนาตามหลักไตรสิกขา ศีล คือ ความพฤติกรรม  การมีวินัยในการด าเนินชีวิตที่ดีงามต่อตนเอง 
และต่อผู้อ่ืน  สมาธิ  คือ  พัฒนาจิตใจให้มีคุณภาพ  มีสมรรถภาพ มีจิตใจเข้มแข็งสงบสุข 
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 และ ปัญญา คือ มีความรู้ที่ถูกต้อง  มีศักยภาพในการคิด มีการแก้ปัญหาที่แยบคาย  ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น ” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในทางคุณค่าแท้ใช้
กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เป็นฐานการด าเนินชีวิตโดยมี
ผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรการพัฒนา เน้นการจัดสภาพทุก ๆ ด้าน เพ่ือสนับสนุนให้
ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการที่ส่งเสริมให้ เกิดความเจริญงอกงามของชีวิต มี
สติสัมปชัญญะอยู่เสมอ  โรงเรียนวิถีพุทธ มีลักษณะที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่น สวยงาม สะอาด เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย ให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลาย สบายกาย สบายใจ มีศูนย์รวมศรัทธาของครู นักเรียน 
และบุคคลในชุมชน คือมีพระพุทธรูปที่เด่นชวนให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย มีสวนพุทธธรรม
ประกอบด้วยต้นไม้ส าคัญในพระพุทธศาสนา มีป้ายนิเทศ ป้ายคุณธรรม มีอาคารสถานที่ที่สะอาด
เป็นระเบียบและเพียงพอต่อการใช้สอย  มีแปลงเกษตร  โรงฝึกงานที่เหมาะสมต่อการฝึกฝน
คุณธรรมเพื่อประกอบสัมมาอาชีวะ มีห้องจริยธรรม ห้องสมุดพระพุทธศาสนา ทุกห้องเรียนมี
พระพุทธรูปเพื่อให้นักเรียนได้เห็นและระลึกถึงพระรัตนตรัย อยู่เสมอ  โดยเฉพาะบรรยากาศใน
ห้องเรียนมีความสงบ สะอาด ครูและนักเรียน มีความส ารวมตนอยู่เสมอ สื่อและอุปกรณ์การเรียน
การสอนทันสมัยและครบครัน ทั้งสื่อที่เกิดจากภูมิปัญญาของครู นักเรียนและชุมชนตลอดจนสื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ปลูกฝังคุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และความรู้
ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โรงเรียนต้องมีความใกล้ชิดธรรมชาติ ชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   ตลอดจนความสะอาด มีระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนวิถีพุทธ จะต้องเกิดจากความ
ร่วมมือ ร่วมใจของนักเรียนทุกคน โดยครูสร้างบรรยากาศของความรักความสามัคคี และความ
รับผิดชอบ 
               ผู้เขียนมีความเห็นว่าโรงเรียนวิถีพุทธจริงๆนั้นท าได้ยาก ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี
ความเข้มแข็งและปฏิบัติตนให้อยู่ในศีล ๕ อย่างเคร่งครัดเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ครูและนักเรียนของ
ตนเองเพ่ือให้เป็น โรงเรียนวถิีพุทธโดยแท้ แต่ในโรงเรียนทั่วๆไปนั้นก็ท าได้ไม่มากนักเช่น การสวด
มนต์ไหว้พระ การนิมนต์พระมาสอนเด็กๆ เป็นประจ าหรือการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
เป็นต้น 
    ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ
นวัตกรรมการจัดการ ศึกษา เพ่ือเป็นจุดเน้นส าคัญของการน าคุณค่าของพระพุทธธรรมมาสู่
สังคมไทย โดยผ่านการจัดสภาพและการเรียนรู้ของโรงเรียนน าไปสู่การปฏิบัติให้มีศีล สมาธิ ปัญญา 
ที่มีครูและผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี มีพ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้เรียนที่บรรลุ
เจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กล่าวคือ เด็กมีความสุข อ่อนโยน ทันสมัย และ
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ทันโลก เอาตัวรอดด้วยสติและปัญญา เมื่อเผชิญอุปสรรคชีวิต แต่ไม่เห็นแก่ตัวชิงเอาตัวรอดแต่เพียง
ผู้เดียว รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์กับเพ่ือนมนุษย์  ที่แม้จะต่างชนชาติและศาสนาก็ตาม 
เป็นความตั้งใจที่จะเห็นสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นแก่แผ่นดินไทย ด้วยความเมตตาและความร่วมมือของ
กัลยาณมิตรที่เป็นพระคุณเจ้าและสาธุชนที่ เป็นผู้บริหาร คณะครู ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใฝ่ธรรมะ ผู้เห็น
คุณค่าและประโยชน์แห่งพุทธธรรมที่มีต่อเยาวชนและสังคมไทย ร่วมกันผลักดันให้เด็กและเยาวชน
ไทยสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่งของสังคม และสามารถด ารงชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  ปัจจุบันนี้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งด าเนินการมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๘  และสามารถประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าของ
ตัวชี้วัดโรงเรียนวิถีพุทธเป็น จ านวนมาก 
              โรงเรียนวิถีพุทธใดที่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูปรารถนาจะพัฒนาตนเอง อีกท้ัง
ยินดีที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธที่มีคุณสมบัติพิเศษส าคัญ 
กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูมีความปรารถนาที่จะน าหลักธรรมสอดแทรกเข้าไปในวิถี
ชีวิต ของครูและนักเรียนอย่างจริงจัง ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูมีความทุ่มเท มีความรักใน
งานโรงเรียนวิถีพุทธ มีศักยภาพความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเป็นแม่ข่ายโรงเรียนวิถีพุทธได้  กอรป
กับปัจจุบัน เป็นยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือสนองความต้องการของชีวิตและสังคม ให้คนมี
คุณภาพ ปลอดพ้นจากความรุนแรงเบียดเบียนกันในทุกด้าน ทั้งรุนแรงเบียดเบียนต่อมนุษย์ด้วย
กันเอง และต่อสิ่งแวดล้อมพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่สองของชาติ ปัจจุบันการน าธรรมะเข้าสู่
สถาบันการศึกษาในเชิงรุก ในรูปแบบการปรับวิถีชีวิตตามแนววิถีพุทธ กับ โรงเรียนวิถีพุทธ ประเทศ
ไทยเป็นดินแดนส าคัญท่ีควรจรรโลงคุณค่าของพระพุทธศาสนาให้ชาวโลกรับรู้ มีพระเถระที่ควรแก่
การกราบไหว้บูชาอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธได้เริ่มต้นมาถูกทาง คือการโน้มน า
โรงเรียนเข้าประสานกับพระเถระ เป็นการหวนคืนของบ้าน วัด โรงเรียน อันจะน าไปสู่ความเข้มแข็ง
ของชุมชน สังคมอีกครั้งอย่างยั่งยืนและต่อไป ที่มีจุดประสงค์ส าคัญคือรักษาความเป็นอิสระทาง
สติปัญญาของคนในชาติ ที่ยังคงความเป็นไทย ไม่ตกเป็นทาส สติปัญญาของฝ่ายอ่ืน เกิดวัฒนธรรม
ที่สมบูรณ์ครบทั้งสองด้าน คือ ด้านจิตใจและปัญญา  

ดังนั้นโรงเรียนวิถีพุทธ คือ  โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่จัดการศึกษาตามหลักค าสอน ของ
พระพุทธเจ้าเข้ามาใช้หรือประยุกต์ โดยด าเนินตามมรรค ซึ่งเป็นวิถีแห่งการด าเนินชีวิตใน
พระพุทธศาสนา ที่แปลว่าทางอันประเสริฐ มีองค์ประกอบ ๘ ประการ มีสัมมาทิฏฐิ เป็นต้น สรุปลง
ตรงกับ ไตรสิกขา อย่างบูรณาการ อันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ 
ด้านไปพร้อมกัน ได้แก่ ทางกาย สังคม จิต และสติปัญญา มีเป้าหมายแบบบูรณาการ คือนอกจาก
ความเป็นคนเก่ง ดีและมีความสุขด้วย  ในการปฏิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการนี้ ประการแรก คือ 
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การยอมรับและจัดด าเนินการ ให้การพัฒนาคนเป็นแกน และเป็นฐานของการพัฒนาทุกอย่าง คือ
เรื่องของชีวิตทั้งหมดที่ต้องศึกษาเรียนรู้ ประการที่สอง  เน้นความส าคัญของชีวิตช่วงแรกแห่งการ
เรียนรู้- เลี้ยงดูในครองครัว สาม คือ เอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตย สี่ คือช่วยแก้ปัญหาของระบบ
แข่งขันด้วย โดยพัฒนาให้คนมีความสามารถถึงขั้นที่จะน าประเทศชาติขึ้นไปเหนือการแข่งขัน และ
น าโลกสู่สันติสุข ห้า พัฒนาบุคคลให้มีการศึกษาที่ดี มีปัญญาที่จะปรับตัว รับข้อมูลข่าวสาร และใช้
ความรู้ หก เป็น เครื่องมือที่จะพัฒนามนุษย์ให้สามารถประสานประโยชน์ ๓ ด้าน ชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มีจุดหมายที่ว่า  ให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีงาม ในสังคมที่มีสันติสุข ในโลกที่รื่นรมย์น่าอยู่อาศัย  
มีระบบการบริหารการศึกษาที่ โปร่งใส การมีเจ้าภาพรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม  ซึ่งลักษณะ 
โรงเรียนวิถีพุทธ เน้นปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ คือ สัปปุริสสังเสวะ สัทธัมมัสสวนะ โยนิโส
มนสิการ ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ การจัดสภาพของโรงเรียนประกอบด้วย ด้านกายภาพ กิจกรรม
พ้ืนฐานวิถีชีวิต การเรียนการสอน บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ การจัดการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และพัฒนาชีวิตโดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหา ปัญญา และมีเมตตาเป็นฐานการด าเนิน
ชีวิต โรงเรียนวิถีพุทธจึงเป็นโรงเรียนที่น าวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยส่วนใหญ่แต่เดิม มา มุ่งเน้นให้ผู้
ศึกษาเข้าใจชีวิตแท้จริงและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยอาศัยระบบการศึกษา
ตามหลักพุทธธรรม 

๘. การน ารูปแบบทฤษฎีเชิงระบบไปใช้ในการบริหารการศึกษา 
๘.๑ ความหมายของการบริหารการศึกษา 
กานต์ กุณาศล ได้กล่าวว่า การบริหารการศึกษา๘ หมายถึง การจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุกคน เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรือนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม มีความรู้ 
และความสามารถ ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสมควรแก่สภาพของตน  

หวน พันธุพันธ์ ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารการศึกษา๙หมายถึง  การด าเนินงานของกลุ่ม
บุคคลหลายคนร่วมกันด าเนินการ เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุกๆ
ด้าน เช่น ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรม ทั้งด้านทางสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ เพ่ือให้บุคคลดังกล่าว เป็นสมาชิกที่ดี และมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการ
ต่างๆ ทั้งท่ีเป็นระเบียบ แบบแผน และไม่เป็นระเบียบแบบแผน 

                                                           
๘กานต์ กุณาศล, การประถมศกึษา, (กาญจนบุรี : สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, ๒๕๔๒), หนา้ ๓.   
๙ หวน พันธุพันธ์. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : 

http//www.gerib.com/doc/76573227/ สืบค้น ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘  
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 นพพงษ์  บุญจิตราดุลย์๑๐  ให้ความหมายการบริหารโรงเรียนไว้ว่า  หมายถึงกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่างที่บุคคลร่วมก าหนด โดยใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบ และใช้ทรัพยากร ตลอดจน
เทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสม  ผู้บริหารโรงเรียนมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติทั้งในโรงเรียน  และนอกโรงเรียน  
ในการด าเนินงาน  ๕  ประการ  คือ 
 ๑. การให้โอกาสทางการศึกษาหรือปรับปรุงการศึกษาในโรงเรียนหรือบริหารงาน
วิชาการ 
 ๒. บริหารงานบุคลากรในโรงเรียน 
 ๓. บริหารงานเกี่ยวกับชุมชนและการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 ๔. บริหารงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่  ธุรการ  การเงิน และการให้บริการ 
 ๕. บริหารงานกิจการนักเรียน 

จันทรานี สงวนนาม ได้สรุปว่า การบริหารเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์เป็นสาขาวิชาที่มีการจัด 
ระเบียบอย่างมีระบบ คือมีหลักการ กฎเกณฑ์ และทฤษฎี ที่พึงเชื่อถือได้ อันเกิดจากการค้นคว้าเชิง
วิ ทยาศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานโดยลักษณะเช่นนี้การบริหารจึงเป็นศาสตร์ 
(Science) ซึ่งเป็นศาสตร์ทางสังคม ที่อยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ แต่ถ้า
พิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะท างานให้บรรลุ เป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการ
และทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมแล้ว การ
บริหารก็ จะมีลักษณะเป็นศิลป์(Arts)๑๑ 

สรุปได้ว่า การบริหารการศึกษา คือ การบริหารจัดการ การด าเนินกิจกรรมภายใน
โรงเรียนโดยกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายร่วมมือกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่างที่บุคคลร่วมก าหนด 

  
๙.หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ  

๑)   ทฤษฎีระบบมีความเชื่อว่า ระบบจะต้องเป็นระบบเปิด (Open System)  กล่าวคือ  
จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยได้รับอิทธิพล หรือผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดล้อม 
                                                           
             ๑๐ นพพงษ์  บุญจิตรดุลย.์, ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา. (กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๐) หน้า 
๑๒๘. 
             ๑๑จันทรานี   สงวนนาม,  เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสตูรผู้บรหิารสถานศึกษาระดับสูง. 
(ม.ท.ป, ๒๕๓๖ ), หน้า ๔. 
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๒)  มีรูปแบบของการจัดล าดับ (The Hierarchical Model) ในลักษณะของระบบใหญ่และ
ระบบย่อยที่สัมพันธ์กัน 

๓)  มีรูปแบบของปัจจัยป้อนเข้าและผลผลิต (Input Output Model) ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ผลของปฏิสัมพันธ์ที่มีกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตตามล าดับเป็น
องค์ประกอบของ 
ระบบ 

๔) แต่ละองค์ประกอบของระบบจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กันหรือมีผลกระทบต่อกันและกัน 
(The Entities Model) หมายความว่า ถ้าองค์ประกอบของระบบตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนไป ก็จะมีผล
ต่อการปรับเปลี่ยนขององค์ประกอบตัวอ่ืนด้วย 

๕)  ทฤษฎีระบบเชื่อในหลักการของการมีเหตุ-ผลของสิ่งต่างๆ (Cause and Effect)  ซ่ึง
เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ ทฤษฎีระบบไม่เชื่อผลของสถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่ง เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แต่ทฤษฎีระบบเชื่อว่าปัญหาทางการบริหารที่
เกิดข้ึนมักจะมาจากสาเหตุที่มากกว่าหนึ่งสาเหตุ 

๖)   ทฤษฎีระบบจะมองทุกๆ อย่างในภาพรวมของทุกองค์ประกอบมากกว่าที่จะมองเพียง
ส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ 

๗)  ทฤษฎีระบบค านึงถึงผลของการปฏิบัติที่เป็น “Output” หรือ “ Product” มากกว่า  
“Process” ซึ่งผลสุดท้ายของงานที่ได้รับอาจมีมากมายหลายสิ่งซึ่งก็คือผลกระทบ  (Outcome or 
Impact)  ที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังนั่นเอง 

๘)  ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนและป้อนข้อมูลย้อนกลับ   
(Feedback)  เพ่ือบอกให้รู้ว่าระบบมีการเบี่ยงเบนอย่างไร  ควรจะแก้ไขท่ีองค์ประกอบใดของระบบ
ซึ่งก็คือ (System  Analysis) นั่นเอง๑๒ 
  น าเอาทฤษฎีระบบหรือวิธีระบบมาใช้ในการบริหารองค์การ หากน ามาใช้ให้ดี ถูกต้องและ
เหมาะสม ระบบก็จะช่วยให้องค์การมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้ามหากน ามาใช้ไม่ถูกต้องหรือ
องค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบไม่ สัมพันธ์กัน ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การได้ ดังนั้น
การน าเอาทฤษฎีเชิงระบบหรือวิธีการระบบมาใช้ จึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ระบบที่เรียกว่า 
System Analysis ควบคู่กันไปด้วยการวิเคราะห์ระบบจะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่า หากผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ปัญหานั้นจะเกิดจากองค์ประกอบใดของระบบ 
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือไม่ อย่างไร ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จะช่วยให้ทราบถึง
ประเภทของปัญหาจุดที่ต้องได้รับการพัฒนาแก้ไขหรือปรับปรุง ได้มากข้ึน การแก้ไขปรับปรุงก็
จะต้องกระท าอย่างเป็นระบบ มิใช่แก้ไขเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น การ วิเคราะห์ระบบ 
(System Analysis) เป็นส่วนหนึ่งของวิธีระบบ (System Approach) ที่มุ่งเน้นกระบวนการ ( 

                                                           
๑๒ จันทรานี สงวนนาม,  เรื่องเดิม   หน้า ๘๔ -๘๕ 
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Process) มากกว่าผลผลิตหรือผลงาน (Output or Product) โดยมุ่งวิเคราะห์ปัญหา(Identify the 
Problem) และเป็นกระบวนการประเมินวิธีระบบการวิเคราะห์ระบบ เป็นขั้นแรกของการพัฒนาที่
จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายเพื่อให้มีระบบการ ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพราะการ
พัฒนาคือการปรับปรุง เพ่ือให้สภาพปัญหาที่มีอยู่หมดไป หรือเหลือน้อยลงตามศักยภาพของ
ทรัพยากรและข้อจ ากัดท่ีมีอยู่ให้เกิดความสมดุล ของโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ในระบบ จึง
จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ระบบตัวอย่าง ของสถาบันการศึกษาที่น าเอาทฤษฎีระบบไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาองค์กร จาก หลักการและแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ 
๑) ปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้าน ได้แก่บุคลากร (Man) 
งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และแรงจูงใจ 
(Motivations) ที่เป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์การ ๒) 
กระบวนการ (Process) คือ การน าเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ในการ
ด าเนินงานร่วม กันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อยๆ รวมกันอยู่หลายระบบ
ครบวงจร ตั้งแต่การบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การติดตามตรวจสอบ 
เป็นต้น เพ่ือให้ปัจจัยทั้งหลายเข้าไปสู่กระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) ผลลัพธ์ (Product or 
Output) เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของการน าเอาปัจจัยมาปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ๔) ผลกระทบ(Outcome or Impact) เป็นผลที่เกิดข้ึนภายหลังจากผลลัพธ์ที่
ได้ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คาดไว้หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้น 
๑๐.บทสรุป 

 แนวคิดการบริหารการศึกษาตามทฤษฎีระบบวิธีคิดแบบนี้มีส่วนประกอบที่ส าคัญ ๔ 
ประการ ได้แก่๑) ปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้าน ได้แก่ 
บุคลากรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์การบริหารจัดการและแรงจูงใจ ที่เป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักร
ส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์การ ๒) ปัจจัยกระบวนการ (Process) คือ การน าเอาปัจจัยหรือ
ทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ในการด าเนินงานร่วม กันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากใน
กระบวนการจะมีระบบย่อย ๆ รวมกันอยู่หลายระบบครบวงจร ตั้งแต่การบริหาร การจัดการ การ
นิเทศ การวัดและการประเมินผล การติดตามตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือให้ปัจจัยทั้งหลายเข้าไปสู่
กระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) ผลลัพธ์ (Product or Output) เป็นผลที่เกิดจาก
กระบวนการของการน าเอาปัจจัยมาปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ๔) 
ผลกระทบ(Outcome or Impact) เป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คาดไว้
หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นก็ได้   โรงเรียนวิถีพุทธจะเดินหน้าต่อไปอย่างมีพลัง ในการที่
จะสร้างสรรค์อนาคตของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกท้ังหมด ให้เป็นวิถีแห่งสันติสุขท่ียั่งยืน
สืบไป โรงเรียนวิถีพุทธนั้นก็หมายถึง โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่น าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามา
ใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบ
การพัฒนาตามหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ผ่านการกิน อยู่ ดู ฟัง ให้เป็น มี
ปัญญา รู้ เข้าใจคุณค่าแท้ ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็น
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ฐานการด าเนินชีวิต โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรในการพัฒนาและต้องเป็น
การ พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุด ด้วยความร่วมมือของทั้งสถานศึกษา บ้าน วัดและสถาบันต่างๆ
ในชุมชนด้วยศรัทธาและฉันทะ ที่จะพัฒนาทั้งนักเรียน และสังคม ตามวิถีแห่งพุทธธรรมเพื่อ
ประโยชน์สุขร่วมกัน ทั้งนี้ผู้บริหารและครูจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตจริง ในลักษณะ 
สอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาโดยการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรมีคุณลักษณะที่ดีตามวิถีพุทธ เช่น ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
และพัฒนาตนให้ด าเนินชีวิตที่ดีงาม ละ เลิกอบายมุข การถือศีล ๕ เป็นนิจ ความเป็นกัลยาณมิตร
ต่อศิษย์ และการเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณธรรม มี
ความรู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลง เป็นพลังยิ่งใหญ่ที่ช่วยสร้างสังคมที่ดี สงบและสันติ ดังค ากล่าวของ
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ประยุทธ์ ปยุตโต) ที่ว่า “ โรงเรียนวิถีพุทธจะเดินหน้าต่อไปอย่างมีพลัง ใน
การที่จะสร้างสรรค์อนาคตของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกท้ังหมด ให้เป็นวิถีแห่งสันติสุขท่ี
ยั่งยืนสืบไป ” 
 

บรรณานุกรม 

กานต์ กุณาศล, การประถมศึกษา, กาญจนบุรี : สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, ๒๕๔๒.  
จันทรานี   สงวนนาม,  เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง. 
(ม.ท.ป,  
        ๒๕๓๖  
ด ารง  วงศ์ด ี. ภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในอนาคต.  แหล่งที่มา:    
          http://www.kroobannok.com/blog/๓๘๘๖๙ [๒๐ พฤศจิกายน๒๕๕๘] 
นพพงษ์  บุญจิตรดุลย์., ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๐. 
โรงเรียนวิถีพุทธ 
http://www.moe.go.th/main2/article/article_banjerdporn/school_bud.htm[๒๐   
        พฤศจิกายน๒๕๕๘] 
เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ. ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ
มหาวิทยาลัย 
        มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๙, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓ 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), สู่การศึกษาแนวพุทธ, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อุษาการพิมพ์, 

๒๕๔๗ 



225วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

พระราชวรมุนี (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), หน้า ๓๗๐ และ พระธรรมปิฎก  (ป.อ. ปยุตฺ
โต), พุทธธรรม ฉบับขยายความ. 

ไพรัช  สู่แสนสุข และบรรเจอดพร  รัตนพันธุ์. โรงเรียนวิถีพุทธ  
         http://www.moe.go.th/main2/article/article_banjerdporn/school_bud.htm[๒๐  
         พฤศจิกายน๒๕๕๘]   
ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา, กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช, ๒๕๑๖.  
สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, ๒๐ วิธีการจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม, 

การจัดการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง, พิมพ์ครั้งที่ ๔, กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, ๒๕๔๖. 

เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๕๑  

หวน พันธุพันธ์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา. (ออนไลน์). จาก :  
            http//www.gerib.com/doc/76573227/ สืบค้น ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘. 
 



ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗226



227วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓  กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗228

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 

จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ ์

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

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

ท่ีอยู่ .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . 
.................................................................................................................................................................................... 
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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