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สารจากอธิการบดี 
  

 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ถือเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ที่มีพัฒนาการก้าวไกลและมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์เป็นเลิศ ท าให้การบริหารจัดการ

ด้านการเรียนการสอนทุกระดับมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถ

ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยได้ดีเสมอมา โดยเฉพาะนโยบายด้านการจัดท าวารสารของ

ส่วนงานนั้น วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์สามารถด าเนินการจัดท าวารสารของตัวเองภายใต้การ

ก ากับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินการตีพิมพ์วารสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ซึ่งสามารถสนองความต้องการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ของศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์

นครสวรรค์ ทีไ่ด้เปิดด าเนินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙  จนถึงปัจจุบันเป็น

เวลา ๖ ปีกว่าแล้ว มีนิสิตระดับปริญญาโทที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วและก าลังศึกษาอยู่เป็น

จ านวนมาก  เพื่อให้การจัดพิมพ์วารสารบทความวิจัยและบทความวิชาการเป็นไปตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย   วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์จึงได้ด าเนินการจัดพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา

ปริทรรศนว์ิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ขึ้น เพื่อเปิดเวทีให้คณาจารย์ นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการทั้งด้านพุทธศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งกันและกัน  โดยปี 

๒๕๕๘ นี้นับเป็นปีท่ี ๓  ซึ่งฉบับท่ี ๑ นีเ้ป็นฉบับประจ าเดือน มกราคม- เมษายน  ๒๕๕๘ ซึ่งมี

พัฒนาการครบ ๓ ปีที่สามารถเสนอเข้าสู่ฐาน TCI  พร้อมทั้งองค์ประกอบตามเกณฑ์ก าหนด

ของศูนย์ดัชนีวารสารไทยได้เป็นอย่างดี 

 ในนามมหาวิทยาลัย ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของคณะผู้บริหารศูนย์

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ที่มีวิริยะอุตสาหะจัดท าวารสารฉบับนี้ขึ้นมา หวังเป็น

อย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสืบต่อไป 

 

 

 

(พระพรหมบณัฑติ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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บทบรรณาธิการ 
 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ฉบับนี้  ย่างเข้าสู่
พัฒนาการเป็นปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ ประจ าเดือนมกราคม– เมษายน  ๒๕๕๘  ซึ่งเราได้รับเกียรติ
จากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการภายนอกหลายท่าน ได้ให้ความสนใจและกรุณาส่งบทความวิจัย
และบทความวิชาการมาลงตีพิมพ์ พร้อมท้ังบทความวิทยานิพนธ์ของนิสิตสาขาต่างๆ ที่เปิดสอน
ในวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ในนามบรรณาธิการขอกล่าวถึงเนื้อหาที่เป็นส่วนต่างๆ ของวารสาร
โดยสังเขป ดังนี ้

 ภาค ๑ เป็นบทความวิจัยและบทความวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่สนใจ
ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าตีพิมพ์เผยแพร่ โดยยกตัวอย่างบทความวิจัยเรื่องแรก
ช่ือว่า การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
จังหวัดนครสวรรค์ :Development of Training Program Gearing  to the 
Administrationof Academic Affairs for Executives of Educational Institutions 
NakhonSawan Province : โดย ดร.กรรวี  เพ่ิมพูล  การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิง
ประยุกต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ๑) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  ๒) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
บริหารงานวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์     ๓) เพื่อตรวจสอบ
หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  
ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีปัญหาการบริหารงานวิชาการ ๕ ด้าน คือด้านการ
พัฒนาสูตร  ด้านการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการนิเทศการศึกษาและ
ด้านวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา และความต้องการในการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความต้องการพัฒนาตนเองมากที่สุด คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา รองลงมา คือ ด้าน
การวัดและประเมินผล ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอนและน้อยท่ีสดุ คือ
ด้านการนิเทศการศึกษา จากสภาพปัจจุบันและความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้
สร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์ โดยแบ่งออกเป็น ๕โมดูล คือโมดูลที่ ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา โมดูลที่ ๒ 
การวัดและประเมินผล โมดูลที่ ๓ การพัฒนาหลักสูตร โมดูลที่ ๔ การจัดการเรียนการสอน และ
โมดูลที ่๕ การนิเทศการศึกษา   
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   ภาค ๒  เป็นบทความวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ที่
น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยทางด้านคุณภาพภาคสนาม  ซึ่งจะขอยกตัวอย่าง
บทความวิจัยแรกในภาคนี้ช่ือว่าการประยุกต์ใช้หลักภาวนาเพ่ือแก้ปัญหาเยาวชน : An 
application of the principles of bhãvanã for the problems solving of youth 
โดย..พระครูประโชติพัชรธรรม(อ านวย ระวาดชัย) ซึ่งผู้เขียนเสนอผลการวิจัยพบว่าแนวคิด
เกี่ยวกับหลักภาวนา ๔ ที่ใช้ประยุกต์แก้ปัญหาเยาวชนที่เป็นนักเรียนในโรงเรียน ประกอบด้วย
(๑) ด้านกายภาวนา   ควรมีกิจกรรมฝึกให้เด็กนักเรียนปฏิบัติในการสวดมนต์และนั่งสมาธิ เป็น
ประจ า   , กิจกรรมที่ปฏิบัติคือการนั่งสมาธิก่อนเรียนช่ัวโมงแรกและก่อนเลิกเรียน การเข้าร่วม
พิธีวันส าคัญทางศาสนา เช่นวันวิสาขบูชา ,ได้ฝึกให้นักเรียนเอาสติมาอยู่กับกาย โดยใช้สติ
ควบคุมกายให้รู้เท่าทันในเรื่องของกายและอิริยาบถของกาย ได้แก่อิริยาบถใหญ่ ยืน เดิน นั่ง
และนอน  อิริยาบถย่อย คือการเคลื่อนไหวของส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย (๒) ด้านศีล
ภาวนา   ควรมีข้อคิดให้นักเรียนในการน าสิ่งที่ปฏิบัติมาท าให้ตนเองสงบ พยายามสอนให้รู้จัก
การรักษาศีล ภาวนาและปฏิบัติให้ได้,ครูได้รณรงค์ให้เด็กรักษาศีล ๕ ที่นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ได้ โดยจัดให้เป็นโครงการอบรมและปฏิบัติจริง ,ได้ให้เด็กรักษาศีล หมายถึงการรักษากาย 
ส ารวมกาย การรักษาวาจา ส ารวมวาจา ตามหลักของศีล ๕,มีการกิจกรรมในตอนเย็นของวัน
จันทร์ พุธ และศุกร์ จะต้องให้เด็กฝึกท่องศีล ๕ ข้อและอธิบายถึงคุณ โทษ บาปกรรม และ
ความสุขในการรักษาศีล  ท าให้เด็กเข้าใจในการละเมิดหรือกระท าความผิด เริ่มมีความกลัวต่อ
บาปและจะเล่านิทานเพื่อเปรียบเทียบมองให้เห็นภาพ เพื่อความเข้าใจและจดจ าของเด็ก,ฝึกให้
เด็กรู้จักกับศีลห้าข้อก่อน และพยายามสอนให้เด็กปฏิบัติตามและฝึกเป็นประจ าเพื่อให้เกิด
ความเคยชินจนเป็นนิสัย (๓) ด้านจิตตภาวนา ควรมีแนวทางฝึกให้เด็กนักเรียนรู้จักช่วยเหลือ
ผู้อื่น รู้จักการให้มากกว่าการรับ และฝึกจิตตนเองให้สงบ พยายามพร่ าสอนเด็กนักเรียนเป็น
ประจ า,น านักเรียนไปปฏิบัติธรรมทุกวันพระ โดยสวดมนต์และให้สงบน่ิงนั่งสมาธิ ฝึกอานาปาน
สติ ก าหนดลมหายใจเข้าออก,ได้ฝึกให้นักเรียนบรหิารจิต โดยใช้จิตพิจารณากาย ให้จิตตั้งมั่นอยู่
กับกาย ทั้งอิริยาบถใหญ่ และอิริยาบถย่อย ฝึกท าช้าๆ และซ้ าๆ จนจิตตั้งมั่น ,ฝึกให้เด็กเอาจิต
ของตนเองมาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ท า ตั้งใจท าในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความตั้งมั่นใน
ตนเอง เมื่อเราตั้งจิตเป็นสมาธิ ย่อมท าสิ่งที่ได้รับมอบหมายออกมาได้ดีที่สุด เพราะเกิดจาก
ความนิ่งและความสงบของตนเอง,มีกิจกรรมเล่านิทานเรื่องกฎแห่งกรรม เช่น การใช้หนี้บุญคุณ
พ่อแม่เด็กสนใจฟังดีมาก มีการดูซีดีประกอบเกี่ยวกับคุณธรรม ทุกวันอังคาร ซึ่งประเมินแล้ว
เด็กชอบมาก (๔) ด้านปัญญาภาวนา  ควรมีแนวทางเมื่อเด็กนักเรียนสามารถฝึกฝนตนเองจน
มีสมาธิแล้ว จะท าให้เด็กตั้งใจเรียนได้มากจนท าให้เด็กเข้าใจในบทเรียนและสามารถท าข้อสอบ
ได้คะแนนมากขึ้นด้วย ท าให้เด็กจดจ าและฉลาดขึ้น ,ฝึกให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้สติปัญญา 
พิจารณาไตร่ตรอง ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างรอบคอบฝึกให้นักเรียนพิจารณาสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้แก่ พิจารณาเวทนา พิจารณาจิตและพิจารณาธรรม, เมื่อเด็กถูกฝึกจิต ฝึกสมาธิ 
ก็จะเกิดปัญญาได้เองโดยอัตโนมัติเพราะปัญญาไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว ต้องมี
การทดลอง ฝึกปฏิบัติเพื่อให้รับรู้ถึงสภาวะที่เกิดขึ้นจริงจากธรรมชาติของร่างกายและมีการ
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ทดสอบความรู้ของเด็ก แล้วดูความคิดของเด็กที่มีการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรมมาก
น้อยแค่ไหน 

 ภาค ๓  เป็นบทความวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ที่น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยทางด้านเชิงปริมาณ  ซึ่งจะขอยกตัวอย่าง
บทความวิจัยแรกในภาคนี้ช่ือว่า บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์:the role of sangha in community development in sreethep 
district, phetchabun province  โดย..พระครูอรัญพัชรศาสน์ (ลิขิต มหาปุญฺโ ) พบว่า
๑) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอศรี
เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก( =๓.๘๑)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมอยู่ในระดับมากทุกด้าน๒) ผล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนใน
เขตอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ และประชาชนที่มีเพศอายุต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการ
พัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
๓) ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอ
ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเศรษฐกิจ คือ ควรให้การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรของ
คณะสงฆ์เองรวมทั้งจากหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการใหม่ๆในการประกอบ
อาชีพให้กับประชาชน ด้านสังคมคือพระสงฆ์ควรมีบทบาทในการร่วมเป็นคณะกรรมการของ
องค์กรชุมชนภายนอก ด้านวัฒนธรรม คือ พระสงฆ์ควรจัดให้มีการรวบรวมเอกสารต าราทาง
วัฒนธรรมให้กับชุมชน พระสงฆ์ควรมีการติดต่อประสานงานทางศิลปวัฒนธรรม 

 ภาค ๔ เป็นบทความวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ที่น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยทางด้านเชิงปริมาณ  ซึ่งจะขอ
ยกตัวอย่างบทความวิจัยแรกในภาคนี้ ช่ือว่า การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
สถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา : the enhencement of students morality in 
schools according to threefold trainings   โดย..พระมหาวรพล  วรพโล (พาเสนา)  
ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาพบว่า ๑. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ในสถานศึกษาตามหลักไตรสกิขา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านอธิสีลสิกขา (ศีล) คุณธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย ความสะอาด 
ความสุภาพ และความกตัญญูกตเวที ด้านอธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) คุณธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม ประกอบด้วย ความสามัคคี ความมีน้ าใจ และความมีวินัย และอธิจิตตสิกขา (สมาธิ) 
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คุณธรรมเพื่อพัฒนาการท างานประกอบด้วย ความขยัน ความประหยัด และความซื่อสัตย์   ๒. 
นักเรียนที่มีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนในสถานศึกษา ตามหลักไตรสกิขา ทั้งโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ แต่เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านอธิสีลสิกขา (ศีล) 
คุณธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย ความสะอาด ความสุภาพ และความกตัญญูกตเวที        
และด้านอธิจิตตสิกขา (สมาธิ) คุณธรรมเพื่อพัฒนาการท างานประกอบด้วย ความขยัน ความ
ประหยัด และความซื่อสัตย์ แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ และ ๓. ปัญหา 
และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา   ตามหลักไตรสิกขา 
พบว่า ๑) ด้านสื่อท่ีจะถ่ายทอดมาให้เด็กเข้าใจได้ง่าย ไม่น่าเบื่อ ต้องท าให้นักเรียนรู้สึกว่าอยาก
ท าตามตัวอย่างสื่อและสังคมมักน าเสนอในด้านข่าวหรือสื่อเป็นแบบอย่างที่ไม่เป็นการส่งเสริม 
๒) ด้านปัญหาทางครอบครัว ครอบครัวประพฤติเป็นตัวอย่างที่ไม่ด ีพ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยเงินท าให้
เด็กไม่ได้รับความอบอุ่น ความรัก และเมื่อเด็กมีปัญหาไม่รู้จะปรึกษาใครก็จะเริ่มพึ่งพาอบายมุข
๓) นักเรียนขาดความตระหนัก และใส่ใจปัจจุบัน นักเรียนไม่ใส่ใจในการท าความดี มองข้ามของ
การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ชอบ รัก ความสนุกสนานร่าเริง ขาดสติยั้งคิดยั้งท า และท า
ตามใจของตนเอง เพราะขาดการปลูกฝังตั้งแต่ที่บ้านคือครอบครัว ชุมชน และสังคม ๔) ด้าน
สภาพแวดล้อม ชุมชนและสถานศึกษาก็ดีต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ให้นักเรียนตระหนักถึงความดี การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนและ
สถานศึกษาไม่ต่อเนื่องไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านคุณธรรม มุ่งเน้น
แต่หลักวิชาการ นักเรียนต้องเก่ง  ต้องเด่น แต่ลืมนึกถึงหรือขาดการส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดี
อย่างเต็มที่และจริงจัง 

 อย่างไรก็ตามบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งหมดที่ปรากฏในวารสารนี้ 
คณะบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้    รายละเอียดที่ลุ่มลึกของ
บทความเหล่านี้ ผู้อ่านทั้งหลายสามารถศึกษาได้จากงานเขียนเหล่านี้ ซึ่งพร้อมแล้วที่จะให้ท่าน
ทั้งหลายได้พิสูจน์และใช้โยนิโสมนสิการต่อไป และทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่าน
ผู้อ่านทั้งหลายจะได้รับความรู้ความเข้าใจ ได้แง่คิดและมุมมองจากบทความเหล่านี้ตามสมควร 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง) 

บรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 



วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์     ฉ        ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑  เดือน มกราคม– เมษายน  ๒๕๕๘ 
 

 

 

 

 

 สารบัญ  
เรื่อง  หน้า 

สารจากอธิการบดี ก 
บทบรรณาธิการ ข 
สารบัญ  จ 
ภาค  ๑ บทความวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ฌ 
-การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา จังหวัดนครสวรรค ์

๑ 

 ดร.กรรวี   เพิ่มพูน  
-รอบรู้อาเซียน ๑๖ 
 อาจารย์ญาสุมน  พรหมพิทยาจารย์  
-การพัฒนารูปแบบการนเิทศแบบเสรมิพลังเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัด-
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย 

๒๕ 

 ดร.ยมนพร   เอกปัชชา  

ภาค ๒ บทความวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๓๙ 
-การประยุกต์ใช้หลักภาวนาเพื่อแก้ปัญหาเยาวชน ๔๐ 
 พระครูประโชติพัชรธรรม(อ านวย ระวาดชัย)  

-การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ดา้นสังคมสงเคราะห์ ในจังหวัดนครสวรรค์ : 
กรณีศึกษา วัดเขาแก้ว อ าเภอพยหุะคีร ีจังหวัดนครสวรรค ์

๕๒ 

 พระจ ารสั    พลปญฺโ (ยันยงค์)  

-การศึกษาวิเคราะห์ปัตตานุโมทนามัยในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๖๐ 
 พระครูนภิาสสันติวิกรม (อุดร ปิยธมฺโม/แวงยางนอก)  

-การศึกษาเปรยีบเทียบการรักษาโรคในสมัยพุทธกาลกับการรักษาโรคทางการ
แพทย์แผนไทย 

๗๑ 

 นางลัดดา  คงสตัรา  
   

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ 
ปีท่ี ๓  ฉบบัที่ ๑ เดือน มกราคม – เมษายน  ๒๕๕๘ 



วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์     ช        ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑  เดือน มกราคม– เมษายน  ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง สารบัญ (ต่อ) หน้า 

-การประยุกต์ใช้พุทธจริยธรรมกับอาชีพการนวดแผนไทยในปัจจุบัน ๘๐ 
 นายพิสันต์  สุขพูล  
   

ภาค ๓ บทความวิทยานิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ ๘๗ 

-บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ ์ ๘๘ 

 พระครูอรญัพัชรศาสน ์(ลิขิต มหาปุญฺโ )  

-ประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ ์

๙๘ 

 พระมนู สนตฺจิตโฺต  

-การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมยุติธรรมภาค ๖ ๑๑๐ 

 นางสาวทิพวรรณ  บัวงาม  

-การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 

๑๑๘ 

 ร้อยต ารวจตรณีรงค์   สุวรรณโชติ  

-คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค ์

๑๒๗ 

 เกรียงไกร พิมพ์สวรรค ์  

   

ภาค  ๔ บทความวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๑๓๗ 

-การส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมนกัเรียนในสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา ๑๓๘ 
 พระมหาวรพล  วรพโล (พาเสนา)  

-การบริหารโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุ่มที่ ๔ ๑๔๗ 
 พระปลดัพิพัฒน์พงษ์  ภทฺทว โส (ศักดิ์นิติจารุชัย)  

-การสร้างแรงจูงใจด้วยหลักอิทธิบาท ๔ ในการศึกษาระดับบณัฑิตศกึษา 
ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์

๑๖๑ 

 สามเณรบญุแล  พุทธวงค์  



วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์     ซ        ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑  เดือน มกราคม– เมษายน  ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง สารบัญ (ต่อ) หน้า 

-พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บรหิารโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒    

๑๖๙ 

 นายกิตติพงษ์  ธงชัย  

-การบริหารความเสี่ยงด้านบคุลากรของสถานศึกษาตามหลักอรยิสจั ๔  
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑  
จังหวัดก าแพงเพชร  สหวิทยาเขตแสนตอ 

๑๘๓ 

 นางสาวช่อเอื้อง  ธรรมศักดิ ์  
ภาคผนวก  ๑๙๕ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตฺตา หิ  อตตฺโน   นาโถ 
ตนแลเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 



วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์     ฌ        ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑  เดือน มกราคม– เมษายน  ๒๕๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค ๑ 

บทความวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์     ญ        ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑  เดือน มกราคม– เมษายน  ๒๕๕๘ 
 

 

 



-๑- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการ 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ 

Development of Training Program Gearing  to the Administration 
of Academic Affairs for Executives of Educational Institutions NakhonSawan Province 

 
กรรวี  เพิ่มพูล* 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ๑) ศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  ๒) 
เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์    ๓) เพื่อตรวจสอบหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการสําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต ๑, ๒ และ ๓ จํานวน ๒๒๖ คน การ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม  และวิเคราะห์เอกสารโดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา การหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) และวิเคราะห์ความต้องการจําเป็น (Priority Needs 
Index)   

ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีปัญหาการบริหารงานวิชาการ ๕ ด้าน คือ
ด้านการพัฒนาสูตร  ด้านการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการนิเทศการศึกษา
และด้านวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา และความต้องการในการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา
มีความต้องการพัฒนาตนเองมากที่สุด คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา รองลงมา คือ ด้าน
การวัดและประเมินผล ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอนและน้อยที่สุด คือ
ด้านการนิเทศการศึกษา  

จากสภาพปัจจุบันและความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้สร้างและ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 
โดยแบ่งออกเป็น ๕โมดูล คือโมดูลที่ ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา โมดูลที่ ๒ การวัดและ
ประเมินผล โมดูลที่ ๓ การพัฒนาหลักสูตร โมดูลที่ ๔ การจัดการเรียนการสอน และโมดูลที่ ๕ 
การนิเทศการศึกษา   

                                           
    * นิสิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
บทความนี้มีที่มาจากการวิจยัเพื่อทําวิทยานิพนธ์เร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการสําหรบั
ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์” โดยมี ดร.ธเนศ จิตสุทธฺภากร และดร.ทนงศักดิ์ เหมือนเตย เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา(เป็นข้อมูลระหว่างปีการศึกษา  ๒๕๕๓– ๒๕๕๗ ซ่ึงอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน) 



-๒- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
ผลการนําเสนอหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการสําหรับผู้บริหาร

สถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์โดยการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่
ในระดับมาก 
 
 

ABSTRACT 
   This research aimed 1) to examine thecurrent conditionsand needs 
for self-development ofschool administrators in NakhonSawan province, 2) to 
construct and develop training courses for academic administration for school 
administrators in NakhonSawan province, and 3) to determine the training courses 
for the academic administrationforschool administrators inNakhonSawan 
province.The population of this research consisted of 266 school administrators of 
schools under Nakhon Swan Primary educational Service Area Office 1, 2, and 3. 
The instruments used to collect the data were interview, questionnaires.  The 
data were analyzed by content analysis, frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and Priority Needs Index.  
   The findings revealed that the school administrators had problems 
on academic administration in 5 aspects: curriculum development, learning and 
teaching, measurement and evaluation, educational supervision, and research for 
educational development.  For the needs for self-development of school 
administrators, the findings indicated that research for educational development 
was the highest level, followed by measurement and evaluation, curriculum 
development, learning and teaching. The lowest level was the educational 
supervision. 
   For the current conditions and needs of school administrators, the 
researcher constructed and developed training courses for academic 
administration for school administrators in NakhonSawan province by using 5 
modules such as module 1 research for educational development, module 2 
measurement and evaluation, module 3 curriculum development, module 4 
learning and teaching, and module ๕ educational supervision. 
   The result of the proposed training courses for academic 
administration for school administrators in NakhonSawan Province, evaluated by 
experts, showed that the training courses had the suitability and feasibility at a 
high level. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
    การศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญที่ใช้ในการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดใน
โลก ถ้าคนมีคุณภาพสูงแล้วคนจะเป็นผู้สร้าง รักษาโลกและทําให้โลกเจริญมั่นคงเพื่อให้ศักยภาพที่
มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทําให้เป็นคนท่ีรู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข๑ 
    เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยยึดการศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้าง
งานดังนั้นหน่วยงานทีเกี่ยวข้องและต้องนําไปปฏิบัติ คือ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในส่วนที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง จน
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติในระดับสถานศึกษาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านงานวิชาการ โดยมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่หลักสูตรของสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผลการเรียนรู้ตลอดจนงานอื่นๆทางวิชาการ เพราะงานวิชาการถือเป็นงานหลักของ
การบริหารสถานศึกษามาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้าน
วิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน๒ 

   ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนควรงานวิชาการเป็นอันดับแรก คอยกระตุ้นเตือน 
ให้คําแนะนําและประสานงานให้ครูผู้สอนทุกคนทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพราะการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนไม่สามารถสําเร็จได้หากผู้บริหารไม่สามารถเป็นผู้นําทางการ
บริหารงานวิชาการ และไม่สามารถจัดระบบการจัดการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่ครูพยายาม
จัดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ที่กล่าวว่างานวิชาการ
เป็นงานท่ีสําคัญที่สุดที่ผู้บริหารจะต้องดําเนินการในสถานศึกษาส่วนงานอื่นๆเป็นงานที่สนับสนุน
ให้การดําเนินงานวิชาการให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน คุณภาพการศึกษา 
 จึงมักจะได้รับการพิจารณาจากผลงานด้านวิชาการเป็นสําคัญ ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในฐานะเป็นผู้นําองค์กรจะต้องกําหนดกลยุทธ์ โดยการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 
รวมทั้งยังเป็นผู้นําในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
จากรายงานคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ พบว่าคุณภาพทางการศึกษาอยู่ในระดับต่ํา 
ซึ่งช้ีให้เห็นแนวโน้มที่ต่ําลงของคุณภาพในการจัดการศึกษา ดังคํากล่าวที่ว่า“การศึกษาเป็น
เครื่องมือท่ีสําคัญที่รัฐใช้ในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน” จึงถือได้ว่าการศึกษาเป็นองค์ประกอบท่ี
สําคัญยิ่ง เพราะการศึกษาเป็นรากฐานในการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
พลเมืองที่ได้รับการศึกษาที่ดีจะเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญ
ของการศึกษา จึงได้ขยายพื้นฐานของการศึกษาออกไปเป็นถึงระดับมัธยมศึกษาในปี พ.ศ.๒๕๓๐

                                           
   ๑ รุ่ง แก้วแดง.การประกันคุณภาพการศึกษา : ทุกคนท าได้ไม่ยาก. (กรุงเทพฯ :วัฒนพานิช
,๒๕๔๔) หน้า ๑ 
    ๒ เอกชัย กี่สุขพันธ์. (๒๕๔๕). ภารกิจผู้บริหารการศึกษา. (เอกสารคําสอน). ม.ป.ท.  
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ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานในการออกไปประกอบอาชีพ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๑๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๔๕ นับเป็น
กฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาของประเทศสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สาระสําคัญ คือ มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติระบบการบริหาร
และการจัดการทางการศึกษาให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเอกภาพในด้านโยบายและมี
ความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนร่วมจัดการศึกษา และมีความเป็นอิสระใน
การบริหารจัดการภายใต้การกํากับดูแลจากรัฐในด้านหลักสตูร จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาและให้สถานศึกษามี
หน้าท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุ ประสงค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาชุมชน
และสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
ชุมชนประเทศชาติ ตลอดจนด้านกระบวน การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้โดยถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพและให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตแนว
ทางการปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นที่จะยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งจุดหมายปลายทางของการปฏิรูป
การศึกษา คือ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ถูกต้องย่อมก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้เรียน ต้อง
นําทางให้ผู้เรียนเป็นคนดี และการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ต้องทําให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา 
     จากรายงานผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ พบว่าคุณภาพทางการศึกษาอยู่ในระดับต่ํา๓ ซึ่งช้ีให้เห็นแนวโน้มที่ต่ําลง
ของคุณภาพในการจัดการศึกษา จากสภาพการจัดการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ที่ผ่านมา มีการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน สากลสําหรับปัญหาในการ
บริหารจัดการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าขาดประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการศึกษา ทํา
ให้ส่งผลถึงคุณภาพทางการศึกษาที่ยังไม่น่าพอใจและอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงเครื่องช้ีวัดการ
บริหารงานวิชาการที่คุณภาพว่าการศึกษาสูงหรือต่ํานั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น
๑) ผู้เรียน    ๒) คุณภาพการสอน   ๓) การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาอาทิ การวางแผนงานวิชาการการจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนการบริการงาน
วิชาการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการจัดระบบงานวิชาการการนิเทศวิชาการการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการองค์ประกอบดังกล่าวมีผลต่อการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุจุดมุ่งหมายการศึกษา และใช้
กระบวนการในการบริหาร เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานการบริหารงาน 
วิชาการได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นจาก

                                           
   ๓ แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
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สภาพปัญหาการที่คุณภาพการศึกษาของนักเรียนในจังหวัดต่ํา อาจเนื่องมาจากความบกพร่องใน
ด้านใดด้านหนึ่งในการบริหารงานวิชาการ  
    ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องหาทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของ
จังหวัดนครสวรรค์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา มีหลายประการ เช่น 
ระบบการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์และผู้ปกครอง รวมทั้งตัวนักเรียน ทั้งนี้
ปัจจัยที่สําคัญที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้นําในด้านวิชาการของโรงเรียนและจังหวัด
นครสวรรค์ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของกรมวิชาการปรากฏว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํามาตลอดและอาจมีปัญหาบางประการที่เป็นอุปสรรคใน
การบริหารงานวิชาการ ดังเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะจัดทําการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการให้มีคุณภาพทางการศึกษา
ยิ่งข้ึนไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.เพื่อวิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัด
นครสวรรค์  
 ๒.เพื่อวิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา จังหวัดนครสวรรค์  
 ๓.เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ 
 
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
   ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหลักการบริหารงานวิชาการที่
เหมาะสมกับการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมทั้งศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิชาการ โดยนําเสนอประเด็นสําคัญดังนี้ 
   ๑. การบริหารการศึกษา   หลักการบริหารบทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ความรู้ของผู้บริหาร ทักษะของผู้บริหาร    คุณลักษณะของผู้บริหาร 
   ๒. การบริหารงานวิชาการ หลักการและกระบวนการบริหารงานวิชาการ  
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
   ๓. การพัฒนาหลักสูตร  ความหมายของหลักสูตร  แนวทางการพัฒนาหลักสูตร  
รูปแบบของหลักสูตร 
   ๔. บริบทจังหวัดนครสวรรค์  ด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ด้านประชากร
และสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ  ด้านการศึกษา 
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   ๕. การฝึกอบรม  การประเมินความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการ โมดูลฝึกอบรม  แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
กระบวนการฝึกอบรม 
   ๖. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง งานวิจัยภายในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
   ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี      
   ๑. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ๑.๑ ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑,๒และ๓ จํานวน  ๕๓๖ คน 
    ๑.๒ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑,๒และ๓ จํานวน  ๒๒๖ คน 
   ๒. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
    ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
                   ๒.๒ การจัดการเรียนการสอน 
                   ๒.๓ การวัดและประเมินผล 
                   ๒.๔ การนิเทศการศึกษา 
                   ๒.๕ การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงาน
วิชาการสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด หลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมฯ สรุปดังตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานวิชาการ 
๑. การพัฒนาหลักสูตร 
๒ . การจัดการเรียนการ
สอน 
๓. การวัดและประเมินผล 
๔. การนเทศการศึกษา 
๕ . การวิ จั ย เพื่ อพัฒนา
การศึกษา 
 
 

หลักสู ตรฝึกอบรม
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
วิ ช า ก า ร ส า ห รั บ
ผู้บริหารสถานศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ 
 

สภาพปัจจุบัน 
และ 
ความต้องการใน
การพัฒนา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) เพื่อการพัฒนา
หลักสตูรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจงัหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจยัได้
กําหนดวิธีการดาํเนินการวิจยั ออกเป็น  ๔ขั้นตอน คือ 
   ขั้นที่ ๑ การศึกษาวิเคราะห์และกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  
   ขั้นที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาด้านการบริหารงาน
วิชาการของ ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 
   ขั้นที่ ๓ การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  
ขั้นที่ ๔การตรวจสอบหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์ ฉบับสมบูรณ์ ดังแผนภาพต่อไปนี ้
 
แผนภาพแสดงวิธีด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
   
  
  
  
  
  
  

๑.ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

๒. การศึกษาสภาพปัจจุบันและความ
ต้องการพัฒนาตนเอง ด้านบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์ 

๓ . การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการ
บริหารงานวิชาการส าหรับ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ (ฉบับร่าง) 

๔. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงาน
วิชาการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์  โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
(Connoissuership) 
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สรุปผลการวิจัย 
ขั้นที่ ๑ การวิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

    ๑.การศึกษาสภาพปจัจุบันด้านการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
จังหวัดนครสวรรคส์รุปดังต่อไปนี ้
          ๑.๑ ผลการศึกษาการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๖วุฒิทาง
การศึกษา มีวุฒิปริญญาโทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ๘๓.๒๐ ประสบการณ์ ในการบริหารงาน
วิชาการมากกว่า  ๑๕ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๒๐ ขนาดของโรงเรียน พบว่าเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๑โรงเรียนขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ๓๐.๕๐  และเป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่  คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๐การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์ ด้านความรู้ ความเข้าใจ เมื่อแยกพิจารณารายด้าน พบว่ามีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือด้านการพัฒนาหลักสูตร รองลงมาคือด้านการจัดการเรียนการสอน, ด้านการ
วัดและประเมินผลและด้านการนิเทศการศึกษา และมีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ ด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา  ในด้านความต้องการในการพัฒนา พบว่าเมื่อแยกพิจารณารายด้าน 
พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความต้องการในการพัฒนาความต้องการในการพัฒนามากที่สุด คือ 
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา รองลงมาคือ ด้านการวัดและประเมินผล,ด้านการพัฒนา
หลักสูตร, ด้านการจัดการเรียนการสอน และน้อยท่ีสุดคือ ด้านการนิเทศการศึกษา 
 
   ขั้นที่  ๒ ระดับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร
สถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 
   จากผลการประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระดับ
มาก  ซึ่งไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพทางการ
ศึกษาที่มีผลไม่เป็นที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารสถานศึกษายังมีความต้องการในการ
พัฒนาตนเองในระดับมากในทุกด้าน ซึ่งอาจมาจาก ๒ สาเหตุสําคัญคือ 
   สาเหตุที่ ๑  ผู้บริหารมีความใฝุรู้ต้องการพัฒนาตนเองให้ยิ่งขึ้นไป ซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่ดีของผู้นําองค์กร สอดคล้องกับบทความของ Charlie  Feld (๒๐๐๔) กล่าวว่า งานที่
สําคัญที่สุดของผู้นําคือ การให้เวลา ๑ ใน ๓ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นํา มูลเหตุจูงใจให้ผู้บริหารต้องการ
พัฒนาตนเองน่าจะเกิดจากความต้องการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ผู้บริหาร
ยุคใหม่ที่รอบรู้ในภาระงานสําคัญ ๔ ด้านหลัก ตามหลักการสําคัญของการกระจายอํานาจ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ๒๕๔๗: ๗๖) ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ อุทัย บุญ
ประเสริฐ (๒๕๔๖:๘-๑๓) เกี่ยวกับลักษณะผู้บริหารมืออาชีพที่สําคัญบางประการ คือ เป็นผู้ที่มี
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ความสามารถเชิงวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของคนในวงการและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
แสวงหาทุน แหล่งทุน และการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
   สาเหตุที่ ๒ เพื่อเป็นการรองรับการประเมินผลงานจากหน่วยงานต้นสังกัด หาก
ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ที่มากพอในการบริหารจัดการ ย่อมนําพาสถานศึกษาไปสู่เปูาหมายที่
กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การที่ผู้บริหารเห็นความสําคัญของการ
บริหารงานวิชาการเป็นเรื่องที่สําคัญ ต้องการพัฒนาตนเองในระดับมาก แสดงถึงแนวโน้มที่ดีใน
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติรองรับการกระจายอํานาจในการ
บริหารงานวิชาการ เพราะการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีหากผู้เรียนมีความต้องการ มีความพร้อม และ
เห็นประโยชน์ มีแรงจูงใจ ดังทฤษฎี Andragogy ในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ของ Malcolm 
Knowles (๑๙๙๐) คือ ผู้ใหญ่จะเกิดความพร้อมในการเรียนรู้และจะเรียนรู้ได้ดี ถ้าเรื่องที่เรียนมี
ประโยชน์และจําเป็นและผู้ใหญ่จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะว่าขาดความรู้ และ
ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ และต้องการนําเอาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในปัจจุบัน  หรืออนาคต
อันใกล้ มิใช่เรียนรู้เพื่อเก็บสะสมไว้เพื่อใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ในงานวิจัยของ ดิเรก  วรรณเศียร 
(๒๕๔๕:๑๕๐) พบว่า องค์ประกอบเพิ่มเติมที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการให้มี คือการสร้าง
แบบจําลองหรือคู่มือให้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องในการบริหารจัดการด้วยตนเอง จึง
กล่าวได้ว่า ลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารในการพัฒนาตนเอง และเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพอย่าง
แท้จริง อีกทั้งผู้บริหารจะได้นําความรู้ที่ได้ไปช่วยให้คําแนะนํา และแก้ปัญหาในการบริหารงาน
วิชาการ ซึ่งมีความต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองในระดับมากในทุกประเด็นเช่นกัน 
   ขั้นที่ ๓ การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  
   ๓.๑ เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการสําหรับผู้บริหาสถาน
ศึกษาจังหวัดนครสวรรค์นี้ มีเนื้อหาที่แตกต่างจากแนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานวิชาการโดยทั่วไป
ในหลายประเด็น ซึ่งผู้วิจัยมิได้นําเสนอไว้ในหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการ เพราะไม่
เกี่ยวข้องและไม่อยู่ในสาระ สําคัญของความต้องการในการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา
แต่สามารถนําเสนอไว้เป็นข้อเสนอแนะในการจัดทําวิจัยในครั้งต่อไป 
   จึงสรุปได้ว่าเนื้อหาสาระของหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์นี้  มีความสมบูรณ์ในการนําไปใช้พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาได้โดยทั่วไปเนื่องจากประเด็นที่นําเสนอเป็นแนวคิดสําคัญ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
การบริหารงานวิชาการและรูปการศึกการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งยังไม่มีผลงานของ
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นักวิชาการท่านใดได้จัดทําและเรียบเรียงไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้นําไป
ศึกษาพัฒนาตนเองได้ นอกเหนือจากเนื้อหาสาระครอบคลุมหน้าที่ ภารกิจสําคัญในการ
บริหารงานวิชาการ ทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการวัดและ
ประเมินผล  ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการจัดการเรียนการสอน  
หลักสูตรฝึกอบรมฯนี้ยังมีจุดเด่นที่รวบรวมความรู้ และการทําแบบฝึกกิจกรรมท้ายเนื้อหา 
สามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง 
   ๓.๒  องค์ประกอบและรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย ๒ ส่วนสําคัญ 
คือ ส่วนที่ ๑แนวทางการศึกษา ซึ่งรวบรวม วัตถุประสงค์ แผนผังแนวคิด  วิธีการศึกษา แบบ
ประเมินตนเองก่อนฝึกอบรม กิจกรรมและแนวตอบ และแบบประเมินตนเองหลังฝึกอบรม พร้อม
เฉลย  และส่วนที่ ๒หลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย ๕ โมดูลดังนี้โมดูลที่ ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษา โมดูลที่ ๒  การวัดและประเมินผล โมดูลที่ ๓ การพัฒนาหลักสูตร  โมดูลที่ ๔การ
จัดการเรียนการสอนโมดูลที่ ๕การนิเทศการศึกษาในแต่ละโมดูลมีองค์ประกอบย่อยที่สําคัญคือ 
วัตถุประสงค์  เนื้อหาสาระ เวลาที่ใช้  กิจกรรม ใบความรู้ ใบงาน และบรรณานุกรม ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ หรือคิดด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิด 
ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของ ชัยยงค์  พรมวงศ์ (๒๕๓๘ : ๑๕๑ -๑๕๓) และทฤษฎีรับ
สารของ บี เอฟสกินเนอร์ (B.F.Skinner,๑๙๖๘) ตามหลักการของบทเรียนโปรแกรม คือ การให้
ผู้รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ทีละน้อยตามลําดับขั้น เริ่มจากโมดูลที่ ๑- โมดูลที่ ๕  ในแต่ละโมดูล
แบ่งเป็นสาระย่อยๆ 
   นอกจากนี้องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมฯที่พัฒนาขึ้นยังสอดคล้องกับ
องค์ประกอบตามแนวคิดของ Houston, ed.al. (๑๙๗๒:๑๐–๑๕) อ้างใน จิตรา พีชะพัฒน์
,๒๕๔๘ :๒๔๖) ที่ว่าการเรียนรู้จะต้องให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระฉับกระเฉง(Active 
Participation)ด้วยการให้ผู้ศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมฯได้ทํากิจกรรมท้ายหน่วยแต่ละหน่วย พร้อม
แนวทางการตอบ  อีกทั้งผู้ศึกษาสามารถตรวจเพื่อทราบผลคะแนนที่ทําแบบประเมินตนเอง ทั้ง
ก่อนและหลังการฝึกอบรม ทําให้ได้รับประสบการณ์ที่เป็นความสําเร็จ (Success experience) 
รู้สึกภาคภูมิใจเมื่อสามารถทําได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังจัดให้มีตัวจัดแนวคิดครบทั้ง ๓ ระดับ คือ  
๑) ตัวจัดแนวคิดล่วงหน้า(Advance Organizers)คือ วัตถุประสงค์ เค้าโครงล่วงหน้า แผนผัง
แนวคิด    ๒) ตัวจัดแนวคิดระหว่างเรียน (Concurrent Organizers) คือ การเสนอเนื้อหา
ตามลําดับ มีตาราง มีแผนภาพ ตัวอย่างประกอบตามความเหมาะสม  และ ๓) ตัวจัดแนวคิดหลัง
การเรียน (Post Organizers) โดยจัดทําสรุปสาระสําคัญและการจัดกิจกรรมท้ายหน่วยที่ทําให้ได้
ฝึกปฏิบัติเพื่อทบทวนเพิ่มเติม 
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           ขั้นตอนที่  ๔. การตรวจสอบหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์   
    โดยจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ(Connoisseurship) พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมการ
บริหารงานวิชาการสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ท้ัง ๕ โมดูลมีความถูกต้อง และ
ความเหมาะสมของโครงสรา้ง เนื้อหา ภาษา และความสอดคล้องของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ 
และรูปแบบของหลักสูตรฝึกอบรม และการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
หลักสูตรฝึกอบรมฯ โดยใช้แบบสอบถามพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความเป็นไปได้ 
อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

            ขั้นตอนที่  ๕    แนวทางพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
จังหวัดนครสวรรค ์
 แนวทางนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์หลักคุณธรรมจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาสรุปเป็น
แนวทางพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ โดยสรุปว่า
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมประจําตน ซึ่งไม่ใช่มีพฤติกรรมที่ยึดกรอบกฎหมาย
อย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามตาม
ปทัสถานของสังคมที่ได้รับการยอมรับนอกจากนี้คุณธรรมจริยธรรมยังเป็นองค์ประกอบสําคัญ
องค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยสร้างศรัทธาสร้างแรงจูงใจให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อ
มุ่งไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ร่วมงานในองค์การและบุคคลทั่วไปจะเกิดความเช่ือมั่น
เชื่อถือและศรัทธาในตัวผู้นําและองค์การจนได้รับความไว้วางใจในท่ีสุด 

ผู้บริหารเป็นผู้มีความสําคัญมากที่สุดในองค์การจําเป็นต้องมีคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์มากกว่าผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนๆโดยเฉพาะคุณสมบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ที่จําเป็นของผู้บริหารการศึกษาและการทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายทฤษฎีและหลักปฏิบัติ
ทางคุณธรรมจริยธรรมจะทําให้เกิดความเข้าใจและกําหนดกรอบการประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง
และการทําความเข้าใจในทฤษฎีจะทําให้เกิดความมั่นใจและเกิดความศรัทธาในการประพฤติ
ปฏิบัติจนทําให้สามารถปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมได้ถูกต้องโดยง่ายโดยผู้วิจัยได้ประมวล
มาดังนี ้
๑.หลักพรหมวิหาร ๔ (อภิ.วิภงฺค. ๓๕/๓๖๙) 

   เป็นธรรมของพรหมหรือผู้เป็นใหญ่จะพึงปฏิบัติแต่ผู้น้อยมี ๔ ประการได้แก่ 
 ๑.เมตตา ผู้บริหารต้องมีความเมตตาต่อทุกคนเมตตาต่อครูต่อนักเรียนต่อชุมชน

และคนท่ัวไปความเมตตาจะเป็นบ่อเกิดของสังคมที่ผาสุกร่มเย็นและเป็นที่พึ่งเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่
แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาผู้บริหารก็เช่นเดียวกันถ้ามีเมตตาแล้วจะทําให้มองอะไรๆไปในทางบวก
เสมอๆและมีจิตใจทีอ่่อนละมุนสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเต็มใจฯลฯการปฏิบัติอย่างผู้ใหญ่ต่อ
ใครๆจะได้รับการยอมรับนับถือในฐานะเป็นผู้ใหญ่กลับคืนมา 
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 ๒.กรุณา เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลให้ประสบความสําเร็จต้องการช่วยให้ไม่มี

อุปสรรคมาขัดขวางในการทํางานและช่วยให้ประสบความสําเร็จความกรุณานี้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปรารถนาอยากจะได้ 

 ๓.มุทิตา เป็นการพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีผู้บริหารจะต้องให้คํายกยอชมเชยจนถึง
การให้รางวัลซึ่งข้ึนอยู่กับระดับการทําความดีถ้าอยู่นิ่งเฉยเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาทําดีก็เท่ากับมีความ
ริษยาที่ไม่อยากให้คนอ่ืนได้ดีมุฑิตาเป็นการสร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดีอีกทางหนึ่ง 

 ๔.อุเบกขา การรู้จักวางเฉยคือการวางใจเป็นกลางเมื่อพิจารณาเห็นว่าใครทําดีย่อม
ได้ดีใครทําช่ัวย่อมได้ช่ัวผู้บริหารต้องยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับเพื่อให้ทุกคน
มีโอกาสเข้าสู่ระบบอย่างเท่าเทียมกันต้องมีมโนธรรมคือความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นและต้องมี
ความยุติธรรมคือความเป็นกลางนั้นเอง 

๒.หลักอิทธิบาท ๔(อภิ.วิภงฺค. ๓๕/๒๙๒) 
แปลว่าทางเดินท่ีนําไปสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ (อิทธิแปลว่าใหญ่ , บาทแปลว่าทางเดิน) 

หมายถึงสิ่งซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงความสําเร็จที่ตนประสงค์อิทธิบาทมี ๔ ประการ
ซึ่งเป็นการดําเนินการอย่างต่อเนื่องกันไปแต่ว่าแต่ละอย่างจะมีหน้าที่เป็นอิสระเฉพาะตัวมีดังนี้ 

 ๑.ฉันทะ คือความพอใจในฐานะและงานของตนทําให้มีความทะเยอทะยานในการ
ทํางานให้สําเร็จและพอใจในการทํางานของตนไม่ปล่อยวางจนประสบความสําเร็จเป็นธรรมที่จะ
ส่งผลให้เกิดคุณธรรมในข้อต่อๆไป 

 ๒.วิริยะ คือความพากเพียรเป็นการกระทําอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนจนประสบ
ความสําเร็จไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตามจะต้องมีความกล้าหาญเจืออยู่ด้วย 

 ๓.จิตตะ คือจดจ่อไม่ทอดทิ้งสิ่งที่ทําเกิดจากความรู้สึกนึกคิดไม่หยิบโหย่งทําอะไร
จนบรรลุวัตถุประสงค์จะต้องมีสมาธิปนอยู่เป็นอย่างมาก 

 ๔.วิมังสา คือพิจารณาสอดส่องดูแลอย่างมีเหตุและผลการงานจึงจะได้ไม่ผิดพลาด
งานออกมาจะมีคุณภาพตามที่ต้องการธรรมข้อน้ีจะต้องมีการฝึกฝนอย่างเข้มข้น 

๓.สังคหวัตถุธรรม (องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๔๒) 

   ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์เพื่อผูกใจผู้คนหรือผูกใจผู้ร่วมงานให้
ทํางานจนประสบความสําเร็จตามต้องการจะต้องยึดหลักสังคหวัตถุคือหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวใจผู้อื่นเป็นการผูกมิตรไมตรีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมี ๔ ประการได้แก่ 

 ๑.ทาน คือการให้การเสียสละหมายถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันของๆตนเพื่อ
ประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ตระหนี่ถี่เหนี่ยวไม่เป็นคนเห็นแก่ได้แต่ฝุายเดียวเป็นการขจัดความโลภให้
น้อยลง 

 ๒.ปิยวาจา คือพูดจาด้วยถ้อยคําที่ไพเราะอ่อนหวานพูดด้วยความจริงใจไม่หยาบ
คายก้าวร้าวพูดในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์เหมาะแก่กาลเทศะปิยวาจาเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นดังนั้นต้องละเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดคําหยาบและพูดเพ้อเจ้อ 
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 ๓.อัตถจริยา คือประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นไมน่ิ่งดูดายอย่าหาว่าธุระไมใ่ช่

อัตถจริยาจะเป็นการสร้างเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้บริหารจะต้องสังวร 
 ๔.สมานัตตตา คือการประพฤติเสมอต้นเสมอปลายอย่าถือเอาประโยชน์จึง

ประพฤติดีถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ใส่ใจสําหรับผู้บริหารแล้วอย่าตกเป็นทาสของอารมณ์อย่าให้
อารมณ์เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของตนเองจะกลายเป็นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายและกลายเป็นการทําลาย
ความเชื่อถือของตนเอง 

๔.หลักสัปปุริสธรรม (องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๑๓) 

     ผู้บริหารเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดของหน่วยงานเป็นสัญลักษณ์เป็นหน้าตาหน่วยงาน
ดังนั้นผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมสําหรับคนดีคือสัปปุริสธรรมมี ๗ ประการดังนี้ 

 ๑.ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุคือรู้จักความจริงรู้หลักการรู้หลักเกณฑ์รู้กฎแห่ง
ธรรมชาติรู้กฎแห่งเหตุผลรู้จกัวิเคราะห์สงัเคราะห์เหตกุารณเ์พื่อมุ่งสูค่วามสาํเรจ็รวมความแลว้คือรู้
หลักคิดรู้หลักปฏิบัติรู้หลักวิชาการ 

 ๒.อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผลคือรู้ความมุ่งหมายของตนรู้ประโยชน์ที่ประสงค์
รู้จักผลที่จะเกิดเป็นการคาดเดาที่มีเหตุผลก่อนผลจะเกิดเมื่อเกิดแล้วรู้ได้ว่าผลดังกล่าวเกิดจากเหตุ
อย่างไร 

 ๓.อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตนคือรู้ฐานะรู้ภาวะรู้กําลังรู้ความคิดความรู้
ความสามารถและความถนัดของตนและประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสม 

 ๔.มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณคือความสามารถรู้จักประมาณในการกิน
รู้จักประมาณในการใช้จ่ายซึ่งจะเป็นบ่อเกิดแห่งความขาดแคลนขัดสนเป็นปัญหากระทบต่อการ
ทํางาน 

 ๕.กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักการเวลาคือรู้กาลเวลาอันเหมาะสมในการประกอบ
กิจการงานให้ตรงเวลาได้เป็นเวลาให้ทันเวลาให้พอเวลาและให้เหมาะแก่เวลาเป็นต้น 

 ๖.ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักชุมชนคือรู้จักกลุ่มบุคคลรู้จักหมู่คณะรู้จักชุมชนและ
รู้จักที่ประชุมจะได้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องจะพูดต่อบุคคลเหล่านั้นอย่างไรและจะสงเคราะห์
อย่างไร 

 ๗.บุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักบุคคลคือรู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคล
ด้านอุปนิสัยใจคอความรู้ความสามารถความประพฤติและคุณธรรมเป็นผู้เย่อหยิ่งหรือหย่อน
อย่างไรเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นคือจะได้ปรับตัวให้เข้ากับคนได้บอกคนได้ใช้คนเป็นจะได้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารมากยิ่งข้ึน 

 หากผู้บริหารสถานศึกษาสามารถประยุกต์หลักธรรมเหล่านี้มาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ได้อย่างเหมาะสม  จะสามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติสําหรับ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ และข้อเสนอแนะ
เพื่อการทําวิจัยในอนาคตดังนี้ 
   ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
         ๑.๑สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงาน
วิชาการสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 
         ๑.๒ ผู้บริหารสถานศึกษานําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมฯไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
   ๒.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
      ๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาควรทดสอบความรู้ก่อน – หลังการฝึกอบรม เพื่อจะ
ได้รับทราบว่า ควรจะศึกษากรอบการบริหารงานวิชาการด้านใด และให้ความสําคัญมากน้อย
อย่างไร  
       ๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเข้ารับการฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการ ตาม
โมดูลที่ได้ดําเนินการไว้ตามสาระสําคัญของแต่ละโมดูล พร้อมทั้งมีการประเมินผลการฝึกอบรม
การบริหารงานวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา 
        ๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการหลังจากฝึกอบรมแล้ว และได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน 
       ๒.๔ ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้เวลาศึกษาสาระสําคญัในแตล่ะโมดลูไม่น้อย
กว่า ๑๐ -๑๒ ช่ัวโมง และศึกษากจิกรรมท้ายหน่วยเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจ  
       ๒.๕ เสนอให้สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ นําหลักสูตร
ฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนําไปพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือตอนล่างต่อไป 
        ๒.๖ เสนอให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นํา
หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการสาํหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนําไป
เป็นแนวทาง     ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
    ๓. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

    ๓.๑ ควรศึกษาความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้จริง 
       ๓.๒ ควรจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
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สถานศึกษา ในด้านสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี  ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน เช่น 
กิจกรรมลูกเสือ ชุมนุม กีฬาและนันทนาการ เป็นต้น เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้สมบูรณ์และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       ๓.๓ หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์นี้สามารถนําไปจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการด้านการสร้าง
และผลิตสื่อ หรืออาจเป็นต้นแบบสําหรับพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานสินทรัพย์และการเงินต่อไป 
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ชัยยงค์ พรหมวงศ์.  การพัฒนาชุดฝึกอบรม. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์,๒๕๓๘ 
ดิเรกวรรณเศียร. .การพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 สาหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๔๕ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์- 
   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.ประมวลสารชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรม. 
                   กรุงเทพมหานคร : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
   ๒๕๓๗ 
รุ่ง  แก้วแดง,การประกันคุณภาพการศึกษา:ทุกคนท าได้ไม่ยาก. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ :  
                วัฒนาพานิช.๒๕๔๔. 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒. แผนปฏิบัติ ราชการการศึกษา  
 จังหวัดนครสวรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  เอกสาร สพป.  
    นครสวรรค์ เขต ๒ลําดับที่ ๕/๒๕๕๓. 
อุทัย  บุญประเสริฐ (๒๕๔๖). หลักการบริหารแบบฐานโรงเรียน. กรุงเทพฯ : พระรามสี่การพิมพ์. 
เอกชัย กี่สุขพันธ์. (๒๕๔๕). ภารกิจผู้บริหารการศึกษา. (เอกสารคําสอน). ม.ป.ท.  
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รอบรู้อาเซียน (ASEAN) 
 
 

ญาสุมน พรหมพิทยาจารย์๔ 

 

บทน า 
 อาเซียน (ASEAN) มาจากคําว่า "Association of Southeast Asian Nations" แปล 
เป็นไทยว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศใช้คํานี้ 
ราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติคําว่า สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สุดแท้แต่ใครจะ 
เลือกใช้ แต่ในบทความฉบับนี้ จะขอใช้คําว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ข้อสังเกตคําว่า ASEAN จะต้องเชียนด้วยตัวอักษรตัวใหญ่เสมอ สําหรับ ASEAN กับ Asian จะ
ออก เสียงคล้ายกัน แต่ความหมายต่างกัน Asian หมายถึง ชนชาติในทวีปเอเชียทั้งหมด ส่วน 
ASEAN หมายถึง ชาติในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๑๐ ประเทศ 

 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญา 
กรุงเทพฯ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ ณ ขณะนั้นเป็นการรวมตัว
กัน ของประเทศ ๕ ประเทศ เป็นผู้ก่อตั้ง ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 
ผู้แทน ของแต่ละประเทศมีดังน้ี 

๑. นายอาดัม มาสิก (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย) 
๒. ตุน อับดุล ราซัก บิน อุเซน (รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาแห่งชาติของมาเลเซีย) 
๓. นายซิโซ รามอส (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์) 
๔. นายเอส ราชารัตนม (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์) 
๕. พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
ไทย) 

   จากข้อมูลดังกล่าว อาจสรุปได้ว่า อาเซียน (ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) ในตอนแรกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อ
รักษา และปูองกันให้ภูมิภาคนี้มีความมั่นคงทางด้านการเมืองการปกครอง แต่ต่อมาสภาพกระแส
โลกใน ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ก็เริ่มหันมาร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักเพื่อความอยู่รอด 
และ คํานึงถึงชีวติของประเทศในภูมิภาคนี้ แม้ว่าในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ เริ่มใช้เขตการค้าเสรี
อาเซียนในทางด้านเศรษฐกิจแล้ว โดยใช้สินค้าบางรายการ เช่น สินค้าเกษตร แต่พอปี ๒๕๕๘ ทุก
ประเทศก็ จะเปิดประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว คือ "อาเซียนเป็นตลาดหนึ่งเดียว หนึ่งประชาคม" 
(ASEAN'ร one - market, one - community) 

                                           
  

๔
 รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 
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   ในยุคแรกนั้น อาเซียน (ASEAN) ก่อตั้งข้ึนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภูมิภาค แต่ต่อมา 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคให้เป็นปีกแผ่น เพราะว่าประเทศรอบช้างมีการปกครอง 
ระบอบคอมมิวนิสต์ เช่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จึงได้รวมตัวกันตั้งกลุ่มอาเซียน เพื่อมิให้
ระบอบ คอมมิวนิสต์แทรกซีมเช้ามาในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต์ได้ จึงเป็น
สาเหตุหลักท่ีมา ของการจัดตั้งกลุ่มอาเซียน 

 ต่อมาเมื่อระบอบคอมมิวนิสต์ล่มสลาย ประเทศต่างๆ ก็เริ่มสนใจที่จะสมัครเช้าเป็น 
สมาชิกอาเซียน ดังนี ้

- บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิกเมื่อวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๒๗) 
- เวียดนาม (เป็นสมาชิกเมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘) 
- ลาวและพม่า (เป็นสมาชิกเมื่อวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐) 
- กัมพูชา (เป็นสมาชิกเมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒) 

 จากการรับกัมพูชาเช้ามาเป็นสมาชิกอาเซียน ทําให้มีสมาชิกครบ ๑๐ ประเทศ ใน 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ละประเทศมีชื่อประเทศเป็นทางการ คือ 

๑. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) เมืองหลวง คือ บันดาร์เสรีเบกา
วัน (Bandar Seri Begawan) 
        ๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) เมืองหลวง คือ 
พนมเปญ (Phnom Penh) 
        ๓. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) เมืองหลวง คือ 
จาการ์ตา (Jakarta) 

๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People's 
Democratic Republic) เมืองหลวง คือ เวียงจันทร์ (Vientiane) 

๕. มาเลเซีย (Malaysia) เมืองหลวง คือ กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) 
๖. สหภาพพม่า (Union of Myanmar) เมืองหลวง คือ เนปิดอว์ (Nay Pyi 

Taw) 
                ๗. สาธารณรัฐพิเสิปปินส์ (Republic of the Philippines) เมืองหลวงคือ 
มะนิลา (Manila) 
        ๘. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) เมืองหลวง คือ สิงคโปร์ 
(Singapore) 
         ๙. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) เมืองหลวง คือ 
กรุงเทพมหานคร (Bangkok) 

๑๐. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) 
เมืองหลวง คือ ฮานอย (Hanoi) 

 สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพ้ืนท่ีสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาว 
และสี,นาเงิน รวงข้าว ๑๐ ต้นมัดเป็นหนึ่งเดียว หมายถึง ประเทศ ๑๐ ประเทศ สีเหลือง หมายถึง 
ความเจริญรุ่งเรือง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้า สีขาว หมายถึง 
ความบริสุทธ๋ึ และสีนํ้าเงิน หมายถึงสันติภาพและความมั่นคง 
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   การดําเนินนโยบายของอาเซียน เป็นผลจากการประชุมหารือท้ังในระดบัหัวหน้ารฐับาล 
ระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน การประชุมสุดยอด (ASEAN Summit) คือ การ
ประชุม ของผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นการประชุมระดับสูงสุดเพื่อกําหนดแนวนโยบายใน
ภาพรวม และ เป็นโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะได้ร่วมกันประกาศเปูาหมาย และแผนงานของ
อาเซียนในระยะยาวโดย จัดทําเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนปฏิบัติการ  (Action Plan) 
แถลงการณ์ร่วม (Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ข้อตกลง (Convention) 

   ในยุคแรกนั้นอาเซียนได้ประชุมเรื่องการเมืองและความมั่นคงเป็นส่วนใหญ่มีการจัดทํา 
ปฏิญญากําหนดให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพเสรีภาพ และความเป็น
กลาง (Zone of Peace Freedom and Neutrality - ZOPFAN) ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๑๔ มีการ
จัดทํา สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity 
and Cooperation - TAC) ส่วนในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ อาเซียนจัดทําสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธ
นิวเคลียร์ใน ภูมิภาคนี้ (Treaty of the Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone - 
SEANWFZ) และ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ อาเซียนได้มีการริเริ่มการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเมือง และ ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF) โดย
ไทยเป็นเจ้าภาพจัด ประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรก 

  ในด้านเศรษฐกิจ อาเซียนได้ลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 
Area - AFTA) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันเป็นการช่วยส่งเสริมการค้า
ภายใน อาเซียนให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิตสินค้าและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 
อีกทั้งได้ ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อให้การรวมตัวทางเศรษฐกิจสมบูรณ์แบบ
และมีทิศทางที่ ชัดเจน โดยจัดตั้งเขตลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area) 

   ด้านสังคมและวัฒนธรรม อาเซียนได้ร่วมมือกันในหลายๆ ด้าน เพื่อให้ประชาชนมี 
สภาพความเป็นอยู่ท่ีดี และมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

   ผู้นําอาเซียนได้ลงนามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ ๒ (Declaration 
of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Communication) ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) โดยสนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมือ 
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อย่างรอบด้าน ในด้านการเมือง ให้จัดตั้ง"ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN 
Political Security Communication)" 

   ด้านเศรษฐกิจ ให้จัดตั้ง "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic 
Communication)" และด้านสังคมวัฒนธรรม ให้จัดตั้ง "ประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio - Cultural Communication)" แต่ต่อมาผู้นําอาเซียนได้เห็นพ้องต้องกันว่าให้
เร่งรัดการเป็น ประชาคมอาเซียนให้เร็วข้ึนกว่าเดิมอีก ๕ ปี คือ เป็นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์
ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

    ๑.ความหมายและความส าคัญ 

   "ประชาคมอาเซียน" เป็นเปูาหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 
เพื่อ เพิ่มอํานาจต่อรองและชีดความสามารถในการแช่งขันในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน 
รวมถึง ความสามารถในการรับมือกับปิญหาใหม่ๆ ระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค เช่น ภาวะ
โลกร้อน การก่อการร้าย หรืออาจกล่าวได้ว่าการเป็นประชาคมอาเซียนคือการทําให้ประเทศ
สมาชิกรวมเป็น "ครอบครัวเดียวกัน" มืความแข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานท่ีดี สมาชิกในครอบครัวมี
สภาพความเป็นอยู่ ท่ีดี ปลอดภัย และสามารถทํามาค้าขายได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น 

   แรงผลักดันสําคัญที่ทําให้ผู้น่าประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงจัดตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่ง 
ถือเป็นการปรับปรุงและวางรากฐานการพัฒนาของอาเซียนครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากสภาพแวดลอ้ม 
ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และลังคม ทําให้อาเซียนต้องเผชิญ
กับ ความท้าทายใหม่ๆ เช่น โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปืญหา
สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากความสามารถในการแช่งขันทางเศรษฐกิจ
กับประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดีย เพราะประเทศเหล่านี้มือัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างก้าว กระโดด 

   ประชาคมอาเซียนถือกําเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จาก 
การที่ผู้น่าประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือที่เรียกว่า 
"ข้อตกลง บาหลี ๒" เห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียนภายใน พ.ศ.๒๕๖๓ แต่ต่อมาได้ตกลงร่น
ระยะเวลา จัดตั้งให้แล้วเสร็จ ในพ.ศ.๒๕๕๘ ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ๓ ประชาคมย่อยซึ่ง
เปรียบเสมือน สามเสาหลัก ที่มืความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ได้แก่ 

    ๑. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political -
Security Community) อาเซียนมุ่งล่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคงเพื่อ
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เสริมสร้างและ ธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข และ สามารถแก้ไขปูญหา และความขัดแย้งโดยสันติวิธี ทั้งนี้เพื่อรองรับการ
เป็นประชาคมการเมืองและ ความมั่นคงอาเซียน อาเซียนได้จัดทําแผนงานการจัดตั้งประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community Blueprint) โดย
เน้นใน ๓ ประการ คือ 

     ๑.๑ การมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน ครอบคลุมถึงกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะร่วมกัน ทํา เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ที่
แตกต่างของประเทศสมาชิก ล่งเสริมพัฒนาการทางการเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เช่น 
หลักประชาธิปไตย การส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมืส่วนร่วมของภาค
ประชาลังคม การต่อต้านการทุจริต การ ส่งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เป็นต้น 

     ๑.๒ ส่งเสริมความสงบสุข และรับผิดชอบร่วมกันในการรักษา
ความมั่นคงสําหรับ ประชาชน ที่ครอบคลุมในทุกด้าน รวมทั้งร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงใน
รูปแบบเดิม ซึ่งหมายถึง มาตรการสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ และการระงับข้อพิพาทโดยสันติ เพื่อ
ปูองกันสงคราม และให้ ประเทศสมาชิกอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขและไม่มืความหวาดระแวง 
นอกจากนี้ยังขยายความร่วมมือเพื่อ ต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อการ
ร้าย อาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ เช่น ยา เสพติด การค้ามนุษย์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
เพื่อปูองกันและจัดการภัยพิบัติและภัย ธรรมชาติ 

     ๑.๓ การมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก กําหนด
กิจกรรมเพื่อเสริมสรา้ง บทบาทของอาเซียนในความร่วมมือระดับภูมิภาค เช่น กรอบ ASEAN + ๓ 
คือ จีน ญี่ปุน สาธารณรัฐ เกาหลี และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธ์
ที่เข้มแข็งกับมิตรประเทศ และ องค์การระหว่างประเทศ เช่นสหประชาชาติ 

    ๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 
อาเซียนจะ รวมตัวเป็นประชานิคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมืเปูาหมายให้
อาเซียนมืตลาดและ ฐานการผลิตเดียวกันและมืการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน เงินทุน 
และแรงงานมืแมืออย่าง เสรี อาเซียนได้จัดทําแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(ASEAN Economic Community Blueprint) ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการการดําเนินงานในด้าน
เศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ๔ ด้าน คือ 

     ๒.๑ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยมืการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการการ ลงทุน แรงงาน และเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
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สาขาสําคัญของอาเซียน ให้เป็นรูปธรรม โดยได้กําหนดเวลาที่จะค่อยๆ ลด หรือยกเลิกอุปสรรค
ระหว่างกันเป็นระยะๆ ทั้งนี้ กําหนดให้ลดภาษีสินค้าให้เป็นศูนย์ และลดหรือเลิกมาตรการที่มิใช่
ภาษีภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดย เปิดตลาดภาคบริการทั้งหมดภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเปิดเสรื
การลงทุนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

     ๒.๒ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน โดยให้ ความสําคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
เช่น นโยบายการ แช่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปิญญา  พาณิชย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี และ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงินการขนส่ง เทคโนโลยี
สารสนเทศและพลังงาน) 

     ๒.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ให้มืการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) และการส่งเสริมขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆ เช่นข้อ
ริเริ่มเพื่อการรวมตัว ของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration - IAI) เป็นต้น เพื่อลด
ช่องว่างการพัฒนาทาง เศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก 

     ๒.๔ การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสาน
นโยบายเศรษฐกิจ อาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนมืท่าทีร่วมกันอย่างขัดเจน 
เช่น การจัดทําเขต การค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายในด้านการ ผลิต/จําหน่ายภายในภูมิภาคให้เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลก 

   ผู้นําอาเซียนเห็นชอบให้เร่งรัดการรวมกลุ่มสินค้าและบริการสําคัญ ๑๑ สาขา เพื่อ เป็น
การนําร่อง ได้แก่ สินค้าเกษตร สินค้าประมง ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ ยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (E-ASEAN) การบริการด้านสุขภาพ ท่องเที่ยว และการ
ขนส่ง ทางอากาศ ซึ่งอาเซียนได้ดําเนินการ ดังน้ี 

     ๑) กําหนดให้ประเทศสมาชิกรับผิดชอบในการจัดทําแผน
ดําเนินการในแต่ละสาขา ได้แก่ 

     ไทย : ท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน)  

     พม่า : สินค้าเกษตรและสินค้าประมง  

     อินโดนีเซีย : ยานยนต์และผลิตภัณฑไม้  

      มาเลเซีย : ยางและสิ่งทอ ฟิลิปปินส์ : อิเล็กทรอนิกส์ 
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     สิงคโปร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการด้านสุขภาพ  

     ๒) จัดทํากรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่มสินค้าและบริการ 
๑๑ สาขา (Framework Agreement for the Integration of the Priority Sectors) และพิธี
การสําหรับแต่ ละสาขา (ASEAN Setoral Integration Protocol) รวม ๑๑ ฉบับ เพื่อกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับ มาตรการร่วมที่จะใช้ในการรวมกลุ่มสินค้าและบริการสําคัญทุกสาขา โดยมี
มาตรการสําคัญ คือ การ เปิดเสรีการค้า ด้านสินค้า การบริการ การลงทุน การอํานวยความ
สะดวกด้านการค้า และการลงทุน การส่งเสริมการค้าและการลงทุน และความร่วมมือในด้านอื่นๆ 

     ๓) กําหนดให้ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นเปูาหมายการรวมตัวของสินค้าและ
บริการ ๑๑ สาขาดังกล่าว โดยให้มืการผ่อนปรนสําหรับกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม 

    ๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural 
Community) อาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกัน เพื่อทําให้ประชาชนมืการอยู่ดีกินดี 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิงแวดล้อมที่ดีและมืความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียว โดยมืความร่วมมือ 
เฉพาะด้าน (Functional Cooperation) ภายใต้สังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลายด้าน 
ได้แก่  เยาวชน การศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สาธารณ สุข 
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สตรี แรงงาน การขจัดความยากจน สวัสดิการสังคมและ
การพัฒนาวัฒนธรรม และสารนิเทศ กิจการพลเรือน การตรวจคนเข้าเมืองและกงสุล ยาเสพติด 
และการจัดการกับภัยพิบัติ สิทธิมนุษยชน โดยมีคณะทํางานอาเซียนรับผิดชอบการดําเนินความ
ร่วมมือในแต่ละด้าน 

 อาเซียนได้ตั้งเปูาเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย 
มุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมเอื้ออาทรและแบ่งปืน บ่ระชากรอาเซียน
มี สภาพความเป็นอยู่ท่ีดี และมีการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบ่ระชาชน ล่ง
เสริม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งล่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) 
เพื่อ รองรับการเป็นบ่ระชาคมลังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อาเซียนได้จัดทําแผนงานการจัดตั้งบ่
ระชาคม อาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community Blueprint) ซึ่งประกอบด้วยความ
ร่วมมือใน ๖ ด้าน ได้แก ่

     ๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development) 

   ๒) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) 

   ๓) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) 
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   ๔) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) 

   ๕) การสร้างรัตลักษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity) 

   ๖) การลดช่องว่างทางการพัฒนา(Narrowing the Development Gap) 

   โดยมีกลไกการดําเนินงาน ได้แก่ การประชุมรายสาขาระดับอาวุโส (Senior Offi cials 
Meeting) และระดับรัฐมนตรี (Ministerial Meeting) และคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและ 
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community Council) 

 ผลลัพธ์ประการสําคัญที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งประชาคมสังคม และวัฒนธรรม
อาเซียน ก็คือ การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมืกลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุมและมื
ประสิทธิภาพในการ แก่ไขปิญหาและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านสังคมและวัฒนธรรมเพื่อทําให้
ประชาชนของประเทศ สมาชิกอาเซียนมืความกินดีอยู่ดี และมืฐานะทางสังคมที่ทัดเทียมกันมาก
ยิ่งข้ึน 

 หน่วยงานที่ทําหน้าที่ประสานงานและติดตามผลการดํา เนินงานของอาเซียน 
ประกอบด้วย สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิก โดยมืเลขาธิการอาเซียน  
(Secretary - General of ASEAN) เป็นหัวหน้าสํานักงานดํารงตําแหน่งคราวละ ๕ ปี โดยผู้ดํารง
ตําแหน่งปิจจุบัน คือ นาย เล ลุง มินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเข้ารับตําแหน่งเมื่อ
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ และ สํานักงานอาเซียนแห่งชาติ (ASEAN National Secretariat) เป็น
หน่วยงานระดับกรมในกระทรวง การต่างประเทศ ของประเทศสมาชิกอาเซียน มืหน้าที่ประสาน
กิจกรรมอาเซียนในประเทศน้ันๆ และ ติดตามผลการดําเนินงาน สําหรับประเทศไทยหน่วยงานที่
รับผิดชอบ คือ กรมอาเซียนกระทรวงการ ต่างประเทศ และคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจํา
อาเซียน (Committee of Permanent Representatives) 

 จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่า อาเซียน (ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) ในตอนแรกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อ
รักษา และปูองกันให้ภูมิภาคนี้มืความมั่นคงทางด้านการเมือง การปกครอง แต่ต่อมาสภาพกระแส
โลกใน ปูจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ก็เริ่มหันมาร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักเพื่อความอยู่รอด 
และ คํานึงถึงชีวิตของประเทศในภูมิภาคนี้ แม้ว่าในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ เริ่มใช้เขตการค้าเสรี
อาเซียน ในทางด้านเศรษฐกิจแล้ว โดยใช้สินค้าบางรายการ เช่น สินค้าเกษตร แต่พอปี ๒๕๕๘ ทุก
ประเทศก็ จะเปิดประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว คือ "อาเซียนเป็นตลาดหนึ่งเดียว หนึ่งประชาคม"  
(ASEAN'ร one -market, one - community) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A5_%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง 

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย 
THE  DEVELOPMENT  MODEL  OF  SUPERVISION   BY   USING EMPOWERMENT  TECHNIQU  TO  
ENCHANCE  SCIENCE PERFORMANCE     EXPERIENCES  LEARNING   OF  PRESCHOOL  TEACHERS 

ยมนพร    เอกปัชชา๕ 
 
 

บทคัดย่อ 
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย   เพื่อสร้างรูปแบบการนิ เทศแบบเสริมพลัง
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัยและศึกษาผล
การใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย ดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา 3 ขั้นตอน ดังนี้   
   ขั้นตอนท่ี 1   ศึกษาความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยใช้แบบประเมินความต้องการในการเสริมสร้างการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูปฐมวัย โรงเรียนดีประจําตําบล  จํานวน 140คน  
  ขั้นตอนที่ 2  สร้างรูปแบบและตรวจสอบรูปแบบโดยการประชุมสัมมนาอิง
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน  
   ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู
ปฐมวัย  จํานวน8คนและผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 3  คนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ย ( X )และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D.). 
   ผลการวิจัยพบว่า 
  1.  ครูปฐมวัย  มีความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านความรู้  และทักษะ อยู่ในระดับมาก 
  2.  รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นโครงสร้างแสดง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและขั้นตอนการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย ได้แก่ หลักการของรูปแบบวัตถุประสงค์
เนื้อหาการนิเทศ  กระบวนการนิเทศ   วิธีการนิเทศ  ระยะเวลาการนิเทศ   ผลการประเมิน
คุณภาพรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย   โดยการประชุมสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ พบว่า รูปแบบการนิเทศแบบ

                                           
   ๕  นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้     
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2557โทรฯ 08-6589-4134, E-mail : Ekpatcha_2504@hotmail.com 
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เสริมพลังเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัยที่
พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องมีความเหมาะสม มีความเป็นได้  และมีความเป็นประโยชน์ในระดับมาก                                                                        
  3.  ครูปฐมวัยมีระดับความรู้  และเจตคติต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์หลังได้รับการนิเทศแบบเสริมพลังสูงกว่าก่อนได้รับการนิเทศแบบเสริมพลังอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระดับทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังได้รับ
การนิเทศแบบเสริมพลังอยู่ในระดับดีมาก  ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการ
นิเทศแบบเสริมพลังเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับ
มาก 
ค าส าคัญ:  รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง,สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
              วิทยาศาสตร์ 

 
ABSTRACT 

   The objectives of this research is to study the empowerment technique to 
enhance science performance experiences learning of preschool teachers to develop 
the model of supervision of the empowerment technique , and to study  the result of 
using empowerment technique to enhance science performance experiences learning of 
preschool teachers. The study has been conducted based on the 3 steps of research 
and development process as follows: 
   1st step: study the requirement of empowerment technique to science 
enhance performance experiences learning by using the requirement assessment form. 
The sampling groups are 140 preschool teachers in good schools of each sub-district.  
   2nd step: form and check a model of the technique by holding a seminar 
referring 10 experts.  
   3rdstep : study the result of using the technique of enhancing 
performance experiences science learning of preschool teacher. The sampling groups are 
8 preschool teachers and 3 school executives. The  data  was  analyzed  by  applying  a  
statistical  package  to  find  mean  ( X )and  standard  deviation  (S.D.). 
   The  results were  indicated  below. 
 1. Preschool teachers require the empowerment technique to enhance 
science performance experiences learning on knowledge and skills modules in high 
level.  
 2. The form of empowerment technique to enhance science performance 
experiences learning of preschool teachers that researchers have developed to 
structurally show the compositions and steps of the empowerment technique to 
enhance science performance experiences learning of preschool teachers which are; the 
empowerment objectives, the empowerment process, the empowerment approach and 
the time. On the assessment result of the empowerment technique’s quality to 
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enhance the science performance experiences learning of preschool teachers, with the 
seminar alluding the experts, it is found that the empowerment technique to enhance 
science performance experiences learning of preschool teachers which has developed is 
correct, proper, practical and beneficial in high level. 
 3. Preschool teachers gained knowledge and good attitude towards the 
science performance experiences learning after getting the empowerment technique in 
higher level than before getting the technique with statistically significance at .01. Their 
skill level of science experience learning after the empowerment technique use is in 
very good and good level. The executives and preschool teachers have satisfactory level 
on the technique of empowerment to enhance science experience learning in high 
level.  
Key words : Empowerment technique, Science performance experience learning.  
 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทาน
พระราชดําริให้คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย นํา “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย” ไปพิจารณาริเริ่มดําเนินการนําร่องในประเทศไทยโดยมุ่งพัฒนาทักษะความ
สนใจใฝุรู้และทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ในเด็กไทยตั้งแต่วัยอนุบาล ซึ่งประสบการณ์และ
กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดของเด็กตั้งแต่เกิด ล้วนมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็ก (สสวท : 2553 )  
สําหรับประเทศไทยจากผลการประเมินของ PISA พบว่าความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของ
เด็กไทยยังต่ํากว่าเกณฑ์เฉลี่ยและยังขาดนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา 
สสวท. ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย จากการติดตาม เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลทั่ว
ประเทศทั้ง 5 ภูมิภาคของ สสวท.พบว่า ครูปฐมวัยขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในด้าน
เนื้อหา  ด้านวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย( ชุติมา เตมียสถิต. 2553) ซึ่งสอดคล้องกับ  
วรนาท  รักสกุลไทย นักการศึกษาปฐมวัย สมาคมอนุบาลศึกษา กล่าวว่า วิทยาศาสตร์มี
ความสําคัญจะสอนอย่างไรสําหรับเด็กปฐมวัย สิ่งท่ีสําคัญที่สุดคือ ครูต้องแม่นยําในพัฒนาการของ
เด็ก   
 ผู้วิจัยให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์จะทําใหค้รูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบบูรณา
การใน 6 กิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  จึงมีแนวคิดที่จะ
เสริมสร้างสมรรถนะดังกล่าวโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังในครั้งนี้รูปแบบฯใช้ แนวคิด  
ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  หลักการเกี่ยวกับการเสริมพลัง  หลักการโค้ช
ทางปัญญา  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีการเรียนรู้ของวัยผู้ใหญ่   หลักการเกี่ยวกับสมรรถนะ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัยและกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย  
เป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง  จากการศึกษาวิเคราะห์
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สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะครูตามแนวคิดของ 
ธัญพร  ช่ืนกลิ่น (2553)  ที่กล่าวว่า  การพัฒนาสมรรถนะที่เกิดจากความต้องการของตนเอง จะ
ทําให้เปูาหมายขององค์กรบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนด และสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ซึ่ง
การเรียนการสอนต้องยึดหลักให้ตอบสนองต่อธรรมชาติของผู้ใหญ่นั่นคือต้องรู้หลักการศึกษา
ผู้ใหญ่ ซึง่ Knowles (2008) กล่าวว่าประสบการณ์ของผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะมากมีประสบการณ์อย่าง
กว้างขวางที่จะเป็นแหล่งทรัพยากรอันมีค่าของการเรียนรู้ขณะเดียวกันความพร้อมท่ีจะเรียนผู้ใหญ่
มีความพร้อมที่จะเรียนเมื่อรู้สึกว่าสิ่งนั้น “จําเป็น” ต่อบทบาทและสถานภาพทางสังคมของตน 
และ แนวทางการเรียนรู้ผู้ใหญ่จะยึดปัญหาเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ มุ่งนําความรู้ไปใช้ทันที 
และการมีส่วนร่วมจึงทําให้เกิดผลดีซึ่ง Blasé & Blasé. ( 1994 ) กล่าวว่า  การเสริมพลังในบริบท
ของครู ต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร และสถานศึกษา โดยการสร้างบรรยากาศการมี
ส่วนร่วมในการทํางานด้วยความสมัครใจ ส่งเสริมคุณธรรม น้ําใจ และความเสียสละของทีมงาน 
กําหนดวิธีการของการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการสนับสนุนให้ครูกล้าเผชิญ
กับงานที่ท้าทายความสามารถการเสริมพลังเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการนิเทศซึ่งสอดคล้องกับ  
Briggs  and  Justman (1952)  กล่าวว่า  การนิเทศการศึกษา  คือ การร่วมมือกันกระตุ้น
ส่งเสริม และให้คําแนะนําแก่ครูเพื่อให้ครูมีความเจริญก้าวหน้าอย่างเพียงพอต่อการสร้างความ
เจริญให้นักเรียนสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างฉลาด ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าการพัฒนารูปแบบ
การนิเทศแบบเสริมพลัง ทําให้ครูปฐมวัยมีสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
             1. เพื่อศึกษาความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย 
             2. เพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย 
             3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย  
 
ขอบเขตการวิจัย 
      ขอบเขตด้านเนื้อหาได้แก่  สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู
ปฐมวัยในด้านความรู้  ทักษะและเจตคติองค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย ประกอบด้วย  
หลักการของรูปแบบ  วัตถุประสงค์   เนื้อหาการนิเทศ   กระบวนการนิเทศ วิธีการนิเทศและ
ระยะเวลาการนิเทศ 
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  ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
  1.ประชากรของ ครูปฐมวัย โรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2  จํานวน 35  แห่ง  รวมทั้งสิ้น  140  คน  
  2.กลุ่มตัวอย่างของ ครูปฐมวัย โรงเรียนดีประจําตําบล ใช้วิธีการแบบเจาะจง
เลือก  (Purposive  or  Judgmental  Sampling) จํานวน 8 คนโดยการกําหนดคุณสมบัติ 2 
ประการคือประการแรกเป็นโรงเรียนดีประจําตําบลที่ผู้บริหารมีนโยบายจัดการเรียนการสอน ตาม
แนวทางปฎิรูปการเรียนรู้และมีการพัฒนาครูมาแล้วในระดับหนึ่ง จํานวน  3  แห่ง มีขนาด
แตกต่างกัน 3 ขนาด คือ ใหญ่  กลาง  เล็ก และประการหลัง ผู้บริหารโรงเรียนมีความต้องการ
พัฒนาครูและครูผู้สอนปฐมวัยมีความต้องการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ยินดีและเต็มใจเข้าร่วมโครงการวิจัยด้วยตนเอง  
  3. ผู้ เ ช่ียวชาญทางด้านการนิเทศการศึกษาและการศึกษาระดับปฐมวัยซึ่ง
คัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 10 คน 
  4. ผู้นิเทศจํานวน 2 คน ( ผูบ้ริหาร) 
 
  ขอบเขตด้านตัวแปร 
   1.ตัวแปรทั่วไปประกอบด้วย 
       1.1 ความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย ประกอบด้วย 2 ตัวแปรย่อยคือ ตัวแปรความต้องการด้าน
ความรู้และตัวแปรความต้องการด้านทักษะ 
       1.2 ระดับคุณภาพของรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง ประกอบด้วย 4 
ตัวแปรย่อยคือ ระดับความถูกต้อง  ระดับความเหมาะสม  ระดับความเป็นได้และระดับเป็น
ประโยชน์ 
   2. ตัวแปรจากการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง ประกอบด้วย 
    2.1 ตัวแปรอิสระ การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อ
เสริมสร้าง  สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย 
    2.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 4 ตัวแปรย่อยคือ ตัวแปรด้านความรู้  
ตัวแปรด้านทักษะ  ตัวแปรด้านเจตคติ  ตัวแปรด้านระดับความพึงพอใจของครูปฐมวัยและตัวแปร
ด้านความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนจากการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง 
 
         ขอบเขตด้านพ้ืนที่และระยะเวลาที่ท าการวิจัย 
   โรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 3  แห่ง คือ โรงเรียนวัดหนองตางู  โรงเรียน
บ้านง้ิวแบ้และโรงเรียนวัดหนองกรด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต 2  เป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง  ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้บริหารและครูปฐมวัยมีความสมัครใจเข้าร่วมการทดลองใช้รูปแบบฯ ซึ่งกําหนดให้ครูปฐมวัยใน
โรงเรียนดีประจําตําบลทั้ง 3 แห่ง ทุกคนเป็นกลุ่มตัวอย่างระยะเวลาที่ทําการวิจัยคือ มกราคม – 
มีนาคมพ.ศ.2557 
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กรอบความคิดในการวิจัย 
 แนวคิด  ทฤษฎี ที่เป็นพื้นฐานในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย    แนวคิดการ
นิเทศแบบพัฒนาการ(Glickman.2010 )  หลักการเกี่ยวกับการเสริมพลัง ( Blase and 
Blasé.1994)หลักการโค้ชทางปัญญา  (Costa and Garmston.2002)  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
(Kurt  Lewin. 1951) ทฤษฎีการเรียนรู้ของวัยผู้ใหญ่ ( Houle. 1961 )  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
สรรค์สร้างนิยมหรือคอนสตรัคติวิสม์( Scbunk. 2008  )เพื่อกําหนดหลักการและกระบวนการของ
รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง สําหรับขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดการ
ประเมินแบบอิงผู้เช่ียวชาญตามแนวคิดของ Eisner (1976) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ
เกี่ยวกับสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย(Spencer  and  Spencer.1993 
)การเรียนรู้แบบร่วมมือ ( ธัญพร ช่ืนกลิ่น.2553) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546และ
กรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย (สสวท.2553)เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้รับการ
นิเทศให้มีความรู้  ทักษะและเจตคติต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
  1. แบบสอบถามเพื่อประเมินความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย   เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 
15  ข้อ  มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแต่ละข้อคําถามมีค่า ระหว่าง 0.60 – 1.00  และมีค่าความ
เชื่อมั่นโดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาชเท่ากับ 0.910และได้ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามในแต่ละด้านระหว่าง0.897 – 0.916 
  2. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ปฐมวัย ก่อนและหลังได้รับการนิเทศแบบเสริมพลัง เป็นแบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก 
จํานวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.58 – 0.96 และค่าอํานาจจําแนกเท่ากับ 0.04 – 0.54 
และค่าความเช่ือมั่นโดยวิเคราะห์โดยใช้สูตรของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR –20 )  ได้ค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.848  
  3.  แบบประเมินทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ลักษณะเป็น
มาตรประมาณค่า  5  ระดับ จํานวน 2องค์ประกอบ  10  ตัวบ่งช้ี 42 รายการประเมิน ค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแต่ละข้อคําถามมีค่าระหว่าง 0.60–1.00  และค่าความเชื่อมั่นโดยวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาชเท่ากับ  0.883และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในแต่ละ
ดา้นระหว่าง0.875 – 0.888 
      4.  แบบประเมินเจตคติต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มี
ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า5  ระดับ จํานวน 12 ข้อค่าดัชนีความสอดคล้องของแต่ละข้อคําถาม
มีระหว่าง  0. 80–1.00  และค่าความเชื่อมั่นโดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาชได้
เท่ากับ0.823 และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในแต่ละด้านระหว่าง 0.795 – 0.839 
       5.  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศแบบเสริมพลัง  มีลักษณะเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า5 ระดับ จํานวน 10 ข้อ  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแต่ละข้อคําถามมีค่า
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ระหว่าง  0.80–1.00  และหาค่าความเช่ือมั่นโดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาชได้
เท่ากับ 0.819และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในแต่ละด้านระหว่าง 0.790 – 0.828 
  6. แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง มีลักษณะเป็นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 15 ข้อ  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแต่ละข้อคําถามมีค่าระหว่าง
0.60–1.00  และหาค่าความเช่ือมั่นโดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาชได้เท่ากับ 
0.865 และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในแต่ละด้านระหว่าง 0.842 – 0.885 
 
วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น  3  ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยคือ 
  ขั้นตอนที่ 1 : การศึกษาความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์       การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย 
  ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัยกับครูปฐมวัย จํานวน 140  คน  จากโรงเรียน 
35  แห่ง ท่ีสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 วิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ผู้วิจัยดําเนินการยกร่างรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ วิธีการเกี่ยวกับหลักการนิเทศแบบพัฒนาการ(Glickman.2010 )  หลักการเกี่ยวกับการ
เสริมพลัง( Blase and Blasé.1994) หลักการโค้ชทางปัญญา  (Costa and Garmston.2002 )  
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง(Kurt  Lewin. 1951) ทฤษฎีการเรียนรู้ของวัยผู้ใหญ่ ( Houle. 1961 )  
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มสรรค์สร้างนิยมหรือคอนสตรัคติวิสม์( Scbunk. 2008  )เพื่อกําหนดหลักการ
และกระบวนการของรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง     สําหรับขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบ
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดการประเมินแบบอิงผู้เช่ียวชาญตามแนวคิดของ Eisner (1976) นอกจากนี้
ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย(Spencer  
and  Spencer.1993 ) )การเรียนรู้แบบร่วมมือ ( ธัญพร ช่ืนกลิ่น.2553) หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2546และกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย (สสวท.2553)เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้รับการนิเทศให้มีความรู้  ทักษะและเจตคติ เมื่อสิ้นสุดการประชุมเพื่อ
วิพากษ์ ปรับปรุงรูปแบบที่ยกร่างดังกล่าวตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญทางด้านการนิเทศ
การศึกษาและการศึกษาระดับปฐมวัยจํานวน 10  คน รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังที่ปรับปรุง
แล้วจะถูกวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงด้วยคา่ดรรชนีความสอดคล้อง (IOC )จากผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน และนําไปวิเคราะห์ความเหมาะสมจากแบบสอบถามเพื่อประเมินความ
ถูกต้องความเหมาะสม  ความเป็นได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง
จากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจํานวน 10 คน  ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ขั้นตอนที่ 3 : การศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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  1.ใช้แบบประเมินเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการนิเทศแบบเสริมพลังกับครูปฐมวัย จํานวน 8 
คน จากโรงเรียนดีประจําตําบล กลุ่มตัวอย่าง  3 แห่ง สังกัด สพป.นว. 2  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
ประเมินโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2.ใช้แบบประเมินเพื่อประเมินทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของครูปฐมวัย ก่อนและหลังได้รับการนิเทศแบบเสริมพลังกับครูปฐมวัย จํานวน 8 คน จาก
โรงเรียนดีประจําตําบล กลุ่มตัวอย่าง  3แห่ง สังกัด สพป.นว. 2  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3.ใช้แบบประเมินเพื่อประเมินเจตคติต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการนิเทศแบบเสริมพลังกับครูปฐมวัย จํานวน 8 คน 
จากโรงเรียนดีประจําตําบล กลุ่มตัวอย่าง  3แห่ง สังกัด สพป.นว. 2  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ
ประเมินโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4. ใช้แบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศแบบเสริมพลังหลัง
ได้รับการนิเทศแบบเสริมพลังกับครูปฐมวัย จํานวน 8 คน และประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศ
แบบเสริมพลังหลังใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังของผู้บริหารโรงเรียนจํานวน 3 คน จาก
โรงเรียนดีประจําตําบล กลุ่มตัวอย่าง  3แห่ง สังกัด สพป.นว. 2  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1.  ครูปฐมวัยโรงเรียนดีประจําตําบล   สังกัด สพป.นว. 2  มีความต้องการในการ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ เมื่อแสดงด้วยค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดังนี้  
  1.1  ด้านความรู้ เมื่อวิเคราะห์โดยภาพรวม มีความต้องการที่ระดับมาก( 4.39 
+0.49 )และเมื่อวิเคราะห์ตามรายการประเมินพบว่าระดับความต้องการในการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านความรู้  ทุกรายการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก    
       1.2  ด้านทักษะ เมื่อวิเคราะห์โดยภาพรวมมีความต้องการที่ระดับมาก ( 4.37 + 
0.48 ) 
และเมื่อวิเคราะห์ตามรายการประเมนิพบว่าระดบัความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ด้านทักษะ ทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมาก   
 2.  รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย 
  2.1 โครงสร้างของรูปแบบ ประกอบด้วย หลักการของรูปแบบ  วัตถุประสงค์    
เนื้อหาการนิเทศ    กระบวนการนิเทศ  วิธีการนิเทศและระยะเวลาการนิเทศ    
  2.2 ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบเมื่อประเมินค่าความเที่ยงตรงด้วยค่าดรรชนี
ความสอดคล้องแต่ละข้อคําถามของแบบประเมินดังกล่าวมีค่าตั้งแต่ 0.60 – 1.00 และเมื่อ
ประเมินคุณภาพคุณภาพของรูปแบบโดยจําแนกเป็น ความถูกต้องความเหมาะสมความเปน็ได้และ
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ความเป็นประโยชน์ ด้วยระดับค่าเฉลี่ย พบว่า รูปแบบที่สร้างขึ้นมีความถูกต้องที่ระดับมาก (4. 
25+0.73 ) มีความเหมาะสมที่ระดบัมาก ( 4.49+ 0.64 ) มีความเป็นได้ที่ระดับมาก (4.32 + 0.66 
) มีความเป็นประโยชน์ที่ระดับมาก (4. 33+ 0.67 ) 
 3.  การศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดประสบการณ์การเรียนรูวิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย  มีดังน้ี 
  3.1  ครูปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ก่อนและหลังรับการนิเทศด้วยรูปแบบ
การนิเทศแบบเสริมพลังเท่ากับ 3.35  (+ 0.67 ) และ  4.83  ( + 0.53 )ตามลําดับและเมื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบด้วย Dependent  t - Test  แบบทางเดียว พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้
ก่อนและหลังรับการนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังของครูปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
  3.2  ครูปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยด้านเจตคติก่อนและหลังรับการนิเทศด้วยรูปแบบ
การนิเทศแบบเสริมพลังเท่ากับ3.24(+ 0.59 ) และ  4.33 (+ 0.69 )ตามลําดับและเมื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบด้วย         Dependent  t - test  แบบทางเดียวพบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านความเจต
คติก่อนและหลังรับการนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศแบบเสรมิพลังของครูปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
  3.3  ครูปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะก่อนและหลังรับการนิเทศด้วยรูปแบบ
การนิเทศแบบเสริมพลังเท่ากับ 3.02(+ 0.87 ) และ  4.59( + 0.49 )ตามลําดับและเมื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบด้วย Dependent  t - Test  แบบทางเดียว พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะก่อนและ
หลังรับการนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังของครูปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01   
    3.4ด้านความพึงพอใจของครูปฐมวัย (ผู้รับการนิเทศ ) เมื่อวิเคราะห์โดยภาพรวม 
มีความพึงพอใจที่ระดับมาก( 4.49 + 0.50 )และเมื่อวิเคราะห์ตามรายการประเมินพบว่าระดับ
ความพึงพอใจต่อการรับการนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง ทุกรายการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก   
    3.5  ด้านความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน เมื่อวิเคราะห์โดยภาพรวม มีความ
พึงพอใจที่ระดับมาก( 4.47 + 0.51 )และเมื่อวิเคราะห์ตามรายการประเมินพบว่าระดับความพึง
พอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง ทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมาก  
 
อภิปรายผล  

 1.   ครูปฐมวัย โรงเรียนดีประจําตําบล  สพป.นว.2  มีความต้องการในการ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีค่าเฉลี่ยความต้องการใน
การเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ด้านความรู้  และทักษะ ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะครูผู้สอนปฐมวัยส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในด้าน
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย  ด้านวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย ซึ่งสอดคล้องกับ วร
นาท  รักสกุลไทย นักการศึกษาปฐมวัย สมาคมอนุบาลศึกษา กล่าวว่า วิทยาศาสตร์มีความสําคัญ
จะสอนอย่างไรสําหรับเด็กปฐมวัย สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ครูต้องแม่นยําในพัฒนาการของเด็ก 
เพื่อท่ีจะสามารถจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความสามารถของเด็กและสอดคล้องกับ Kaufman 
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and English  (1992; อ้างถึงใน สุวิมล  ว่องวาณิช.2548 ) กล่าวไว้ว่าความต้องการจําเป็นเป็น
ความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสิ่งที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นหรือต้องการให้เกิดขึ้น 
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ครูปฐมวัย โรงเรียนดีประจําตําบล มีความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชรี   ขันอาสะวะ 
(2544 ) ที่ได้ทําการศึกษาวิจัย เพื่อประเมินความต้องการจําเป็นในการพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผลการวิจัยพบว่า  ครูมีความต้องการจําเป็นที่ควรได้รับการ
พัฒนาด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้และผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมอย่างเร่งด่วน
มากกว่าด้านทัศนคติและความรู้  โดยสิ่งที่ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือครูควรจัดกิจกรรมหรือ
สถานการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  2. รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบ ประกอบด้วย หลักการของรูปแบบ  วัตถุประสงค์  เนื้อหาการนิเทศ  กระบวนการ
นิเทศ  วิธีการนิเทศและระยะเวลาการนิเทศ   
  จากผลการประเมินคณุภาพรูปแบบโดยการประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ และผล
การวิเคราะห์รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย  ซึ่งพบว่า รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นมีความถูกต้อง  มีความเหมาะสม 
มีความเป็นได้ในการปฏิบัติ  และมีความเป็นประโยชน์ในระดับมากและมากที่สุด  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้วิจัยดําเนินการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังโดยการศึกษาความต้องการในการ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นําผลที่ได้จากการศึกษาความ
ต้องการฯมาสังเคราะห์ร่วมกับรูปแบบ/กระบวนการนิเทศการสอนของนักคิดและนักการศึกษาใน
ศาสตร์การนิเทศทั้งต่างประเทศและประเทศไทย  นํากระบวนการโค้ชทางปัญญาของ Costa and 
Garmston  ( 2002 ), นํากระบวนการนิเทศแบบเสริมพลังของไพเราะ  พุ่มมั่น (2552 )ประกอบ
กับแนวคิดการจัดการศึกษาสําหรับผู้ใหญ่และสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู
ปฐมวัย มายกร่างรูปแบบที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ ตรวจสอบรูปแบบโดยผู้วิจัย
จัดประชุมสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ และให้ผู้เช่ียวชาญประเมินรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง โดย
การตอบแบบสอบถามประเมินความถูกต้อง  ความเหมาะสม ความเป็นได้และความเป็นประโยชน์
ของรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง เพื่อยืนยันความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นทดลองใช้และ
ประเมินรูปแบบ ซึ่งข้ันตอนดําเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดในการวิจัยและพัฒนารูปแบบ
หรือผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาของ บุญชม ศรีสะอาด (2535) และรัตนะ  บัวสนธ์ (2552)ที่ได้
นําเสนอขั้นตอนการพัฒนารูปแบบไว้ ได้แก่ 1. การสํารวจสังเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการ 2. การออกแบบรูปแบบตามความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย 3. การทดสอบการใช้
ผลิตภัณฑ์โดยการนําผลิตภัณฑ์นั้นไปทดลองใช้กับกลุ่มเปูาหมาย และ4. การประเมินผลการใช้
ผลิตภัณฑ์ในภาพรวมทั้งหมด นอกจากน้ีผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับการวิจัยของยุพิน  ยืน
ยง ( 2553 )ท่ีได้วิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธี เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการ
วิจัยในช้ันเรียนของครูเขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯโดยใช้กระบวนการศึกษาสภาพ
ความต้องการในการพัฒนาวิจัยในช้ันเรียนของครู  การออกแบบรูปแบบการนิเทศแบบ
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หลากหลายวิธีและการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธี เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการ
วิจัยในช้ันเรียนของครูเขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร 
  3.  การศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง  เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย พบว่า ครูปฐมวัย มี
สมรรถนะด้านความรู้  และเจตคติต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หลังได้รับการนิเทศแบบ
เสริมพลัง สูงกว่าก่อนได้รับการนิ เทศแบบเสริมพลัง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สมรรถนะด้านทักษะหลังได้รับการนิเทศแบบเสริมพลังอยู่ในระดับมากที่สุด และครูปฐมวัยมีความ
พึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัยในระดับมากและผู้บริหารโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้
รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการนิเทศแบบเสริม
พลัง  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัย  ท่ีผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นมีการกําหนดขอบข่าย กระบวนการนิเทศ   การพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติ และ
ความต้องการจําเป็นของครูปฐมวัย ดังนั้น  เมื่อนํารูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง  ไปทดลองใช้
ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของครูปฐมวัย   ครูปฐมวัยจึงมีความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการ
ส่งเสริมสมรรถนะครูตามแนวคิดของ ธัญพร  ช่ืนกลิ่น (2553)  ที่กล่าวว่า  การพัฒนาสมรรถนะที่
เกิดจากความต้องการของตนเองหรือการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการ หรือความคาดหวัง
ตามภารกิจหน้าที่จะทําให้เปูาหมายขององค์กรบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนด นอกจากนี้รูปแบบ
การนิเทศแบบเสริมพลัง ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้กําหนดกระบวนการนิเทศ  4 ขั้นตอนคือ1)ร่วม
วางแผนการนิเทศ   2) ร่วมทําร่วมพัฒนา   3 ) ร่วมเรียนรู้สู่การแก้ปัญหาและ 4) ร่วมสะท้อนและ
สรุปผล  โดยใช้หลักการเสริมพลังของ Blasé & Blasé (1994)ร่วมคิด  เสริมกําลังใจในการทํางาน
มีความเข้าใจ  มีส่วนร่วมรับรู้  ผู้นิเทศร่วมเติมเต็มในลักษณะการลงทุนทุกพื้นที่ ทุกโรงเรียนลงใน
ระดับถึงตัวครูผู้รับการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจในการทํางานเกิดสมรรถนะด้านความรู้ 
ทักษะและเจตคติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสรัญธร  ฉันทรวรภาพ ( 2544 )ที่ได้ศึกษา
แนวโน้มการนิเทศการศึกษาในระดับปฐมวัยพบว่า ด้านยุทธศาสตร์ การนิเทศต้องใช้วิธีการ
ส่งเสริมครูให้มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีความเข้าใจเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
ในรูปแบบการนิเทศแบบพาทํา  ร่วมคิด แนะนําช่วยเหลือ  ครูมีความมั่นใจในการทํางาน 
  จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง พบว่า ครู
ปฐมวัยและผู้บริหาร มีความพึงพอใจโดยรวมต่อรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง อยู่ในระดับมาก  
ครูปฐมวัยให้ความคิดเห็นว่า รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังช่วยให้ครูปฐมวัยมีความมั่นใจในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น  รู้สึกมีกําลังใจ  มีพลังที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิ  เกิดความรู้สึกต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบเสริม
พลังของครูปฐมวัยอาจเนื่องมาจากกระบวนการวิจัยเริ่มต้นจากการศึกษาความต้องการในการ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัยที่พบว่า ครูปฐมวัย
มีความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความรู้และทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของครูปฐมวัยด้วยรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง จึงเป็นการตอบสนองที่ตรงกับความต้องการ
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ของครูปฐมวัยส่งผลให้ครูปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังในระดับมาก   
สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ของบุคคลที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ ที่ระบุว่าผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อการ
เรียนรู้นั้นสนองตอบต่อความต้องการของตนเอง  สามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ( Glatthorn,1990 ) นอกจากนี้การเรียนรู้ของครูปฐมวัยตามรูปแบบการนิเทศแบบ
เสริมพลัง เป็นการเรียนรู้ที่ครูปฐมวัยได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมวางแผนการนิเทศ ร่วมทําร่วม
พัฒนา ร่วมเรียนรู้สู่การแก้ปัญหาและเป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และสรุปผลด้วยตนเอง  นอกจากนี้ในขั้นตอนของกระบวนการนิเทศขั้นการร่วมวาง
แผนการนิเทศ มีการดําเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศแบบเสริมพลังและฝึกทักษะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกลยุทธ์ของการลดพลังต่อต้านตาม
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ Chin (1967) ที่กล่าวว่ามนุษย์จะปรับทัศนคติ ค่านิยมและมีความ
เข้าใจหากได้รับการช้ีแจงและให้ความรู้ที่จําเป็น ส่งผลให้ผู้รับการนิเทศมีความรู้และทักษะ
สามารถเลือกวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  วางแผนดําเนินการและสะท้อนผลการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจ  การให้ความรู้และฝึกทักษะที่จําเป็นในขั้นการร่วมวางแผน
ช่วยให้ครูปฐมวัยมีความพร้อม เกิดความเช่ือมั่นและมีความพึงพอใจในรูปแบบการนิเทศแบบเสริม
พลังรวมทั้งขั้นการร่วมทําร่วมพัฒนา ขั้นร่วมเรียนรู้สู่การแก้ปัญหา มีการยอมรับซึ่งกันและกัน เกิด
ความร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศในการพัฒนาการปฏิบัติงานและมีความไว้วางใจ
ต่อกัน  บรรยากาศเหล่านี้ส่งผลให้ผู้รับการนิเทศรู้สึกถึงความยืดหยุ่น  มีความปลอดภัยและเกิด
แรงจูงใจภายในต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง(Knowles 2008 ) จากที่กล่าวมานั้น
ผู้บริหารจึงต้องหาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อจะทําให้
องค์กรทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นี้ ประกอบด้วย กระบวนการนิเทศ ซึ่งถือเป็น
การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรที่อาจจะเนื่องมาจากการที่บุคลากรได้รับการอบรม
พัฒนามาแล้วแต่ยังขาดความมั่นใจ  ขาดกําลังใจหรือขาดทักษะในการนําความรู้ไปปฏิบัติงาน อีก
ทั้งกระบวนการนิเทศแบบเสริมพลัง ยังได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์งานจริงและการตรวจสอบ
คุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ จึงทําให้ครูที่ผ่านการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังได้มี
ความรู้ทักษะและเจตคติที่สามารถปฏิบัตงิานได้จริง  เมื่อครูในโรงเรียนมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นจึงทําให้
ผู้บริหารโรงเรียนมีความพึงพอใจมาก สอดคล้องกับการศึกษาของวชิรา  เครือคําอ้าย (2552) ที่
พบว่า ผู้ทําหน้าที่นิเทศและผู้รับการนิเทศรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการ
นิเทศท่ีพัฒนาขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.ข้อเสนอแนะทั่วไป  
  1.1 การนํารูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูปฐมวัยไปใช้ควรมีการศึกษารายละเอียดตามคู่มือการ
ใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังโดยละเอียด  ทั้งนี้เพราะการกําหนดขอบข่ายและกระบวนการ
นิเทศแบบเสริมพลัง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ นั้นมีความยืดหยุ่น
และเป็นไปตามความต้องการจําเป็นแต่ละคน 
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          1.2  การนิเทศแบบเสริมพลังเน้นการร่วมมือทุกขั้นตอน เพราะฉะนั้นเวลาใน
ขั้นตอน  4  ขั้น ควรปรับยืดหยุ่น อาจต้องใช้เวลามากในบางขั้นตอน เช่น ขั้นร่วมเรียนรู้สู่การ
แก้ปัญหา(Co – learning  and  solving  problems)และขั้นร่วมสะท้อนและสรุปผล  (Co - 
Reflect) อาจใช้เวลามาก เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจากร่วมแลกเปลี่ยนจะมีประโยชน์มากหากครไูดแ้สดง
ความรู้ผ่านประสบการณ์ได้มากท่ีสุด 
           1.3  ควรมีการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องโดยผู้มีประสบการณ์ในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย  เป็นปัจจัยสําคัญในการเสริมสร้างสมรรถนะครูให้บรรลุ
ตามเปูาหมาย  
 
 2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
     2.1  ควรมีการวิจัย สร้างพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
                   2.2  ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ และเจต
คติต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยจากการใช้รูปแบบนิเทศแบบเสริมพลัง 
     2.3  การวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นครูปฐมวัยในโรงเรียนดปีระจําตําบล สพป.นว.
2 ซึ่งถือว่าเป็นกรณีศึกษา  ดังนั้นจึงควรทําการวิจัยกับครูปฐมวัยในโรงเรียนทั่วไปและทําในสังกัด
อื่น  เพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีกว้างขวางยิ่งข้ึน 
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การประยุกต์ใช้หลักภาวนาเพื่อแก้ปัญหาเยาวชน 
AN APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF BHÃVANÃ 

FOR THE PROBLEMS SOLVING OF YOUTH 
 

พระครูประโชติพัชรธรรม(อ านวย ระวาดชัย) 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 
  

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับหลักภาวนาท่ีปรากฏใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท  ๒) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาของเยาวชนไทย 
และ ๓) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักภาวนาเพื่อแก้ปัญหาของเยาวชน:กรณีศึกษาข้าราชการครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร(Documentary Research) โดยผู้วิจัย
ได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ พร้อมทั้ง อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา ที่เกี่ยวข้องเอกสารทุติยภูมิ 
จากเอกสารวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักภาวนาเพื่อพัฒนาจริยธรรมเยาวชน 
และการสัมภาษณ์เชิงลึกพระภิกษุสงฆ์และข้าราชการครูที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้แนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักภาวนาเพื่อแก้ปัญหาเยาวชน โดยเลือกคุณสมบัติแบบเจาะจงเพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยเชิงเอกสาร 

ผลการวิจัยพบว่า  
๑.จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับหลักภาวนาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถร

วาท พบว่าความหมายของภาวนา๔คือการเจริญการพัฒนาท้ังทางด้านสมถะและวิปัสสนาเพื่อให้มี
ผลปรากฏเช่นมีบุคลิกภาพภาพลักษณ์ภายนอกและคุณธรรมภายในตนที่ดีขึ้นซึ่งในความหมายนี้
แบ่งผลที่ปรากฏออกเป็น๔ด้านคือ (๑)กายภาวนาหรือการพัฒนากายคือการมีความสัมพันธ์ที่
เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพสามารถเสพสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณมิให้โทษรู้จักควบคุม
ไม่ให้เกิดความต้องการที่ฟุุมเฟือยเกินความจ าเป็น (๒) ศีลภาวนาหรือการพัฒนาศีลคือการมี
ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมคือมนุษย์ตั้งอยู่ในกฎระเบียบเพื่อให้เกิดการ
ตอบสนองความต้องการของตนนั้นไม่ไปเบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายกับผู้อื่น
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและเกื้อกูลกันได้ด้วยดี (๓)จิตถาวนาหรือการพัฒนาจิตคือการมีจิตที่
สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมความดีงามสมบูรณ์ด้วยสมรรถภาพมีความเข้มเข็งมั่นคงและสมบูรณ์ด้วย
สุขภาพมีความเบิกบานผ่องใสสงบสุข (๔) ปัญญาภาวนาหรือการพัฒนาปัญญาคือการเสริมสร้าง
ความรู้ความคิดความเข้าใจอย่างเป็นนายความคิดและการหยั่งรู้ความจริงรู้เห็นเท่าทันโลกและ
ชีวิตตามสภาวะจริง 
 ๒.จากการศึกษาสภาพปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาของเยาวชนไทยพบว่า 
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่มีความใกล้ชิดกับเด็ก คือ พ่อ
แม่มิได้อบรมสั่งสอนลูกเท่าที่ควร เพราะสังคมบังคับเร่งรีบท ามาหากินจนกลายเป็นการเลี้ยงเด็ก
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ได้แต่ตัวหรือเลี้ยงด้วยอ านาจของเงินตราผิดแผกจากสมัยก่อนอย่างสิ้นเชิง ได้ท าให้เด็กมี
พฤติกรรมก้าวร้าว มีการยกพวกตีกันหรือก่อคดีอาญาอื่นๆ อีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัญหาเหล่านี้
ก าลังรอรับการแก้ไขจากทุกภาคส่วน แต่ที่ผ่านๆ มาเมื่อมีเด็กทะเลาะยกพวกตีกันระหว่าง
สถาบันการศึกษา ก็ไปลงโทษที่ผู้บริหาร หรือลงโทษที่ครูผู้สอน ซึ่งตราบใดที่ยังมอบภาระหน้าที่
อันนี้ให้แก่ครูอาจารย์ฝุายเดียวในการสั่งสอนอบรมพฤติกรรมของเด็กดังกล่าว ปัญหาต่างๆ ก็ไม่
สามารถจบสิ้นจากสังคมไทยได้ ดังนั้นกระบวนการแก้ไขปัญหาตามหลักภาวนาที่ได้กล่าวมา
ทั้งหมดส าหรับน าไปเป็นแนวทางการแก้ปัญหาของเยาวชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
แสดงออกทางกาย วาจา และทางใจ ล้วนแล้วมีความสัมพันธ์กันไม่สามารถที่แยกปัญหาออกจาก
กันได้ กล่าวคือ ปัญหานั้นอยู่จิตใจ ว่าได้รับอบรมบ่มเพาะในทางดีเพียงพอสมบูรณ์หรือยัง ซึ่งการ
ที่จะพัฒนาฝึกฝนให้เยาวชนได้รับการอบรมที่ดีทางด้านจิตใจ ก็ต้องผ่านกระบวนการตามหลัก
ไตรสิกขา กล่าวคือ ต้องด าเนินการและพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างทั้ง ทาง
กาย ทางวาจา และทางใจ คือ ไม่ควรที่จะแยกแยะแก้ไขไปแต่ละด้าน แต่ต้องอบรมทั้งสามเท่าๆ 
กันซึ่งประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา อันเป็นที่มาของหลักอริยสัจจ์ หรืออริยมรรค แล้ว
พัฒนาคุณสมบัติที่ดีของความเป็นมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ตามหลักสัปปุริสธรรม 
 ๓.จากการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักภาวนาเพื่อแก้ปัญหาของเยาวชน: กรณีศึกษา
ข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์จ านวน ๑๐  รูป/คนพบว่าแนวคิดเกี่ยวกับหลักภาวนา ๔ 
ที่ใช้ประยุกต์แก้ปัญหาเยาวชนท่ีเป็นนักเรียนในโรงเรียน ประกอบด้วย 
  ๑) ด้านกายภาวนา   ควรมีกิจกรรมฝึกให้เด็กนักเรียนปฏิบัติในการสวดมนต์
และนั่งสมาธิ เป็นประจ า   , กิจกรรมที่ปฏิบัติคือการนั่งสมาธิก่อนเรียนช่ัวโมงแรกและก่อนเลิก
เรียน การเข้าร่วมพิธีวันส าคัญทางศาสนา เช่นวันวิสาขบูชา ,ได้ฝึกให้นักเรียนเอาสติมาอยู่กับกาย 
โดยใช้สติควบคุมกายให้รู้เท่าทันในเรื่องของกายและอิริยาบถของกาย ได้แก่อิริยาบถใหญ่ ยืน เดิน 
นั่งและนอน  อิริยาบถย่อย คือการเคลื่อนไหวของส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย  
  ๒) ด้านศีลภาวนา   ควรมีข้อคิดให้นักเรียนในการน าสิ่งที่ปฏิบัติมาท าให้
ตนเองสงบ พยายามสอนให้รู้จักการรักษาศีล ภาวนาและปฏิบัติให้ได้,ครูได้รณรงค์ให้เด็กรักษาศีล 
๕ ที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ โดยจัดให้เป็นโครงการอบรมและปฏิบัติจริง ,ได้ให้เด็กรักษาศีล 
หมายถึงการรักษากาย ส ารวมกาย การรักษาวาจา ส ารวมวาจา ตามหลักของศีล ๕,มีการกิจกรรม
ในตอนเย็นของวันจันทร์ พุธ และศุกร์ จะต้องให้เด็กฝึกท่องศีล ๕ ข้อและอธิบายถึงคุณ โทษ 
บาปกรรม และความสุขในการรักษาศีล  ท าให้เด็กเข้าใจในการละเมิดหรือกระท าความผิด เริ่มมี
ความกลัวต่อบาปและจะเล่านิทานเพื่อเปรียบเทียบมองให้เห็นภาพ เพื่อความเข้าใจและจดจ าของ
เด็ก,ฝึกให้เด็กรู้จักกับศีลห้าข้อก่อน และพยายามสอนให้เด็กปฏิบัติตามและฝึกเป็นประจ าเพื่อให้
เกิดความเคยชินจนเป็นนิสัย 
  ๓) ด้านจิตตภาวนา ควรมีแนวทางฝึกให้เด็กนักเรียนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น รู้จัก
การให้มากกว่าการรับ และฝึกจิตตนเองให้สงบ พยายามพร่ าสอนเด็กนักเรียนเป็นประจ า ,น า
นักเรียนไปปฏิบัติธรรมทุกวันพระ โดยสวดมนต์และให้สงบนิ่งนั่งสมาธิ ฝึกอานาปานสติ ก าหนด
ลมหายใจเข้าออก,ได้ฝึกให้นักเรียนบริหารจิต โดยใช้จิตพิจารณากาย ให้จิตตั้งมั่นอยู่กับกาย ทั้ง
อิริยาบถใหญ่ และอิริยาบถย่อย ฝึกท าช้าๆ และซ้ าๆ จนจิตตั้งมั่น ,ฝึกให้เด็กเอาจิตของตนเองมา
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จดจ่ออยู่กับสิ่งท่ีท า ตั้งใจท าในสิ่งท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความตั้งมั่นในตนเอง เมื่อเราตั้งจิต
เป็นสมาธิ ย่อมท าสิ่งท่ีได้รับมอบหมายออกมาได้ดีที่สุด เพราะเกิดจากความนิ่งและความสงบของ
ตนเอง,มีกิจกรรมเล่านิทานเรื่องกฎแห่งกรรม เช่น การใช้หนี้บุญคุณพ่อแม่เด็กสนใจฟังดีมาก มี
การดูซีดีประกอบเกี่ยวกับคุณธรรม ทุกวันอังคาร ซึ่งประเมินแล้วเด็กชอบมาก 
  ๔) ด้านปัญญาภาวนา  ควรมีแนวทางเมื่อเด็กนักเรียนสามารถฝึกฝนตนเอง
จนมีสมาธิแล้ว จะท าให้เด็กตั้งใจเรียนได้มากจนท าให้เด็กเข้าใจในบทเรียนและสามารถท าข้อสอบ
ได้คะแนนมากขึ้นด้วย ท าให้เด็กจดจ าและฉลาดขึ้น ,ฝึกให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้สติปัญญา 
พิจารณาไตร่ตรอง ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างรอบคอบฝึกให้นักเรียนพิจารณาสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้แก่ พิจารณาเวทนา พิจารณาจิตและพิจารณาธรรม, เมื่อเด็กถูกฝึกจิต ฝึกสมาธิ ก็
จะเกิดปัญญาได้เองโดยอัตโนมัติเพราะปัญญาไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว ต้องมีการ
ทดลอง ฝึกปฏิบัติเพื่อให้รับรู้ถึงสภาวะที่เกิดขึ้นจริงจากธรรมชาติของร่างกายและมีการทดสอบ
ความรู้ของเด็ก แล้วดูความคิดของเด็กท่ีมีการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรมมากน้อยแค่ไหน 

ABSTRACT 
 The objectives of the research were: 1) to study the concept of the 
Bhãvanã (development) appeared in Therevada Buddhism, 2) to study the stateof 
the problem and the process in the problems solving of Thai youth, and 3) to 
apply the Bhãvanã for the problems solving of the youth: a case study of teachers 
at the primary schools in Bueng Sam Phan District, Phetchabun Province.  
 This research applied the documentary research with collecting data 
from Tipitaka, academic textbooks, related documents and researches. Analysis of 
the data used the analysis of the content and the summary of the research used 
presenting the descriptive results of the research.   
Results of the Research 

                      1.The concept of the Bhãvanã appeared in Therevada Buddhism 
found that the four Bhãvanã meant the growth and the development of Samatha 
(tranquillity) and Vipassana (insight development) to be effective in 4 aspects: 1) 
Kaya-bhãvanã (the physical development), 2) Sĩla-bhãvanã (the moral 
development), 3) Citta-bhãvanã (the emotional development), and 4) Pañña-
bhãvanã (the wisdom development). 

   2.The state of the problem and the process in the problems 
solving of Thai youth found that from the change of the social context, the 
parents did not teach their children as expected because of earning the living. 
The parents looked after their children with the power of the money. The 
children had the aggressive behavior, quarreled together, and made the problems. 
These problems waited for the solving from the public sector. Therefore, the 
process in the problems solving with the principles of the Bhãvanã was the ways 
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for the problems solving of youth relating to the behavior in body, speech and 
mind. The youth was trained in mind through the process of Tisikkkha (the 
Threefold Training) leading to the Ariyasacca (the four Noble Truths) or Ariyamagga 
(the Noble Eightfold Path) to the quality development of the complete human in 
Sappurisa-dhamma (qualities of a good man). 

   3.The application of the Bhãvanã for the problems solving of the 
youth: a case study of teachers at the primary schools in Bueng Sam Phan District, 
Phetchabun Province by the in-depth interview from the 10 scholars found that 
the concept of the Bhãvanãfor the problems solving of the youth was: 

1.  Kaya-bhãvanã: the teachers should always provide the 
activities for the practice in chanting and meditating and lead the students to the 
participation in the Buddhist ceremony. The teachers should train in the manner 
such as g standing, sitting, walking and sleeping. 

2.  Sĩla-bhãvanã: the teachers should teach the realization of 
observing the precepts to the students, provide the training in the campaign of 
the five precepts, and explain the goodness, wickedness, sin and happiness in the 
observing the  precept.  

3.  Citta-bhãvanã: the teachers should practice the students in 
helping the others, giving more than receiving, and the emotional development. 
The teachers should lead the students to meditate in the Buddhist days and to 
practice in the mindfulness on breathing. The teachers should train in the mental 
practice to the students. 

4.  Pañña-bhãvanã: the teachers should have the ways for the 
practice in Samadhi (concentration) to the students, train in the problem solving 
with the wisdom to the students, train in considering everything: Vedana, Citta and 
Dhamma, train in knowing the real conditions of physical nature, and test the 
students’ knowledge. 

 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ธรรมชาติของมนุษย์นั้น จัดได้ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐและมีศักยภาพในด้านร่างกาย
และความคิดที่แตกต่างไปจากสัตว์ประเภทอ่ืน แม้ว่ามนุษย์จะเป็นสัตว์ประเสริฐแต่ก็ยังมีกิเลสคือ 
ความโลภ โกรธ และหลงเป็นพื้นฐานของจิตอยู่อันเป็นสาเหตุของการกระท าที่ก่อให้เกิดปัญหา
หลายๆ ประการภายใต้อ านาจของกิเลส จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพราะสภาพของสังคมไทยขณะนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจนน่าเป็นห่วงถึง
จริยธรรมของเยาวชนไทยที่จะเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต ว่าจะเป็นในลักษณะอย่างไร
ท่ามกลางสภาวะของปัญหา โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวถึง
สภาพของสังคมและปัญหาคุณธรรมของเยาวชนไทยไว้ว่า 
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“ถ้ามองจากที่สังคมสะท้อนให้เห็นเด็กและเยาวชนจะเป็นเรื่องของ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ปัญหาเด็กติดยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ 
การมีพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสม และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรปัญหาการใช้ความรุนแรง เช่น ปัญหาเด็กยกพวกตีกัน ส่วนเรื่อง
อื่นอาจจะยังไม่ชัดเจน เด็กที่อยู่ในเมืองอาจมีปัญหาความฟุุมเฟือยไม่
ประหยัด ซึ่งสังคมอาจมองว่าปัญหาคุณธรรม จริยธรรมเสื่อมลง และ
เป็นปัญหาสังคมโดยรวมซึ่งเกี่ยวพันไปถึงเด็กด้วย”๑ 
ซึ่งจากปัญหาเหล่านี้ได้สอดรับกับภาวะปัญหาและความเปลี่ยนแปลงของเยาวชนที่

ปรากฏในหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของสังคมไทยปัจจุบันได้ส่งอิทธิพลอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
เกี่ยวข้องด้วยเยาวชน โดยเฉพาะความนิยมชมชอบวัตถุนิยมมีพฤติกรรมเลียนแบบท่ีไม่พึงประสงค์
ขัดต่อระบบศีลธรรม และจริยธรรมความเป็นชาวพุทธที่ไม่ควรยึดถือปฏิบัติตาม ซึ่งเรื่องนี้ตาม
ทัศนะนักวิชาการทางด้านจิตวิทยา ได้สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ กล่าวคือ เกิด
ลักษณะความอยากรู้ อยากเห็น อยากพิสูจน์ ชอบความตื่นเต้น ความสนุกสนานท้าทาย ต้องการ
เด่นดังเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ และผู้ใหญ่ ท าให้วัยรุ่นมีการแสดงออกขาดการยับยั้งช่ังใจ ขาด
การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ขาดทักษะการแสดงออกที่ถูกกาลเทศะ และมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงได้ง่าย ท้ังนี้เพื่อชดเชยหรือตอบสนองความต้องการทางอารมณ์บางอย่างที่ขาดอยู่ 
พฤติกรรมเสี่ยงอาจท าให้ปัญหาด้านอารมณ์หายไปช่ัวคราว วัยรุ่นจึงมีพฤติกรรมเสี่ยงเกิดขึ้นได้
ซ้ าๆ เมื่อท าแล้วเกิดความรู้สึกพอใจก็จะท าต่อเนื่องจนติดเป็นนิสัย๒ ดังนั้น จะหาข้อยุติปัญหา 
พฤติกรรมเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติได้ จะต้องมีกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ เข้ามาเป็น
เจ้าภาพมีส่วนร่วมของการสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคม ปราศจากการทะเลาะวิวาท ยก
พวกท าลายร่างกายกันจนถึงแก่ชีวิตดังจะเห็นในสถาบันการศึกษาต่างๆ และต้องเร่งรีบให้ความ
ช่วยเหลือแก่เยาวชนที่มีปัญหาเหล่านั้น จึงต้องมีผู้ใกล้ชิดให้ความช่วยเหลือมีความเมตตารักใคร่
มุ่งหวังดีต่อวัยรุ่นอย่างแท้จริงก็ต้องอาศัยสถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันมี
ความเกี่ยวข้องและใกล้ชิดที่สุดกับเยาวชนโดยตรงในการปลูกฝังช้ีแนะแนวทางที่เหมาะสมแก่
วัยรุ่นได้ 

แต่ตรงกันข้ามสภาพปัจจุบันของสถาบันครอบครัวไม่อาจเป็นที่พึ่งให้กับเยาวชนได้ 
เพราะกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาโดยขาดการคัดสรรและการควบคุมที่ดี ท าให้
สังคมไทยกลายเป็นสังคมวัตถุนิยม หรือสังคมบริโภคนิยมที่ขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดการ
พึ่งตนเอง เป็นผลให้โครงสร้างของสังคมเปลี่ยนแปลงไป สถาบันหลักในสังคมไทย เช่น ชุมชน
ชนบท สถาบันครอบครัวล่มสลาย เกิดปัญหาสังคมขึ้นมากมาย โดยสถาบันหลัก ๓ สถาบัน คือ 
บ้าน วัด โรงเรียน ที่เคยท าหน้าที่ให้การศึกษาอบรมเยาวชนมาแต่เดิมคงเหลือเพียงสถาบัน

                                           
๑มัณฑนา  สังขะกฤษณ์,คุณธรรมน าความรู้สู่สถานศึกษา, (วารสารวิชาการ:ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ 

กรกฎาคม - กันยายน, ๒๕๕๐), หน้า ๒-๓. 
๒ส านักพัฒนาสุขภาพจิตเด็กและสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ , ความรู้

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นส าหรับผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสุขภาพจิต , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๑๘. 
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โรงเรียนที่ยังท าหน้าที่หลักนี้อยู่ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในสถาบันการศึกษาคือ ครู ต้องเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพในทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ และด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้น ครู จึงเป็น
บุคลากรส าคัญในชีวิตของคน เพราะทุกคนต้องมีครู แต่ทั้งนี้ครูไม่ใช่เป็นเพียงผู้สอนหรือผู้บอกวิชา
เพื่อหาเลี้ยงชีพเท่านั้น ครูที่แท้จริงต้องท าหน้าที่ช้ีถูกช้ีผิด อบรมสั่งสอนคุณธรรม ส าหรับยกระดับ
จิตวิญญาณของมนุษย์ให้สูงยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานด้วย เพื่อให้เยาวชนเติบโตโดยสมบูรณ์๓ 

ด้วยเหตุนี้ การช่วยเหลือวัยรุ่นมีปัญหาต้องใช้ความมั่นคงทางจิตใจ (สมถภาวนา)      
ให้เกียรติต่อความคิดเห็น และความรู้สึกของวัยรุ่น มีเจตคติที่ดีว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้ พยายาม
ช่วยเหลืออย่างจริงใจ สิ่งที่ส าคัญต้องรักษาปัญหาของเขาไว้เป็นความลับ หากไม่ได้รับอนุญาตให้
เปิดเผย แต่หากปัญหานั้นเป็นเรื่องร้ายแรงควรพูดคุยให้วัยรุ่นรับรู้ถึงความจ าเป็น ที่จะต้องบอกให้
บุคคลอื่นที่สามารถช่วยเหลือและทราบถึงปัญหานั้น๔ การช่วยเหลือเยาวชนในระบบโรงเรียน 
ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้กล่าวถึงความส าคัญของการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญามีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่
เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังต้องผ่านกระบวนการศึกษา๕โดยกระบวนการศึกษาที่ว่ามานี้ พระธรรม
ปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นของการแนะแนวตามหลักพระพุทธศาสนาไว้ว่า หน้าท่ี
ของการแนะแนว คือ การช่วยให้คนพึ่งตนเองได้ และสอดรับกับหลักสุภาษิตส าคัญบทหนึ่งมี
ใจความว่า อตฺตา หิ อตฺตโน  นาโถ (ตนต้องเป็นที่พึ่งของตน)๖ ซึ่งโดยทั่วไปคนทั้งหลายยัง
ช่วยเหลือตนเองได้ไม่เต็มที่หรือมีระดับแห่งการพึ่งตนเองยังไม่สมบูรณ์ จึงต้องการผู้ช่วยแนะแนว
บอกทางเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดบัท่ีสูงยิ่งข้ึนไป โดยใช้ภาษา วิธีการ และกิจกรรม
ต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้แนะแนว และบุคคลผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือผู้เรียนด้วย
วิธีการทางจิตวิทยาแนะแนวนี้ปัจจุบันมีหลายกลุ่ม เช่น จิตแพทย์ ครู พระสงฆ์ และผู้มีอาชีพการ
ให้ค าปรึกษา ได้แก่ นักจิตวิทยาการให้การปรึกษา โดยใช้วิธีการเรียกว่า การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
(Counseling) กับผู้มาขอรับความช่วยเหลือ (Client) เพื่อช่วยให้ผู้มีปัญหาสามารถเข้าใจปัญหา
ของตนอย่างชัดเจน ปรับปรุงทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา จนสามารถปรับปรุงพัฒนา
ตนเองดีขึ้นได้๗ 

การประยุกต์ใช้หลักภาวนานั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาจริยธรรมเพื่อ
ปัญหาของเยาวชนที่อยู่ในวัยเสี่ยงต่อการก่อปัญหาด้านต่างๆ เช่นปัญหาท้องในวัยเรียน ปัญหา
อาชญากรรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งประเด็นตรงนี้เป็นความส าคัญที่ครูในโรงเรียนต่างๆ ต้องตระหนัก

                                           
๓กระทรวงศึกษาธิการ,คุณธรรมและจิตส านึกของข้าราชการครู, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์คุรุ
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๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต),พุทธศาสน์กับการแนะแนว, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, ๒๕๔๔), หน้า ๖-๗. 

๗วัชรี  ทรัพย์มี,ทฤษฎีและกระบวนการให้ค าปรึกษา , (กรุงเทพมหานคร :ภาควิชาจิตวิทยา 
คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕), หน้า ๕. 
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และหาทางแก้ปัญหาและพัฒนา ไม่ใช่แก้ปัญหาแล้วปล่อย แต่ต้องพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้
เยาวชนสามารถก้าวผ่านจุดวิกฤตของชีวิตไปได้ด้วยดีและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน
คนอ่ืนๆ ได้ต่อไป 

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา ผู้วิจัย จึงมีความสนใจในประเด็นปัญหาที่ว่ามีการศึกษา
การน าหลักภาวนามาใช้แก้ปัญหาเยาวชนในวัยเรียนบ้างหรือไม่ โดยเฉพาะเด็กประถมปีที่ ๖ ซึ่ง
จะต้องก้าวผ่านไปในวัยระดับมัธยมนั้นมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างไร เพื่อให้เยาวชน
เหล่านั้นมีภูมิคุ้มกันตัวเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และที่ส าคัญในฐานะที่ผู้วิจัยนั้น มีหน้าที่หลักคือ
การศึกษาและเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธองค์ จึงมีความสนใจใคร่ศึกษาการประยุกต์ใช้หลัก
ภาวนาเพื่อแก้ปัญหาของเยาวชน ซึ่งกลุ่มเปูาหมายคือครูที่ประยุกต์ใช้หลักภาวนาในโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นวิธีการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของ
เยาวชนของครูโดยตรง และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ และเป็นผู้มีคุณธรรมน าความรู้ เป็นคนดีของสังคมต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.เพื่อศึกษาหลักภาวนาท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของเยาวชนไทยในปัจจุบัน 
๓.เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักภาวนาเพื่อแก้ปัญหาของเยาวชน

กรณีศึกษาข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
๓.ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Documentary Research) โดย
การศึกษาข้อมูลเอกสารและข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนข้าราชการครูและสัมภาษณ์หา
แนวทางพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์โดยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาถึง
แหล่งข้อมูลไว้ ดังนี ้
 ๑.ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ๑.ศึกษาจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิได้แก่
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักภาวนา 

 ๒.ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหลักภาวนา
และการประยุกต์ใช้หลักภาวนาในงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องถึงกระบวนการแก้ปัญหาของเยาวชน 
เพื่อให้เยาวชนนั้นสามารถค้นพบทักษะชีวิตของตนเองได้  

 ๓.ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นการ
ประยุกต์ใช้หลักภาวนาเพื่อแก้ปัญหาเยาวชนของข้าราชการครูเฉพาะในระดับประถมศึกษาช้ันปีที่ 
๖ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๒. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ผู้วิจัยใช้ศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิทางหลัก
พุทธธรรมและผู้ทรงคุณวุฒิด้านเยาวชนในครั้งนี้ไดแ้ก่พระภกิษุสงฆ์ จ านวน  ๕ รูป,ข้าราชการครูที่
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สอนระดับประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนประถมศึกษา  ในเขตอ าเภอบึงสามพัน  โดยจ านวน   
๕  คนซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยต้องการ รวมทั้งหมด ๑๐ รูป/คน 
 
 
๔.สรุปผลการวิจัย 

๑. ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ หลักภาวนาที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่าความหมายของภาวนา๔คือการเจริญการพัฒนาท้ังทางด้านสมถะ
และวิปัสสนาเพื่อให้มีผลปรากฏเช่นมีบุคลิกภาพภาพลักษณ์ภายนอกและคุณธรรมภายในตนที่ดี
ขึ้นซึ่งในความหมายนี้แบ่งผลที่ปรากฏออกเป็น๔ด้านคือ 

๑) กายภาวนาหรือการพัฒนากายคือการมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพหรือทางวัตถุให้รู้จัก“กินอยู่ดูฟัง”เป็นสามารถเสพสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณมิให้
โทษรู้จักควบคุมไม่ให้เกิดความต้องการที่ฟุุมเฟือยเกินความจ าเป็น 

๒) ศีลภาวนาหรือการพัฒนาศีลคือการมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมคือมนุษย์ตั้งอยู่ในกฎระเบียบเพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการของตนนั้นไม่ไป
เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายกับผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและเกื้อกูลกันได้ด้วยดี 

๓) จิตถาวนาหรือการพัฒนาจิตคือการมีจิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมความดีงาม
สมบูรณ์ด้วยสมรรถภาพมีความเข้มเข็งมั่นคงและสมบูรณ์ด้วยสุขภาพมีความเบิกบานผ่องใสสงบ
สุข 

    ๔) ปัญญาภาวนาหรือการพัฒนาปัญญาคือการเสริมสร้างความรู้ความคิดความ
เข้าใจอย่างเป็นนายความคิดและการหยั่งรู้ความจริงรู้เห็นเท่าทันโลกและชีวิตตามสภาวะจริง 

๒.ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ พบว่า การให้ค าปรึกษาแก่เยาวชน
ด้วยพุทธวิธี เป็นเรื่องส าคัญส าหรับน ามาใช้เพื่อพัฒนาปัญญาของเยาวชนให้เป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้องเหมาะสมในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะการมีจิตส านึกในหลักศีลธรรม จริยธรรม 
อันเป็นบรรทัดฐานความดีงามของชาวพุทธ ซึ่งมีพระธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นทิศทาง 
หรือ เป็นกรอบส าหรับควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ โดยมีหลักภาวนา ซึ่งเป็นทฤษฎี
การแก้ไขปัญหาที่ส าคัญในทางพระพุทธศาสนา ส าหรับน ามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาของเยาวชนได้
อย่างตรงจุด ซึ่งเกี่ยวข้องด้วยความทุกข์ ได้แก่ ความต้องการในปัจจัย ๔ ส าหรับหยั่งอัตภาพ
ร่างกายให้ด ารงอยู่ได้ แต่ความต้องการปัจจัย ๔ ในหมู่ของเยาวชนปัจจุบัน ได้หันเหไปตามกระแส
การบริโภคนิยมมากข้ึน และเกินก าลังความสามารถของตัวเองที่จะหาทรัพย์มาปรนเปรอตัณหาให้
เกิดความพอดี โดยเฉพาะต้องการในสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ ณ เวลานี้ จึงท าให้กลุ่มเยาวชน
ตามที่ได้ปรากฏในหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น การล่วงละเมิดในทรัพย์สิน การกระท าความผิดในลูกเมีย
ของผู้อื่น หรือการก่อคดีอาชญากรรมต่างๆ จนกระทั่งมีการท าลายถึงแก่ชีวิต โดยปัญหาเหล่านี้ 
ถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศท่ีจะต้องช่วยกันปูองกันแก้ไข และพัฒนาเป็นการเร่งด่วน  

แต่การแก้ไขปัญหาทั้งมวลที่กล่าวมา ไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะผู้น าในองค์กร
ต่างๆ ตลอดจนผู้น าประเทศ ก็มิได้ใส่ใจให้ความส าคัญกับพระพุทธศาสนาอย่างสุจริตใจ จึงท าให้
การแก้ปัญหานั้นไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะไม่รู้จักปัญหา คือ แก้ไขปัญหาแบบแยกส่วนประกอบ 
และก็มิได้สืบสาวถึงรากเหง้าแห่งปัญหาอย่างชัดเจน อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคม
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สมัยใหม่ โดยเรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงวางรากฐานการแก้ปัญหาไว้ตามหลักอริยสัจจ์ คือ ต้อง
ศึกษาสืบสาวสาเหตุที่มาของปัญหา เมื่อรู้สาเหตุของปัญหาแล้ว ก็ฝึกฝนพัฒนาแบบองค์รวม
ระหว่างการพัฒนาทางกายกับการพัฒนาทางใจอันเป็นองค์ประกอบส าคัญของมนุมย์ ในเมื่อ
มนุษย์มีการพัฒนากายกับใจได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว ก็น าไปสู่ผล กล่าวคือ ความสุขทั้งมวลของ
มนุษยชาติ 
 ๓.ผลการศึกษาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ พบว่าจากการศึกษาการ
ประยุกต์ใช้หลักภาวนาเพื่อแก้ปัญหาของเยาวชน: กรณีศึกษาข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าแนวคิดเกี่ยวกับหลักภาวนา ๔ ที่ใช้ประยุกต์แก้ปัญหา
เยาวชนท่ีเป็นนักเรียนในโรงเรียน ประกอบด้วย 
  ๑) ด้านกายภาวนา   ครูได้มีกิจกรรมฝึกให้เด็กนักเรียนปฏิบัติในการสวด
มนต์และนั่งสมาธิ เป็นประจ า   , กิจกรรมที่ปฏิบัติคือการนั่งสมาธิก่อนเรียนช่ัวโมงแรกและก่อน
เลิกเรียน การเข้าร่วมพิธีวันส าคัญทางศาสนา เช่นวันวิสาขบูชา ,ได้ฝึกให้นักเรียนเอาสติมาอยู่กับ
กาย โดยใช้สติควบคุมกายให้รู้เท่าทันในเรื่องของกายและอิริยาบถของกาย ได้แก่อิริยาบถใหญ่ ยืน 
เดิน นั่งและนอน  อิริยาบถย่อย คือการเคลื่อนไหวของส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย  
  ๒) ด้านศีลภาวนา    ครูได้ให้ข้อคิดนักเรียนในการน าสิ่งที่ปฏิบัติมาท าให้
ตนเองสงบ พยายามสอนให้รู้จักการรักษาศีล ภาวนาและปฏิบัติให้ได้,ครูได้รณรงค์ให้เด็กรักษาศีล 
๕ ที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ โดยจัดให้เป็นโครงการอบรมและปฏิบัติจริง ,ได้ให้เด็กรักษาศีล 
หมายถึงการรักษากาย ส ารวมกาย การรักษาวาจา ส ารวมวาจา ตามหลักของศีล ๕, -มีการ
กิจกรรมในตอนเย็นของวันจันทร์ พุธ และศุกร์ จะต้องให้เด็กฝึกท่องศีล ๕ ข้อและอธิบายถึงคุณ 
โทษ บาปกรรม และความสุขในการรักษาศีล  ท าให้เด็กเข้าใจในการละเมิดหรือกระท าความผิด 
เริ่มมีความกลัวต่อบาปและจะเล่านิทานเพื่อเปรียบเทียบมองให้เห็นภาพ เพื่อความเข้าใจและ
จดจ าของเด็ก,ฝึกให้เด็กรู้จักกับศีลห้าข้อก่อน และพยายามสอนให้เด็กปฏิบัติตามและฝึกเป็น
ประจ าเพื่อให้เกิดความเคยชินจนเป็นนิสัย 
  ๓) ด้านจิตตภาวนา  ครูสอนให้เด็กนักเรียนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการให้
มากกว่าการรับ และฝึกจิตตนเองให้สงบ พยายามพร่ าสอนเด็กนักเรียนเป็นประจ า,ครูน านักเรียน
ไปปฏิบัติธรรมทุกวันพระ โดยสวดมนต์และให้สงบน่ิงนั่งสมาธิ ฝึกอานาปานสติ ก าหนดลมหายใจ
เข้าออก,ครูได้ฝึกให้นักเรียนบริหารจิต โดยใช้จิตพิจารณากาย ให้จิตตั้งมั่นอยู่กับกาย ทั้งอิริยาบถ
ใหญ่ และอิริยาบถย่อย ฝึกท าช้าๆ และซ้ าๆ จนจิตตั้งมั่น, -ครูฝึกให้เด็กเอาจิตของตนเองมาจดจ่อ
อยู่กับสิ่งที่ท า ตั้งใจท าในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความตั้งมั่นในตนเอง เมื่อเราตั้งจิตเป็น
สมาธิ ย่อมท าสิ่งที่ได้รับมอบหมายออกมาได้ดีที่สุด เพราะเกิดจากความนิ่งและความสงบของ
ตนเอง,ครูมีกิจกรรมเล่านิทานเรื่องกฎแห่งกรรม เช่น การใช้หนี้บุญคุณพ่อแม่เด็กสนใจฟังดีมาก มี
การดูซีดีประกอบเกี่ยวกับคุณธรรม ทุกวันอังคาร ซึ่งประเมินแล้วเด็กชอบมาก 
  ๔) ด้านปัญญาภาวนา  เมื่อเด็กนักเรียนสามารถฝึกฝนตนเองจนมีสมาธิแล้ว จะ
ท าให้เด็กตั้งใจเรียนได้มากจนท าให้เด็กเข้าใจในบทเรียนและสามารถท าข้อสอบได้คะแนนมากขึ้น
ด้วย ท าให้เด็กจดจ าและฉลาดขึ้น,ครูฝึกให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้สติปัญญา พิจารณาไตร่ตรอง 
ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ.ครูฝึกให้นักเรียนพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองได้แก่ 
พิจารณาเวทนา พิจารณาจิตและพิจารณาธรรม, เมื่อเด็กถูกฝึกจิต ฝึกสมาธิ ก็จะเกิดปัญญาได้เอง
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โดยอัตโนมัติเพราะปัญญาไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว ต้องมีการทดลอง ฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้รับรู้ถึงสภาวะที่เกิดขึ้นจริงจากธรรมชาติของร่างกาย .มีการทดสอบความรู้ของเด็ก แล้วดู
ความคิดของเด็กท่ีมีการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรมมากน้อยแค่ไหน 

อย่างไรก็ตาม การน าพุทธวิธีที่เป็นหลักภาวนามาใช้กับนักเรียนนั้น ผู้วิจัยได้สรุป
จากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลผู้มีความใกล้ชิดกับนักเรียนมากท่ีสุด เกี่ยวกับการให้ค าแนะน าและวิธี
ทางการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ท้ังการศึกษาเล่าเรียน การท างานที่บ้านหรือที่โรงเรียน พร้อมทั้งการ
คบหาสมาคมกับเพื่อนๆ ก็ต้องไม่ผิดหลักศีลธรรม ซึ่งเป็นจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ 
โดยกลุ่มบุคคลที่ว่ามานี้ประกอบด้วย  

(๑) พระสงฆ์ คือ เป็นพุทธสาวกผู้สืบทอดพระศาสนา และเป็นปูชนียบุคคลที่
อุบาสก อุบาสิกา ให้ความเคารพศรัทธา และเป็นผู้ช้ีน าบอกทางสว่างให้ชาวพุทธได้ประพฤติ
ปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ โดยผู้วิจัยเห็นว่า พระสงฆ์ที่เข้ าไปสอนใน
สถานศึกษาตามระยะโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ก็ควรจะสอนเรื่องภาวนา ๔ เป็นเรื่อง
ส าคัญ เพราะเป็นหลักธรรมสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่โลกทั้งมวล ก็จะสร้างสรรค์สิ่งที่เจริญ
ทั้งหลายให้แก่ครอบครัว ตนเอง สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาให้เจริญตามด้วย 

(๒) ผู้ปกครอง ก็จะต้องปฏิบัติตามหลักทิศ ๖ อย่างสม่ าเสมอ และสร้างความสุข
ให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัว โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกๆ ได้เห็นสิ่งที่เจริญงอกงาม 
คือ  มีความรักใคร่ระหว่างพ่อแม่ลูก ไม่ควรจะทะเลาะกัน อันเป็นรอยร้าวลึกภายในหัวใจของลูกๆ 
เพราะปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน ก็ล้วนแล้วมาจากปัญหาภายในครอบครัวทิ้งสิ้น 
และก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมของสังคม 

(๓) ผู้สอน ก็ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนด้วยตามหลักทิศ ๖ และ
คุณธรรมของครู โดยเฉพาะมีจิตส านึกในความเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ที่สร้างคนให้เจริญทุกๆ ด้าน 
ตั้งแต่ ฝึกหัด อ่านเขียน เรียนรู้ จนกระทั่งการประกอบอาชีพในต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ ก็ต้องอาศัย
ครูในเมื่อมีความส าคัญดังกล่าวแล้ว ก็จะต้องมีจิตส านึกและปฏิบัติให้ถูกต้องดีงาม 

จะเห็นว่า การน าพุทธวิธีคือหลักภาวนามาใช้กับนักเรียนของบุคคลทั้ง ๓ กลุ่ม 
ดังกล่าวมามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน กล่าวคือ ต้องการพัฒนานักเรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้เกิดจากภายนอกมีสภาพสิ่งแวดล้อมรอบข้างของสังคมที่
เรียกว่าปรโตโฆสะ แล้วส่งอิทธิพลต่อภายในจิตใจของเยาวชน คือการรับรู้อย่างถูกวิธีมีความคิด
เป็นโยนิโสมนสิการ อันเป็นรากฐานของความดี  คิดดี พูดดี และกระท าการต่างๆ ในทางที่ดี มี
สัมมาทิฏฐิ  เป็นแก่นกลาง ก็จะสามารถพัฒนาองค์ความรู้ ให้เจริญก้าวหน้าตามคติทาง
พระพุทธศาสนา แล้วน าไปแก้ไขปัญหาของชีวิตได้ อันเป็นเปูาหมายสูงสุดของวิถีชีวิตของมนุษย์ 
เรียกว่า ประโยชน์ คือทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝุาย ส่งเสริม
สนับสนุนการมีส่วนร่วม ท้ังรูปธรรม และนามธรรม ซึ่งจะช่วยให้ทั้งตนและผู้อื่นก้าวหน้าไปในการ
บรรลุประโยชน์ท้ังสามในที่สุด ซึ่งเป็นที่ต้องการและเรียกหาในสังคมไทยปัจจุบัน 
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๕.ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษามาทั้งหมดในเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักภาวนาเพื่อแก้ปัญหา
เยาวชน” นั้นผู้วิจัยเห็นว่าสังคมควรที่จะน าเอากรอบแนวคิดที่ได้จากผลของการวิจัยนี้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 

รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญกับปัญหาของสังคมไทย
ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดภายในสถาบันครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการ
ปกครอง ล้วนแล้วมีปัญหาทั้งสิ้น เพราะพลเมืองในประเทศส่วนมาก ยังมองข้ามสถาบันขั้นพื้นฐาน
อันเป็นรากแก้วที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมให้มีจิตส านึกรักความสงบสุขสันติภาพ ได้แก่ 
สถาบันครอบครัว ด้วยเหตุที่ว่า ครอบครัวนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของสังคม และประเทศชาติ ในเมื่อ
สถาบันครอบครัวมีความสงบสุข เกิดความรักใคร่ปรองดองกัน ด้วยอาศัยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาคอยควบคุมความประพฤตอิกุศลจิตทั้งหลาย ให้จิตใจใสสะอาดปราศจากมลทิน ก็
สามารถสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญตามไปด้วย 

แต่ตรงกันข้ามสภาวการณ์ของสังคมไทยปัจจุบัน มีปัญหาไม่รู้จบสิ้น มีความขัดแย้ง
กันตั้งแต่ภายในครอบครัว ตลอดจนปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ขาดความ
ยุติธรรมภายในสังคม โดยเฉพาะสถาบันการเมืองการปกครองอันเป็นสถาบันหลักท่ีก าหนดทิศทาง
ของประเทศให้เจริญขึ้น หรือก็เสื่อมลง ก็อยู่ที่ผู้น าเป็นหลัก เพราะในเมื่อผู้น าขาดความยุติธรรม 
ไม่สามารถช้ีน าสร้างสังคมแห่งความปรองดองภายในประเทศแล้ว ปัญหาต่างๆ ก็ตามมา แล้วลาม
ไปทั่วตั้งแต่สังคมเมือง ตลอดจนสังคมชนบท โดยเฉพาะปัญหาเรื่องปากท้องของความเป็นอยู่ที่
เป็นตัวช้ีวัดถึงความปรกติสุขของสังคม คือว่า เมื่อทุกครอบครัวมีสภาพเศรษฐกิจกินดีอยู่ดี  ก็ไม่
เกิดปัญหาการแตกแยกในครอบครัว เยาวชนก็ไม่มีปัญหา สังคมก็เป็นสุข ชาติก็จะเจริญ แต่
หลักการทั้งหลายที่กล่าวมา จะประสบผลส าเร็จประการใดนั้น อยู่ที่ว่า ผู้น าประเทศ และองค์กร
ต่างๆ ของสังคม ต้องให้ความส าคัญกับสถาบันพระพุทธศาสนาเพราะเป็นสถาบันที่ช่วยให้สภาวะ
ที่รุนแรงของโลก ธรรมชาติ และมนุษยชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 ๒.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า ยังมีประเด็นที่เป็นประโยชน์น่าศึกษาค้นคว้าวิจัย
ต่อเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และเพื่อท าความเข้าใจให้ถูกต้องตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาท จึงเห็นว่าควรท าการศึกษาวิจัยเรื่องต่อไปนี้ 

๑)  ควรมีการศึกษาพุทธวิธีสร้างความปรองดองภายในครอบครัวด้วยตัวช้ีวัดเรื่อง
ความรัก 

๒)  ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เรื่องทิศ ๖ ในมิติที่ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งใน
สังคมไทยทางด้านเศรษฐกิจ, สังคม, การเมืองการปกครอง 

๓)  ควรมีการศึกษาวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาบริโภคนิยมในกลุ่มเยาชนด้วย
กระบวนการทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๔)  ควรมีการศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมของเยาวชนในบริบท
สังคมสมัยใหม่ 
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๕)  ควรมีการศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ

เยาวชนในยุคโลกาภิวัฒน์ 
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การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ด้านสังคมสงเคราะห์ ในจังหวัดนครสวรรค์ : 

กรณีศึกษา วัดเขาแก้ว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
MONKS’ ROLE ON SOCIAL WORKS IN NAKHON SAWAN PROVINCE : 

A CASE STUDY OF WAT KHAO KAEW IN PHAYUHA KHIRI DISTRICT, NAKHON SAWAN PROVINCE 
 

พระจ ารสั    พลปญฺโ (ยันยงค์) 
      สาขาวิชา พระพุทธศาสนา 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ด้านสังคมสงเคราะห์ ในจังหวัด
นครสวรรค์ : กรณีศึกษา วัดเขาแก้ว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ ๓ 
ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ด้านสังคมสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) 
เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ด้านสังคมสงเคราะห์ในจังหวัดนครสวรรค์ ๓) เพื่อศึกษาบทบาทของ
พระสงฆ์ด้านสังคมสงเคราะห์ในจังหวัดนครสวรรค์ กรณีศึกษา  วัดเขาแก้ว อ าเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยได้รวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร คือ คัมภีร์พระไตรปิฎก ตลอดจนเอกสาร ต าราวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง   แล้วประมวลข้อมูล โดยน ามาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา และน าเสนอสรุป
การวิจัยด้วยวิธีน าเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนา 
 ผลจากการวิจัยพบว่า 
 ๑. บทบาท คือ หน้าที่ มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับเหตุและผลที่จะแสดงให้เห็นไป
ตามบทบาทต่าง ๆ ในสังคมที่แตกต่างกันออกไป สังคมสงเคราะห์ คือ การช่วยเหลือบุคคล กลุ่ม 
ชุมชน และสังคม มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น หน้าที่ของพระสงฆ์ คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่
ประชาชน และท าประโยชน์ให้แก่สังคม บทบาทและหน้าที่ด้านสังคมสงเคราะห์ของพระสงฆ์ ๒ 
ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ เป็นหน้าที่หลักของพระสงฆ์มาช้า
นาน 
 ๒. คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วย ๑๕ อ าเภอ ทุกอ าเภอมีเจ้าคณะอ าเภอ
ต่างรับงานการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้าน มีบทบาทหน้าที่ตามหลักพระธรรมวินัย และตาม
ภารกิจของคณะสงฆ์เรียกว่า “การคณะสงฆ์” หน้าที่ของพระสงฆ์ด้านสังคมสงเคราะห์ในจังหวัด
นครสวรรค์ ในอดีตมีพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร) หลวงพ่อพรหม ถาวโร และ
หลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ เป็นแบบอย่าง ในยุคปัจจุบันมีพระเทพปริยัติเมธี พระนิภากรโสภณ 
และพระครูนิวิฐธรรมขันธ์ เป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ยังมีวัดเขาแก้ว อ าเภอพยุหะคีรี เป็นวัด
ตัวอย่างที่มีพระสงฆ์ท างานด้านสังคมสงเคราะห์สืบต่อกันมานับร้อยปี 
 ๓. บทบาทของพระสงฆ์วัดเขาแก้วด้านสังคมสงเคราะห์ในอดีตทั้ง ๓ ยุค และยุค
ปัจจุบัน จะยึดหลักการตามพระธรรมวินัย ช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการของพระสงฆ์ และเกื้อกูลแก่
ประชาชน  ในยุคของพระธรรมไตรโลกาจารย์ การศาสนศึกษาโดดเด่นเป็นอย่างมาก มีการสอน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ยุคของพระครูนิสิตคุณากรได้เริ่มงานด้านการศึกษา
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สงเคราะห์จัดตั้งโรงเรียนราษฎร์ของวัด และสร้างงานด้านสาธารณสงเคราะห์ที่ส่งผลมาถึงอาชีพ
ของชาวตลาดพยุหะคีรีในปัจจุบัน คือ การสร้างวัตถุมงคล งานด้านศึกษาสงเคราะห์ได้สืบทอด
ผ่านยุคพระครูนิยุตต์ธรรมกิจ มาถึงยุคพระครูนิทัศนพลธรรม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน โรงเรียน
พยุหะวิทยา ได้เป็นสัญลักษณ์ของงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่เด่นชัดของวัดเขาแก้ว  มีนักเรียน
ตั้งแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๑,๙๐๐ คน เป็นล าดับต้นๆ ของประเทศ งานด้าน
สังคมสงเคราะห์ของพระสงฆ์และวัดเขาแก้วอันเป็นคุณูปการแก่สังคมไทยยังคงด าเนินสืบต่อเนื่อง
ไป โดยเน้นท่ีการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนเป็นหลัก 
 

ABSTRACT 
 This study on “Monks’ Role on Social Works in Nakhon Sawan Province: A 
Case Study of Wat Khao Kaew in Phayaha Khiri District, Nakhon Sawan Province” had 3 
objectives: 1) to study the monks’s role on social work in Theravada Buddhism, 2) to 
study the monks’ roles in Nakhon Sawan Province and 3) to analyze the monks’ roles 
on social work in Nakhon Sawan Province: A case study of Wat Khao Kaew in Phayaha 
Khiri District, Nakhon Sawan Province. 
 This study was a documentary research by collecting the data from various 
documents such as the Tipitaka, documents, text books and related researches, then 
data processed, analyzed the data by using content analysis technique and submitted 
the conclusion as a descriptive research. 
 The results of this study revealed as the following: 
 1)  Role meant showing off as mentioned according to duty, privilege, status 
and   position which consisting of several types depending on cause and effect chosen 
to be  shown in different roles. Social works or social works affair was an operation to 
provide good services, help other people, groups, communities and society. The monks 
roles and duties from the past to the present time were the performances according to 
the Dhamma Doctrine through the social affairs for the communities as mentioned in 
the Law of Mahathera Council’s Regulations for 6 aspects which have become the main 
duties of the monks during the passing eras. 
 2)  The Sangha of Nakhon Sawan Province had their roles and missions as 
mentioned in the Dhamma Doctrine or the 6 social works of the Sangha called 
“Buddhist monastic order’s affair” such as (1) Governance, (2) Religious Study, (3) 
Educational Patronage, (4) Buddhism Propagation, (5) Infrastructure and (6) Public 
Patronage. Since the past to the present time, the monks’ role on social works in Wat 
Khao Kaew in Phayaha Khiri District, Nakhon Sawan Province have been carrying on their 
duties and missions all the time passing. 
 3)  The monks’ roles on social works of Wat Khao Kaew, Phayaha Khiri 
District from  the past to the present time, it appeared that the social works in each era 
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had its outstanding differences. In the era of Phra Dhammatrilokhajan. Religious Study 
was the most outstanding point with the teachings of Dhamma Section, Pali Section and 
Compulsory Education. In the era of Phrakru Nisit Khunakorn, no teachings in Pali Section 
while other social works were in operation as usual. In the era of Phrakru 
Niyutdhammakit still continued the other social works as usual except there has no 
Compulsory Education for monks and novinces in Phayahawitthaya School to the 
present time. It was found that there were some children living in the community and 
outside the community attended to learn in Phayahawitthaya School which located in 
the Wat’s area. 
 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่มีบทบาทส าคัญในสังคมไทยนับแต่อดีต  การให้
การศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และคนในสังคม การพัฒนาสังคม การรักษาวัฒนธรรมประเพณี การ
เป็นศูนย์รวมของศิลปะ สถาปัตยกรรมต่าง ๆ การพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง 
ตลอดจนการรักษาพยาบาลผู้ปุวย และผดุงไว้ซึ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงก่อให้เกิดเป็นศูนย์
รวมแห่งการพัฒนาทางสังคม วัดจึงเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาชุมชน การพัฒนาจิตใจ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม พระสงฆ์ได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อน าพาประชาชนให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ตลอดจนท าหน้าที่ในการ
ให้บริการตามความต้องการของประชาชน ทั้งยังมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาทางสังคมให้แก่
ประชาชน และประเทศชาติมาแล้วเป็นอันมาก วัดจึงเป็นทุกอย่างของสังคม เป็นศูนย์กลางที่รวม
จิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพ เชื่อถือ ศรัทธา และความร่วมมือ 

 พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของพุทธบริษัท ๔ นอกจากจะมีการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง
ตามหลักพระธรรมวินัยแล้ว ยังมีหน้าที่หลักที่จะต้องแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์อันเป็นไปเพื่อความ
ผาสุกของชาวโลก ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานพุทธโอวาทแก่เหล่าพระอริยสาวก มีใจความ
ส าคัญตอนหนึ่งว่า 

  “ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มาก 
เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวย
เทพและมนุษย์๘ 

    เป็นบทยืนยันอย่างชัดเจนในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวโลกทั้งหลาย 
พระพุทธองค์พร้อมด้วยเหล่าพระอริยสาวกได้ด าเนินการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายในอินเดีย และเจริญรุ่งเรื่องเป็นอย่างมากในชมพูทวีป จวบจนถึง
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังนานาประเทศเป็นจ านวน ๙ 
สาย โดยเฉพาะสายที่ ๘ โดยการน าของพระโสณเถระ และพระอุตตรเถระ ได้น าพระพุทธศาสนา

                                           
๘ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.  
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มายังดินแดนสุวรรณภมูิ คือ (ประเทศไทย พม่า และมอญ) ใน พ.ศ. ๒๑๘๙ นับแต่นั้นเป็นต้นมาวิถี
ชีวิตของคนไทยจึงมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ 

 พระสงฆ์จึงมีบทบาทที่ส าคัญแก่ประชาชนและสังคมมายาวนานไม่ว่าจะในด้าน
สถานที่ ให้การศึกษา การอาชีพ การรักษาโรค การพิจารณาตัดสินคดีความต่าง ๆ การให้
ค าแนะน าสั่งสอน  สร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ ด้านสถานที่พักผ่อน และด้านสถานที่ปฏิบัติ
ธรรม รวมทั้งการท ากิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่รวมอยู่ในวัด ต่อมาบทบาทดังกล่าวได้ลดน้อยตาม
สภาพความเจริญ   การพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมือง จึงมีการแบ่งความรับผิดชอบ
ในกิจกรรมบางอย่างที่วัดเคยมีบทบาทมีส่วนช่วย อาทิเช่น การให้การศึกษา การรักษาพยาบาล 
เป็นต้น อีกทั้งวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปโดยรับวัฒนธรรมของ
ชาวตะวันตกเข้ามามากขึ้น ท าให้บุคคลที่เคยเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัดมีบทบาทลดลง
ไปด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างวัด, พระสงฆ์และประชาชนเริ่มห่างจากกัน ขาดการส่งเสริมการให้
ความร่วมมือในกิจกรรมการท านุบ ารงุดูแลรกัษาวัด และกิจการในพระพุทธศาสนาเท่าท่ีควร ส่งผล
ให้โอกาสของประชาชนที่ได้ศึกษารับรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาลดน้อยลง มีผลท าให้
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมเสื่อมลง ประกอบกับที่มีวัดบางแห่งมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านวัตถุ
มากกว่าการพัฒนาทางด้านจิตใจ จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้พระสงฆ์สามเณรขาดความสนใจใน
การศึกษาพระธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา และย่อหย่อนในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเหตุท า
ให้ต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูพัฒนา เพื่อให้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง คือ วัด พระสงฆ์ และ
พุทธศาสนิกชน ได้มีการก าหนดแนวทางในการด าเนินกิจการทาง พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ โดยพระสงฆ์เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและช่วยชี้แนวทางที่ถูกต้อง๑๐ 

 บทบาทของพระสงฆ์มิได้มีเพียงเป็นผู้คอยรับศรัทธาที่อุบาสกอุบาสิกาผู้นับถือน ามา
ถวายเท่าน้ัน พระสงฆ์ยังมีบทบาทส าคัญในการสงเคราะห์ประชาชน อนุเคราะห์ด้วยข้อคติธรรมใน
การด าเนินชีวิต และหลักปฏิบัติต่าง ๆ ที่เป็นนามธรรม วัดเขาแก้ว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ เป็นวัดโบราณมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เป็นวัดที่บทบาทส าคัญคู่จังหวัดนครสวรรค์มาโดย
ตลอด โดยเฉพาะบทบาทในด้านการสงเคราะห์ประชาชน เป็นเหมือนส านักตักศิลา สถานที่รวม
แห่ง     สรรพวิชาความรู้ในอดีต 

 พระสงฆ์ในวัดเขาแก้วที่ผู้คนทั่วไปรู้จักหลายรูป ได้เป็นผู้น าการพัฒนาทั้งทางโลก
และทางธรรม สร้างบ้าน สร้างเมือง สร้างถนนหนทาง สร้างแหล่งน้ า สร้างโรงเรียนครบถ้วน ทั้ง

                                           
๙ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๒๐), หน้า ๑๔๓.  
๑๐ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กระทรวงศึกษาธิการ, (กรุงเทพมหานคร :  กรมการ

ศาสนา, ๒๕๔๒) หน้า ๑๐๒. 



-๕๖- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
การคมนาคม การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น นับว่าเป็นพระสงฆ์ที่ควรแก่การยกย่องนับถือ 
เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของประชาชนจวบจนถึงปัจจุบัน๑๑ 

 ด้วยเหตุนี้ ในฐานะที่ผู้วิจัยเคยอุปสมบทที่วัดเขาแก้วในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ และได้ศึกษา
เล่าเรียนจนจบนักธรรม จึงเป็นเหตุท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษาบทบาทในด้านสังคม
สงเคราะห์ของวัดเขาแก้ว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นกรณีศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติของพระสงฆ์ในด้านการสังคมสงเคราะห์อย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัย
สืบไป 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ด้านสังคมสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๒. เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ด้านสังคมสงเคราะห์ในจังหวัดนครสวรรค์ 
 ๓. เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ด้านสังคมสงเคราะห์ในจังหวัดนครสวรรค์ 
กรณีศึกษา วัดเขาแก้ว อ าเภอพยุหะคีรี 
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยโดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางเอกสาร (Documentary 
Research) ของคณะสงฆ์ที่มีบันทึกไว้ในการแก้ปัญหา และต าราทางวิชาการต่าง ๆ ประกอบการ
วิจัยดังนี ้
 ๑. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของคณะสงฆ์ ที่มีบันทึกไว้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
ประชาชนของวัดเขาแก้ว จังหวัดนครสวรรค์ และน าเสนอประเด็นดังกล่าวในรูปของเอกสาร       
ทางวิชาการ พร้อมข้อเสนอแนะ 
 ๒. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผล           
การด าเนินการตามโครงการของคณะสงฆ์ ทั้งจากผู้ด าเนินการศิษย์เก่า และประชาขนผู้ได้รับ       
การสงเคราะห์ 
 
๔.ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้
วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารช้ันปฐมภูมิ ได้แก่ 
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฉบับภาษาไทย และศึกษาข้อมูลจากเอกสารช้ันทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ 
ต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมสงเคราะห์ โดย
มุ่งศึกษาใน ๓ ด้าน  คือ ๑) ด้านการศาสนาศึกษา ๒) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ๓) ด้านสาธารณ
สงเคราะห์ 
 
                                           

๑๑ โรงเรียนพยุหะวิทยา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: www.pvs.ac.th http://www.pvs.ac.th 
[๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗]. 



-๕๗- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
 ๒. ขอบเขตด้านประชากร 
 ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ด้านสังคมสงเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล
สัมภาษณ์ในวัดเขาแก้ว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์วัดเขาแก้ว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๕ รูป คณะครูของ
โรงเรียนพยุหะวิทยาจ านวน ๕ คน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพยุหะวิทยาจ านวน ๕ คน 
และศิษย์เก่าโรงเรียนพยุหะวิทยาจ านวน ๕ คน 
 ๓. ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
 วัดเขาแก้ว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๔. ขอบเขตด้านเวลา 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระยะเวลา ๘ เดือน 
 
 
๕.สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ด้านสังคมสงเคราะห์ในจังหวัด
นครสวรรค์ :กรณีศึกษา วัดเขาแก้ว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์” มีวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ดังนี้ คือ (๑) เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ด้านสังคมสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
(๒) เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ด้านสังคมสงเคราะห์ในจังหวัดนครสวรรค์ (๓) เพื่อศึกษาบทบาท
ของพระสงฆ์  ด้านสังคมสงเคราะห์ในจังหวัดนครสวรรค์ กรณีศึกษา วัดเขาแก้ว อ าเภอพยุหะคีรี 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา เชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกศึกษา
จากบทบาทของพระสงฆ์ด้านสังคมสงเคราะห์วัดเขาแก้วจากอดีตถึงปัจจุบัน และได้ลงภาคสนาม เก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์พระสงฆ์ในวัดเขาแก้วผู้ท าหน้าที่ด้านสังคมสงเคราะห์ จ านวน ๕ รูป คณะ
ครูของโรงเรียนพยุหะวิทยา ๕ คน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพยุหะวิทยา ๕ คน และ
ศิษย์เก่าโรงเรียนพยุหะวิทยา ๖ คน       ในพื้นที่จริงรวม ๒๑ รูป/คน สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 ๑. บทบาทของพระสงฆ์ด้านสังคมสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า 
บทบาท คือ การแสดงออกตามหน้าที่ หรือปฏิบัติตาม สิทธิ สถานภาพ และต าแหน่ง บทบาทมี
หลายประเภท ประเภทในอุดมคติ ประเภทท่ีบุคคลเข้าใจ ประเภทท่ีแสดงออกจริง ก็ข้ึนอยู่กับเหตุ
และผลที่จะยกขึ้นมาแสดงให้เห็นไปตามบทบาทต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่
แตกต่างกันออกไป สังคมสงเคราะห์ หรืองานสังคมสงเคราะห์ คือ การด าเนินงานให้เกิดการ
บริการที่ดี  โดยน าความรู้ความเข้าใจที่ เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม ผนวกกับหลักการ
กระบวนการวิธีการสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือบุคคล กลุ่ม ชุมชน และสังคม ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น หน้าที่ของพระสงฆ์ คือ ประ
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ในอดีตมีหลักการเบื้องต้น คือ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแก่ประชาชน และท าประโยชน์ให้แก่สังคม บทบาทและหน้าที่ด้านสังคม
สงเคราะห์ของพระสงฆ์ในอดีตสอดคล้องกับบทบาท พระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ตามบทบาทหน้าท่ีใน
กฎมหาเถรสมาคม  ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ บทบาทของ
พระสงฆ์ด้านสังคมสงเคราะห์เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูล พัฒนาจิตใจของประชาชน พัฒนาชุมชน  



-๕๘- 
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ส่งเสริมการศึกษา ให้ค าปรึกษา เป็นผู้ประนีประนอม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกสอนสัมมา
อาชีพข้ันพ้ืนฐาน ให้การสงเคราะห์ชุมชน เป็นหน้าที่หลักของพระสงฆ์ทุกยุคทุกสมัย 
 ๒. บทบาทของพระสงฆ์ด้านสังคมสงเคราะห์ในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า คณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วย ๑๕ อ าเภอ คณะสงฆ์อ าเภอทุกอ าเภอ  มีเจ้าคณะอ าเภอต่างรับ
งานการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้าน คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์จึงมีบทบาทหน้าที่ตามหลัก
พระธรรมวินัย และตามภารกิจของคณะสงฆ์ใน ๖ ด้าน เรียกว่า “การคณะสงฆ์” บทบาทหน้าที่
ของพระสงฆ์ด้านสังคมสงเคราะห์ในจังหวัดนครสวรรค์ ในอดีตมีพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อ
เดิม พุทฺธสโร) หลวงพ่อพรหม ถาวโร และหลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ เป็นแบบอย่าง ในยุค
ปัจจุบันมีพระเทพปริยัติเมธี พระนิภากรโสภณ และพระครูนิวิฐธรรมขันธ์ เป็นแบบอย่างที่ดี 
นอกจากน้ียังมีวัดเขาแก้ว อ าเภอพยุหะคีรี เป็นวัดตัวอย่างท่ีมีพระสงฆ์ท างานด้านสังคมสงเคราะห์
มานับร้อยปี 
 ๓. บทบาทของพระสงฆ์ด้านสังคมสงเคราะห์ในจังหวัดนครสวรรค์ กรณี วัดเขาแก้ว 
อ าเภอพยุหะคีรี พบว่า บทบาทของพระสงฆ์วัดเขาแก้วด้านสังคมสงเคราะห์ในอดีตทั้ง ๓ ยุค และ          
ยุคปัจจุบัน พระสงฆ์จะยึดหลักการตามหลักพระธรรมวินัย สงเคราะห์หมู่ คณะ และประชาชน 
ช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการของสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน แต่ละยุคจะโดดเด่นแตกต่างกันออกไป ยุคของ      
พระธรรมไตรโลกาจารย์ ด้านการศาสนศึกษาโดดเด่นเป็นอย่างมาก มีการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมและบาลี ผลิตบุคคลากรทางด้านครูสอนบาลี ยุคของพระครูนิสิตคุณากรได้สานต่อ
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านสาธารณสงเคราะห์ เป็นยุคปลายที่การเล่าเรียนของพระภิกษุ
สามเณรในโรงเรียนพยุหะวิทยาเริ่มลดน้อยถอยลง จนการศาสนศึกษาแผนกบาลีไม่มีการเรียนการ
สอนเพราะขาดนักเรียน แต่ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนราษฎร์ของวัด โดยใช้ช่ือเดิม เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๐ 
และได้เปลี่ยนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนการกุศลของวัดในพุทธศาสนา 
พ.ศ. ๒๕๓๒ ตามระเบียบข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องโรงเรียนราษฎร์ของ
วัด พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้เปลี่ยนแปลงด าเนินมาถึงปัจจุบัน มีนักเรียนตั้งแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ รวม ๑,๙๐๐ คน การสังคมสงเคราะห์ของพระสงฆ์และวัดเขาแก้วยังคงด าเนินสืบต่อกัน
มาถึงปัจจุบัน อย่างมั่นคง โดยเน้นท่ีการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนเป็นหลัก  
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิจ  รอดประเสริฐ. บูชาปูชนียาจารย์ ๗๒ ปี. พระนคร :  
 หจก. โรงพิมพ์อักษรไทย, ๒๕๓๔. 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพมหานคร :  กรมการศาสนา,  
 ๒๕๔๒. 



-๕๙- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
พระครูนิทัศนพลธรรม. อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ หลวงพ่อนก วรธมฺโม. กรุงเทพมหานคร :  
 หจก. การพิมพ์พระนคร, ๒๕๓๐. 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พุทธศาสนาในอินเดีย. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๒๐. 
พระมารุต  รุ่งระวี หลวงพ่อกัน. พระนคร : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, มปป. (ถ่ายเอกสารเย็บเล่ม) 
 . ประวัติหลวงพ่อกัน. พระนคร : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, มปป.(ถ่ายเอกสารเย็บเล่ม) 
โรงเรียนพยุหะวิทยา. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www.pvs.ac.th http://www.pvs.ac.th  
 [๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗]. 
โ ร ง เ รี ยนพยุหะวิ ทยา .  แผนปฏิบั ติก ารประจ าปี ,  [ออนไลน์ ]. แหล่ งที่ ม า  : 
http://www.pvs.ac.th/  
 [๒๒ มกราคม ๒๕๕๘]. 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว), [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :  
 http://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนพยุหะวิทยา_(วัดเขาแก้ว)  
 [๒๑ มกราคม ๒๕๕๘]. 
สัมภาษณ์ พระครูนิทัศพลธรรม (ต่อ มากบุญ), เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว,  ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นางวรรณทิวา หมวกแก้ว, หัวหน้าฝุายบริหารบุคคลโรงเรียนพยุหะวิทยา, ๒๓  
 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นางสมพิศ  สุขศรีชวลิต,  ผู้อ านวยการโรงเรียนพยุหะวิทยา, ๒๓ กุมภาพันธ ์๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายเสรี  เรือนงาม, คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพยุหะวิทยา, ๒๕  
 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายทรงศักดิ์  ส่งเสริมอุดมรัฐ, คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพยุหะวิทยา, ๒๕  
 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายยิ้ม ศรีเพ็ง, ผู้ประกอบการ, ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายวิรัช จงอยู่สุข, ผศ.ดร. ศิษย์เก่าโรงเรียนพยุหะวิทยา, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ ร.ต.ท.ทองหล่อ  ดีศิริ, ศิษย์เก่าโรงเรียนพยุหะวิทยา, ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๐- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
การศึกษาวิเคราะห์ปัตตานุโมทนามัยในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

An Analytical Study of Pattanumodanamaya in Deravada Buddhist  
 
 

พระครูนภิาสสันติวิกรม (อุดร ปิยธมฺโม/แวงยางนอก) 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาความหมายและ
ความส าคัญของบุญในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ๒)เพื่อศึกษาความหมายและความส าคัญของ
ปัตตานุโมทนามัย ๓)เพื่อวิเคราะห์ปัตตานุโมทนามัยและการน ามาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 

ผลจากการศึกษาเห็นว่า เรื่องบุญในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่มีมานาน และใน
สังคมไทยนั้นมีแนวคิดเรื่องบุญว่าเป็นสิ่งที่ท าแล้วท าให้มีความสุขส่วนการอนุโมทนาบุญที่
ผู ้อื ่นกระท าแล ้วย ่อมท า ให ้ได ้ร ับความส ุข เช ่น เ ด ียวก ัน  จากการศ ึกษาว ิจ ัย ใน เรื ่อ ง
ปัตตานุโมทนามัยในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า  

๑)บุญในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้นย่อมให้เห็นถึงผลที่ได้รับตามความคาดหวังของ
การกระท าเป็นที่ตั้งช่วยท าให้จิตใจไร้อกุศลทั้งปวง อันเกิดจากการกระท าด้วยใจที่บริสุทธิ์ทางกาย 
วาจา และใจเป็นเครื่องเกื้อหนุนผลลัพธ์ที่ถูกต้องให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจในเรื่องของบุญมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งบุญนั้นเป็นผลที่ได้รับจากการกระท าที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ อย่าง คือ ทางกาย ทาง
วาจา และทางใจ ประกอบด้วยเจตนาอันบริสุทธ์ิเป็นที่ตั้ง 

๒)ปัตตานุโมทนามัย ตามความหมายคือการอนุโมทนาส่วนบุญ หรือคุณความดีที่
ผู้อื่นกระท าแล้ว รวมถึงการพลอยช่ืนชมยินดีกับส่วนบุญและคุณงามความดีที่ผู้อื่นกระท า ที่
ประกอบด้วยใจท่ีบริสุทธ์ิ ท าให้กายพร้อม วาจาพร้อม และใจพร้อม 

๓)ปัตตานุโมทนามัยช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพราะคนในสังคมมี
จิตใจที่งดงาม ยินดีในการสร้างคุณงามความดีแม้ไม่ได้กระท าเองแต่ก็ยินดีและอนุโมทนาในสิ่งที่
ผู้อื่นกระท าด้วยความบริสุทธิ์ใจดังนั้น สังคมที่มีคนที่ประกอบไปด้วยผู้มีความปรารถนาดีและ
พลอยยินดีกับคุณงามความดีที่บุคคลอื่นกระท า ประพฤติปฏิบัติธรรม และช่วยเหลือผู้ที่ด้อ ย
โอกาสเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้อื่นเพื่อการด าเนินไปพร้อมกันในการสร้างความสามัคคีให้เกิดมีขึ้น
ของคนในสังคม ช่วยให้สังคมชุมชน สังคมประเทศด าเนินไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามอยู่
ตลอดเวลา 

ABSTRACT  
The objectives of this research were: 1) to study the meaning and 

significance of Puñña (merit) in Buddhist Scriptures, 2) to study the meaning and 
significance of Pattanumodanamaya (rejoicing in others’ merit), and 3) to 
analyze the application of Pattanumodanamaya in Thai society.   

This research applied the documentary research with collecting data 
from Tipitaka, Commentary, the academic textbooks, related documents and 
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researches. Analysis of the data used the analysis of the content and the 
summary of the research used presenting the descriptive results of the research.   

Results of the Research 
1) The Puñña (merit) in Buddhist Scriptures showed the result of the 

action that made the mind wholesome, originated from the action with the pure 
mind by body, speech and mind, and supported the good result in understanding 
the Puñña to the Buddhists. The Puñña was the result of the action in body, 
speech, and mind consisting of the intention.  

2) The Pattanumodanamayawas the rejoicing in others’ merit or the 
others’ goodness. Moreover,the appreciation in the others’ merit consisted of the 
pure mind to make the readiness in body, speech, and mind.  

3) The Pattanumodanamaya helped the people living in the society 
happily because the people in the society were kind, glad to make their goodness 
and the others’ goodness with the pure mind. Therefore, the society consisted of 
the people who were kind, glad to make their goodness and the others’ goodness 
with the pure mind, practiced the meditation, and helped the disadvantaged 
people to make the unity for the people in the society. These made the 
community and the nation proceeding with the virtue and ethics. 

 

๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การท าบุญของชาวไทยมักจะมีเปูาหมายในทางวัตถุมากกว่าเปูาหมายที่แท้จริงตาม

หลักพุทธศาสนาบางรายท าบุญเพื่ออยากร่ ารวยท าบุญเพื่อให้มีหน้ามีตาในสังคมบางรายท าบุญ
เพื่อสะเดาะเคราะห์เพื่อโชคลาภหรือเพื่อปูองกันภัยอันตรายเปูาหมายเหล่านี้เป็นเปูาหมายทาง
รูปธรรมหรือเป็นไปเพื่อเพิ่มความโลภความเห็นผิดในการท าบุญมากกว่าที่จะเป็นการท าบุญด้วย
ปัญญาบางรายถึงกับท าบุญแบบหมดเนื้อหมดตัวมีเงินมีทองเท่าไรก็ทุ่มเทบริจาคอย่างสุดๆจนเกิด
ปัญหาขึ้นในครอบครัวอันเกิดจากการท าบุญที่ผิดๆถ้าพูดถึงเรื่องการท าบุญหลายท่านอาจนึกถึง
การไปท าบุญที่วัดบ้างการท าบุญด้วยการใส่บาตรตอนเช้าหรือนึกถึงการให้ทานต่างๆเช่นการถวาย
สังฆทานบ าเพ็ญกุศลในการร่วมถวายผ้ากฐินถวายผ้าปุาบังสุกุลซึ่งเป็นการท าบุญที่พุทธศาสนิกชน
ส่วนใหญ่ประพฤติปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องบางท่านมีความเข้าใจในเรื่องการท าบุญไม่สอดคล้อง
กับหลักค าสอนของศาสนาโดยคิดว่าการท าบุญต้องท าด้วยการบริจาคทรัพย์และถวายทานเท่านั้น
บางท่านอาจคิดว่าเงินที่มีอยู่ยังไม่พอใช้จะให้ไปท าบุญอีกได้อย่างไรซึ่งความคิดเหล่านี้ล้วนเป็น
ความคิดที่ไม่ถูกต้องเพราะพระพุทธศาสนาได้แสดงหลักการท าบุญไว้๑๐วิธีและไม่จ าเป็นต้องไป
ท าท่ีวัดเท่านั้นอีกท้ังไม่จ าเป็นต้องเสียเงินสักบาทและที่ส าคญัหลายท่านอาจลืมคิดไปว่าชีวิตคนเรา
ที่ล าบากยากแค้นอยู่ทุกวันนี้สาเหตุเป็นเพราะแต่ก่อนไม่ค่อยได้ท าบุญนั่นเองแล้วอย่างนี้จะให้ชีวิต
วันข้างหน้าดีได้อย่างไรในเมื่อทุกวันนี้เราใช้บุญเก่าไปวันๆโดยที่ไม่ได้สร้างบุญใหม่เลยตรงกันข้าม
กับยิ่งสร้างบาปกรรมมากข้ึนเรื่อยๆหลายคนให้เหตุผลว่าท่ีไม่ไดส้นใจเรื่องบุญเรื่องทานเพราะยังไม่



-๖๒- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
รวยไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายออกไปอีกแต่คนท่ีรู้ความจริงในกฎของธรรมชาติจะรู้ว่าถ้าคุณอยากรวย
ก็ยิ่งต้องท าบุญ(โดยเฉพาะการให้ทาน)จริงอยู่ที่ว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ไปนิพพานอันเป็น
ความสุขสูงสุดแต่หากใครยังท าไม่ได้ถึงขั้นนั้นอย่างน้อยๆพระพุทธศาสนาก็สอนวิธีหนีอบายภูมิทั้ง
๔อันได้แก่นรกอสุรกายเปรตและเดรัจฉาน (ซึ่งมีชีวิตที่ล าบาก)สอนให้มีความสมบูรณ์ในมนุษย์
สมบัติ(หรือความร่ ารวยนั่นเอง)สวรรค์สมบัติ(ความสุขอันเป็นทิพย์ในสวรรค์)และพรหมสมบัติ
(ความสุขท่ีเหนือยิ่งกว่าสวรรค์ของเหล่าพรหม)จะเห็นว่าไม่ว่าเราจะมีเปูาหมายคือนิพพานหรือแค่
อยากไปเกิดในสวรรค์หรือบางคนอยากมีชีวิตเป็นมหาเศรษฐีเท่านั้นพระพุทธศาสนาก็สอนให้ได้
หมดและการท าบุญเพื่อให้ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีอยู่๑๐วิธีหรือท่ีเรียกว่าบุญกิริยาวัตถ๑ุ๐ 

บุญกิริยาวัตถุ๑๒หมายถึงการกระท าท่ีเป็นบุญมีอยู่๑๐อย่างโดยแบ่งเป็น๓หมวดคือ 
 ๑.หมวดทานได้แก่ทานมัยปัตติทานมัยปัตตานุโมทนามัย 
 ๒.หมวดศีลได้แก่สีลมัยอปจายนมัยเวยยาวัจจมัย 
 ๓.หมวดภาวนาได้แก่ธัมมัสสวนมัยธัมมเทสนามัยภาวนามัย 
ส่วนทิฏฐุชุกรรมเข้าได้กับทุกหมวดในงานวิจัยนี้จะเป็นการวิเคราะห์หัวข้อ

ปัตตานุโมทนามัย(การยินดีในความดีของผู้อื่นหรืออนุโมทนา)อานิสงค์แห่งปัตตานุโมทนามัย
พระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญว่าเป็นความดีโดยมูลเหตุแห่งตันหา๓ประการอันได้แก่ความทะยาน
อยากไม่ปรุงแต่งให้มีขึ้นมีขึ้นแล้วอยากให้ทรงตัวอยู่นานๆมีขึ้นแล้วไม่อยากให้เสื่อมสลายไปจนเกิด
อุปาทานขันธ์ว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาเมื่อหมกมุ่นกับอุปาทานขันธ์มากเข้าจะมี
การแสดงผลทางใจวาจากายเป็นล าดับดังน้ีมีจิตริษยาอาฆาตพยาบาทและด้วยการละเมิดศีล 

การอนุโมทนานั้นจึงมีอานิสงส์มากเพราะเหตุว่าโดยปกติคนทุกคนมักมีอารมณ์จิตที่มี
อุปาทานขันธ์เป็นของตนอยู่มากเมื่อใดที่บุคคลอื่นได้ดีเหนือตนหรือท าความดีมากกว่าตนก็มักมีการ
น าตนเองไปเปรียบเทียบความดีกับคนนั้นคนนี้เสมอจนท าให้จิตของตนเองนั้นเศร้าหมองไปและ
บางครั้งก็เกินไป(หากตายในวาระจิตที่เศร้าหมองนั้นย่อมไปสู่อบายภูมิ)จนเกิดเป็นความอิจฉาริษยา
อยู่ในใจถ้าหากคนเราสามารถที่จะละความอิจฉาริษยาของใจได้ก็ถือว่าเป็นกุศลใหญ่เท่ากับว่าได้ละ
อุปาทานขันธ์ได้วาระหนึ่งแล้วการอนุโมทนาในกุศลที่บุคคลอื่นได้กระท าดีแล้วด้วยความจริงใจจึงมี
อานิสงส์มากเพราะในขณะนั้นถือว่าจิตได้ว่างจากกิเลสแล้วช่ัวขณะจิตหนึ่งการที่มีบางคนได้กล่าวว่า
“เป็นความเช่ืออย่างหนึ่งเมื่ออนุโมทนาแล้วสบายใจ”ยังไม่ตรงนักในความเป็นจริงในส่วนของก าลังใจ
ของผู้ที่เข้าไปอนุโมทนาในกุศลนั้นมีความยินดีในการท าความดีเทียบเท่ากับผู้ที่ท ากุศลเองจึงมี
ก าลังใจเกือบเต็มคือ๙๙%ขาดอยู่อีก๑%คือเพียงแต่ไม่ได้ท าความดีนั้นด้วยตนเองเท่านั้นแต่ก็เป็นการ
ท าบุญที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถที่จะสั่งสมบุญได้มากขึ้น
ในชีวิตประจ าวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุโมทนาถ้ามีความเข้าใจในขั้นตอนของการท าบุญเช่นนี้แล้ว
เราสามารถท าบุญได้ทุกที่ทุกเวลา๑๓ 

ปัตตานุโมทนามัยตามความหมายในพจนานุกรมพุทธศาสน์คือบุญส าเร็จด้วยการ

                                           
๑๒ขุ.ธ.อ.(ไทย) ๗๕/๖๐/๔๒๗. 
๑๓ พระชายวรธมฺโม,ฉลาดท าบุญ,(กรุงเทพมหานคร:เครือข่ายพุทธิกา,๒๕๔๔),หน้า๕๔. 



-๖๓- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
อนุโมทนาส่วนบุญท าบุญด้วยการยินดีในการท าดีของบุคคลอื่น๑๔ในการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง
ปัตตานุโมทนามัยในครั้งนี้ก็เพื่อท่ีจะท าความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับพุทธศาสนิกชนที่สนใจในเรื่องของ
ความเข้าใจอันถูกต้องและสามารถท่ีจะน าความรู้ความเข้าใจนี้ไปประพฤติปฏิบัติด้วยความถูกต้อง
ตามหลักทฤษฎีทางพระพุทธศาสนาเพราะในสภาพการณ์ปัจจุบันการท าบุญท ากุศลหรือการท า
ทานในทางพระพุทธศาสนาผู้ปฏิบัติได้ประพฤติปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองหรือได้รับการ
ปลูกฝังมาจากบรรพบุรุษที่เคยปฏิบัติมาก่อนและสั่งสอนให้ลูกหลานกระท าตามความเช่ือของ
ตนเองที่เคยมีมาก่อนซึ่งในความเช่ือนั้นจะไปในทางที่ถูกหรือในทางที่ผิดนั้นในเรื่องของพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วไม่เคยได้นึกถึงหรือเข้าใจไปในลักษณะที่ผิดพลาดจาก
ความเป็นจริงแต่ยึดติดอยู่ความเช่ือดั้งเดิมว่าท าแล้วก็ได้กุศลเหมือนกันขึ้นสวรรค์ไม่ต้องตกอยู่ใน
นรกอบายภูมิท าให้มากสั่งสมให้มากกุศลหรือบุญนั้นจะช่วยส่งเสริมตัวเองและครอบครัวให้มี
ความสุขความเจริญยิ่งท ามากยิ่งได้มากหรืออาจจะใกล้นิพพานตามที่พระพุทธองค์ได้บ าเพ็ญมา 

จากความเชื่อหรือศรัทธาที่ปราศจากเหตุผลทางปัญญาในการพิจารณาไตร่ตรองหา
เหตุผล หรือความเป็นจริงกลายเปลี่ยนเป็นความเช่ือแบบงมงายที่ท าตามกันมาในเรื่องของการ
ท าบุญ จ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจให้ถูกต้อง การที่พลอยยินดีกับบุญที่บุคคลอื่นกระท า
จะให้ผลส าเร็จได้หรือไม่นั้น แท้จริงแล้วเป็นเช่นไรเพราะการปลูกฝังความเชื่อเกี่ยวกับการท าบุญที่
มีมาอย่างยาวนานนี้เองท าให้พุทธศาสนิกชนหรือประชาชนผู้นับถือในพระพุทธศาสนากระท ากัน
มาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมและประเพณี การน าเอาหลักค าสอนของทางศาสนา
พราหมณ์และศาสนาฮินดูมาผสมผสานกับพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาจนแยกแทบไม่ออกว่าการ
กระท าอย่างนี้เป็นหลักการที่ถูกต้องหรือไม่ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนายกตัวอย่างให้เห็น
ชัดเจนในปัจจุบันท่ีพบเห็นกันอยู่บ่อยๆแม้กระทั่งในวัดเองพระภิกษุในปัจจุบันได้กระท าให้เห็นอยู่
บ่อยๆคือเมื่อจะประกอบพิธีอะไรนิยมท าการบวงสรวงบอกกล่าวเทพยดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียก่อน
เพื่อให้ท่านอ านวยอวยพรให้สิ่งเหล่าส าเร็จตามความต้องการ 

ในข้อนี้หลักการหรือทฤษฎีทางพระพุทธศาสนามิได้สอนไว้อย่างนั้น ถ้าจะปฏิบัติ
ตามหลักค าสอนพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วต้องยึดธรรมเป็นหลัก โดยเนื้อแท้แล้วพิธีกรรม
ดังกล่าวในพุทธศาสนาเองไม่มีปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมคนไทยนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วได้น าเอา
พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูมาใช้ร่วมกันในการท าตามวัฒนธรรมประเพณีในการ
บ าเพ็ญบุญทางพระพุทธศาสนาตามหลกัของบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการนั้น มีการท าบุญโดยมิต้อง
ใช้ทรัพย์สิน เงินทองของมีค่าบริจาคท าบุญ ท าเพียงการพลอยอนุโมทนาบุญ พลอยยินดีกับคนที่
ท าบุญก็ได้บุญเช่นกัน การท าใจให้มีความสุขยินดีในกองการกุศลยินดีในทานท่ีตนและครอบครัวได้
กระท ามาหรือแม้กระทั่งยินดีในกุศลที่บุคคลอื่นกระท ามาเป็นการท าบุญที่ลงทุนน้อย แต่ได้ผลบุญ
มากซึ่งเหตุนี้เองท าให้ผู้วิจัยสนใจในเรื่องนี้และต้องการน าหลักการอนุโมทนาบุญนี้มาประยุกต์ใช้
ในสังคมไทย  

ดังนั้นในการท าการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาในเรื่องของการ

                                           
๑๔ พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์พุทธ

ศาสนาของธรรมสภา,พิมพ์ครั้งที่๑๗,๒๕๕๔ (ช าระ-เพิ่มเติมช่วงที่๑ยุติ)),หน้า๒๓๔. 



-๖๔- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
อนุโมทนาบุญที่ตนเองกระท าและผู้อื่นได้กระท ามานั้นมีผลในทางใดท าแล้วก่อให้เกิดผลดีผลแห่งการ
กระท าที่เกี่ยวเนื่องกับท าบุญในแต่ละประเภทก็ตามเราก็ยินดีในกุศลแห่งการกระท ากับผู้อื่นที่ได้
กระท ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทานและบุญหรือศีลที่บุคคลอื่นที่ได้กระท ามานั้นท าให้เกิดสิ่งใดขึ้น
และได้รับผลนั้น 

 

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๒.๑  เพื่อศึกษาความหมายและความส าคัญของบุญในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
๒.๒  เพื่อศึกษาความหมายและความส าคัญของปัตตานุโมทนามัย 
๒.๓  เพื่อวิเคราะห์ปัตตานุโมทนามัยและน ามาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 
 

๓.ขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปัตตานุโมทนามัยในพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นการ

วิจัยเชิงเอกสาร(DocumentaryResearch)ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยโดยศึกษาจากเอกสาร
ปฐมภูมิ (Primarysource)พระไตรปิฎกและอรรถกถาฎีกาที่ เกี่ ยวข้องเอกสารทุติยภูมิ
(Secondarysource)คอืหนังสือเอกสารสื่อออนไลน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัตตานุโมทนามัย
และบุญกิริยาวัตถุ๑๐ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
 

๔.วิธีด าเนินการวิจัย 
๗.๑  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎกภาษาไทยมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗.๒.  ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัตตานุโมทนามัยผู้วิจัยจะศึกษา

โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ(PrimarySousce)คือพระไตรปิฎก อรรถกถาท่ีเกี่ยวข้อง 
๗.๓  น าข้อมูลจากเอกสารช้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิมาวิเคราะห์ปิฎกภาษาไทยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ(SecondarySousce)ได้แก่หนังสือเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสรุปและแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ 

 
๖.สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่องวิเคราะห์ปัตตานุโมทนามัยในคัมภีร์พระพุทธศาสนาโดยมี
วัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑)เพื่อศึกษาความหมายและความส าคัญของบุญในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษาความหมายและความส าคัญของบุญกิริยาวัตถุ ๑๐๓) เพื่อวิเคราะห์
ปัตตานุโมทนามัยและการน ามาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย โดยศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิ 
(Primary source) พระไตรปิฎก และอรรถกถา ฎีกาที่เกี่ยวข้อง เอกสารทุติยภูมิ (Secondary 
source) คือ หนังสือ เอกสาร สื่อออนไลน์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัตตานุโมทนามัย และบุญ
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กิริยาวัตถุ  ในทางพระพุทธศาสนา เพื่อการรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆให้ได้มาซึ่งความเข้าใจใน
เรื่องของปัตตานุโมทนามัย และบุญกิริยาวัตถุให้ถูกต้องตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสังคมเรื่องของการอนุโมทนาในส่วนบุญ และการบ าเพ็ญบุญ
ช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงสังคมด้วย ซึ่งผลสรุปและข้อเสนอแนะเป็น 
ดังนี้ คือ 

๖.๑ สรุปผลของการวิจัย 
ความหมายและความส าคัญของปัตตานุโมทนามัย ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

นั้น บุญ หมายถึง  ผลในการอนุโมทนาในการกระท าความดีงามของคนอื่นช่วยให้ทุกปราศจาก
ทุกข์ท้ังปวง ผลของการอนุโมทนาบุญคือได้รับความสุขกาย สบายใจ จิตใจสะอาดปลอดโปร่งแจ่ม
ในสิ่งที่ตนได้กระท าให้มีเกิดขึ้นโดยอาศัยหลักธรรม และความเข้าใจในหลักธรรมในเรื่องของ
ความส าเร็จในการสร้างบุญ บุญนั้นจะส าเร็จลงได้ก็ดว้ยคนเรานั้นมีส่วนของค าพูด การกระท า โดย
อาศัยใจที่มีความเห็นตรงเห็นถูกต้องในเรื่องของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ว่าบุญจะส าเร็จได้
นั้นคนเราต้องประกอบด้วยกาย วาจา และใจที่บริสุทธิ์ในการที่จะกระท าซึ่งบุญ และในส่วนของ
การอนุโมทนาบุญ กุศลในสิ่งได้กระท ามา ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ชักชวนกันให้
กระท าคุณงามความดี มีส่วนร่วม มีคุณธรรมจริยธรรมในทุกด้านต่อการสร้างสรรค์พัฒนาไปสู่สิ่งที่
ดี แม้ในกรณีที่ตนเองไม่สามารถจะกระท าได้เพราะเกินก าลังความสามารถของตนเองแต่ก็มีความ
พลอยยินดีอย่างจริงใจ และเต็มใจในการสร้างกุศลคุณงามความดีของบุคคลอื่นก็จัดได้ว่าเป็นบุญ
อย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้อานิสงส์ และส่งผลให้ไปสู่สุคติตามความเช่ือความศรัทธาที่เกิดจาก
ปัญญาคิดพิจารณาตามความเห็นท่ีถูกต้อง ซึ่งในเรื่องของการสร้างบุญ และการยินดีในบุญที่บุคคล
อื่นสร้างมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้สังคมประเทศชาติ และคนในสังคมมีความเจริญทั้ง
ทางด้านร่างกาย และจิตใจ จึงขอสรุปในเรื่องของบุญ และการอนุโมทนาบุญให้เห็นเป็นประเด็นที่
ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆต่อไปนี้ ความหมายและความส าคัญของปัตตานุโมทนามัย คือ 

ก. ความหมายของบุญ บุญมีความหมายเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการกระท าว่า 
บุญที่เราได้กระท าลงไปนั้นมีผลอย่างไรต่อการด าเนินชีวิต จุดมุ่งหมายของชีวิตต้องขึ้นอยู่กับการ
ท าบุญหรือไม่ หรือไม่ต้องกระท าก็ได้ และความหมายของบุญคืออะไร? หรือเป็นการแสวงหาหรือ
ไขว่คว้ามาเพื่อให้ได้อะไร? เราจึงจ าเป็นต้องมีความกระจ่างในเรื่องของความหมายอันแท้จริงของ
บุญว่าคืออะไร? ท าไปแล้วได้อะไร? บางทีค าถามเหล่านี้อาจเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องการค าตอบที่
ถูกต้องออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมความหมายของค าว่า “บุญ” เสียก่อน ซึ่งค าว่า “บุญ” 
โดยทั่วไปหมายถึง การกระท าความดี มาจากภาษาบาลีว่า “ปุญญะ” แปลว่า เครื่องช าระจิตใจให้
สะอาดบริสุทธิ์  ดังนั้น บุญจึงเป็นเสมือนเครื่องก าจัดสิ่งเศร้าหมอง ที่เราเรียกกันว่า “กิเลส” ให้
ออกไปจากใจ  บุญจะช่วยให้เราลด ละ เลิกความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความมีจิตใจคับแคบ อัน
เป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ต่างๆ นานา  และช่วยให้ใจเป็นอิสระ พร้อมจะก้าวไปสู่การท าคุณงาม
ความดี ในขั้นต่อๆ ไป เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ท าให้เกิดความอิ่มเอิบใจ มีความสุข และ
เป็นความสุขท่ีสงบและยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ก็ท าให้ผู้ปฏิบัติเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม น่าเคารพยก
ย่อง เพราะถือว่าเป็น “คนดี” นั่นเอง 

ข. ความส าคัญของบุญบุญมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับพุทธศาสนิกชนชาว
ไทย เพราะบุญ เป็นสิ่งที่ท าให้ฟูใจพอใจชอบใจ เช่น ท าบุญให้ทานหรือรักษาศีลก็ตาม แล้วก็ฟูใจ 
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อิ่มเอิบ หรือ แม้ที่สุดแต่รู้สึกว่า ตัวได้ท าสิ่งที่ท ายาก ในกรณีที่ ท าบุญเอาหน้า เอาเกียรติ อย่างนี้ 
ก็ได้ช่ือว่า ได้บุญ เหมือนกัน แม้จะเป็น บุญชนิดที่ไม่สู้จะแพ้ หรือแม้ในกรณีที่ท าบุญด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ เพื่อเอาบุญกันจริงๆ ก็ยังอดฟูใจไม่ได้ว่า ตนจะได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ มีความ
ปรารถนาอย่างนั้น อย่างนี้ ในภพนั้น ภพนี้ อันเป็น ภวตัณหา น าไปสู่การเกิดในภพใหม่ เพื่อเป็น 
อย่างนั้น อย่างนี้ ตามแต่ ตนจะปรารถนา ไม่ออกไปจาก การเวียนว่ายตายเกิด ในวัฎสงสาร ได้ 
แม้จะไปเกิดในโลกท่ีเป็นสุคติอย่างไรก็ตาม ฉะนั้น ความหมายของค าว่า บุญ จึงหมายถึง สิ่งที่ท า
ให้ฟูใจ และ เวียนไปเพื่อความเกิดอีก ไม่มีวันที่สิ้นสุดลงได้ผู้วิจัยจึงเห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง
ความหมาย และความส าคัญของบุญแล้วเป็นเช่นไร? ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม สังคม วัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ของคนในสังคม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ซึ่งอาจจะกล่าวลักษณะของแนวคิดทั้ง
ของส่วนตน และส่วนรวมให้เห็นชัดดังนี้คือ 

(๑)  ในทัศนคติส่วนตน การสะสมอุปนิสัยในการท าบุญ ท าให้สามารถ
ละคลายความตระหนี่ และความยึดถือมั่นในตัวตนลงได้ ท าให้เป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณา มีความ
รักและปรารถนาดีต่อผู้อื่น มีความสงสารยินดีช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมากขึ้นช่วยสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน สังคมรวมไปถึงประเทศชาติ บุญในลักษณะต่างๆที่มีปรากฏใน
หลักธรรมสามารถท าให้บุคคลได้ตัดอกุศลทิ้งลงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโกรธ เพราะตั้งตนอยู่
ในศีลมัย รู้จักแบ่งปันให้กับผู้ที่ด้อยกว่า ขาดโอกาสที่ดีเช่นเรา ยอมรับฟังสิ่งดีๆจากบุคคลผู้รู้กว่า
เราและน ามาปฏิบัติให้ตรงกับทัศนะคติของเราเมื่อกระท าได้ก็น าสิ่งที่ท าแล้วประสบความส าเร็จ
แนะน าให้กับบุคคลอื่นเพื่อสร้างความเป็นกัลยาณมิตรให้เกิดขึ้น มีความพลอยยินดีต่อการท าดีของ
บุคคลอื่นสร้างทัศนะคติ คือ ความเห็นตนเองให้ถูกต้องปราศจากทัศนะคติที่โน้มเองไปในทาง
อกุศล เพื่อเป็นการช่วยให้ตนเองรู้ และเข้าใจในหลักธรรมในเรื่องของบุญอย่างถูกต้อง 

(๒)  ทัศนคติส่วนรวม บุญมีส่วนส าคัญที่ช่วยท าให้สังคมสงบสุข มีแต่
ความเจริญเพราะทุกคนมีทัศนะคติในเรื่องของบุญไปในทางเดียวกัน ในเรื่องของการให้ทาน รู้จัก
ให้ทาน รักษาศีลให้บริสุทธิ์ หมั่นเจริญในภาวนาเพื่อสร้างคุณค่าทางจิตใจให้ดีความ ท าให้จิตใจมี
สัมมาทิฐิคือความเห็นที่ตรง และถูกต้องอันเป็นเหตุให้เข้าใจในการสร้างบุญอย่างถูกต้อง เมื่อ
เข้าใจในบุญอย่างถูกต้องแล้วบุญในข้ออื่นๆย่อมมีเกิดตามมา เพราะเราเช่ือ และศรัทธาในการ
สร้างบุญ ท าให้บุญช่วยเสริมสร้างสามัคคีและความเป็นปึกแผ่น ความเจริญให้แก่ตนเอง แก่ชุมชน 
และแก่สังคม ตลอดจนประเทศชาติทั้งนี้เพราะเมื่อบุคคลบ าเพ็ญบุญด้วยการให้ทาน รักษาศีล 
เจริญภาวนาแล้ว เขาเหล่านั้นย่อมยินดีในการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่น ไม่เบียดเบียนประทุษร้ายชีวิต
และทรัพย์สินผู้อื่น 

 
๖.๒  ความหมายและความส าคัญของบุญ 
การท าบุญในพระพุทธศาสนานั้น มุ่งเน้นคุณธรรมภายในจิตใจที่ปราศจากการ

เบียดเบียนผู้อื่นไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกายและวาจา ฉะนั้น การท าบุญในพระพุทธศาสนาจะต้อง
ประกอบด้วยสภาพจิตที่เป็นกุศล ตลอดจนความประพฤติและวาจาที่เหมาะสม บุคคลผู้ท าบุญจะ
ได้รับผลบุญมากน้อยต่างกันตามภูมิธรรมของแต่ละคนเป็นส าคัญอันเป็นเรื่องของความรู้ ฐานะ และ
การด าเนินชีวิตเมื่อเราเข้าใจในเรื่องของบุญแล้ว ก็จะท าให้เราได้เข้าใจในหลักธรรมอย่างแท้จริงว่า 
“บุญ” นั้นไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นจากการบริจาคทาน รักษาศีลให้บริสุทธิ์ และมั่นเจริญภาวนาเท่านั้น 
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เพราะ ๓ ประการที่กล่าวมานั้นเป็นหลักธรรมส าคัญหลักใหญ่ที่จ าเป็นต้องให้เกิดมีขึ้นก่อน
หลักธรรมในข้ออื่นเมื่อใดที่เรากระท าได้สมบูรณ์แล้วในหลักธรรมทั้งสามประการ หลักธรรมในเรื่อง
ของบุญในข้ออื่นๆก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นบุญที่เกิดจากการที่เรามีความเห็นที่ตรง บุญที่เกิดจากการ
ฟังธรรม บุญที่เกิดจากการให้ธรรมค าสั่งสอน บุญที่เกิดจากการเป็นคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
และบุญที่เกิดจากการยินดีในการรับใช้ ท้ายที่สุด และมีส่วนส าคัญที่สุดในด้านสังคมเพราะบุญที่เกิด
จากการที่เรามีความยินดีในบุญที่คนอ่ืนได้สร้าง หรือความพลอยยินดีต่อการสร้างคุณงามความดี
ของบุคคลอื่น ซึ่งปัตตานุโมทนามัย คือ บุญส าเร็จด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น (by rejoicing in 
others’ merit) คือการอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นได้กระท ามา พร้อมกับการยอมรับ และยินดีต่อการท า
ความดีหรือการท าบุญของผู้อื่น  เมื่อใครไปท าบุญมาเราก็รู้สึกช่ืนชมยินดีไปด้วย โดยไม่คิดมีอคติ
หรืออิจฉาหรือระแวงสงสัยในการกระท าความดีของผู้อื่นด้วยความมีสุจริตทางใจเป็นท่ีตั้งด้วยความ
บริสุทธ์ิใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ในทางสังคมเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้ที่มีปัตตานุโมทนามัย ย่อมจะ
ไม่ขัดขวางสร้างความเดือดร้อนให้เกิดกับผู้อื่น อีกทั้งยังจะช่วยสนับสนุนให้ผู้อื่นได้กระท าความดี 
และสร้างบุญอย่างเต็มที่ เพราะได้รับการเห็นดีเห็นงามว่าสิ่งที่ตนได้กระท านั้นเป็นบุญ เป็นกุศล 
เป็นคุณงามความดีจึงยินดีที่จะท าบุญนั้นอย่างเต็มใจ และเต็มก าลังความสามารถท่ีตนจะกระท าได้ 
จึงเห็นได้ว่า ความพลอยยินดีในคุณงามความดี หรือบุญที่บุคคลอื่นกระท านั้นเป็นบุญอย่างหนึ่งที่
ช่วยก่อให้เกิดกุศล ความดี และบุญในข้ออ่ืนๆตามมา เพราะเมื่อเรามีความยินดีในการสร้างความดี 
สร้างกุศล สร้างบุญของบุคคลอื่นเราย่อมไม่ขัดขวางการกระท านั้นอีกทั้งยังให้การสนับสนุนอย่าง
จริงจัง และเต็มใจ รวมไปถึงปราศจากอกุศลทั้งปวงอันอาจจะมีเกิดขึ้นกับจิตใจเรา เมื่อเรายินดีใน
ความดี ในกุศล ในบุญของบุคคลอื่นบุญนั้นย่อมเกิดกับเราด้วยเพราะจิตใจเราปราศจากอกุศลทั้ง
ปวง คือปราศจากความโกรธอิจฉาริษยา ปราศจากความโลภในการหวังที่ได้บุญนั้นเอง ปราศจาก
ความหลงคือไม่มัวเมาลุ่มหลงในกุศล และบุญที่ตนเองไม่ได้สร้าง สังคมจะเจริญได้ก็เพราะบุคคลที่
อยู่ในสังคมมีทัศนะความเห็น และการกระท าไปในทางเดียวกันในการสร้างกุศล คุณงามความดี 
และบุญไม่มีจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ต่อกันมีแต่ให้การสนับสนุนและสร้างกุศลคุณงามความดี รวมถึงบุญไป
ด้วยกันแม้จะกระท าไม่ได้ก็ยินดีต่อการสร้างของบุคคลอื่นไปด้วยอีกท้ังปัตตานุโมทนามัยช่วยให้ตัด
อกุศลมูล อันเป็นรากเหง้าของกุศลออกไปจากจิตใจของผู้ที่กระท าได้ ดังนี้ คือ 

๑) ปัตตานุโมทนาขจัดรากเหง้าของกุศลมูล 
กุศลมูล ๓ อันได้แก่ อโลภะอโทสะ อโมหะ เป็นรากเง้าหรือพื้นฐานในการประกอบ

ธรรมดี ทั้งทางกาย วาจาและใจ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้สมาชิกในสังคมอยู่รวมกันอย่าง
สงบสุข ผู้มีกุศลมูล ๓ เป็นพื้นฐานในจิตย่อมได้รับผลบุญมากน้อยตามก าลังของกุศลมูลในจิตของ
ตนการท าบุญที่ประกอบด้วยกุศลเจตนา ศรัทธาที่กอปรด้วยปัญญาและสัมมาทิฐิ ย่อมเป็นการ
ท าบุญที่ได้รับผลบุญมาก เพราะเป็นการบ าเพ็ญกุศลกรรมที่สมบูรณ์ ไม่ถูกครอบง าด้วยอ านาจของ
กิเลสตัณหา 

๒)  อานิสงส์ของปัตตานุโมทนามัย 
อานิสงส์ คือ ผลที่ได้รับจากสิ่งที่ได้กระท าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กระท าเอง หรือสิ่งที่เกิด

จากการกระท าของบุคคลอื่น ในเรื่องของความพลอยยินดีต่อการสร้างบุญสร้างกุศล คุณงามความ
ดีของบุคคลอื่นนั้นช่วยสร้างให้คนมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามต่อความเข้าใจในเรื่องของบุญใน
ทุกๆข้อธรรมในเรื่องของบุญจะส าเร็จด้วยลักษณะใดในลักษณะทั้งหมด ๑๐ ประการ ซึ่งเป็นผลที่
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เกิดต่อเนื่องในเรื่องของผลส าเร็จของบุญโดยเริ่มจากการที่คนเรายึดมั่นอยู่ในศีลที่บริสุทธิ์ไม่ด่าง
พร้อยก็เป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมให้เราประพฤติปฏิบัติในการสร้างบุญในข้ออ่ืนๆตามมา เมื่อรักษาศีล
ให้บริสุทธ์ิก็ช่วยให้จิตใจของเราปราศจากอกุศลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความโลภ ความโกรธ ความหลง
ฯลฯ เมื่อจิตใจปราศจากอกุศลต่างๆแล้วจิตใจเราก็ย่อมบริสุทธ์ิช่วยส่งเสริมให้มีกุศลเกิดขึ้นก็ท าให้
เรามีความเมตตา มีใจกรุณา มีความยินดีที่จะสร้างบุญสร้างกุศลในด้านอื่นให้เกิดมีขึ้นกับใจส่งผล
ให้เกิดการกระท าในกศุลคุณงามความดีในด้านอื่นๆอีกมากมาย หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเราสามารถ
ประพฤติปฏิบัติได้ครบท้ังสิบประการในการสร้างบุญเลยก็ได้ เพราะศีลเปรียบเหมือนกฎหมายใน
ด้านพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นสิ่งปกปูองให้มนุษย์ละเมิดในการกระท าทั้งของตนเอง และบุคคล
อื่น โดยการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมยของผู้อื่น ไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่น ไม่พูดปด ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูด
เพ้อเจ้อ ไม่พูดค าหยาบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ดื่มสุราอันเป็นเหตุให้ขาดสติ เมื่อมีสติก็มี
ความรู้สึกนึกคิดใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองว่าสิ่งใดควรกระท า สิ่งใดไม่ควรกระท า อานิสงส์หรือ
ผลที่ได้รับตามมาก็คือ เมื่อศีลเราบริสุทธ์ิก็ก่อให้เกิดผลในการสร้างบุญด้านอ่ืนๆตามมา ดังนี้ คือ 

ก. ปาณาติบาตฯ การไม่ฆ่าสัตว์ ช่วยท าให้จิตใจเกิดความเมตตา เมื่อมีจิตใจที่
เมตตาก็เป็นผลให้ปัจจัยในการสร้างบุญด้านอ่ืนมีตามมา คือ การบริจาคทานให้กับคนที่ฐานะด้อย
กว่า ให้กับสัตว์ที่ก าลังตกทุกข์ก่อให้เกิด ทานมัย บุญส าเร็จด้วยการบริจาคทานซึ่งในข้อนี้มีข้อ
ส าเร็จในบุญจากบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการสงเคราะห์เข้าด้วย คือ ปัตติทานมัย และ
ปัตตานุโมทนามัย อันเป็นหัวข้อส าคัญในการวิเคราะห์เรื่องของความพลอยยินดีในทานที่บุคคลอื่น
ได้กระท าเอาไว้ด้วย ซึ่งการอนุโมทนาในทานก็เป็นผลมาจากความมีเมตตาเป็นปัจจัยในเบื้องต้น 

ข.  อทินนาทานฯ การไม่ลักทรัพย์ ช่วยท าให้จิตใจเรามีความซื่อสัตย์ ไม่
เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน เป็นปัจจัยให้ตนเองตั้งมั่นอยู่ในศีลอันบริสุทธิ์ ซื่อสัตย์
สุจริตก่อให้เกิดศีลมัย บุญส าเร็จด้วยการรักษาศีล ซึ่งในข้อนี้ได้สงเคราะห์ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
ประการเข้าไว้ด้วย คือ อปจายนมัยเวยยาวัจจมัย เป็นผลให้คนมีความอ่อนน้อมถ่อมตน และ
ขวนขวายช่วยเหลือกับบุคคลอื่นที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่เดือดร้อนแต่มีความยินดีต่อการ
ช่วยเหลืออันก่อใหเ้กิดกุศลต่อตนเอง 

ค.  กาเมสุมิจฉาจารฯเป็นข้อหน่ึงที่สามารถท าให้บุคคลผู้นั้นมีความสื่อสัตย์ทั้ง
ต่อตนเองและคนที่ตนเองรักห่วงใย ซึ่งก่อให้เกิดผลที่ตามมาคือ ตนเองมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์เป็น
ที่ตั้งย่อมท าให้เกิดความไว้วางใจท้ังในเรื่องของการงาน และการด าเนินชีวิต จึงจัดข้อนี้ไว้ในศีลมัย 
อันเป็นบุญที่เกิดจากการรักษาศีลให้บริสุทธ์ิ 

ง.  มุสาวาท เป็นข้อที่ก่อให้เกิดการกระท าทางวาจาที่ไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้ท้ังต่อตนเอง และผู้อื่นส่งผลให้การกระท าทางกาย และทางใจบริสุทธิ์ไปด้วยเพราะมีสัมมา คือ
ความเห็นชอบเป็นที่ตั้ง จึงสงเคราะห์ข้อนี้เข้าไว้ใน ทิฏฐุชุกรรม คือ ท าความเห็นที่ถูกต้อง ในเรื่อง
ของสัมมาวาจา เจรจาวาจาท่ีชอบไม่ประกอบไปด้วยการใช้วาจาในการเลี้ยงชีวิตหรือถ้าเป็นบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถก็ใช้วาจาในการสั่งสอนอบรมผู้อื่นให้รู้ตามกระท าตามจัดเป็น ธัมมัสเทส
นามัย อีกข้อหนึ่ง คือ บุญส าเร็จด้วยการแสดงธรรม หรือใช้วาจาอบรมสั่งสอนให้บุคคลอื่นกระท า
ตน และตั้งตนอยู่ในคุณงามความดี 

จ.  สุราเมรัย จัดเป็นศีลข้อที่ส าคัญที่สุด ถ้าเมื่อละในการที่ไม่กระท าในข้อนี้สติ
ในการกระท าต่างๆก็จะสมบูรณ์พร้อม และสามารถในการที่จะใช้สติในการพิจารณาไตร่ตรองในทางที่
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เป็นกุศลคุณงามความดีทั้งปวงจึงสงเคราะห์ศีลข้อน้ีเข้าไว้ในศีลมัย บุญส าเร็จด้วยการรักษาศีลให้
บริสุทธิ ์

จากการศึกษาในทฤษฏีดังกล่าวมาแล้วนั้น  ก่อให้เกิดความเข้าใจค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับบุญ และปัตตานุโมทนามัย การยินดีในบุญที่บุคคลอื่นได้กระท ามาแล้ว 
และตนไม่สามารถกระท าได้ก็ไม่ขัดขวาง เบียดเบียน อิจฉาริษยา แต่กลับยินดีในการกระท านั้น
ของบุคคลนั้นๆ เพื่อขจัดความเศร้าหมอง มัวเมา ลุ่มหลงในอกุศลไม่ให้มีเกิดขึ้น และเพื่อลดทิฏฐิ 
ความเห็นผิดอันอาจจะเกิดขึ้น เป็นผลท าให้อกุศลอื่นๆตามมา การเรียนรู้ และท าความเข้าใจใน
เรื่องของบุญในบุญกิริยาวัตถุ และปัตตานุโมทนามัย ให้เกิดความชัดเจนในทุกๆด้านจ าเป็นต้อง
อาศัยความเข้าใจในหลักธรรมในปัจจัยด้านอื่นๆเข้ามาเป็นองค์ประกอบจะช่วยให้ทุกคนเกิดความ
เข้าใจอย่างถูกต้องที่สุดเราควรรู้และเข้าใจในหลักธรรมทั้งหลายให้ละเอียดกว่าที่มีอยู่เดิมเพื่อ
เสนอแนะให้เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงการประพฤติ 
และปฏิบัติต่อไป  ก็ควรจะได้ศึกษาค้นคว้าหลักค าสอนหลาย ๆ ด้านที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก 
เพื่อจะได้แตกฉานในพระพุทธศาสนาและสามารถเป็นแหลง่รวบรวมหลักธรรมค าสอนที่ส าคญัและ
ครบถ้วนที่สุดให้พุทธศาสนิกชน เพื่อที่จะให้นิสิต นักศึกษา ได้ใช้เป็นแหล่งคนคว้าหาทางด้าน
ความรู้ต่อไป 

๖.๓  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
๑.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
จากการศึกษาในทฤษฎีดังกล่าวมาแล้วนั้น ก่อให้เกิดความเข้าใจในค าสอนทาง

พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัตตานุโมทนามัย ในอีกแง่มุมหนึ่งเท่านั้น ถ้าจะให้เกิด
ความเข้าใจให้ละเอียดยิ่งข้ึน เพื่อรู้และเข้าใจในหลักธรรมอย่างถูกต้องที่ และเพื่อเสนอแนะให้กับ
การวิจัยเป็นประโยชน์ในด้านของการประพฤติปฏิบัติต่อไป ควรจะได้ศึกษา และค้นคว้าใน
หลักธรรมหลายๆด้านเพื่อให้พุทธศาสนิกชน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจได้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้า
หาข้อมูลเพื่อท าการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป 

๒.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาเรื่องของความเข้าใจในปัตตานุโมทนามัย กับ

ความเข้าใจในบุญ ในบุญกิริยาวัตถุ ซึ่งยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจ และควรจะท าการศึกษาวิจัย
ต่อไป คือ 

ก. ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบบุญในบุญกิริยาวัตถุ กับปัตตานุโมทนามัย 
การอนุโมทนาบุญในทางพระพุทธศาสนา 

ข. ควรศึกษาวิเคราะห์ความจริงเรื่องการอนุโมทนาบุญตามหลักธรรม
พุทธศาสนาเพื่อความเข้าใจในเรื่องบุญอย่างถูกต้องต่อไป 

ค. ควรศึกษาวิเคราะห์ในด้านความเป็นมาในเรื่องของการท าบุญใน
พระพุทธศาสนา เพื่อความรู้และเข้าใจในเรื่องของการท าบุญอย่างถูกต้อง 

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ในครั้งนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่เกี่ย วกับเรื่อง
ปัตตานุโมทนามัยเพื่อท าให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องในเรื่องของการอนุโมทนาบุญด้วยใจบริสุทธิ์ ใจที่
เว้นจากอคติ ๔ ที่มีผลที่เกิดจากการกระท าของตนหรือผู้อื่น ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่า
เป็นส่วนหน่ึงส าหรับการท าความเข้าใจในเรื่องของพุทธศาสนาที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของคนใน
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สังคมที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และพุทธศาสนา  ต่อการนับถือใน
พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องตรงตามหลักธรรม ที่ต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในระดับหมู่
คณะ ระดับสังคม ไปจนถึงระดับประเทศ การให้ได้มาซึ่งพื้นฐานความเป็นจริงที่มีต่อการนับถือ
พุทธศาสนาย่อมจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของปัตตานุโมทนามัย และ
บุญกิริยาวัตถุที่บุคคลทั่วไปต้องท าความเข้าใจ และสร้างความชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในปัตตานุโมทนามัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และต่อสังคมได้ 
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การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาโรคในสมัยพุทธกาล 
กับการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย 

A COMPARATIVE STUDY OF THE TREATMENT IN THE BUDDHA’S LIVE TIME 
AND THAI TRADITIONAL TREATMENT 

 
นางลัดดา  คงสตัรา 

สาขาวิชา พระพุทธศาสนา 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบการรักษาโรคสมัยพุทธกาลกับการรักษาโรคทางการ
แพทย์แผนไทย มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาการรักษาโรคในสมัยพุทธกาล ๒)       
เพื่อศึกษาการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย ๓) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรักษาโรคในสมัย
พุทธกาลกับการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร โดยท าการศึกษาจาก เอกสารปฐมภูมิ 
(Primary source) คือ พระไตรปิฎกคัมภีร์อรรถกถา และเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
เอกสาร งานวิจัย และต าราวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน ามาวิเคราะห์สรุปข้อมูลในเชิง
พรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑) การรักษาโรคในสมัยพุทธกาล เรียกว่า ติกิจฺฉา กล่าวถึงการรักษาโรคทางกาย 
ทางใจ และคุณธรรมของผู้รักษาโรค ปรากฏช่ือโรคทางกายชนิดต่าง ๆ ๕๕ ชนิด สาเหตุของโรค
ทางกายเกิดจากธาตุ ๔ ไม่สมดุลย์ การรักษาโรคทางกายประกอบด้วยความรู้ ๖ ประการ ได้แก่
(๑) หลักการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง (๒) อาการของโรค(๓) สาเหตุหรือสมุฏฐานที่เป็นเหตุให้เกิดโรค
ทางกาย(๔) เทคนิค หรือวิธีการรักษาโรค(๕) ส่วนประกอบของยารักษาโรค(๖) อุปกรณ์เครื่องมือ
ในการรักษาโรคส าหรับการรักษาโรคทางใจในสมัยพุทธกาลไม่ปรากฏช่ือของโรคทางใจ แต่จะ
แสดงอาการออกมาให้เห็น สาเหตุของการเกิดโรคทางใจเกิดจากกิเลสส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่ 
ราคะ โทสะ และโมหะ วิธีการรักษาโรคทางใจโดยใช้การพิจารณาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
อาทิเช่น ไตรลักษณ์ พละ ๕  อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ และการเจริญสมถวิปัสสนา เป็นต้น  
 ๒) การรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย จ าแนกโรคออกเป็นจ าพวกไว้ในพระคัมภีร์
ต่าง ๆ ๒๕ พระคัมภีร์ สาเหตุของโรคเกิดจากธาตุทั้ง ๔ ไม่สมดุลย์ วิธีการรักษาเน้นการรักษาโรค
แบบ    องค์รวม จะพิจารณาจากปฏิกิริยาความสัมพันธ์ระหว่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และ
สภาพแวดล้อม โดยถือว่าปัจจัยภายในและภายนอกร่างกายมีส่วนสัมพันธ์กับความสมดุลย์ของ
ร่างกาย คือ ธาตุทั้ง ๔ (ดิน น้ า ลม ไฟ) การรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย จึงยึดหลักการรักษา
โรคตามแนวทางพระคัมภีร์แพทย์ โดยยึดหลักคุณธรรม และจรรยาแพทย์เป็นส าคัญ 
 ๓) การรักษาโรคในสมัยพุทธกาลและการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย กล่าวถึง
สาเหตุของโรคทางกายว่า เกิดจากธาตุ ๔ แปรปรวน เหมือนกัน และกล่าวถึง ช่ือโรคคล้ายคลึงกัน  
แต่จ านวนโรคในทางการแพทย์แผนไทย มีจ านวนมากกว่า วิธีการรักษาได้กล่าวถึง ความ
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คล้ายคลึงกัน โดยใช้สมุนไพร และการนวด เป็นต้น ข้อแตกต่างระหว่างการรักษาโรคในสมัย
พุทธกาล และการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย คือ สาเหตุของโรคทางใจ ในสมัยพุทธกาล 
กล่าวว่า เกิดจากโลภะ โทสะ โมหะ ส่วนการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า เกิดจากธาตุ ๔ แปรปรวน 
การรักษาโรคทางใจในสมัยพุทธกาลให้พิจารณาธรรมะ เจริญสมถกรรมฐาน และวิปัสสนา
กรรมฐาน ส่วนทางการแพทย์แผนไทยใช้การให้ค าปรึกษา และการนวดสมุนไพรเป็นหลัก 

 
ABSTRACT 

The study on "A Comparative Study of the Treatment in the Buddha's 
Life Time and Thai Traditional Treatment" had three objectives: 1) to study the 
treatment in the Buddha's life time, 2) to study the Thai traditional treatment, and 
3) to compare treatment in the Buddha's life time and the Thai traditional 
treatment.   

This research applied the documentary research with collecting data 
from the primary sources: Tipitaka and Commentary and the secondary sources: 
academic textbooks, related documents and researches. Analysis of the data used 
the analysis of the content and the summary of the research used presenting the 
descriptive results of the research.   

Results of the Research 
1) The treatment in the Buddha's life time was called Tikiccha and 

mentioned to the physical and mental treatment, and the virtue of the treater. 
The treatment in the Buddha's life time appeared the 55 names of the physical 
illness, and the causes of the physical illness originated from the unbalance of the 
four Dhātu. The physical treatment consisted of 1) the principle of the accurate 
diagnosis, 2) the indication of illness, 3) the causes of the physical illness, 4) the 
techniques or ways for the treatment, 5) the ingredients of the medicine and 6)   
the instruments and tools for the treatment. Moreover, the necessity of the 
physical treatment was the virtue of the doctor. The mental treatment in the 
Buddha’s life time did not appeared the name of the illness but showed the 
symptoms such as the case of Patacara etc. The causes of the mental treatment 
originated from the 3 Kilesa (defilement): Rāga (greed), Dosa (hatred), and Moha 
(delusion). The mental treatment applied the Dhamma principles: Tilakkhana (the 
Three Characteristics), Bala (power), Indriya (Controlling faculty) and Bojjhaṅga 
(enlightenment factors) etc. 

2) The Thai traditional treatment classified in in the 25 traditional 
medicine scriptures. The causes of the physical illness originated from the 
unbalance of the four Dhātu. This treatment would consider from the reaction of 
the relationship between the body, mind, spirit and environment by holding on 
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the internal and external factors. The body having the part relating to the balance 
in the body was the four Dhatu (the earth, water, air and fire). The external factors 
were the change of season, time, habitat, and society. Therefore, the Thai 
traditional treatment held to the treatment according to the medical scripture 
and the other scriptures. The necessities of the doctors were the virtue and ethics 
or medical ethics. 

3) The treatment in the Buddha's life time was similar to and 
accordant with the Thai traditional treatment for the physical treatment. However, 
the difference of the treatment in the Buddha's life time was the mental 
treatment with the application of the Dhamma principles. The mental treatment 
for the Thai traditional treatment did not appear. Now the study of the Dhamma 
principles appears to treat the patients.  

 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระพุทธศาสนาถือว่าความเจ็บปุวยเป็นปัญหาส าคัญของมนุษย์ เช่นเดียวกับปัญหา  
เรื่องความเกิด ความแก่ และความตาย เพราะความเจ็บปุวยนั้นเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ
อย่างหนึ่งของทุกชีวิตที่ด าเนินไปตามกฎของธรรมชาติ ซึ่งใคร ๆ ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ แม้แต่
พระพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาเอกในโลก ทรงพ้นจากทุกข์ทั้งปวง พระองค์ก็ทรงประชวรทางพระ
วรกาย และดับขันธปรินิพพานเช่นกัน เรื่องนี้เป็นปกติธรรมดา ดังที่พระองค์ตรัสว่า “เรามีความ
แก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้ เรา
มีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้”๑๕ 
 บุคคลที่มีความเจ็บปุวยเกิดขึ้น ย่อมจะต้องแสวงหาวิธีการรักษาตามกระบวนการ
บ าบัดที่แตกต่างกันไปในแต่ละสังคมนั้น ๆ จะพึงมี เพื่อให้พ้นไปจากความทุกข์ทรมาน ที่มีมาจาก
ความเจ็บปุวยน้ัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ชีวิตรอดพ้นจากความตาย ถึงกระนั้นการบ าบัดรักษา
โรคนั้นบางครั้งก็หาย บางครั้งก็ไม่หาย ท้ังนี้สุดแล้วแต่สาเหตุของโรคนั้น ๆ และวิธีการรักษา 
 ปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันทั่วไปว่าความตื่นตัวของประชาชนท่ัวโลก ในการแก้ปัญหา
การเจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ ก่อให้เกิดทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง ลักษณะต่าง ๆ 
กัน เช่น สมุนไพรบ าบัด ธรรมชาติบ าบัด ชีวจิต พลังจักรวาล สมาธิบ าบัด เป็นการรื้อฟื้นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เคยใช้ได้ผลดีในอดีตมาผสมผสานการดูแลสุขภาพแนวแพทย์แผนปัจจุบัน๑๖ 
 ประเทศไทย มีการใช้แนวคิดภูมิปัญญาตะวันออกที่สืบทอดกันมา ในการดูแล
สุขภาพที่รู้จักกันดีในช่ือ “การแพทย์แผนไทย” ขณะที่โลกแห่งการคิดค้นหมุนไปไม่หยุดนิ่ง 
ประชาชนในประเทศไทยส่วนหน่ึงหันกลับคืนสู่แนวทางการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ 

                                           
 ๑๕อง.ฺปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๗/๙๙-๑๐๐. 
 ๑๖อาภรณ์เช้ือประไพศิลป์, แนวคิดการพยาบาลแบบองค์รวม, (สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานค 
รินทร์, ๒๕๔๓), หน้าค าปรารภ.   
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 การแพทย์แผนไทย นับเป็นมรดกอันล้ าค่าทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย มี
บทบาทในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน มานานนับพันปีจนถึงปัจจุบัน แสดงให้
เห็นถึงคุณค่าแห่งความเป็นระบบการแพทย์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยระบบ
หนึ่ง 
 ศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหง ซึ่งจารึกไว้ ประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๐ ณ วัดปุามะม่วง 
จังหวัดสุโขทัย ความว่า 
 ทรงสร้างสวนสมุนไพรขนาดใหญ่ไว้บนเขาหลวงหรือเขาสรรพยา ให้ราษฎรเก็บ
สมุนไพรไปใช้รักษาโรคยามเจ็บปุวย รวมถึงรูปจารึกท่ีเกี่ยวกับการนวด ซึ่งพบในเขตอ าเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย๑๗ 
 ต าราโรคนิทาน ฉันท์ สิบเอ็ด กล่าวถึง ต ารับยาโบราณ ที่เล่าขานเป็นค ากลอนตอนหนึ่ง 
ความว่า 
  หนึ่งเล่าจะกล่าวขน   ขึ้นทั่วตนเรียกโลมา 
  เมื่อวิกลเกิดคิลาน์  ให้เจ็บทั่วสารพางค์ 
  ให้เจ็บทั่วขุมขน   ในกระมลให้หมองหมาง 
  วิบัติเป็นต่าง ๆ    ให้ขนลุกและขนแสยง 
  ผิแพทย์เห็นฉะนี้   ดุจคัมภีร์ท่านส าแดง 
  ผู้แพทย์อย่าพึงแคลง   แก้โทษขนวิกลนา 
  เอารากส้มปุอยนะ   ลูกมะกรูดรากพุทรา 
  ข่าแดงต้มกินนา   แก้เกศาโลมาหาย๑๘ 
 ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า “พระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นแหล่งก าเนิดแห่งภูมิปัญญา
ตะวันออก” และที่ส าคัญ เป็นบ่อเกิดแห่งองค์ความรู้ต่าง ๆ เฉพาะองค์ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลนั้น พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า 
 ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่มีมารดา ไม่มีบิดาผู้คอยพยาบาล ถ้าไม่พยาบาลกันเองใน
เวลาอาพาธ ใครเล่าจะคอยพยาบาลพวกเธอ ภิกษุที่จะพยาบาลเราจงพยาบาลภิกษุไข้ ภิกษุที่เป็น
อุปัชฌาย์อาจารย์กับภิกษุที่เป็นสัทธิวิหาริกอันเตวาสิก พึงพยาบาลกันในเวลาอาพาธ จนกว่าจะ
หาย ถ้าไม่มีอุปัชฌาย์อาจารย์ สัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกที่จะคอยพยาบาลกัน สงฆ์ต้อง
พยาบาล๑๙ 
 พระพุทธศาสนามีแนวความคิด เรื่ องการดูแลรักษาโรค ตามที่ ปรากฏใน
พระไตรปิฎก อย่างไร การแพทย์แผนไทยมีแนวคิดอย่างไรในการดูแลสุขภาพ การดูแลรักษาโรค
สมัยพุทธกาลเหมือนหรือต่างกับการดูแลรักษาโรคแผนไทย  มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรในการดูแล
รักษาโรคตามแนวพุทธวิธี  กับแนวแพทย์แผนไทยยุคปัจจุบันเป็นปัญหาที่จะต้องหาค าตอบ  แม้ว่า

                                           
 ๑๗สมพร ภูติยานันต์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
การแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข, โครงการพัฒนาต าราสถาบันการแพทย์แผนไทย, ๒๕๔๒), หน้า ๙. 
 ๑๘เจ้าพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม), ต าราโรคนิทาน, (กรุงเทพมหานคร : โครงการพัฒนาต ารามูลนิธิ
การแพทย์แผนไทยพัฒนา, ม.ป.ป.), หน้า๑๕.   
 ๑๙วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๖๕/๒๔๐ – ๒๔๑. 



-๗๕- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
จะมีผู้วิจัยในเรื่องนี้บ้างแล้ว แต่เน้นการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงสนใจท า
การวิจัยเรื่องนี้ 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพื่อศึกษาการรักษาโรคในสมัยพุทธกาล 
 ๒.๒ เพื่อศึกษาการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย 
 ๒.๓ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรักษาโรคในสมัยพุทธกาลกับการรักษาโรคทางการแพทย์
แผนไทย 
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสารเชิงคุณภาพ (Documentary Research) มี
วิธีด าเนินการวิจัย โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารแบ่งตามแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 ๑. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎก ภาษาไทยและภาษาบาลี คัมภีร์พระอรรถกถา 
 ๒.  ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ งานเขียนของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา  และ
นักวิชาการสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องเจ็บปุวย ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
งานวิจัย  ทีเ่กี่ยวข้อง 
 ๓.  เรียบเรียง น าเสนอผลการศึกษาวิจัย 
 
๔.ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาโรคในสมัยพุทธกาลกับการรักษาโรค
ทางการแพทย์แผนไทย” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตไว้ดังน้ี 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร โดยท าการศึกษาจาก เอกสารปฐมภูมิ 
(Primary source) คือ พระไตรปิฎกคัมภีร์อรรถกถา และเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
เอกสาร งานวิจัย และต าราวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน ามาวิเคราะห์สรุปข้อมูลในเชิง
พรรณนา         เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบการรักษาโรคในสมัยพุทธกาลกับ
การรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทยโดยผู้วิจัยมุ่งการศึกษาการรักษาโรคที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
โดยเริ่มศึกษาพุทธวิธีการดูแลรักษาโรคของพระพุทธเจ้าและแนวคิดทฤษฎีการรักษาโรคทางการ
แพทย์แผนไทย เพื่อเป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์การน าหลักการดูแลรักษาโรคของ
พระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาในเชิงปฏิบัติอย่างยั่งยืน 
 
๕.สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบการรักษาโรคในสมัยพุทธกาลกับการรักษาโรคทางการ
แพทย์แผนไทยสรุปตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การรักษาโรคในสมัยพุทธกาล 
 การศึกษาการรักษาโรคในสมัยพุทธกาล พบว่า ความหมายของการรักษาโรคนั้น 
หมายถึงการเยียวยา การรักษา การบ าบัดโรค และเวชกรรม ความหมายของโรคทาง
พระพุทธศาสนา หมายถึง ความเจ็บปุวย ความไม่สบายกาย และความไม่สบายใจ ความเศร้าโศก 
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ความคร่ าครวญความเสียใจความสิ้นหวังความประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจความพลัดพรากจากสิ่งที่
รักและความไม่สมปรารถนา นั่นคือ ความทุกข์นั่นเอง มีช่ือโรคชนิดต่าง ๆ ๕๕ โรค สาเหตุของ
อาการเกิดโรค กล่าวคือ ความไม่สมดุลของธาตุทั้ง ๔ ฤดูแปรปรวน การถูกสัมผัสจากเหลือบยุง
และสัตว์เลื้อยคลาน การถูกท าร้าย       การรักษาโรคมี ๒ วิธี ได้แก่ ๑) การรักษาโรคที่ขึ้นเกิด
ทางกาย ๒) การรักษาโรคที่เกิดขึ้นทางใจ ซึ่งมีความเช่ือมโยงสอดคล้องประสานกัน เมื่อร่างกาย
เกิดการเจ็บปุวย หรือเกิดโรคต่าง ๆ ข้ึน ด้วยเหตุนี้ การบ าบัด การรักษาเยียวยาจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น 
และเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการบรรเทาความทุกข์ทรมานจากโรคต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของการเจ็บปุวยที่
เกิดขึ้น ดังนั้น การรักษาโรคทางกายนั้น จะต้องประกอบไปด้วย ๑) หลักการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง
และแม่ย าในการรักษามิให้เกิดความผิดพลาด ๒) อาการของโรค ๓) สาเหตุหรือสมุฏฐานที่เป็น
เหตุให้เกิดโรคทางกาย ๔) เทคนิค หรือวิธีการรักษาโรค เช่น การรมควัน การอบ การแช่ การ
ผ่าตัด เป็นต้น ๕) ส่วนประกอบของยารักษาโรค อาทิเช่น เภสัช สมุนไพรแต่ละชนิด ๖) อุปกรณ์
เครื่องมือในการรักษาโรค เช่น กล่องเก็บยา มีดผ่าตัด ผ้าพันแผล  เป็นต้น องค์ประกอบทั้งหมด
ดังท่ีได้กล่าวมาเป็นสิ่งส าคัญในการรักษาโรคทางกายตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถ
กถา นอกจากนี้ การรักษาโรคทางกายสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือคุณธรรมหรือคุณสมบัติของผู้เป็นหมอ
หรือแพทย์ที่มีต่อผู้ปุวย โรคทางใจตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง  โรคทีเกิดจากกิเลส ท าให้
จิตใจเศร้าหมอง เป็นทุกข์ ไม่สงบ ฟูุงซ่าน วิธีการที่จะรักษาโรคทางใจได้เป็น อย่างดี ได้แก่ ๑) วิธี
ปฏิบัติสมถกรรมฐาน ๔๐ วิธี ๒) วิปัสสนากรรมฐาน ๓) การได้รับฟังพระธรรมเทศนา ทั้ง ๓ หัวข้อ 
ดังท่ีกล่าวมาสามารถรักษาโรคทั้งทางกายและทางใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.การรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย 
 การศึกษาการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย พบว่า ความหมายของการแพทย์
แผนไทยนั้น หมายถึง กระบวนทางการรักษาเริ่มจาก การตรวจวินิจฉัยโรค การบ าบัดโรค การ
รักษาโรค    การปูองกันโรค และการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ รวมถึงการผดุง
ครรภ์ไทย        เภสัชกรรมไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ กายภาพบ าบัด เทคนิคการแพทย์ 
ตลอดจนการเตรียมยาผลิตยาแผนไทย การประดิษฐ์อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ส าหรับ
โรคในพระคัมภีร์ตักกะศิลากล่าวถึงชนิดของไข้ ได้แก่ พิษ ๒๑ จ าพวก ไข้รากสาด (ไข้กาฬ) ๙ 
จ าพวก ไข้ประดง (ไข้กาฬแทรกไข้พิษ) ๘ จ าพวก ไข้กาฬ ๑๐ จ าพวก ฝีกาฬ ๑๐ จ าพวก ไข้กาฬ
แทรก ๓ จ าพวก ไข้ก าเดา ๒ จ าพวก ไข้ ๓ ฤดู ๓ จ าพวก พระคัมภีร์อภัยสันตากล่าวถึงเรื่อง โรค
ตาต้อ ๒๑ ชนิด พระคัมภีร์มุขโรคกล่าวถึงเรื่อง โรคในปากคอ ๑๙ ประการ พระคัมภีร์วิถีกุฎฐโรค
กล่าวถึงเรื่อง โรคเรื้อน๗ จ าพวก พระคัมภีร์ทิพย์มาลากล่าวถึงเรื่อง ฝีวัณโรคที่เกิดภายใน ๑๙ 
ประการ พระคัมภีร์มัญชุสารวิเชียรกล่าวถึง โรคลม ๑๐ ประการ พระคัมภีร์อุทรโรคกล่าวถึงเรื่อง 
ลักษณะอุทรโรค ๑๘ ประการ พระคัมภีร์ ไกษยกล่าวถึงเรื่อง ไกษย (บางต าราเรียกว่า กไษยกไสย 
หรือ กระสัย) ๒๖ จ าพวก พระคัมภีร์ชวดารกล่าวถึงเรื่อง ลมที่รักษายาก ๑๒ จ าพวก ลมอันมพิษ
จ าพวกลมภัย ๖ จ าพวก พระคัมภีร์จระนะสังฆะหะกล่าวถึงเรื่อง โรคอุจจาระธาตุ ๔ ประการ 
สาเหตุของการเกิดโรคนั้นเกิดจากความไม่สมดุลของธาตุทั้ง ๔ ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล
ส่งผลท าให้เกิดโรค ๔ ประการได้แก่ ธาตุ ช่วงอายุ เวลา ฤดู เช่น ฤดูที่แปรไปย่อมให้เกิดไข้เจ็บได้ 
เรียกว่า “อุตุปริณามชาอาพาธา” ไข้เจ็บเพราะฤดูแปรไป การรักษาจะเน้นการรักษาโรคทางกาย 
แต่เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เป็นการดูแลสุขภาพโดยพิจารณาถึงทุก ๆ องค์ประกอบที่ท า
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ให้ร่างกายมีสุขภาพดีได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม สภาพแวดล้อม และจิตวิญญาณไม่ได้พิจารณา
เฉพาะโรคที่ เป็น หรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่จะพิจารณาจากปฏิกิริยา
ความสัมพันธ์ระหว่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสภาพแวดล้อม ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
และความสัมพันธ์ดังกล่าว ต้องอยู่ในภาวะสมดุล โดยถือว่าปัจจัยทั้งภายในและภายนอกร่างกายมี
ส่วนสัมพันธ์กับความสมดุลของร่างกาย ปัจจัยภายใน เช่นธาตุทั้ง ๔ (ดิน น้ า ลม ไฟ) พฤติกรรม
การด าเนินชีวิต จิตใจ และวิญญาณ ส่วนปัจจัยภายนอก เช่นการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล 
กาลเวลา ถิ่นที่อยู่อาศัย สังคม ดังนั้น การรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทยจึงยึดหลักการรักษา
โรคตามแนวทางพระคัมภีร์แพทย์ การรักษาโรคตามพระคัมภีร์ตักศิลา พระคัมภีร์โรคนิทาน และ
พระคัมภีร์ธาตุวิภังค์ รวมถึงตามพระคัมภีร์ต่าง ๆ แต่ละพระคัมภีร์ สิ่งจ าเป็นของหมอที่ขาดไม่ได้
นั่นคือพระคัมภีร์ธาตุวินิจฉัยถือว่าเป็นหัวใจของการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย และอีกสิ่ง
หนึ่งที่จ าเป็นต่อแพทย์ กล่าวคือ คุณธรรม จรรยาแพทย์ หรือคุณสมบัติของแพทย์นั่นเอง 
 ๓. เปรียบเทียบการรักษาโรคในสมัยพุทธกาลกับการรักษาโรคทางการแพทย์แผน
ไทย 
 ๑. ความเหมือนและความต่างกันของการรักษาโรคในสมัยพุทธกาลกับการรักษาโรค
ทางการแพทย์แผนไทยตามพระคัมภีร์ต่าง ๆพบว่า 
  ๑.๑) ชนิดของโรค พบว่ามีความเหมือนและต่างกันดังนี้ 
  ในสมัยพุทธกาลปรากฏช่ือโรคชนิดต่าง ๆ ๕๕ โรค ได้แก่ โรคตา โรคหู โรคจมูก  
โรคลิ้น โรคกาย โรคศีรษะ โรคใบหู โรคปาก โรคฟัน โรคไอ โรคหืด โรคไข้หวัด  โรคไข้ทรพิษ โรค
ไข้เซื่องซึม โรคท้อง โรคลงแดง โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเรื้อน โรคกลาก โรคมองคร่อ โรค
ลมบ้าหมู โรคหิดเปื่อย โรคหิดด้าน โรคคุดทะราด โรคหูด โรคละอองบวม โรคอาเจียนโลหิต 
โรคเบาหวาน   โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง โรคอหิวาตกโรค โรคหน่อที่เท้า โรคหิด โรคตุ่ม 
โรคกลิ่นตัวแรง     โรคอมนุษย์เข้าสิง โรคลม โรคลมขัดยอกตามข้อ โรคเท้าแตกเนื้องอกแผลไม่
งอก โรคพิษงู โรคโดนยาแผด โรคท้องผูก โรคผอมเหลือง โรคผดผื่นคัน โรคลมในท้อง โรคร้อนใน
กาย โรคเนื้องอกในล าไส้  โรคท้องร่วง โรคฝี โรคปอด โรคพันธุกรรม โรคอลสกะ โรคอัมพาต 
  ทางการแพทย์แผนไทยจะจ าแนกโรคเป็นจ าพวกไว้ในพระคัมภีร์ต่าง ๆ อันได้แก่    
พระคัมภีร์ตักกะศิลากล่าวถึงชนิดของไข้ ได้แก่ ไข้พิษ ๒๑ จ าพวก ไข้รากสาด (ไข้กาฬ) ๙ จ าพวก   
ไข้ประดง (ไข้กาฬแทรกไข้พิษ) ๘ จ าพวก ไข้กาฬ ๑๐ จ าพวก ฝีกาฬ ๑๐ จ าพวก ไข้กาฬแทรก ๓ 
จ าพวก ไข้ก าเดา ๒ จ าพวก ไข้ ๓ ฤดู ๓ จ าพวก พระคัมภีร์อภัยสันตากล่าวถึงเรื่อง โรคตาต้อ ๒๑ 
ชนิด พระคัมภีร์มุขโรคกล่าวถึงเรื่อง โรคในปากคอ ๑๙ ประการ พระคัมภีร์วิถีกุฎฐโรคกล่าวถึง
เรื่อง โรคเรื้อน๗ จ าพวก พระคัมภีร์ทิพย์มาลากล่าวถึงเรื่อง ฝีวัณโรคที่เกิดภายใน ๑๙ ประการ 
พระคัมภีร์มัญชุสาระวิเชียรกลา่วถึง โรคลม ๑๐ ประการ พระคัมภีร์อุทรโรคกลา่วถึงเรื่อง ลักษณะ
อุทรโรค ๑๘ ประการ พระคัมภีร์ ไกษยกล่าวถึงเรื่อง ไกษย ๒๖ จ าพวก พระคัมภีร์ชวดารกล่าวถึง
เรื่อง ลมที่รักษายาก ๑๒ จ าพวก ลมอันมพิษจ าพวกลมภัย ๖ จ าพวก พระคัมภีร์จระนะสังฆะหะ
กล่าวถึงเรื่องโรคอุจจาระธาตุ ๔ ประการ 
  ๑.๒) สาเหตุของโรค พบว่ามีความเหมือนและต่างกันดังนี ้
  สาเหตุของโรคที่ปรากฏในสมัยพุทธกาลมีความเหมือนกันกับพระคัมภีร์สมุฏฐาน
วินิจฉัยที่ทางการแพทย์แผนไทยยึดเป็นต าราหลักในการตรวจวินิจฉัยโรคและหาสาเหตุของการ
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เกิดโรคจากธาตุท้ัง ๔ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม ธาตุไฟ อันเป็นที่ตั้ง หรือที่เกิดของโรคต่าง ๆ 
อีกทั้ง ยังมีปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลท าให้เกิดโรคเหมือนกัน กล่าวคือ อิทธิพลเรื่องของฤดูที่
แปรปรวน ซึ่งมีปรากฏในสมัยพุทธการกับทางการแพทย์แผนไทย 
  ๑.๓) วิธีการรักษา(ตามพระคัมภีร์ชวดาร) มีความเหมือนและต่างกันดังนี้ 
  วิธีการรักษาโรคในสมัยพุทธกาลกับการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทยตาม พระ
คัมภีร์ชวดารพบว่า ผู้ปุวยเป็นโรคชนิดเดียวกัน กล่าวคือ โรคลมตามอวัยวะ มีความเหมือนกัน
ทางด้านวิธีการรักษาโดยจะใช้สมุนไพรผสมกับเครื่องประกอบหลักก็คือสุรา วิธีการใช้รักษาก็จะใช้
โดยการรับประทาน ในส่วนการรักษาโรคลมตามข้อ การรักษานั้นจะมีวิธีการใช้เขาสัตว์กอ
กระบายโลหิตออก หรือใช้วิธีการดูดเลือด ดูดน้ าหนอง และดูดลมออกมา ส าหรับการรักษาโรคลม
ตามพระคัมภีร์ชวดารไม่ปรากฏวิธีการดังกล่าวในการรักษา จึงมีความแตกต่างกันดังท่ีกล่าวมา 
  ๑.๔) วิธีการรักษา(ตามพระคัมภีร์ธาตุบรรจบ) มีความเหมือนและต่างกันดังนี้ 
  วิธีการรักษาโรคในสมัยพุทธกาลกับการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทยตาม    
พระคัมภีร์ธาตุบรรจบพบว่า ผู้ปุวยเป็นโรคชนิดเดียวกัน กล่าวคือ โรคท้องผูก มีสาเหตุของการเกิด
โรคแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันทางด้านการใช้ตัวยาหรือสมุนไพรส าหรับรักษาโรคที่เกิดขึ้น  
  ๑.๕) วิธีการรักษา(พระคัมภีร์ธาตุวิภังค์) มีความเหมือนและต่างกันดังนี้ 
  วิธีการรักษาโรคในสมัยพุทธกาลกับการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทยตามพระ
คัมภีร์ธาตุวิภังค์ พบว่า ผู้ปุวยเป็นโรคชนิดเดียวกัน กล่าวคือ โรคผอมเหลือง มีสาเหตุของการเกิด
โรคแตกต่างกัน มีวิธีการรักษาโรคเหมือนกันโดยจะใช้ยาประเภทดื่มกินรักษาภายใน ในส่วนที่มี
ความต่างกัน คือ สมุนไพรที่ใช้แตกต่างกัน 
  ๑.๖) คุณธรรม จรรยาแพทย์ หรือคุณสมบัติของแพทย์ พบว่า มีความเหมือนกัน 
ตามหลักของพรหมวิหาร ๔ ในหัวข้อท่ีว่าด้วยเมตตา ส าหรับข้อแตกต่างจะมีความต่างกันอยู่ตรงที่
องค์กร หรือหน่วยงานทางการแพทย์แผนไทยจะก าหนดหลักธรรมหรือข้อประพฤติปฏิบัติเพิ่มเติม
เสริมขึ้นมาภายหลัง  
 ๒. การรักษาโรคทางใจในสมัยพุทธกาลจะใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไม่มีการ
ก าหนดให้เห็นชัดว่าโรคทางใจมีช่ือและชนิดของโรคแต่อย่างใด สาเหตุของโรคเกิดจากกิเลส ๓ 
ประการ ได้แก่ ราคะ โทสะ และโมหะ วิธีการรักษาโดยใช้หลักธรรม ได้แก่ พละ ๕ อินทรีย์ ๕ 
โพชฌงค์ ๗ ไตรลักษณ์ สติ สัมปชัญญะ เป็นต้น ซึ่งแตกต่างกับการแพทย์แผนไทยจากการศึกษา
ตามพระคัมภีร์ต่าง ๆ ไม่จารึก หรือบันทึกไว้ เนื่องจากการแพทย์แผนไทยมุ่งเน้นการรักษาโรคทาง
กาย  แต่เมื่อวิเคราะห์โดยสว่นจริงแลว้อาจกล่าวได้ว่า โรคทางใจในทางการแพทย์แผนไทยนั้นมีอยู่
มิได้ก าหนดช่ือของโรคเอาไว้ แต่ผู้ปุวยจะแสดงอาการออกมา อาทิเช่น อาการพร่ าเพ้อ อาการ
เครียด อาการหงุดหงิด สาเหตุเกิดจากธาตุทั้ง ๔ แปรปรวนไม่สมดุลย์ส่งผลทางด้านจิตใจ ได้แก่ 
ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม และธาตุไฟ วิธีการรักษา โดยให้ค าปรึกษา นวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ นวด
น้ ามัน ใช้กลิ่นหอมละเหยจากสมุนไพร ในปัจจุบันทางการแพทย์แผนไทยเริ่มสนใจในการศึกษา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับการบ าบัดรักษาผู้ปุวยเป็นโรคทางกายให้หายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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๖.ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการรักษาโรคในสมัยพุทธกาลกับการรักษา
โรคทางการแพทย์แผนไทยนี้ ผู้วิจัยต้องการให้แพทย์ผู้ท าการรักษาและผู้ที่เกี่ยวข้องน าหลักพุทธ
ธรรม เช่น พรหมวิหาร ๔ พละ ๕ อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรม ไป
ประยุกต์ใช้รักษาโรคทางใจให้แก่ผู้ปุวย ซึ่งจะท าให้การรักษาโรคมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ปุวยมี
อาการทุเลาลงและหายจากโรคไปตามล าดับ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ยาจากสมุนไพรในการรักษา
โรคเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการใช้ยาจากสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันในบางรายการที่ทดแทนกัน
ได้ 
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การประยุกต์ใช้พุทธจริยธรรมกับอาชีพการนวดแผนไทยในปัจจุบัน 
An Application of Buddhist Ethics in Thai Traditional Massage Profession 

 
นายพิสันต์  สุขพูล 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 

 
บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑)  เพื่อศึกษาการนวดแผนไทย 
๒) เพื่อศึกษาพุทธจริยธรรมกับการนวดในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๓) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้
พุทธจริยธรรมกับอาชีพการนวดแผนไทยปัจจุบัน  

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary  Research) โดยได้รวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร  คือ คัมภีร์พระไตรปิฎก  ตลอดจนเอกสาร  ต าราวิชาการ  ผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
แล้วประมวลข้อมูลโดยน ามาศึกษาวิเคราะห์ ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา  และน าเสนอสรุปการวิจัยด้วยวิธี
น าเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนา น าข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปผล และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องการวิจัยเชิง
พรรณา 

ผลการวิจัยพบว่า   
๑) การนวดแผนไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ หมายถึง การสัมผัสต่อร่างกาย มี ๔ วิธี 

ได้แก่ (ก) นวด คือ การใช้มือบีบหรือกดเพื่อให้คลายจากความปวดเมื่อย (ข) คลึง คือ การใช้ฝุามือ
กดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วผลักหรือหมุนไปมา (ค) เคล้น คือ การบีบเน้นไปมา และ (ง) ฟั้น คือ การใช้มือ
บีบหรือกดเพื่อให้คลายจากความปวดเมื่อย ยังรวมถึงการใช้เท้าเหยียบเพื่อบรรเทาหรือรักษาอาการ
ปวดเมื่อยทางร่างกายด้วย การนวดมี ๒ ลักษณะ คือ การนวดบ าบัดเฉพาะที่ และ การนวดผ่อน
คลายทั่วร่างกาย 

๒) พุทธจริยธรรม คือ แนวทางในการประพฤติตนที่ดี เหมาะสมเพื่อให้สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุข มี ๓ ระดับ คือ ระดับขั้นต้น ได้แก่ เบญศีล เบญจธรรม ระดับขั้นกลาง ได้แก่ 
กุศลกรรมบถ ๑๐ และระดับขั้นสูง คือ อริยมรรค ๘ เป็นต้น 

การนวดในพระพุทธศาสนามีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฏก และอรรถคาถาใน
วินัยปิฏก มี ๒ ลักษณะ คือ นวดเพื่อบ าบัดความปวดเมื่อย และนวดเพื่อให้เกิดความสวยงาม ใน
สังคมไทยวัดและพระสงฆ์ ไม่มีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือประชาชนทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ จึงปรากฏวัดที่มีบทบาทในด้านการนวดช่วยเหลือประชาชนจากอดีตมาถึงปัจจุบัน เช่น วัด
โพธิ์ วัดพระปรางค์เหลือง วัดเกาะหงส์ วัดคลองคาง ในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น พุทธจริยธรรม
ทั้ง ๓ ระดับเข้ากับอาชีพนวด จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง และผู้อื่นได้ 
   ๓) ในการนวดแผนไทยมีจริยธรรมหรือหลักที่หมอนวดต้องปฏิบัติตนเป็นประจ า ๙ 
ข้อมีการดูแลรักษาสุขภาพผู้ปุวยให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้น ในการประยุกต์ใช้พุทธ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพนวดแผนไทย ผู้นวดต้องประยุกต์พุทธจริยธรรมใช้กับตนเอง ๓ 
ด้าน คือ  
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๑) ด้านการด ารงชีวิต ๒) ด้านการบริการคนไข้เพราะด้านการประกอบอาชีพ โดยใช้หลักพรหม
วิหาร และหลักทิฎธธัมมิกัตถประโยชน์ ในการด ารงชีวิต ใช้ธรรมโอสถ คือ โพธิปักขิยธรรม เป็น
ต้น มาพิจารณาในการให้บริการคนไข้ และใช้หลักโภคอาทิยะ อคติ สังคหะวัตถุ มิจฉาวณิชขา 
อิทธิบาท     คิหิสุข  อบายมุข และมรรถ ๘ ในการประกอบอาชีพ จึงจะท าให้ผู้ประกอบอาชีพ
การนวดประสบความส าเร็จในชีวิตโดยไม่โลภ ไม่เห็นแกอามิสสินจ้าง และมีพุทธจริยธรรมประจ า
ใจ 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to study the Thai traditional 

massage, 2) to study the Buddhist ethics and the massage in Buddhism, and 3) 
to study an application of the Buddhist ethics to the Present traditional massage 
profession.   

This research applied the documentary research with collecting data 
from Tipitaka, Commentary, the academic textbooks, related documents and 
researches. Analysis of the data used the analysis of the content and the 
summary of the research used presenting the descriptive results of the research.   
Results of the Research 

1) The Thai traditional massage happened in the ancient period and 
meant the contact in body consisting of 4 kinds: the massage (pressing with hands 
to relax), kneading (pressing with palm), caressing (oppressing), and squeezing 
(pressing to relax and pressing with foot to relax). The character of the massage 
had 2 kinds: the regional therapy massage and the relaxing massage  

2) The Buddhist ethics was the ways for the right action to live in the 
society happily and had 3 levels consisting of the primary level: Pañcasīla (the 
five Precepts) and Pañcadhamma (the five ennobling virtues), the middle level: 
Kusala-kammapatha (the ten wholesome course of action), and the high level: 
Ariyamagga (the noble eightfold path) etc. The massage in Buddhism appeared in 
the Tipitaka and the commentary in the Vinayapitaka consisting of 2 characters: 
the massage for fatigue therapy and the massage for making the beauty. In the 
Thai society, the temple and the monks had no the role on helping the people in 
all the body and mind. The temples having the role on the massage for helping 
the people in the past to the present such as Wat Pho, Wat Phra Prang Luang, 
Wat Ko Hong, and Wat Khlong Khlang in Nakhon Sawan Province. All three levels 
of The Buddhist ethics suited for the massager to make the benefit to yourself 
and the other.  

3) The Buddhist ethics in the Thai traditional massage that the 
massager should behave regularly in 9 items such as taking care of the patients 
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and serving equally etc. The massager should apply the Buddhist ethics in three 
aspects:  the livelihood with the application of the Brahmavihara (holy abidings) 
and the Ditthadhammikattha (virtues conducive to benefits in the present) in the 
livelihood, the service for the patient with the application of the Bodhipakkhiya-
dhamma (the qualities contributing to enlightenment) in the service of the 
patient, and the career with the application of the Bhoga-ādiya (benefits which 
one should get from wealth), the Agati (prejudice), the Saṅgahavatthu (principles 
of kindly treatment), the Micchāvaṇijjā (trades which should not be plied by a lay 
disciple), the Iddhipāda (the four paths of accomplishment), the Gihisukha (house-
life happiness), the Apāyamukha (cause of ruin) and the Aṭṭhaṅgika-magga (the 
noble eightfold path) in the career. These led the massager to the success in the 
life.  
 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การนวดมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และได้สืบทอดต่อกันมา เป็นศาสตร์ศิลป์และ
วัฒนธรรมประจ าชาติสยาม อาจกว่าได้ว่าเป็นการช่วยรักษาอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้
คนเราเกิดการบาดเจ็บ อักเสบขึ้น สิ่งแรกที่เราท า คือ การลูบไล้ในบริเวณนั้นก่อน จึงมาดูว่ามี
อาการ บวม แดง  ร้อน อย่างเบา ๆ การลูบไล้เป็นพื้นฐานของวิธีการนวดวิธีหนึ่ง ซึ่งมักใช้ในการ
ลดการอักเสบอย่างเฉียบพลัน มนุษย์ก็มักใช้วิธีบีบ คลึง ขยี้ส่วนที่เจ็บ เมื่อส่วนนั้นพ้นจากจาก
อาการอักเสบ เพ่ือให้เกิดการซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอ ซึ่งเป็นวิธีการลดปวดอีกแบบหนึ่ง และใน
ปัจจุบันพิสูจน์ได้ การเรียนรู้กับวัฒนธรรมที่ส าคัญ คือ วัฒนธรรมอินเดีย ดังที่พบว่า ช่ือของเส้น
ประธานสิบบางเส้น เช่น เส้นอิทา  ปิงคลา และสุสุมนา เป็นต้น ซึ่งช่ือเดียวกับนาที ซึ่งเป็นช่องที่
ลมปราณและพลังกุณฑลินีไหลผ่านตามทฤษฎีโยคะศาสตร์ อีกทั้งท่าฤาษีดัดตนบางท่าก็ส่วน
คล้ายคลึงกับอาสนะของโยคะเป็นอย่างมาก 
 ซึ่งการนวดแผนโบราณเช่ือกันว่ารักษาคนไข้ส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสมรรถภาพที่
เสื่อม  เพื่อผ่อนคลายความเครียด เพื่อความสุขกายสุขใจ มีการใช้ตั้งแต่สามัญชนทั่วไป จนถึงเจ้า
ฟูาเจ้า  แผนดิน ระดับชาวบ้านมีการสืบทอดฝึกฝนแบบแผนการนวดตามวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่ง
เหมาะสมกับชุมชนของตน และใช้นวดกันเองโดยหมอนวดพื้นบ้านหรือนวดตัวเอง โดยใช้นิ้ว มือ 
และอวัยวะส่วนอ่ืน เช่น ศอก เข่า ส้นเท้า เป็นต้น ผู้นวดต้องมีความรู้เรื่อง ร่ายกายของตน ส่วนผู้
เป็นหมอนวด จ าเป็นต้องศึกษาวิชาพื้นฐานทางการแพทย์ เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ ระบบประสาท ที่มีความสัมพันธ์กันและกัน 
การตรวจวินิจฉัยอาการเจ็บไข้ จึงจ าเป็นต้องมีการสืบทอดความรู้การนวดไทย จ าเป็นต้องคัดเลือก
ผู้สืบทอดที่มีคุณสมบัติ     มีคุณธรรม มีพลังท้ัง  ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา๒๐ 

                                           
๒๐ มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา, ต าราการนวดไทยเล่ม ๑ , (กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ์

, ๒๕๕๐), หน้า ๖. 
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 นอกจากน้ันหมอพ้ืนบ้านยังมีบทบาทมากในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่ชาวบ้านด้วย
ยาสมุนไพรตัวยาสมุนไพรบางชนิดใช้ต้มกิน ต้มอาบ ฝนกิน สูดดม ทาหรือนวดบริเวณที่เจ็บปวด
ชาวบ้านมีความรู้และมีความช านาญในการใช้ ทั้งมีความเช่ือว่าตัวยานั้นรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อีก
ด้วย๒๑ 
 การแข่งขันกันทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และสภาวะต่าง ๆ ที่บีบบังคับให้ผู้คน
ท าทุกอย่างเพื่อความอยู่รอด ท าให้ต้องท างานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย
ทั้งความเครียด อาการเมื่อยล้า และโรคต่าง ๆ ที่ตามมาจากพฤติกรรมประจ าวัน จึงมีความคิด
จากนักลงทุนในการเปิดสถานบริการนวดในแบบต่าง ๆ ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตก ซึ่งในขณะ
นี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และก่อให้เกิดอาชีพหนึ่งขึ้นมา คือ หมอนวด จะเห็นได้ว่าสถาน
บริการต่าง นวดแบบใหม่ที่รู้จักกันในนามของสปา (spa) ซึ่งค่อนข้างจะเป็นสีสันใหม่ให้กับวงการ
นวดแผนโบราณ การนวดก็มีทั้งการนวดน้ ามัน การนวดด้วยครีม การนวดแบบอโรมา ฯลฯ ทั้งนี้
การนวดเหล่านี้ย่อมมีพื้นฐานมาจากการนวดแผนโบราณทั้งสิ้น ปัจจุบันการนวดแผนโบราณหรือ
แผนโบราณแผนโบราณถูกน ามาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการบริการครบวงจรกับผู้มาใช้บริการ
รวมทั้งบรรยากาศที่เหมาะสมกับการพักผ่อนผ่อนคลายจากความเครียด  ในเหตุการณ์ที่เผชิญใน
สมัยโบราณเมื่อกล่าวถึงค าว่า “หมอนวด” คนไทยทั่วไปมักจะนึกถึงคนผู้ซึ่งบีบเฟูนและจับเส้นให้
คนอื่นหายปวดเมื่อย และส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุแต่ในปัจจุบันมิได้เป็นเช่นนั้น เนื่องจากผู้
ประกอบธุรกิจการนวดได้ใช้ความสามารถและมีความรู้ ในการบริหารจัดการองค์การมากข้ึน น ามา
ปรับปรุงสถานประกอบการของตนเอง จึงนิยมรับผู้ที่มีความรู้ ความช านาญในด้านการนวด ไม่ว่าจะ
อายุมากน้อยเพียงใดก็สามารถจะประกอบอาชีพหมอนวดดังกล่าวได้ แม้กระนั้นอาชีพหมอนวดไทย 
ไม่ใช่อาชีพท่ีทุกคนจะท าได้ ผู้ที่จะท าอาชีพนี้ต้องมีความตั้งใจ อดทนท่ีจะฝึกฝน เพื่อให้เป็นผู้
ช านาญ และสิ่งส าคัญคือต้องมีใจรัก นอกจากนี้ผู้ท าอาชีพหมอนวดต้องมีศีลธรรมและมี
สัมมาอาชีวะ เนื่องจากการนวดแต่ละครั้งผู้ให้บริการต้องสัมผัสกับผู้รับบริการโดยตรง และใช้
เวลานาน แต่หากเปรียบเทียบกับรายได้ พบว่ามีความเหมาะสมกับเวลาและแรงงานท่ีสูญเสียไป 
เมื่อมองอีกมุมหนึ่งคนไทยยังนิยมการบีบ นวด อยู่ไม่ใช่น้อย จึงท าให้อาชีพนวดแผนโบราณยังคง
สามารถ ท ารายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพนี้เป็นอย่างดีตลอดมาการนวดแผนโบราณนับเป็นภูมิ
ปัญญาอันล้ าค่าของคนไทย ที่มีประวัติและเรื่องราวสืบทอดกันมาช้านาน การนวดมีบทบาทอย่าง
ส าคัญในการรักษาโรคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าหมอนวดไทยในอดีตมีวิวัฒนาการการ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการนวดมิใช่นวดเพื่อรักษาความเจ็บปุวยเท่านั้น แต่ยังมี
คุณค่าต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคโดยอาศัยการสัมผัสอย่างมี
หลักการระหว่างผู้ให้การรักษา (หมอนวด) และผู้รับการรักษา (ผู้รับบริการ) เมื่อศาสตร์แห่งการ
นวดได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงเล็งเห็นความส าคัญโดยมอบหมายให้กระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงแรงงานร่วมมือกันเปิดหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ เพื่อผลิต “หมอนวดระดับ
คุณภาพ” เพื่อส่งไปยังต่างประเทศ และผู้ที่จะเข้ามาประกอบอาชีพนี้ ต้องผ่านการคัดเลือก
คุณสมบัติก่อน ไม่ว่าจะเป็นด้านประสบการณ์และอายุ นอกจากจะมีการเปิดหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อ

                                           
๒๑ ปรีชา อุยตระกูลและคณะ, รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทหมอพ้ืนบ้านในสังคมชนบทอีสาน

, (ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๑), หน้า ๑. 



-๘๔- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
สอนการเป็นหมอนวดแล้ว ผู้ที่มีความสนใจจะประกอบอาชีพดังกล่าวยังสามารถฝึกอบรมด้วย
ตนเองตามสถานฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เปิดอบรมมากมาย เช่น    วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัด
โพธิ์วัดมหาธาตุ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์ฝึกอาชีพ เป็นต้น 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพื่อศึกษาการนวดแผนไทยปัจจุบัน 
 ๒.๒ เพื่อศึกษาพุทธจริยธรรมกับการนวดในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๒.๓ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้พุทธจริยธรรมกับอาชีพการนวดแผนไทยในปัจจุบัน 
 
๓.ขอบเขตของการวิจัย 
          ด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาของการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาความหมาย ประเภท  
ความส าคัญในการนวดตามพระพุทธจริยธรรมที่ปรากฏทางศาสนาและในสังคมไทย ตลอดถึงการ
ประยุกต์ใช้การบ าบัดด้วยการนวดตามแนวพระพุทธศาสนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมไทย    
โดยท าการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เอกสาร ต าราทางวิชาการงานวิจัย วิทยานิพนธ์ 
 
๔.วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)         
โดยศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิและเอกสารทุติยภูมิ มีขั้นตอนดังน้ี 
 ๑.๗.๑ ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎก 
 ๑.๗.๒ ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลขั้นทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถา ฎีกา ต ารา 
วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย หนังสือเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง  ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร 
และอินเตอร์เน็ต 
 ๑.๗.๓ ประมวลข้อมูล โดยน ามาศึกษาวิเคราะห์ตามขอบเขตของการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และน าเสนอสรุปการวิจัย ด้วยวิธีน าเสนอผลการวิจัยโดยวิธีเชิง
พรรณนา 
 
๕.สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๑ จากการศึกษาการศึกษาการนวดแผนไทย พบว่า ความหมายของการนวด 
หมายถึง การสัมผัสต่อร่างกาย มี ๔ วิธี ได้แก่ ๑) นวด คือ ใช้มือบีบหรือกดเพื่อให้คลายจากความ
ปวดเมื่อยหรือเมื่อยขบ ๒)คลึง คือ ใช้ฝุามือกดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วผลักหรือหมุนไปมา เพื่อให้กลม
หรือให้เรียบ ๓) เคล้น คือ      บีบเน้นไปมา ๔) ฟั้น คือ ใช้มือบีบหรือกดเพื่อให้คลายจากความ
ปวดเมื่อย และยังหมายถึง การใช้เท้าเหยียบเพื่อบรรเทาหรือรักษาอาการปวดเมื่อยทางร่างกาย 
การนวดแผนไทยแบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ 
 แบบเชลยศักดิ์ หมายถึง การนวดแบบสามัญชน มีการสืบทอดฝึกฝนแบบแผนการ
นวดตามวัฒนธรรมท้องถิ่น ชาวบ้านนวดกันเองช่วยรักษาโรคและอาการพื้นฐานง่าย ๆ เช่นปวด
เมื่อยทั่วไปอันเกิดจากการท างานประจ าวัน เพียงใช้สองมือ และอวัยวะส่วนอื่นก็รักษาได้โดยไม่
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ต้องใช้ยา ปัจจุบันการนวดแบบเชลยศักดิ์เป็นที่นิยมของผู้มาใช้บริการอย่างกว้างขวางเพราะได้
อารมณ์ และรสชาติของการนวดของคนขี้เมื่อย 
 แบบราชส านัก หมายถึง การนวดเพื่อถวายกษัตริย์ และเจ้านายช้ันสูงของราชส านัก
ผู้นวดจะต้องเดินเข่าเข้าหาผู้ปุวยท่ีนอนอยู่บนพ้ืน นั่งพับเพียบ และคารวะขออภัย ผู้ปุวย หลังจาก
นั้นหมอจะคล าชีพจรที่ข้อมือ และหลังเท้าข้างเดียวกันเมื่อตรวจดูอาการของโรคแลว้ จึงเริ่มท าการ
นวด 
 ส าหรับประเภทของการนวดแผนไทยจะมีการนวด ๒ อย่าง คือ ๑) การนวดบ าบัด
เฉพาะที่ กล่าวคือ นวดได้ทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นราชส านักและเชลยศักดิ์เป็นการนวดรักษา 
บริเวณที่มีอาการเท่าน้ัน ๒) การนวดผ่อนคลายทั่วร่างกาย กล่าวคือ นวดเป็นแบบแผนตามล าดับ
ความส าคัญของการด าเนินแบบท่าตามหลักสูตรที่เรียนกันมาเป็นท่ีมีความนิยมสูง 
  พื้นฐานการนวดมีทฤษฎีธาตุ และทฤษฎีเส้นประธาน คุณค่าของการนวดไทยามมีผล
ต่อร่างกายกับระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ และระบบไหลเวียนโลหิต ร่วมถึงจริยธรรมของหมอ
นวดไทย มารยาทของหมอนวดไทย การนวดจุดต่างๆ ของอวัยวะของร่างกาย ต้องรู้กายวิภาค
ศาสตร์ สรีรวิทยา ว่ามีหน้าที่อะไร ตลอดจนวิธีการนวดและเทคนิคการนวด ช่วยผ่อนคลายทั้งทาง
กายและทางจิตใจ เลือดลมทางกายดี เกิดความสมดุลและช่วยปูองกันโรคด้วย ทฤษฎีนวดมี
พื้นฐานมาจากทฤษฎีธาตุ ๔  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการนวดแผนไทย ได้แก่การด าเนิน
ส่วนใหญ่ในอาชีพการบริการจะยึดอาชีพนานไปจนกว่าจะท าไม่ได้ การนวดมีทั้งการบ าบัดและการ
ผ่อนคลายไปจนถึงการดูแลคนเจ็บปุวยและนักกีฬา   การนวดแผนไทยในปัจจุบัน  ช่วยให้พ้น
ความเจ็บปวดได้ คือช่วยผ่อนคลายทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้
คล่องแคล่ว ท าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ช่วยกระตุ้นการท างานของระบบประสาทตามส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย ช่วยลดอาการบาดเจ็บ ปวดเมื่อยจากการออกก าลังกายหรือจากการท างาน ช่วยให้
ร่างกายและจิตใจเกิดความสมดุล ซึ่งเป็นผลดีต่อหน้าที่การงาน ครอบครัว และสังคม เช่ือกันว่าการนวด
แผนไทย มีส่วนช่วยในการรักษาโรคหลายชนิด เช่น อาการปวดศีรษะ ไมเกรน ปวดข้อและกระดูก 
เป็นต้น 
 
 ๕.๒ จากการศึกษาพุทธจริยธรรมกับการนวดในพระพุทธศาสนา  สรุปได้
ดังต่อไปนี้ คือพุทธจริยธรรม หมายถึง ความประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของผู้รู้  ผู้ตื่น ผู้เบิกบานและ
พุทธจริยธรรม หมายถึง แนวทางในการประพฤติตนที่ดีงามเหมาะสมเพื่อให้สมาชิกในสังคมอยู่
ร่วมกันได้อย่างสงบสุขฯ พุทธจริยธรรมระดับต้น พุทธจริยธรรมระดับกลาง และพุทธจริยธรรม
ระดับสูง  การนวดที่ปรากฏในพุทธศาสนา ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาหลายแห่งที่
เกี่ยวกับการนวด คือ การนวดด้วยมือ การนวดด้วยเท้า การนวดชนิดหนึ่ง บีบ หรือนวดด้วยมือ 
ท าบริกรรม นวดฟั้น  นวดด้วยวัตถุ เช่น ไม้ เป็นต้นนวดเท้าด้วยฝุามือทั้งสอง และเครื่องนวดฯ 
พบว่ามีวัดและพระสงฆ์ที่ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนและพระสงฆ์กันเองด้วยการนวด โดยแบ่ง
ออกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ อดีต และปัจจุบัน ตามนี้ การนวดสมัยอดีต วัดโพธิ์ และวัดพระปรางค์
เหลือง ในปัจจุบัน ณ จังหวัดนครสวรรค์ วัดเกาะหงส์ วัดคลองคาง วัดเทพสามัคคีธรรม พุทธ
จริยธรรมในพระพุทธศาสนาได้สอนหลักธรรมเกี่ยวกับพุทธจริยธรรมไว้ทุกแง่ทุกมุม  ท าให้เห็นว่า
เรื่องของการนวดเป็นหลักธรรมที่เป็นองค์รวมระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์  สังคม  และ
ธรรมชาติ  ที่มีการประสานและเกื้อกูลกันในการด ารงชีวิต เป็นระบบนิเวศ  หมายถึงระบบชีวิต
ทั้งหมดที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  การด าเนินชีวิตซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าง
มาก  ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนามองพฤติกรรมในทางเศรษฐกิจของมนุษย์ว่าจะต้องเป็นไป
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ในทางที่ไม่เบียดเบียนตน  คือไม่ท าให้เสียคุณภาพชีวิตของตนเอง  แต่ให้เป็นไปในทางที่พัฒนา
คุณภาพชีวิต  เสริมคุณภาพชีวิตนั้น นี่เป็นการไม่เบียดเบียนตน  เบียดเบียนผู้อื่น  คือไม่ก่อความ
เดือดร้อนแก่สังคมและไม่ท าให้เสียคุณภาพของระบบธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ถ้ามนุษย์มีการนวด
แผนไทยอย่างถูกต้อง ก็สามารถเข้าถึงเปูาหมายในพุทธศาสนาได้  จะท าให้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข
และประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ  ไม่ก่อทุกข์ปัญหาให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
 
 ๕.๓ จากการศึกษาการประยุกต์ใช้พุทธจริยธรรมการนวดแผนไทยในปัจจุบัน 
 การประยุกต์ใช้พุทธจริยธรรมในการนวดแผนไทยในปัจจุบันจากการสัมภาษณ์หมอ
นวดท้ัง ๓ วัด หมอนวดทุกท่านได้น าเอาหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติตัวในการ
ด าเนินชีวิตในการประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามหลักธรรมในทางพระพุทธ  ได้แก่ ๑)พรหมวิหาร  
เป็นหลักธรรมประจ าใจของผู้ประเสริฐหรือผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่ กว้างขวางดุจพระพรหม  มี  ๔  อย่าง
ดังต่อไปนี้ ๑.  เมตตา  คือ ความปรารถนาดี  มีไมตรี  ต้องการที่จะช่วยเหลือให้ทุกคนประสบ  
ประโยชน์และความสุข ๒. กรุณา    คือ  มีความสงสารเห็นใจ  ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ๓. 
มุทิตา    คือ  มีความรู้สึกพลอยช่ืนชมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีความสุข  มีใจแช่มช่ืนเบิกบาน  เมื่อเห็น
เขาท าดีงามประสบความส าเร็จก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป  ก็พลอยยินดีบันเทิงใจด้วย   พร้อมที่จะช่วย
ส่งเสริมสนับสนุน ๔.  อุเบกขา   ความมีใจเป็นกลาง  คือมองตามเป็นจริง โดยวางจิตเรียบ
สม่ าเสมอ  มั่นคง  เที่ยงตรง  มองเห็นการที่บุคคลจะได้รับผลดีหรือช่ัว สมควรแก่เหตุที่ตน
ประกอบ  พร้อมท่ีจะวินิจฉัย  วางตน  และปฏิบัติไปตามหลักการ  เหตุผล  และความเที่ยงธรรม 
  การศึกษาการประยุกต์ใช้พุทธจริยธรรมในการนวดแผนไทยในปัจจุบัน พบว่า จาก
การสัมภาษณ์หมอนวดที่ท าหน้าท่ีประจ าอยู่ในวัด ๓ วัด ได้แก่ วัดเกาะหงษ์ วัดคลองคาง และวัด
เทพสามัคคีธรรม ยังมีกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล และ สถานพยาบาล นอกจากให้บริการ
การนวดแล้วยัง ให้ผู้นวดไปเข้าปฏิบัติธรรม รักษาศีลเพื่อชีวิตที่เป็นสุข ส าหรับวัดเทพสามัคคี มี
การให้บริการการนวดแล้วยังให้ผู้นวดไปเข้าปฏิบัติธรรม รักษาศีลเหมือนกับวัดคลองคาง ส าหรับ
วัดเกาะหงษ์หมอนวดแผนไทยในวัดเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรม มีความเมตตา ต่อคนไข้ หมอนวดยังได้
สอนเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอีกด้วย กระทรวงมุ่งเน้นความเป็นหมอที่อยู่ในพระคัมภีร์วรโยคสาร 
โรงพยาบาลต่างๆ เน้นจรรยาบรรณแพทย์แผนไทย หมอนวดปฏิบัติตามจรรยาบรรณหมอนวด  
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บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพื่อศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนใน
อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ๓) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน
เมตตาวจีกรรม ในอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามความคิดเห็นใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสาน
วิธี (Mixed - Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนในอ าเภอศรีเทพ 
จ านวน  ๓๙๗  คน และการวิจัย เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ ใช้การสัมภาษณ์
เ ชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท 

 ผลการวิจัยพบว่า  

 ๑) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขต
อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก( =๓.๘๑)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอศรี
เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 ๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการ
พัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ 
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ และประชาชนท่ีมีเพศอายุต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสงฆ์
ในการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย 

 ๓) ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขต
อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเศรษฐกิจ คือ ควรให้การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
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ของคณะสงฆ์เองรวมทั้งจากหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการใหม่ๆในการประกอบ
อาชีพให้กับประชาชน ด้านสังคมคือพระสงฆ์ควรมีบทบาทในการร่วมเป็นคณะกรรมการของ
องค์กรชุมชนภายนอก ด้านวัฒนธรรม คือ พระสงฆ์ควรจัดให้มีการรวบรวมเอกสารต าราทาง
วัฒนธรรมให้กับชุมชน พระสงฆ์ควรมีการติดต่อประสานงานทางศิลปวัฒนธรรม 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) to study the role of sangha in 
community development in Srithep District, Petchabun Province  2) to compare 
people opinion on the role of sangha in community development in Srithep District, 
Petchabun Province, and  3) to study the problems, obstacles and suggestions for 
study the role of sangha in community development in Srithep District, Petchabun 
Province. This research applied the Mixed Research consisting of the qualitative 
and quantitative research. The samples consisted of 397 persons who live in 
Srithep district, Petchabun province. Questionnaire was selected to be the 
research tool and in-depth interview by using the Key Informants and analysis of 
context-based content.  

Results of the Research 
1. Overall, the opinion toward the role of sangha in community 

development in Srithep District, Petchabun Province was at the high level ( = 
3.81). When considering each aspect, it found that aspect of economic, social, 
culture were at high level.  

2. The comparison of people opinion toward the role of sangha in 
community development in Srithep District, Petchabun Province found that people 
who had different in education and occupation; the overall was different. On 
other hand, people who had different in gender and age, no significant difference. 

3. Regarding to problems, obstacles, and suggestions to the role of sangha 
in community development in Srithep District, Petchabun Province as follows : in 
Economics; government authority or Religious Affairs Department should support a 
budget or a project that helps people earn more income, in Social; sanghas 
should have a good role in community such as be a council or advisory 
committee in outside community; and in Culture, sanghas should collect all 
information, reference book of culture for people in community and contact with 
Arts and Culture Organization also. 

 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่มีความศรัทธาและนับถือพระพุทธศาสนา
จนเป็นพื้นฐานและแก่นสารของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยที่คนไทยยึดถือปฏิบัติเป็น
แนวทางวิถีชีวิตที่กลมกลืนเมื่อคนไทยตั้งถิ่นฐานรวมกลุ่มเป็นชุมชนหมู่บ้านขึ้นที่ใดจะมีวัดปรากฏ
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ในชุมชนนั้นเพื่อแสวงหาเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจเป็นการขัดเกลาจิตใจให้มีความสงบอาศัย
พระสงฆ์ท าหน้าที่ให้การแนะน าสั่งสอนโดยน าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นที่พึ่งทาง
จิตใจเพื่อค้นพบความจริงอันเป็นสัจธรรมในชีวิตของตนเองและยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้น
สังคมไทยประกอบด้วยสถาบันหลักท่ีส าคัญคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมยึด
เหนี่ยวจิตใจของคนไทยโดยเฉพาะสถาบันพระพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็นศาสนาท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีการ
ด ารงชีวิตการศึกษาศิลปวัฒนธรรมค่านิยมความเชื่อดังนั้นพระสงฆ์จึงเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของ
ชาวบ้านและสังคมเป็นท่ีเคารพนับถือบูชา “เมื่อชาวบ้านมีความทุกข์เดือดร้อนไม่สบายใจก็จะมา
ขอค าปรึกษาจากพระสงฆ์เมื่อมีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เช่นขุดบ่อน้ าสร้างโรงเรียนท าถนน
สร้างสะพานพระสงฆ์ก็จะมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทุกครั้ง๑และพื้นฐานของคน
ไทยส่วนใหญ่เกิดมาก็นับถือพระพุทธศาสนาโดยก าเนิดให้ทานแบ่งปันรู้จักพระสงฆ์ในฐานะเป็น
บุคคลที่ต้องเคารพเช่ือฟัง 

  ดังนั้น “พระสงฆ์จึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญและมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นต่อชุมชน
และสังคมนอกจากนั้นพระสงฆ์ยังเป็นผู้น าเอาหลักพุทธธรรมค าสั่งสอนมาอบรมประชาชนเพื่อไปสู่
การประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข”๒และพื้นฐานของคนไทยส่วนใหญ่เกิดมาก็
นับถือพระพุทธศาสนาโดยก าเนิดให้ทานแบ่งปันรู้จักพระสงฆ์ในฐานะเป็นบุคคลที่ต้องเคารพเช่ือ
ฟังในชุมชนมีวัดเป็นศูนย์กลางมีพระสงฆ์เป็นผู้น าทางด้านจิตใจและสติปัญญาก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและประชาชน๓ 

 ในอดีตพระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทโดยตรงในการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติอันเป็น
ประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนแก่ประชาชนในชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักพุทธธรรมในการ
ด าเนินชีวิตเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นและเพื่อให้ประชาชนมีการพัฒนาต่อตนเองและผู้อื่น
จึงท าให้มีความสุขทั้งกายและจิตใจสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนได้อย่างสงบมีความสามัคคี
ร่วมแรงร่วมใจมีความเอื้ออารีต่อกันและกันให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอหาก
ประชาชนสามารถน าหลักธรรมค าสอนความรู้ และการปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้ในการด าเนินชีวิตเพียบพร้อมในการคบคนดีเป็นมิตรตลอดจนกระทั่งท าตน
เป็นคนดีเพื่อเป็นมิตรแก่คนอื่นและมีความสมชีวิตาความเป็นอยู่อย่างเหมาะสม ก็จะสามารถ
น าพาชุมชนไปสู่สังคมและวัฒนธรรมที่ดีได้ 

                                           
๑พระไพศาล  วิสาโล, อ านาจและยุทธวิธีไร้ความรุนแรง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หน้า ๗๒-๗๓. 
๒พินิจ  ลาภธนานนท์, บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๓๒), หน้า ๑๔-๑๗. 
๓พระเทพเวที (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ,(กรุงเทพมหานคร :                 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๔-๑๗ . 



-๙๑- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
   การศึกษาแก่คนยากจนก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่พระสงฆ์ท าหน้าที่เป็นครูสอนเป็น
ศูนย์กลางของศึกษาชุมชนเป็นต้น๔และพระสงฆ์เป็นองค์ประกอบหลักของสถาบันพระพุทธศาสนา
เพราะเป็นผู้ท าให้เกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ที่ท าให้พระพุทธศาสนาหยั่งรากฝังลึกลง
ในสังคมจนเป็นสถาบันส าคัญหนึ่งของสังคมเมื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของความเป็นสถาบัน
ทางศาสนาองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญยิ่งคือวัดและพระสงฆ์มีอิทธิพลและบทบาทต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนมากเพราะวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางจิตศีลธรรมและพฤติกรรมต่างๆ๕ 

   พระสงฆ์นอกจากจะเป็นที่เคารพของชาวบ้านในชุมชนแล้วยังนับว่าเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค่าในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมหากนักวิชาการน าความรู้รู้จักทรัพยากรและแรงงาน
มาใช้อย่างถูกต้องจะช่วยเสริมสร้างความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างถูกต้อง
จะช่วยเสริมสร้างความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันขออัญเชิญมาณที่นี้การใช้หลักวิชาและ
ความคิดริเริ่มสร้างงานที่อาจดูไม่ใหญ่โตนักแต่ประสิทธิภาพสูงและอ านวยประโยชน์โดยตรงได้
มากโดยการน าเอาทรัพยากรตามธรรมชาติความรู้ความสามารถตลอดจนแรงงานของคนส่วนใหญ่
ให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและให้เกิดความเสียหายหรือสูญเปล่าน้อยที่สุดการสร้างความเจริญใน
ลักษณะนี้จะช่วยสร้างความเจริญของกิจการส่วนร่วมได้แน่นอน๖ 

   ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของสังคมได้มีการขยายตัวมากขึ้นบทบาท
ของพระสงฆ์ในด้านการพัฒนาชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างจากท่ีพระสงฆ์จะเป็นผู้น า
ในด้านการให้ความรู้การปฏิบัติและการเป็นผู้ระดมทุนทรัพย์ที่ใช้ในกิจการต่างๆเพื่อการพัฒนา
โดยตรงจากประชาชนเปลี่ยนเป็นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางราชการและทางเอกชนเข้าร่วม
ด าเนินการด้วยเช่นโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่จากพัฒนาชุมชนระดับต าบล
อ าเภอและจังหวัดหรือหน่วยงานราชการอื่นๆต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาชนใน
ชุมชนจึงนับว่าการพัฒนาชุมชนในชุมชนได้มีหลายภาคส่วนให้ความสนใจและให้ความส าคัญ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีชนบทมากขึ้น 

   บทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีส่วน
ร่วมกับประชาชนในพัฒนาชุมชนด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยมีการฝึกอบรมพระ
วิทยากรในการเผยแผ่ธรรมะ เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้กับอาชีพเสริมโดยใช้วัดเป็นจุด
ศูนย์รวม จึงกลายเป็นแบบอย่างให้กับวัดในอ าเภออื่นๆด าเนินตามในหลายๆด้าน เช่นโครงการ
อบรมประชาชน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการส่งพระภิกษุเข้าไปสอน
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนความพยายามในการพัฒนาชุมชนของคณะสงฆ์ในเขตอ าเภอศรีเทพ 
ตามกรอบของกฎหมายคณะสงฆ์ ในฐานะเป็นผู้พัฒนาในชุมชนปรากฎลักษณะเช่นนี้เป็นที่

                                           
๔คูณ  โทขันธ์, บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนา, (ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และ

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

สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หน้า ๓๐. 
๖สุลักษณ์  ศิวรักษ์, ศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : พาสิโก, ๒๕๒๔), หน้า ๖๓. 
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น่าสนใจแต่การท างานก็ย่อมมีอุปสรรคเพราะเนื่องจากบางอย่างพระสงฆ์เป็นเพศบรรพชิตอาจจะ
ท างานไม่คล่องตัว แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในอ าเภอศรีเทพก็ต้องพัฒนา
ต่อไป 

   จากท่ีกล่าวมาในข้างต้นผู้ศึกษาวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ว่าพระสงฆ์ในปัจจุบันมี
บทบาทอย่างไรบ้างในการพัฒนาพัฒนาชุมชนของประชาชนและศึกษาถึงการพัฒนาประชาชนใน
ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากพระสงฆ์ในอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้เป็นแนวทางของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ต่อไป 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑ เพื่อศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนา
ชุมชนในอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนา
ชุมชนในอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed - 
Method Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนในอ าเภอศรีเทพ 
จ านวน  ๓๙๗ คน ซึ่งใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดย (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) หาค่าเฉลี่ย (mean)และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation)  การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analys is 
of Var iance)  และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า เฉลี่ย เป็นรายคู่ โดยวิธีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยที่สุด  (Least  Sign i f icant  Di f ferent :  LSD.) และการวิจัย เชิ ง
คุณ ภ า พ  ด้ว ย ก า ร ส ัม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึก (In-Depth Interview)กับผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key 
Informant)และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 

 
๔.สรุปผลการวิจัย  

๔.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ 

๕๒.๓๙   มีอายุระหว่าง ๒๐ – ๓๕ ปี จ านวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๘ มีระดับการศึกษา
ช้ัน ม.๓-ม.๖ หรือ ปวช. จ านวน ๑๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๐  อาชีพรับจ้าง/เกษตรกรรม 
จ านวน ๑๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๐   และมีรายได้ระหว่าง ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน 
๑๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๓ 
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              ๔.๒ บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์             
                 ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 

   ๑) ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน
ในอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๐ 

   ๒) ด้านสังคม ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนใน
อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๗ 

    ๓) ด้านวัฒนธรรม ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน
ในอ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๖ 

๔.๓ สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะบทบาทพระสงฆ์ในการ
พัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์” ครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอในการแก้ไขซึ่งจ าแนกเป็น
รายด้าน ดังนี ้

ปัญหา อุปสรรค คือ 
         ๑) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่มี

ต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์  ด้านเศรษฐกิจ คือ 
พระสงฆ์จัดท าโครงการใหม่ๆในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน แต่ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนน้อย ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรของคณะสงฆ์เอง รวมทั้งจากหน่วยงาน
ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 

    ๒) ด้านสังคม พบว่า ประชาชนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อ
บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์  ด้านสังคม คือ พระสงฆ์
ขาดการส่งเสริมให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรอื่นหรือชุมชนอื่นมีน้อย พระสงฆ์
ขาดการมีบทบาทในการร่วมเป็นคณะกรรมการขององค์กรชุมชน  

    ๓) ด้านวัฒนธรรม พบว่า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่มี
ต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์  ด้านวัฒนธรรม คือ 
พระสงฆ์ไม่ได้จัดการรวบรวมเอกสารต าราทางวัฒนธรรมให้กับชุมชน พระสงฆ์ขาดการติดต่อ
ประสานงานทางศิลปวัฒนธรรม  

ข้อเสนอแนะ คือ 
๑) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านเศรษฐกิจ ควรให้การ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรของคณะสงฆ์เอง รวมทั้งจากหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับโครงการด้วยเพื่อจะได้พัฒนาชุมชน ควรให้ความร่วมมือกับโครงการใหม่ๆในการประกอบ
อาชีพให้กับประชาชน เพื่อประกอบอาชีพเสริม  

    ๒) ด้านสังคม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านสังคม พระสงฆ์ควรส่งเสริมให้
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ชุมชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรอื่นๆหรือชุมชนอื่นให้มากขึ้นกว่าเดิม พระสงฆ์ควรมี
บทบาทในการร่วมเป็นคณะกรรมการขององค์กรชุมชนภายนอก  
      ๓) ด้านวัฒนธรรม พบว่า  ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านวัฒนธรรม 
พระสงฆ์ควรจัดให้มีการรวบรวมเอกสารต าราทางวัฒนธรรมให้กับชุมชน พระสงฆ์ควรมีการติดต่อ
ประสานงานทางศิลปวัฒนธรรม 

๔.๔ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก( In-Depth Interview)ผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key 
Informant)  

เกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งนี้
ท าให้ทราบถึงข้อเสนอแนะ ซึ่งจ าแนกเป็นรายด้านได้ดังนี ้

   ๑. ด้านเศรษฐกิจ บทบาทพระสงฆ์ในอ าเภอศรีเทพมีบทบาทด้านเศรษฐกิจโดย
ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ได้จัดตั้งกลุ่มการเกษตรเพื่อยกฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน โดยการเชิญผู้เช่ียวชาญมาเป็นผู้ฝึกสอนอาชีพ
แก่ประชาชน ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานพัฒนาชุมชนช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การท าเกษตรเลี้ยงชีพโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์ให้เกิดอาชีพเป็นเศรษฐกิจใน
หมู่บ้านเพื่อเป็นหลักในการพัฒนาท่ียั่งยืน ได้ โดยใช้หลักพัฒนาจิตใจ ก่อนการพัฒนาอาชีพโดยให้
ประชาชนยึดหลักคุณธรรมในการด ารงชีวิต 
 ๒. ด้านสังคม บทบาทพระสงฆ์ในอ าเภอศรีเทพด้านสังคม พระสงฆ์เข้าไปมีบทบาท
ในด้านการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ ชุมชน นักเรียนนักศึกษา เผยแผ่ธรรมะ สงเคราะห์
ทุนการศึกษาให้เด็กยากจน พัฒนาถาวรวัตถุให้กับชุมชน และยังเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาและผู้น าชาวบ้านท าให้เกิดความสามัคคี เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ชุมชนและสังคมใน
ท้องถิ่น พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญมากในชุมชนซึ่งพระสงฆ์แต่ละรูปก็มีวิธีการต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน
ในการพัฒนา โดยเฉพาะด้านสังคมพระสงฆ์จะท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี โดยตั้งมั่นในวัดท าการ
เทศนาสั่งสอนในลักษณะกลุ่มย่อยโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อน า
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เช่น การรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
 ๓. ด้านวัฒนธรรม พระสงฆ์ในอ าเภอศรีเทพก็มีบทบาทด้านวัฒนธรรมควบคู่กับการ
ด ารงชีวิตโดยเฉพาะประเพณีที่เกิดขึ้นจากพระพุทธศาสนาโดยตรงหรือทางอ้อมก็ตามจากชุมชน
ตลอดพระสงฆ์จึงต้องท าหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักธรรมวินัยและสภาพแวดล้อมของชุมชน จึง
เห็นได้ว่าสังคมชาวบ้านในหมู่บ้านอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข สามัคคีจนนับถือเป็นแบบอย่าง 
ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานรุ่นหลังเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคมอื่น ๆ ต่อไป พระสงฆ์ยังท าหน้าที่อีก
หน้าท่ีหนึ่งของสังคมคือพระสงฆ์เป็นผู้รักษาวัฒนธรรมโดยมีวัดเป็นที่เก็บศิลปวัตถุสักการะบูชา ซึ่ง
เป็นศิลปวัฒนธรรมของวัดในที่ต่างๆ ซึ่งชาวบ้านได้แสดงออกถึงศรัทธาเลื่อมใสในคุณค่าของ
ศาสนา พระสงฆ์ในวัดเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม สิ่ง
เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนที่ส าคัญอย่างหนึ่งตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 
 
 



-๙๕- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
๕.อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์  มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้ 

๕.๑ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรี
เทพจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนา
ชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสุจิณธรรมนิวิฐ (สมจิตร อธิปญฺโญ)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาท
พระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน: กรณีศึกษาคณะสงฆ์อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ผลการ
วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ พบว่าในภาพรวม ระดับความ
คิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  อยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท้ัง ๓ ด้าน คือ 
ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการด ารงชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจการต่างๆของวัด  และด้านการ
สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน๗ 

๕.๒ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรี
เทพจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

๑) ด้านเศรษฐกิจ ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาท
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์  ด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก แสดงว่าพระสงฆ์ในอ าเภอศรีเทพได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  ได้จัดตั้งกลุ่ม
การเกษตรเพื่อยกฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนและ ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาวิสมัญญา  ทุยไธสงค์ ได้ท าการวิจัยเรื่องบทบาท
พระสงฆ์ในการส่งเสริมองค์ชุมชนศึกษากรณี : กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดตราดประชากรกลุ่ม/
ตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่กลุ่มสัจจะออมทรัพย์๑๒กลุ่มในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งมีอายุการ
ก่อตั้งกลุ่ม ๓ ปีขึ้นไป และมีสถานก่อตั้งกลุ่มอยู่ในวัดมีเจ้าอาวาสเป็นประธานกลุ่มหรือเป็นที่
ปรึกษากลุ่มและผู้เกี่ยวข้องคือพระสงฆ์คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เกิดจากพระสงฆ์ที่รับรู้ปัญหาชุมชนจึงมีการประยุกต์
หลักธรรมและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยการ
ส่งเสริมระบบการเรียนรูด้้วยการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อสร้างทุนชุมชนส่งเสริม
การไว้เนื้อเช้ือใจและการสื่อสัตย์ต่อกันโดยประยุกต์หลักฆราวาสธรรมพระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริม
องค์กรชุมชนด้วยการเป็นผู้ปลูกจิตส านึกผู้ให้การเรียนรู้ผูส้่งเสริมคุณธรรมและผู้ให้ค าปรึกษาอาศัย
บทบาทดังกล่าวในการส่งเสริมกิกรรมกลุ่มใน๓ขั้นตอนคือขั้นแนะน าเตรียมการขั้นก่อตั้งกลุ่มขั้น

                                           
๗พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ (สมจิตร อธิปญฺโญ), บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน: กรณีศึกษาคณะสงฆ์อ าเภอลอง จังหวัดแพร่, วิทยานิพนธ์พุทธศาสนามหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) 
(บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).  



-๙๖- 
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ด าเนินกิจกรรมด้วยการให้มีการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการให้การเรียนรู้และส่งเสริม
คุณธรรมและขั้นด าเนินกิจกรรมมุ่งหมายให้กลุ่มเกิด๘ 

๒) ด้านสังคม ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาท
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์ในอ าเภอศรีเทพ มีบทบาทในด้านการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่ ชุมชน นักเรียนนักศึกษา เผยแผ่ธรรมะ สงเคราะห์ทุนการศึกษาให้เด็กยากจน พัฒนา
ถาวรวัตถุให้กับชุมชน และยังเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและผู้น าชาวบ้านท าให้เกิดความ
สามัคคีเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ มาณี ไชยธีรา
นุวัฒศิริ และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องบทบาท พระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาในภาคเหนือ
และภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า บทบาทของพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
คือ บทบาทด้านการอบรมตนท าวิปัสสนากรรมฐานการอบรมสั่งสอนให้ประชาชนฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน การอบรมสั่งสอนจริยธรรมแนวทางการด ารงชีวิตที่ดีงาม การอบรมสั่งสอน
และให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร การแต่งหนังสือทางพุทธศาสนา การประกอบพิธีกรรมต่าง 
ๆ การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาวัดและ
พระภิกษุสามเณรให้ทันสมัย การสงเคราะห์ประชาชนและพระสงฆ์ไม่ควรท าบทบาทในการ
ท านายโชคชะตาและการให้โชคลาภ(หวย) แก่ประชาชน ส่วนการปลุกเสกวัตถุมงคลนั้น 
พุทธศาสนิกชนบางส่วนในภาคใต้เห็นว่าเป็นบทบาทของพระสงฆ์เพราะถือว่าจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจให้แก่ประชาชน คุ้มครองความปลอดภัย และท าให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าและ
กรณีศึกษาในภาคกลางและภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่าบทบาทที่ส าคัญที่สุดของพระสงฆ์ใน
ยุคโลกาภิวัตน์ คือการอบรมสั่งสอนจริยธรรมและแนวทางในการด ารงชีวิตที่ดีงามถูกต้องให้แก่
ประชาชนการอบรมสั่งสอนและให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร การอบรมตนการท าวิปัสสนา
กรรมฐาน การสงเคราะห์ประชาชน บทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย การสอนประชาชนในฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การพัฒนาสถานเลี้ยง
เด็ก โรงเรียน โรงพยาบาลถนนหนทาง การแต่งหนังสือพุทธศาสนา การพัฒนาวัดและพระภิกษุ
สามเณร และการส่งเสริมวิชาชีพให้ชาวบ้าน๙ 

๓) ด้านวัฒนธรรม  ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาท
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านวัฒนธรรม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก      แสดงให้เห็นว่าสังคมชาวบ้านในหมู่บ้านอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข สามัคคีจนนับ
ถือเป็นแบบอย่าง ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานรุ่นหลังเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม  พระสงฆ์ยังท า
หน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งของสังคมคือพระสงฆ์เป็นผู้รักษาวัฒนธรรมโดยมีวัดเป็นที่เก็บศิลปวัตถุ
สักการะบูชา ซึ่งสอดคล้องกับเสาวลักษณ์ ข านิล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ในการ
พัฒนาชุมชนในหมู่บ้านวังไผ่ อู่ตะเภาจังหวัดชัยนาท ผลการวิจัยพบว่า  หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาเป็นหลักส าคัญในการวัฒนธรรมไทย เหตุการณ์ส าคัญ ๆ ในชีวิตประจ าวันเกือบ
ทั้งหมดของคนไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ศิลปะและวรรณคดี
ของชาติส่วนใหญ่ เกิดขึ้นด้วยอาศัยวัดเป็นแรงบันดาลในการสร้างสรรค์ วัดเป็นสถานที่รักษา
                                           

๘ พระมหาวิสมัญญา  ทุยไธสงค์, “บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมองค์กรชุมชนศึกษากรณี : กลุ่ม
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ประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ 

ในอ าเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
THE EFFECTIVENESS INSANGHA ADMINISTRATION OF 

ADMINISTRATIVE MONKSAT NONGPHAI DISTRICT, PHETCHABUN PROVINCE 
 

พระมนู สนตฺจิตโฺต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑)เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ตามความคิดของพระสงฆ์  ๒) เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นพระสงฆ์ต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล๓) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะต่อการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed - Method Research) โดยเป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ พระสงฆ์ในหนองไผ่ จ านวน ๒๔๔ คนซึ่งใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
โดยการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และวิเคราะห์ข้อมูลโดย (frequency) ค่าร้อยละ 
(percentage) หาค่าเฉลี่ย (mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analys is of Var iance)  และเปรียบเทียบความ
แ ต ก ต ่า ง ข อ ง ค ่า เ ฉ ลี ่ย เ ป ็น ร า ย คู ่ โ ด ย ว ิธ ีผ ล ต ่า ง น ัย ส า ค ัญ น ้อ ย ที ่ส ุด
(Least  Sign i f icant  Di f ferent :  LSD.) และการวิจัย เชิ งคุณภาพ ด้วยการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-Depth Interview)กับผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key Informant)และใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 

 ผลการวิจัยพบว่า  

 ๑) ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( = ๓.๖๓) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 ๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิผลในการ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มี พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษา
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บาลี วุฒิการศึกษาสามัญ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่แตกต่างกัน 

 ๓) ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการปกครองคณะสงฆ์พระสังฆาธิการควรมี
การกระจายงานให้ พระภิกษุท่ีอยู่ในการปกครองช่วยดูแลงานหรือกิจการต่างๆ ภายในวัดเพื่อเป็น
การแบ่งเบาภาระงานด้านต่างๆแล้วเสร็จตามภาระกิจเป็นที่เรียบร้อยและควรมีการจัดอบรมสั่ ง
สอนพระภิกษุสามเณรด้านข้อวัตรปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยโดยให้ยึดหลักปฏิบัติให้
เป็นประจ า ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัยพระสังฆาธิการควรให้พระภิกษุในสังกัดวัดลง
อุโบสถกรรมฟังพระปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน อย่างเคร่งครัดให้เป็นระเบียบ และควรจัดท าบัญชีรับ-
จา่ยในวัดอย่างเป็นระบบเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ด้านการปกครองตามกฎมหา
เถรสมาคม พระสังฆาธิการควรควบคุมก ากับดูแลพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
อย่างเคร่งครัดและควรออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยให้ยดึและปฏิบัตกิันอย่าง
เคร่งครัดด้านการปกครองตามกฎระเบียบของวัดควรจัดท าทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรที่อยู่
ประจ าวัดให้เป็นระบบเพื่อจะได้ตรวจสอบประวัติพระภิกษุที่อยู่ในการดูแลของพระสังฆาธิการใน
แต่ละวัด 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) to study the effectiveness in 
the Sangha administration of Administrativemonks at Nongphai District, 
Phetchabun Province, 2) to compare the opinion of the monks towardsthe 
effectiveness in the Sangha administration of administrativemonks at Nongphai 
District, Phetchabun Province by classifying on the personal factors, and 3) to 
study the problems, obstacles and suggestions for the Sangha administration of 
administrativemonks at Nongphai District, Phetchabun Province. 

This research applied the Mixed Methods Research consisting of the 
qualitative and quantitative research. The sample was 244 monks living in 
Nongphai District, Phetchabun Province. The tools of the research were 
questionnaire and in-Depth interview from the key informants. The statistics for 
analysis data used Frequencies, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test and 
F-test with One Way ANOVA and Least Significant Difference: LSD.)  

Results of the Research 
1. Overall,the opinion of the monks towardsthe effectiveness in the 

Sangha administration of administrativemonks at Nongphai District, Phetchabun 
Province was at the high level ( = 3.63). When considering each aspect, it was 
found that the opinion of the monks towardsthe effectiveness in the 
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Sanghaadministration of administrativemonks at Nongphai District, 
PhetchabunProvinceat the high level in all aspects.  

2. The result of the comparison of the opinion of the sample 
towardsthe effectiveness in the Sangha administration of administrativemonks at 
Nongphai District, PhetchabunProvincefound that the sample having the different 
age had  the different opinion towardsthe effectiveness in the Sangha 
administration of administrative monks at Nongphai District, Phetchabun Province 
at 0.05 of statistical significance. Therefore, the hypothesis was accepted. 
However, the sample having the different year, degree of Dhamma education, 
degree of Pali education and  degree of General education had no the different 
opinion towardsthe effectiveness in the Sangha administration of administrative 
monks at Nongphai District, Phetchabun Province.   

3. The problems, obstacles, and suggestions for the effectiveness in 
the Sangha administration of administrative monks at Nongphai District, 
PhetchabunProvincewere that the Ecclesiastical monks should decentralize the 
work to the monks under the government to help the work or the activities within 
the temple to lighten the load, train the monks and the novices in the suitable 
regulations according to the Dhamma-Vinaya. For the government in the 
Dhamma-Vinaya, theadministrative monks should give the monks in the temple 
giving a recitation every half a month seriously and make the account in the 
temple systematically to be translucent and verifiable. For the government in the 
law of the Sangha Supreme Council of Thailand, the administrative monks should 
control and look after the monks and the novices to conduct in the Dhamma-
Vinaya seriously and set the regulations in the living together. For the government 
in the regulations of the temple, the administrative monks should arrange the 
records of the monks and the novices in the temples systematically to verify the 
records of the monks under the government of the administrative  monks in each 
temple.   

 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนาโดยบทบาทของพระพุทธศาสนานั้นได้มี
ต่อเนื่องมาตั้งแต่สุโขทัยดังน้ันพระพุทธศาสนามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการมีบทบาทในการกล่อมเกลาจิตใจและอบรมคุณลักษณะนิสัยอันดีงามให้กับผู้คนในสังคม
ตลอดจนการให้ความอนุเคราะห์ที่เกี่ยวกับการบริหารสาธารณะตามความต้องการของประชาชน
อีกทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาให้กับสังคมให้แก่ประเทศมาแล้วเป็นอย่างดีนอกจากนี้
พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ยังมีบทบาทส าคัญสูงมากต่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านพร้อมกับการพัฒนาชุมชนกล่าวคือบทบาทในการเผยแพร่หลักธรรมคาสั่งสอนขององค์



-๑๐๑- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้แก่ชาวบ้านแล้วพระสงฆ์ยังให้การศึกษา
แก่บุตรหลานของชาวบ้านโดยการสั่งสอนและอบรมคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งช่วยสอน
หนังสือแก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆการสงเคราะห์ชาวบ้านที่ยากจนการสนับสนุนกิจการต่างๆที่
เป็นส่วนรวมของประชาชนการรักษาผู้ปุวยตามความสามารถของแต่ละท่านการให้คาแนะน าใน
การประกอบอาชีพหรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและแก้ไขปัญหาครอบครัวให้กับชาวบ้านเป็นต้น 

ในสังคมไทยมีการยอมรับนับถือพระสงฆ์เป็นผู้นาทางด้านจิตใจและเป็นศูนย์รวม
ความเคารพนับถือเนื่องจากชาวบ้านเห็นว่าพระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติธรรมมีความบริสุทธิ์และเป็นผู้
เสียสละบ าเพ็ญตนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยบริสุทธิ์ใจและที่ส าคัญที่สุดคือเช่ือว่า
พระสงฆ์เป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้วิชาการต่างๆเหนือกว่าชาวบ้านสามารถเป็นที่ปรึกษาแนะนา
ชาวบ้านในการแก้ปัญหาต่างๆได้  การปกครองวัดเพื่อให้มีประสิทธิผลนั้น  นักปกครองหรือเจ้า
อาวาสจะต้องมีหลักเกณฑ์หรือทฤษฎีที่เป็นเสมือนเป็นตัวช้ีวัดการปกครองเบื้องต้นการปกครอง
หมายถึงการปกครอง                     (Goverment) การดูแลรักษาหมู่คณะและการด าเนินงาน
หรือการจัดการ( Mannagement )กิจกรรมต่างๆของหมู่คณะหรือองค์กรต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงไป
ตามนโยบาย (Policy)และวัตถุประสงค์ (Purposes/Objectives) ขององค์กรหรือวัดนั้นๆด้วยดีมี
ประสิทธิภาพ(Efficiency) การปกครององค์กรหรือวัดต่างๆจึงเป็นงานในหน้าที่รับผิดชอบที่
เกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา (Supervision and Control) การจัดการ ( Administrative 
Measurement) ก็คือ "ประสิทธิภาพ"( Efficiency )และประสิทธิผล ( Effectiveness ) 

การปกครองกิจการคณะสงฆ์โดยปกครองตามหลักภาวะผู้น าก็มีมาตั้งแต่สมัย
พุทธกาล โดยพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้น าที่มีหน้าท่ีในการดูแลปกครองคณะสงฆ์ แม้ว่าจะเกิดปัญหา
จากภายในและภายนอกคณะสงฆ์ก็ตาม พระพุทธองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถปกครองกิจการ
คณะสงฆ์ ให้รอดพ้นจากภัยต่างๆได้ จนกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพพาน หลังจากที่พระพุทธองค์
เสด็จปรินิพพานแล้ว พระมหากัสสปะเป็นพระสาวกส าคัญยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะสงฆ์ให้
เป็นประธานใหญ่ในการท าสังคายนาครั้งที่ ๑ ที่ถ้ าสัตตบรรณในเขาเวภาระ เขตกรุงราชคฤห์๑๑ 
และหลังจากสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งท่ี ๓ พระเจ้าอโศกมหาราชได้สง่พระมหาเถระไปประกาศ
พระพุทธศาสนา ๙ สาย และประเทศไทยได้รับผลจากการเผยแผ่คราวนั้นด้วย ๑๒ ท าให้
พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานในดินแดนสุวรรณภูมิ อันเป็นที่ตั้งของประเทศไทย และอีกหลาย
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีของไทย เช่นเดียวกับการ
ปกครองคณะสงค์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีการจัดโครงสร้างการปกครองและการปกครองคณะ
สงฆ์ในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้
เกิดจากความต้องการของรัฐบาลในสมัยนั้นซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์เป็นนายกรัฐมนตรีที่มุ่ง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการปกครองประเทศของจอม
พลสฤษดิ์ ที่นิยมการรวบอ านาจการตัดสินใจเด็ดขาดไว้กับผู้น าที่เข้มแข็งจอมพลสฤษดิ์เห็นว่าการ

                                           
๑๑สง่า หล่อส าราญ, ต านานพระพุทธสาวก, (กรุงเทพมหานคร : อักษรสยามการพิมพ์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๗. 
๑๒พระเทพเวที (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย , (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ปัญญา, ๒๕๓๒), หน้า ๙. 



-๑๐๒- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ก าหนดให้มีการถ่วงดุลอ านาจกันน้ันน ามาซึ่งความล่าช้าและความ
ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงเห็นว่าการแยกอ านาจบัญชาการคณะสงฆ์ออกเป็น ๓ 
ทาง คือ สังฆสภา คณะสังฆมนตรีและคณะวินัยธร ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๘๔ เป็น
ระบบท่ีมีผลบั่นทอนประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการคณะสงฆ์ให้ต้องประสบกับปัญหาอุปสรรค
และล่าช้าด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ฉบับใหม่ขึ้นในพ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อคณะกรรมการท างานส าเร็จ รัฐบาลจึงได้ตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะ
รัฐสภาเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ “โดยที่การจัดด าเนินกิจการคณะสงฆ์
มิใช่เป็นกิจการอันแบ่งแยกอ านาจด าเนินการด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการถ่วงดุลอ านาจเช่นที่เป็นอยู่
ตามกฎหมายในปัจจุบันและโดยระบบเช่นว่านั้นเป็นผลบั่นทอนประสิทธิภาพแห่งการด าเนิน
กิจการจึงสมควรแก้ไขปรับปรุงเสยีใหมใ่ห้สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบัญชาการ
คณะสงฆ์ทางมหาเถรสมาคมตามอ านาจกฎหมายและพระธรรมวินัยทั้งนี้เพื่อความเจริญรุ่งเรือง
แห่งพระพุทธศาสนา” 

การปกครองของพระสังฆาธิการจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ
และจะต้องมีคุณลักษณะคือผู้น าต้องมีคุณสมบัติเช่นมีสติปัญญาความดีงามความรู้ความดีงามและ
ความสามารถของบุคคลที่ชักนาให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงามและ
ลักษณะผู้นาท่ีมีคุณภาพต้องประกอบด้วยหลัก ๓ ประการคือมองกว้างคิดไกลและใฝุสูงตลอดจน
ต้องมีประสิทธิภาพที่ดีตามแนวทางของหลักพุทธธรรมอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาคนและสังคมต่อไป๑๓ สมดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้าพระมงคลเทพมุนี
(สดจนฺทสโร) ได้กล่าวแก่ศิษยานุศิษย์ว่าวัดจะเจริญดีมีความมั่นคงมีการพัฒนาและมีสันติสุขแก่วัด
และสังคมก็ด้วยเหตุปัจจัย๔ประการได้แก่ . มีสมภารดีคือมีพระภิกษุเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์
อาจารย์ผู้นาผู้ได้อบรมตนตามพระธรรมวินัยดีตั้งตนอยู่ในคุณอันสมควรมีสติปัญญาสามารถ
ปกครองพัฒนาดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรในวัดให้ปฏิบัติในพระธรรมวินัยดี ๒. มีธรรมดีคือมี
การศึกษาอบรมทั้งปริยัติสัทธรรมปฏิบัติสัทธรรมคือปฏิบัติไตรสิกขาดีเพื่อความถึงปฏิเวธสัทธรรม
๓. มีพระดีมีเจดีย์คือปูชนียวัตถุส าคัญได้แก่พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และแม้รูป
เหมือนของบุรพาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมสูงและ๔. มีวัดดีคือมีบริเวณวัดที่จัดเป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาดสงบร่มรื่นสัปปายะเหมาะแก่ที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนผู้ประสงค์ศึกษาหา
ความรู้มาบาเพ็ญกุศลคุณความดีได้แก่ทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลให้เกิดความสงบสุขทาง
ใจ๑๔ 

พระสังฆาธิการในอ าเภอหนองนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในพ้ืนท่ีคณะสงฆ์ภาค ๔ 
คือก าแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์  ซึ่งทางผู้วิจัยจะท าการวิจัยประสิทธิผลในการ

                                           
๑๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น าความส าคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ

,(กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หน้า๓ - ๓๒. 
๑๔พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัยชยมงฺคโล), การบริหารวัด, (นครปฐม : เพชรเกษมพิมพ์, ๒๕๔๘),

หน้า๒๘๒ - ๒๘๓. 



-๑๐๓- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยจะศึกษาประสิทธิผล
ในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านต่างๆ ที่
แตกต่างกันไปในแต่ละวัดแต่ละพื้นท่ีล้วนแล้วแต่มีปัญหาในการจัดการ 

จากสภาพความแตกต่างทางการปกครองของพระสังฆาธิการดังกล่าวข้างต้นเป็น
สาเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเพื่อต้องการทราบถึงความคิดเห็นของพระสงฆ์ 
ที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้เพื่อใช้ข้อ
ที่ค้นพบเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงและเสนอแนะประสิทธิผลของพระสังฆาธิการที่
เป็นที่ต้องการสงฆ์อันเป็นประโยชน์ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ดีแก่พระพุทธศาสนา
และสังคมไทยต่อไป 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑ เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหนอง
ไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ตามความคิดของพระสงฆ์ 

๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นพระสงฆ์ต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed - Method 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ พระสงฆ์ในหนองไผ่ จ านวน ๒๔๔ คนซึ่ง
ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และวิเคราะห์ข้อมูลโดย 
( frequency)  ค่ าร้ อยละ (percentage)  หาค่ า เฉลี่ ย  (mean)และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation)  การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analys is of 
Var iance)  และ เปรียบ เทียบความแตกต่า งของค่า เฉลี่ย เป็น ร ายคู่ โ ดยวิธีผ ลต่า ง
นัยส าคัญน้อยที่สุด  (Least  Sign i f icant  Di f ferent :  LSD.) และการวิจัย เชิ ง
คุณ ภ า พ  ด้ว ย ก า ร ส ัม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึก (In-Depth Interview)กับผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key 
Informant)และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 

 
 
 

๔.สรุปผลการวิจัย  
๔.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๓๖ - ๔๕ ปี มีจ านวน ๑๑๓ รูป คิด

เป็นร้อยละ ๔๖.๓๑ มีพรรษาระหว่าง ๕ - ๑๐ พรรษาจ านวน ๑๒๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๒ มี
วุฒิการศึกษานักธรรมเอกจ านวน ๑๙๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๔ ไม่มีวุฒิทางเปรียญธรรม



-๑๐๔- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
จ านวน ๑๙๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๕  และมีวุฒิการศึกษาสามัญระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓จ านวน 
๙๖ รูป, คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๔ 

๔.๒ ประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๓ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 

๑) ด้านการปกครองคณะสงฆ์พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการปกครอง
คณสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
๓.๖๕ 

๒) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลใน
การปกครองคณสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก        
มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๗ 

๓) ด้านการปกครองตามกฎมหาเถรสมาคม พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
ในการปกครองคณสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก         มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๕ 

๔) ด้านการปกครองตามกฎระเบียบของวัดพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลใน
การปกครองคณสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก              
มีค่าเฉลี่ย ๓.๔๔ 

๔.๓ สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์” ครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอในการ
แก้ไขซึ่งจ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี ้

ปัญหา อุปสรรค คือ 
    ๑) ด้านการปกครองคณะสงฆ์พบว่า พระสังฆาธิการบางรูปไม่กระจายงานให้ พระที่

อยู่ในการปกครองช่วยดูแลงานหรือกิจการต่างๆ ภายในวัดเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานด้าน
ต่างๆการอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรด้านข้อวัตรปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย
ปฏิบัติไม่เป็นประจ า 

    ๒) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัยพบว่า พระสังฆาธิการให้พระภิกษุในสังกัดวัด
ลงอุโบสถกรรมฟังพระปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน แต่การการปฏิบัติของพระสงฆ์ในวัดปฏิบัตินัอยลง
พระสังฆาธิการไม่ได้จัดท าบัญชีรับ-จ่ายในวัดอย่างเป็นระบบท าให้เกิดความไม่ไว้วางใจต่อคฤหัสถ์ 

     ๓) ด้านการปกครองตามกฎมหาเถรสมาคม พบว่า พระสังฆาธิการควบคุมดูแล
พระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแต่พระภิกษุบางรูปปฏิบัติกันน้อยลง  พระสังฆาธิ
การออกกฎระเบียบในการอยูร่วมกันเป็นหมู่คณะแต่ขาดการเช่ือฟังและปฏิบัติจากพระภิกษุ 
๔) ด้านการปกครองตามกฎระเบียบของวัดพบว่า การจัดท าทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรที่
อยู่ประจ าวัดยังไม่เป็นระบบท าให้การติดตามประวัติและการตรวจสอบได้ง่าย 



-๑๐๕- 
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ข้อเสนอแนะ คือ 

    ๑) ด้านการปกครองคณะสงฆ์พบว่า พระสังฆาธิการมีการกระจายงานให้ พระภิกษุที่
อยู่ในการปกครองช่วยดูแลงานหรือกิจการต่างๆ ภายในวัดเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานด้าน
ต่างๆแล้วเสร็จตามภาระกิจเป็นที่เรียบร้อยและควรมีการจัดอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรด้าน
ข้อวัตรปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยโดยให้ยึดหลักปฏิบัติให้เป็นประจ า 

    ๒) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัยพบว่า พระสังฆาธิการควรให้พระภิกษุใน
สังกัดวัดลงอุโบสถกรรมฟังพระปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน อย่างเคร่งครัดให้เป็นระเบียบ และควร
จัดท าบัญชีรับ-จ่ายในวัดอย่างเป็นระบบเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

     ๓) ด้านการปกครองตามกฎมหาเถรสมาคม พบว่า พระสังฆาธิการควรควบคุมก ากับ
ดูแลพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและควรออกกฎระเบียบในการ
อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะและควรอบรมกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันกับพระภิกษุ โดยให้ยึดและปฏิบัติ
กันอย่างเคร่งครัด 
๔) ด้านการปกครองตามกฎระเบียบของวัดพบว่า ควรจัดท าทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรที่
อยู่ประจ าวัดให้เป็นระบบเพื่อจะได้ตรวจสอบประวัติพระภิกษุที่อยู่ในการดูแลของพระสังฆาธิการ
ในแต่ละวัด 

๔.๔ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-Depth Interview)ผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key 
Informant)เกี่ยวกับประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งนี้ท าให้ทราบถึงข้อเสนอแนะ ซึ่งจ าแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

 ๑.ด้านการปกครองคณะสงฆท์ั่วไป การปกครองวัดตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์พ.ศ.๒๕๐๕พบว่าทัศนคติของพระสงฆ์โดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอ านาจ
เห็นว่าโครงสร้างอ านาจเดิมไม่สอดคลอ้งกับโครงสรา้งทางเศรษฐกิจสงัคมการเมืองของประเทศเจา้
อาวาสมีอ านาจมากเกินไปควรน าพระธรรมวินัยมายึดเป็นหลักในการตัดสินปัญหาควรมีการ
กระจายอ านาจให้พระสงฆ์ภูมิภาคในทุกขั้นตอนของการบริหารการแต่งตั้ งและถอดถอนจะเพิ่ม
ประสิทธิผลในการปกครองของพระสังฆาธิการต้องปฏิบตัิตามกฎหมายอันจะท าให้เกิดประสิทธิผล
ในการปกครองปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ใช้ในการปกครองคณะสงฆ์ จะท าให้เกิด
ประสิทธิผลในการปกครอง และปฏิบัติตามอย่างชัดเจนแล้วก็จะท าให้แก้ไขปัญหาให้แก่ภิกษุ
สามเณรนั้นด้านนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วมีประสิทธิภาพการท างานที่จริงจังและมีการแจกงาน
ประสานงานอย่างทั่วกันเข้าใจงานก็จะท าให้งานมีประสิทธิภาพอย่างดี๐ ดังนั้นการปกครอง
โดยทั่วไป คณะสงฆ์จะต้องหมั่นติดตามและประเมินผลพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์เพื่อให้ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ  

   ๒. ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัยการปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้
มีกระบวนการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและการบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมน าการปกครองไปสู่
ความเจริญและมีกฎหมายพระราชบัญญัติข้อบังคับระเบียบต่างๆมาเกื้อกูลพระธรรมวินัย
โดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆ์มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมากเช่นด้านการปกครองด้าน
การศาสนศึกษาด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านการเผยแผ่ด้านสาธารณูปการด้านการสาธารณ
สงเคราะห์มีรูปแบบที่ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นรูปแบบแนวคิดและวิธีการในการปกครอง
กิจการคณะสงฆ์เช่ือว่ามีส่วนส าคัญยิ่งในการปกครองให้องค์กรคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพ



-๑๐๖- 
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ประสิทธิผลดังนั้นผู้ที่จะเป็นผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มี
ความรู้ความสามารถและเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติที่ดีงามและเป็นที่ยอมรับของ
คณะสงฆ์และสังคมโดยรวม 

   ๓. ด้านการปกครองตามกฎมหาเถรสมาคม พระสงฆ์ควรพัฒนาตนให้รอบรู้
ทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมอันจะส่งผลต่อศักยภาพใน
การอบรมพัฒนาจิตการเผยแผ่ศาสนธรรมแก่ศาสนิกชนเช่นด้านการปกครองด้านกฎหมาย
กฎระเบียบของสงฆ์เป็นต้น พระสงฆ์ในระดับปกครองขาดความสามัคคีและมีการเล่นพรรคเล่น
พวกเพื่อผลประโยชน์ในการเลื่อนต าแหน่งสมณศักดิ์ด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาวะการเมืองในองค์กร
ท าให้ได้รับความยุติธรรมไม่เท่ากันในวงการสงฆ์ในปัจจุบันจ าแนกตามภารกิจการการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์๖ด้าน จ าเป็นอย่างมากที่ทางคณะสงฆ์แต่ละวัดต้องมีความสามัคคีกันช่วยกัน
สอดส่องดูแลอาคารเสนาสนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดูดีเป็นที่น่ามองและช่วยกัน
ซ่อมแซมหากว่าอาคารที่นั้นชารุดขึ้นมาต้องท าให้มีสภาพที่ เหมือนเดิมดูงามตาเป็นที่น่าศรัทธา
ของประชาชนท่ีพบเห็นและดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาในวัดเพื่อพักผ่อนใจ  

   ๔. ด้านการปกครองตามกฎระเบียบของวัด 
   พระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ได้ด าเนินการประชุมพระภิกษุสามเณรใน

พื้นที่เขตการปกครองหนองไผ่เป็นประจ าและยังมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์กับผู้น า
ชุมชนพร้อมกันนี้ยังมีการประเมินผลให้ความส าคัญกับการประชุมโดยสละเวลามาเข้าร่วมประชุม
มีการวางกฎระเบียบให้แก่คณะสงฆ์ด้วยการรณรงค์ให้วัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่มีการยกย่องพระ
มหาเถระผู้ท าคุณงามความดีและเชิดชูให้เป็นเกียรติประวัติท าความเข้าในการปกครองตามจารีต
พระพุทธศาสนามีการอนุรักษ์ธรรมชาตโิดยให้ความรู้ถึงประโยชน์ของธรรมชาติทั้งนี้ยังส่งเสริมการ
ปรับภูมิทัศน์ภายในอาวาสในเขตปกครองให้เป็นลานธรรมเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้มีการสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านธรรมะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมและส่งผลให้เกิดทัศนะ
ใหม่ๆ ในหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาในแต่ละด้าน 

 
๕.อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิจัยเรื่องประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี ้

๕.๑ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมือ่พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในระดับมากทุกด้านซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครู
ชัยกิจจารักษ์  ิตธมฺโม (เทวินทร์)ได้วิจัยเรื่อง“ประสิทธิผลการจัดการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
จัดการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในอ าเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย (= ๓.๙๕, S.D. = ๐.๖๕๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพระสงฆ์ที่มีต่อ



-๑๐๗- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
ประสิทธิผลการจัดการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในอ าเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน๑๕ 

๕.๒ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของ               
พระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

         ๑) ด้านการปกครองคณะสงฆท์ั่วไป ผลการวิจัย พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ใน
ภาพรวมในด้านปกครองอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่าประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของ               
พระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ การปกครองวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ.๒๕๐๕พบว่าทัศนคติของพระสงฆ์โดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอ านาจเห็น
ว่าโครงสร้างอ านาจเดิมไม่สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศเจ้า
อาวาสมีอ านาจมากเกินไปควรน าพระธรรมวินัยมายึดเป็นหลักในการตัดสินปัญหาควรมีการ
กระจายอ านาจให้พระสงฆ์ภูมิภาคในทุกขั้นตอนของการบริหารการแต่งตั้งและถอดถอนจะเพิ่ม
ประสิทธิผลในการปกครองของพระสังฆาธิการต้องปฏิบตัิตามกฎหมายอันจะท าให้เกิดประสิทธิผล
ในการปกครองสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญก์วฬาภรณ์กลิ่นนิ่มนวล ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท๔ตามทัศนะของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 

   ๒) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัยผลการวิจัย พบว่า พระสงฆ์มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ในภาพรวมในด้านปกครองอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่าพระภิกษุในสังกัดวัดในคณะสงฆ์
อ าเภอหนองไผ่ต้องลงอุโบสถกรรมฟังพระปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือนความสะดวกตามสมควรในการ
บ าเพ็ญกุศลจัดให้พระภิกษุท าวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นตลอดทั้งปีมีการช่วยเหลือเกื้อกูลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพุทธบริษัทและการอบรมแก่คฤหัสถ์ไวยาวัจกรและศิษย์วัดเป็นประจ ามีการ
สนับสนุนแก่พระภิกษุในปกครองเช่นจัดส่งให้เรียนพระปริยัติธรรมตรี -โท-เอกเพื่ออบรมสั่งสอน
ด้านข้อวัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยออกกฏระเบียบข้อบังคับของพระธรรมวินัยให้เข้มงวด
และลงโทษอย่างจริงจังปรับความเข้าใจกันรู้จักเหตุและผลตามพระธรรมวินัยซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกฤศดามตะขบ๘๑๑๖ได้วิจัยเรื่องทัศนคติของพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงสร้าง
อ านาจการปกครองวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ .ศ.๒๕๐๕พบว่าทัศนคติของพระสงฆ์
โดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอ านาจเห็นว่าโครงสร้างอ านาจเดิมไม่สอดคล้อง
กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศเจ้าอาวาสมีอ านาจมากเกินไปควรน าพระ

                                           
๑๕พระครูชัยกิจจารักษ์  ิตธมฺโม (เทวินทร์) “ประสิทธิผลการจัดการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิ

การในอ าเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี”พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),๒๕๕๕. 

๑๖กฤศดามตะขบ, “ทัศนคติของพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงสร้างอ านาจการปกครองวัด
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. ๒๕๐๕”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕).   



-๑๐๘- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
ธรรมวินัยมายึดเป็นหลักในการตัดสินปัญหาควรมีการกระจายอ านาจให้พระสงฆ์ภูมิภาคในทุก
ขั้นตอนของการบริหารการแต่งตั้งและถอดถอนรัฐควรเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือสถาบันศาสนา
มากขึ้นและนอกจากนี้ประชาชนควรเข้ามามีอ านาจในระดับที่เหมาะสม 

   ๓) ด้านการปกครองตามกฎมหาเถรสมาคม ผลการวิจัย พบว่า พระสงฆ์มี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ในภาพรวมในด้านปกครองอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่าคณะสงฆ์อ าเภอหนองไผ่ได้มีการ
จัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพื่อช้ีแจงระเบยีบตามวาระต่างๆออกกฎระเบียบในการอยูรว่มกันเปน็
หมู่คณะระงับอธิกรณ์การวินิจฉัยปัญหาเพื่อยุติเหตุหรือการลงนิคหกรรมก ากับดูแลการจัด ศาสน
สมบัติของวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความมั่นคงแข็งแรงควบคุมดูแลพระภิกษุ
สามเณรให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจัดศาสนสมบัติของวัดให้ เป็นไปตามกฎกระทรวง
ผู้บังคับบัญชาออกข้อกฏหมายคณะสงฆ์และท างานตามกฏหมายของคณะสงฆ์ต้องปฏิบัติตนให้
เป็นที่น่าเช่ือถือและน่าเคารพเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองคณะ
สงฆ์๑๗พระสังฆาธิการเป็นผู้ปกครองดูแลคณะสงฆ์ในเขตปกครองและในวัดให้เป็นไปตามพระ
ธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถรสมาคมข้อบังคับระเบียบค าสั่งมติประกาศและพระบัญชาของ
สมเด็จพระสังฆราชมีหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมรักษาความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์จัดการ
และพัฒนาการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการและ
การสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นไปด้วยดีพระสังฆาธิการจึงมีความส าคัญในการดูแลพระภิกษุและ
สามเณรดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ภิกษุและสามเณรมีจริยาวัตรงดงามประพฤติปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัยนับว่าพระสังฆาธิการเป็นผู้จรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั้งยืนดูแลการประพฤติปฏิบัติ
ของพระภิกษุและสามเณรไม่ให้ออกนอกพระธรรมวินัยและพระสังฆาธิการโดยเฉพาะเจ้าอาวาส
รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสจะต้องบ ารุงรักษาจัดการวัดและสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีพ านักอยู่ในวัดปฏิบัติตามพระธรรม
วินัยและเป็นธุระในการอบรมศึกษาสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ให้สะดวกตาม
สมควรในการบ าเพ็ญกุศลระบุถึงคามส าคัญของพระสังฆาธิการว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติจะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปก็ด้วยจะต้องอาศัยพระสังฆาธิการเป็นส าคัญเนื่องด้วยพระ
สังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดกับประชาชนโดยเฉพาะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสซึ่งเป็นที่เคารพ
และเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เจ้าอาวาสจึงมีอ านาจหน้าที่ในการ
บริหารและจัดการวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๔) ด้านการปกครองตามกฎระเบียบของวัด ผลการวิจัย พบว่า พระสงฆ์มี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ในภาพรวมในด้านปกครองอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่าคณะสงฆ์อ าเภอหนองไผ่ได้การ
จัดท าทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรที่อยู่ประจ าวัดอย่างเป็นระบบจัดประชุมพระภิกษุให้มีศีล
จารวัตรที่ดีงามแก่ผู้พบเห็นและสนับสนุนให้พระภิกษุเรียนปริยัติสามัญ – ปริยัติธรรม – แผนก
บาลีส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรประพฤติเหมาะสมแก่สมณสารูปมีการจัดสาธารณสมบัติของวัด

                                           
๑๗กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการ

ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้าค าน า.   
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อย่างเป็นระบบและถูกต้องกฎระเบียบของวัดและเคารพผู้อยู่ก่อนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราภายในวัดและควรจัดให้มีกฏระเบียบอย่างเท่าเทียมกันซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองวัด๑๘ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิร
ญาณวโรรสการปกครองวัดวัดบวรนิเวศวิหารที่สาคัญๆดังนี้๑) ตั้งกรรมการสงฆ์ไว้เพื่อปรึกษาการ 
๒) จัดให้พระผู้เป็นกรรมการสงฆ์เป็นเจ้าหน้าที่ท าการจัดแยกเป็นแผนก๓) จัดหน้าที่อุปัฎฐากวัด
ให้ท าบัญชีคน ๔) พระผู้ท าการสงฆ์ให้ได้รับบ ารุงโดยช่ือว่านิตยภัตต์คฤหัสถ์ผู้ท าการวัดให้ได้รับ
เกื้อกูล๕) ให้จดทะเบียนภิกษุสามเณรเด็กวัดอุปัฏฐากภิกษุสามเณรผู้อยู่ประจ าและคนอาศัย
ช่ัวคราว ๖) ส ารวจบัญชีเลขวัดให้ไดจ้ริง๗) มีการจัดทุกการศึกษาส าหรับพระภกิษุสามเณรโดยการ
ตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมยุติธรรมภาค ๖ 
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OF COURT OF JUSTICE ZONES 6 

 
นางสาวทิพวรรณ  บัวงาม๑๙ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรม
ภาค ๖ ๒) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมยุติธรรมภาค ๖ 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖ และ ๔) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖ ตามหลักภาวนา ๔ 

   ผลการวิจัยพบว่า 
๑) ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖โดย

ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๖๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยตามล าดับ คือ ด้านการฝึกอบรม ( = ๓.๘๖) ด้านการพัฒนา ( = ๓.๖๔) ด้านการศึกษา 
( = ๓.๕๑)  

๒) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาล
ยุติธรรมภาค ๖จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรที่มี เพศ อายุ การศึกษา อายุราชการ 
และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖     
ไม่แตกต่างกันทุกตัวแปรจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 ๓) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาล
ยุติธรรมภาค ๖  พบว่า ปัญหาและอุปสรรค คือ การจัดฝึกอบรมแล้วไม่เป็นไปตามต้องการหรือไม่
ตรงกับวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง ขาดผู้มีประสบการณ์ หรือผู้ฝึกอบรมที่มีความสามารถพัฒนา
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ วุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสายที่ปฏิบัติเท่าที่ควรจึงขาดทักษะในการ
ท างานที่ดี การฝึกอบรมไม่ไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบชัดเจนและต่อเนื่อง ผู้เข้ารับการ
อบรมขาดความสนใจ และตั้งใจในการเข้ารับการอบรม หรือไม่น ามาต่อยอดในการปฏิบัติงานจริง 

   ข้อเสนอแนะพบว่า ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมควรมีความรู้เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรม 
หรือจิตวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลผู้อบรมควรมีความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารบุคคลและการ
พัฒนาบุคคลด้วยวิธีการอื่นๆ นอกเหนือไปจากการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมเองจะต้อง

                                           
๑๙นิสิตปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
 



-๑๑๑- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
เป็นผู้ที่เห็นความส าคัญของการฝึกอบรมต่อการพัฒนาบุคลากร มีความเห็นสอดคล้องกับหลักการ
และแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 
ค าส าคัญ :การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ศาลยุติธรรมภาค ๖ 

ABSTRACT 
  The objectives of this research were: 1) to study the human 
resources development of Court of Justice Zones 6, 2) to compare the human 
resources development of Court of Justice Zones 6 by classifying on the personal 
factors, 3) to study the problems, obstacles and suggestions for the human 
resources development of Court of Justice Zones 6, and 4) to study the ways for 
the human resources development of Court of Justice Zones 6 according to the 
four Bhavana (Development).  
Results of the Research 
  1. Overall,the level of the opinion towards the human resources 
development of Court of Justice Zones 6was at the high level ( = 3.67). When 
considering each aspect, it arranged from the high to low level: the training ( = 
3.86), the development( = 3.64), and the education ( = 3.51).  

2. The result of the comparison of the level of the opinion towards 
the human resources development of Court of Justice Zones 6by classifying on 
the personal factors found that the personnel having the different sex, age, 
degree of education, year of working, and income per month had no the different 
opinion towards the human resources development of Court of Justice Zones. 
Therefore, the hypothesis was denied. 
  3. The problems, obstacles, and suggestions for the human 
resources development of Court of Justice Zones 6 were that the training did 
conform to the objectives. The court had insufficient experienced person or 
trainer who had the ability in the personal development. The personnel had the 
improper degree of education to the working. Moreover, the personnel had 
insufficient skill in the working. The training was not in the same direction. The 
trainees had insufficient intention in the training or did not bring the knowledge to 
cap in the working.   
   The suggestions were that the trainers should have the knowledge in 
the psychology about the personal development, the principle of the personal 
administration and the personal development with many ways. Moreover, the 
trainers should give the importance to the training in the personal development 
to conform to the principle and concept of the training.  
Key Word: Human Resources Development,Court of Justice Zones 6, 
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๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ศาลยุติธรรมมีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อ
ปกครองลูกโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นผู้ทรงพระราชอ านาจในการวินิจฉัยช้ีขาดคดี
ความให้แก่ราษฎรโดยยึดหลัก "คัมภีร์พระธรรมศาสตร์" ของอินเดีย ต่อมาเมื่อพระองค์มีราชกิจ
มากขึ้นไม่สามารถวินิจฉัยช้ีขาดคดีความด้วยพระองค์เองได้จึงทรงมอบพระราชอ านาจนี้ให้แก่
พราหมณ์ปุโรหิตผู้มีความรู้ช่วยวินิจฉัยคดีต่าง ๆ แทนพระองค์ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
พระบาทสมเด็จ     พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกได้โปรดฯให้มีการตรวจช าระกฎหมายที่มีมาแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยาโดยน ามาปรับปรงุและบัญญัตขิึ้นใหม่เรียกว่า "กฎหมายตราสามดวง"ศาลในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้นมีอยู่มากมายหลายศาลกระจายกันอยู่ตามกระทรวงกรมต่าง ๆและมีหน้าที่
พิจารณาพิพากษาคดีต่างพระเนตรพระกรรณแทนพระมหากษัตริย์ต่อมาเมื่อบ้านเมืองมีการ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้น มีการติดต่อกับชาวต่างชาติ ลัทธิชาวตะวันตกได้แผ่ขยายเข้ามาท าให้ระบบ
การศาลไทยมีการเปลี่ยนแปลงมิฉะนั้นอาจเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับชาติตะวันตกได้ จึง
มีการปฏิรูประบบการศาลไทยขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์
ทรงมีบทบาทในการวางรากฐานระบบการศาลยุติธรรม โดยได้รวมศาลที่กระจัดกระจายอยู่ตาม
กระทรวงกรมต่าง ๆ ให้มารวมไว้ในท่ีแห่งเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีด าเนินไปด้วย
ความรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสมไม่ท าให้ราษฎรเดือดร้อน และในโอกาสที่กรุงเทพมหานครมีอายุ
ครบ ๑๐๐ปี ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑เมษายน๒๔๒๕พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ
พระราชด าเนินทางขบวนพยุหยาตรามาวางศิลาก่อพระฤกษ์อาคารศาลสถิตย์ยุติธรรม และทรง
โปรดฯ ให้จารึกพระราชปรารภในการจัดตั้งศาลยุติธรรมไว้ในแผ่นเงิน ซึ่งเรียกว่า"หิรัญบัตร" มี
ความกว้าง ๙.๕ซ.ม. ยาว ๓๗.๒ซ.ม. จ านวน ๔แผ่น ฝังอยู่ใต้อาคารศาลสถิตย์ยุติธรรมบนแผ่นเงิน
จารึกด้วยอักษรไทยที่สวยงามและทรงคุณค่ามาก แสดงให้เห็นถึงพระบรมราโชบายในการ
ปกครองแผ่นดินว่ามีพระราชประสงค์ให้ตั้งศาลขึ้นเพื่อท าหน้าท่ีวินิจฉัยชี้ขาดอรรถคดี ทรงเล็งเห็น
ว่าบ้านเมืองจะอยู่ด้วยความสงบสุขร่มเย็นต้องอาศัยการศาลเป็นส าคัญจึงทรงจัดระบบกฎหมาย
และระเบียบทางการศาลขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชาติตะวันตก โดยมีกรมหลวงพิชิตปรีชา
กรและพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เป็นก าลังส าคัญในการแก้ไขกฎหมายและ
ปฏิรูประบบการศาลยุติธรรมให้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ ศาลจึ งเป็น
สถาบันที่ประสิทธ์ิประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้ และในโอกาสที่
กรุงเทพมหานครครบรอบ ๒๒๐ปี ซึ่งตรงกับศาลยุติธรรมครบรอบ ๑๒๐ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕
ส านักงานศาลยุติธรรมจึงร่วมกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุขึ้นเพื่อเป็นการน้อม
ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระมหากษัตริย์
ไทยทุกพระองค์ที่มีต่อศาลยุติธรรม จึงถือเอาวันท่ี  ๒๑เมษายนของทุกปีเป็น "วันศาลยุติธรรม" 

  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของศาลยุติธรรมภาค ๖ ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานทั้งตัวของบุคคลากรและผู้รับบริการซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ผู้บริการได้น าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของศาลยุติธรรม นอกจากนี้ยังช่วยในการเสริมสร้าง
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ทักษะและปลูกจิตส านึกในการให้บริการของบุคลากรของศาลให้มีการบริการทีเกินความคาดหวัง 
บริการตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 
 
๒.วัตถุประสงค์การวิจัย 

๒.๑ เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖ 
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมยุติธรรมภาค ๖

โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ของศาลยุติธรรมภาค ๖ 
๒.๔ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖ 

ตามหลักภาวนา ๔ 
 

๓.ขอบเขตการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖” ผู้วิจัยก าหนด

ขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากแนวคิด /ทฤษฎีของ Nadler (แนดเลอร์)  ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ 
ด้าน ได้แก่  ๑. การฝึกอบรม ๒. การศึกษา  ๓. การพัฒนา ตัวแปรต้น(Independent Variables) 
คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อายุราชการ 
รายได้ตัวแปรตาม(Independent Variables)คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรม
ภาค ๖ โดยผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิด/ทฤษฎีของ ทฤษฎีของ Nadler (แนดเลอร์)  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่  ๑. การฝึกอบรม  ๒. การศึกษา  ๓.  การพัฒนา ประชากร 
(Population)ได้แก่ บุคคลากรศาลยุติธรรมประจ าจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีจ านวน ๒๒๖คน ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญจ านวน ๗ ท่าน พื้นที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ศาลยุติธรรมในจังหวัดนครสวรรค์
ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ รวมเป็น
ระยะเวลา ๑๐ เดือน 
 
๔.วิธีด าเนินการวิจัย 

ด าเนินการวิจัยโดยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือบุคลากรศาล
ยุติธรรมประจ าจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๑๔๔ คน ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากประชากรจ านวน  
๒๒๖ คน โดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๗๙ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ 
(Frequencies) ค่าร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที(t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลตา่งนัยส าคญัน้อยที่สดุ (Least Significant Difference: LSD) ค าถาม
ปลายเปิดน าเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของผู้ตอบและการวิจัย
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เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๘ ท่าน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบ
บริบท 
 
๕.สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษา “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖” ผู้วิจัย
สรุปผลได้ดังนี้ 

๕.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน  

๑๐๒ คน   คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘ มีอายุระหว่าง ๓๖-๕๐ ปี จ านวน  ๑๐๖ คน  คิดเป็นร้อยละ  
๗๓.๖มีวุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๗๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕มีอายุราชการ
ระหว่าง  ๑๑-๑๕ ปี  คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒มีรายได้  ๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓ 
 ๕.๒ ข้อมูลสรุปองค์ความรู้ 

         ๑) ด้านการฝึกอบรม มีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการ
ฝึกอบรมมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในองค์กรมีการจัดอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์อย่างสม่ าเสมอผู้เข้ารับการอบรมขาดความสนใจ และ
ตั้งใจในการเข้ารับการอบรม หรือไม่น ามาต่อยอดในการปฏิบัติงานจริง 

         ๒) ด้านการศึกษา มีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรม
มีการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์อย่างสม่ าเสมอมีระบบจัดการองค์
ความรู้เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมไม่มีการพัฒนาด้านการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องสร้างวัฒนธรรมให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาการเรียนรู้และพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
สังคม 

         ๓) ด้านการพัฒนา มีการปรับบุคคลเข้ากับสิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อมอื่นๆมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรมีการ
ประเมินประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ าเสมอการฝึกอบรมไม่ไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นระบบ  
 
๖.อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาล
ยุติธรรมภาค ๖”  มีประเด็นการอภิปลายผล ดังนี้ 

จากผลการวิจัยโดยภาพรวมทั้ง ๓ ด้าน 
ผลการวิจัยโดยภาพรวมทั้ง  ๓ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค 

๖ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสัญชยพร  อุทัยพันธุ์  ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการ จังหวัดขอนแก่น 
ใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย  ด้านการมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์  ด้านการเป็นผู้เช่ียวชาญ
ทางการบริหาร ด้านการเป็นผู้เช่ียวชาญการพนักงานและด้านการเป็นตัวการในการเปลี่ยนแปลง



-๑๑๕- 
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จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลประเภทสถานประกอบการและขนาดของสถานประกอบการ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการ จังหวัดขอนแก่น จ านวน  
๑๔๕  คน  ผลการวิจัยพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในสถานประกอบการ  จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  ๑๒๑  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุโดย
เฉลี่ยอยู่ในช่วง ๒๖–๓๕ปี อายุการท างานอยู่ในช่วง ๖–๑๐ ปี มีรายได้อยู่ในช่วง ๑,๐๐๐–
๒๐,๐๐๐ บาท เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต  และเป็นสถานประกอบการขนาด
กลาง 

จากผลการวิจัยด้านการฝึกอบรม 
ผลการวิจัยด้านการฝึกอบรมพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค 

๖ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖ในภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งมี
ข้อเสนอแนะคือ ผู้อบรมควรมีความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคคลด้วย
วิธีการอื่นๆ นอกเหนือไปจากการฝึกอบรมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสันติชัย อินทรอ่อน  ได้
ศึกษางานวิจัยเรื่อง“ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ไทย”  
พบว่า  ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารกสิกรไทยส่วนใหญ่เห็นว่าธนาคารเลือกใช้ปรัชญาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบทุนทางปัญญา  มีวิสัยทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบใหม่ที่
ก าหนดบทบาทของฝุายการพัฒนาทรัพยากรพระมหาโยธิน  ละมูลบทบาทพระสงฆ์ในฐานะ
ทรัพยากรมนุษย์และนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ท าหน้าที่ในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  การ
เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่จะมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การสนับสนุน  แนะน า  และให้
ค าปรึกษากับสายงานหลักของธนาคารในการเลือกรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม  มีการ
จัดการบุคลากรที่เป็นระบบมีมาตรฐานที่ชัดเจน  การฝึกอบรมเน้นกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้
ให้เกิดขึ้นในองค์การและ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลงานกับกลยุทธ์องค์การ 

จากผลการวิจัยด้านการศกึษา 
ผลการวิจัยด้านการศึกษาพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖

ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยตุิธรรมภาค ๖ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะ 
ต้องมีการอบรมครูอย่างต่อเนื่องเพราะศาสตร์แห่งการสอนได้พัฒนาขึ้นอย่างมากมาย เกิดความรู้
ใหม่ทางการสอนหลายรูปแบบ แนวทฤษฎีที่มุ่งพัฒนามนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระบุญ
จันทร์ จนฺทสาโร (แก้วบุญยงค์)  ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวตามหลักไตรสิกขา ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่องค์กร สังคม ไปถึงการพัฒนาประเทศ และวิธีการใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีก็คือการให้การศึกษาแก่บุคคลในทุกรูปแบบ โดยไม่จ ากัดเฉพาะ
การศึกษาในโรงเรียนหรือ มหาวิทยาลัยเท่านั้น และอีกวิธีการหนึ่งที่หน่วยงานหรือองค์กร มักใช้
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ วิชาการ ด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานหรือองค์กร คือการให้การศึกษาในรูปแบบของการฝึกอบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิตและพัฒนาปัญญาส าคัญอยู่ที่ตัวบุคคลที่ได้รับการ
พัฒนาสามารถพัฒนาความมีจริยธรรมจริยทัศน์และมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต เมื่อทั้งสองอย่าง
นี้มั่นคงอยู่ในตัวเองแล้วสามารถยืนยันได้ว่าเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างถูกต้องและมี
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ความยั่งยืน นอกจากนั้นยังมีหลักธรรมที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมีแนวทางพัฒนา
มนุษย์ด้วยวิธี ปรโตโฆษะและโยนิโสมนสิการ หรือวิธีการแห่งปัญญา เพื่อให้เกิดแนวทางในการ
อบรมพฤติกรรมด้วยศีลอบรมจิตด้วยสมาธิและอบรมปัญญาด้วยกระบวนการทางปัญญา ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความหยั่งรู้ถึงความจริงของโลกและชีวิตอย่างแท้จริง 

จากผลการวิจัยด้านการพัฒนา 
ผลการวิจัยด้านการพัฒนาพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค 

๖ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาลยุติธรรมภาค ๖ในภาพรวมอยู่ในระดับมากควรให้
ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มากควรจัดท าหลักสูตรในการฝึกอบรมไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นระบบ ชัดเจนและต่อเนื่อง  และต้องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้มาก  ต้อง
พัฒนากาย  ศีล   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระศักด์ิดา วิสุทฺธิญาโณ (มรดา) ได้ศึกษางานวิจัย 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา ผลการศึกษาพบว่า  ๑. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา เน้นฝึกพัฒนามนุษย์ในทุก ๆ มิติ เช่น ขบวนการคัดสรร
คนจากหลักการพิจารณามนุษย์ว่าเปรียบเสมือนบัว ๔ เหล่า,หลักจริต ๖ เพื่อการจัดสรรหลักธรรม
ให้เหมาะสมกับบุคคลเพื่อได้รับผลที่เป็นเลิศจากการฝึกปฏิบัตินั้น การใช้ค าพุทธศาสนสุภาษิต
สอดแทรกในค าสอน การด าเนินชีวิตให้เจริญด้วยหลักภาวนา ๔ เพื่อพัฒนา กาย ศีล จิต และ
ปัญญาของตน และส าหรับผู้มีหน้าท่ีในการพัฒนาผู้อื่นก็มีหลักธรรมจ านวนมากที่เหมาะสมในการ
น ามาใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีเมตตา 
ปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นได้รับความสุข และมีชีวิตที่พัฒนาอย่างสมบูรณ์กลาง 

 
 

๗.ข้อเสนอแนะ 
๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) ควรมีการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารบุคคลและการพัฒนา

บุคคลด้วยวิธีการอื่นๆ นอกเหนือไปจากการฝึกอบรมเข้าใจถึงหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติต่อผู้เข้าอบรมได้อย่างเหมาะสม 

๒) ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาเพื่อหาความต้องการ
ที่แท้จริงมีการอบรมครูอย่างต่อเนื่องเพราะศาสตร์แห่งการสอนได้พัฒนาขึ้นอย่างมากมาย เกิด
ความรู้ใหม่ทางการสอนหลายรูปแบบ แนวทฤษฎีที่มุ่งพัฒนามนุษย์ 

๓) ควรให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มากจัดท าหลักสูตรในการ
ฝึกอบรมไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ ชัดเจนและต่อเนื่อง 

๔) ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรม หรือ
จิตวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล 

๕) ผู้อบรมควรมีความเข้าใจถึงหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติต่อ
ผู้เข้าอบรมได้อย่างเหมาะสม 

๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑) ควรน าผลของการศึกษานี้ไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาล

ยุติธรรมภาค ๖เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
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 ๒) ควรน าปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการศึกษานี้มาประชุมเพื่อปรึกษาหารือเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่โดยให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
 ๓) ควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์และบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศาล
ยุติธรรมภาค ๖ ให้เข้ากับยุคโลกาภิวัฒน์โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย หลักส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มากท่ีสุด 
 ๔) ผู้ที่จะอบรมไม่ใช่แต่คอยรับการสั่งสอนฝึกฝนอบรมจากผู้อื่น แต่จะต้องเรียนรู้
เพื่อหาวิธี เรียนค้นหา สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเองอีกด้วย 
 ๕) ต้องมีการอบรมครูอย่างต่อเนื่องเพราะศาสตร์แห่งการสอนได้พัฒนาขึ้น 
อย่างมากมาย เกิดความรู้ใหม่ทางการสอนหลายรูปแบบ แนวทฤษฎีที่มุ่งพัฒนามนุษย์ 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง 

THE LIFE QUALITY  DEVELOPMENT IN WORKING OF HIGHWAY POLICE  
AT LOWER NORTHERN REGION 

 
ร้อยร้อยร้อยต ารวจตรีณรงค์   สุวรรณโชติ๒๐ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ๑) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ

ข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อ ๒) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง 
และ เพื่อ ๓) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
ต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่างผลการวิจัยพบว่า 

๑) ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขต
ภาคเหนือตอนล่างโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (  =๓.๕๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอ (  =๓.๗๕) 
ด้านสภาพการท างานท่ีด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน (  =๓.๕๕) ด้านการปฏิบัติงาน
ในสังคม   =๓.๕๓) ด้านค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (  =๓.๔๗) ด้านการบูรณา
การทางสังคม (  =๓.๔๕) และด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล (  =๓.๒๓) 

๒) ) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่าปัจจัยส่วน
บุคคลทุกข้อ   ไม่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทาง
หลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง จึงปฏิเสธสมมติฐานในทุกด้าน 

๓) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ปัญหาและอุปสรรค คือ ไม่มี
ค่าตอบแทนในการเสี่ยงภัยในการท างานนอกสถานที่ สวัสดิการไม่เพียงพอต่อบุคลากรของหน่วย 
รายได้ที่ได้รับไม่เพียงพอกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เครื่องมือที่ใช้ในการท างานเก่า และช ารุด 
ทรุดโทรม ไม่มีการซักซ้อมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ สายงานที่ปฏิบัติงานไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปท างานตามสายงานอื่นๆ 

ข้อเสนอแนะควรจัดสวัสดิการที่ส าคัญและยังไม่มีในหน่วยงานให้เพียงพอต่อ
บุคลากรของหน่วยควรมีการจัดสรรค่าเสี่ยงภัยส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกไปท างานนอกสถานที่ควร
จัดให้มีการอบรมหรือการซักซ้อมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุเฉพาะหน้าควรให้สายงานที่
ปฏิบัติอยู่สามารถโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงการท างานให้ดีขึ้นได้ควรมีการสนับสนุนทุนศึกษา

                                           
๒๐นิสิตปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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ให้กับข้าราชการที่ต้องการจะศึกษาต่อเกี่ยวกับหน้าที่การงาน เพื่อน ามาพัฒนาการท างานและ
หน่วยงานควรมีการจัดรูปแบบการท างานให้กับบุคลากรอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
ค าส าคัญ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน,ข้าราชการต ารวจทางหลวง 
              ข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง 
 
 The objectives of this research were: 1) to study the level of the life 
quality development in the working of the highway police at the lower northern 
region, 2) to study the relationship between the personal factors and the life 
quality development in the working of the highway police at the lower northern 
region, and 3) to study the problems, obstacles and ways for the life quality 
development in the working of the highway police at the lower northern region. 
 1. Overall,thelevel of the life quality in the working of the 
highway police at the lower northern region was at the high level ( = 3.50). When 
considering each aspect, it arranged from the high to low level: getting the 
sufficient wage ( = 3.75), the stability and the progress in the working ( = 3.55), 
the working in the society  
( = 3.53), the security and the healthy promotion ( = 3.47), the social integration 
( = 3.45), and the opportunity in the development of the employees’ capability  
( = 3.23).  

2. The study of the relationship between the personal factors 
and the life quality development in the working of the highway police at the 
lower northern region found that all personal factors had no the relationship to 
the life quality development in the working of the highway police at the lower 
northern region.   Therefore, the hypothesis was denied. 
 3. The problems, obstacles, and suggestions for the life quality 
development in the working of the highway police at the lower northern region 
were that the highway police did not get the wage for the risk in the working out 
the office. The welfare was insufficient, and the income was insufficient in living. 
The tools for the working were old and ruined. The highway police was not 
trained for the problem solving in the accident. The working field did not change 
or remove to the other field.  
 The suggestions were that the commanders should provide the 
necessary welfare to the highway police sufficiently and provide the wage for the 
risk in the working out the office to the highway police. The highway police should 
be trained for the problem solving in the accident and be able to change or 
remove the working field for the efficient working. Moreover, the commanders 
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should support the highway police in higher education to develop the working 
and the organization, and format the working for the highway police equally.  
Key Word: The Life Quality Development, Highway Police,   
                 Lower Northern Region 
 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ค าว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เป็นค ายกย่องต่ออาชีพการเป็นต ารวจ อาชีพต ารวจเป็น
อาชีพที่เป็นข้าราชการ  โดยเป็นข้าราชการสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจและหน้าที่
รักษากฎหมายดูแลความเป็นสุขแก่ประชาชนภายในประเทศ ต ารวจทางหลวงเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่รับผิดชอบ คือเส้นทางหลวงและทางหลวงพิเศษทั่วประเทศมี
อ านาจหน้าที่รักษาความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ บรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ และบุคคลส าคัญตรวจ
ตราความสงบเรียบร้อยดูแลทรัพย์สินของทางราชการ บริการประชาชนผู้ใช้เส้นทางให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัยบนถนนหลวง และทางหลวงพิเศษ ปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรมสืบสวนสอบสวน และปฏิบัติงานตามกฎหมายจราจรแก่ประชาชนโดยทั่วไปควบคุม
ก ากับดูแลจัดการจราจร และควบคุมปูองปราบการล าเลียงยาเสพติด บุคคลต่างสัญชาติที่ลักลอบ
เข้ามาในประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

  ภารกิจและหน้าที่ของต ารวจทางหลวงต้องปฏิบัตินั้นมีความส าคัญมาก  ซึ่งได้บ่ง
บอกถึงความส าคัญของหน่วยท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติให้ส าเร็จลุล่วงมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนบนทางหลวง  ตลอดจนความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม  รวมถึงการเกิดขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่ต ารวจทางหลวง  ดังนั้นข้าราชการต ารวจทางหลวง   จึงควรเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดับที่สามารถท าให้หน่วยงานบรรลุภารกิจต่าง ๆ ได้ 

  ดังนั้น การที่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตได้อย่างมีคุณภาพหรือ
คุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ต้องมีส่วนประกอบส่งเสริมที่เกื้อหนุนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และคุณภาพการท างานเป็นสิ่งท่ีพัฒนาควบคู่กันไปพร้อมกัน 

  จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของต ารวจ
ทางหลวงภาคเหนือตอนล่าง  ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเปรียบเทียบด้านบุคคลประกอบด้วย  เพศ  
อายุ  การศึกษา  สถานภาพ  สมาชิกในครอบครัว ที่พักอาศัย  ช้ันยศ  ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และรายได้ ว่ามีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของต ารวจทางหลวงภาคเหนือ
ตอนล่างหรือแตกต่างกันอย่างไร   เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวง  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันส่งผล
ดีต่อการปฏิบัติงานของต ารวจทางหลวงและการให้การบริการประชาชนด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้สังคมมองภาพลักษณ์ของต ารวจทางหลวงไปในทางที่ดี และยัง เป็น
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ประโยชน์ต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติที่จะน าข้อมูลมาพัฒนารูปแบบการท างานของต ารวจทาง
หลวงให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 

๒.วัตถุประสงค์การวิจัย 
  ๒.๑ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 
  ๒.๒ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง 
  ๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง 

 

๓.ขอบเขตการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
ต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง  โดยศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวง ตัวแปรต้น (Independent  Variables) คือ  ปัจจัยส่วน
บุคคลของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง  ได้แก่  อายุ ระดับการศึกษา   
สถานภาพสมรส สมาชิกในครอบครัว ที่พักอาศัย  ช้ันยศ  ระยะเวลาการปฏบิัติงาน และรายได้ต่อ
เดือน ตัวแปรตาม(Dependent Variables)คือ  คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการต ารวจ
ทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง  โดยแบ่งออกเป็น๖  ด ้าน  ได ้แก ่ ๑ )  ด ้านการ ได ้ร ับ
ค่าตอบแทนที่เพียงพอ  ๒) ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ    
๓) ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน   ๔) ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล    
๕) ด้านการบูรณาการทางสังคม   ๖) ด้านการปฏิบัติงานในสังคม 
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง  จ าแนกเป็น  ช้ันสัญญาบัตร  จ านวน ๖๗  คน  ช้ันประทวน จ านวน ๘๓ คน  รวม
ทั้งสิ้น  ๑๕๐  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  
Interview)ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๗ ท่าน  พื้นที่ในการศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่  เขตพื้นที่เฉพาะ
ในเขตรับผิดชอบของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่างด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘รวมเป็นระยะเวลา  ๑๐  เดือน 

 
๔.วิธีด าเนินการวิจัย 

ด าเนินการวิจัยโดยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือข้าราชการ
ต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่างช้ันสัญญาบัตรจ านวน๖๗นายช้ันประทวนจ านวน๘๓นาย 
รวมจ านวน  ๑๕๐  นาย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยมีค่าความ



-๑๒๒- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
เ ช่ือมั่ นทั้ งฉบับเท่ากับ๐ .๗๖๙ สถิติที่ ใ ช้วิ เคราะห์ ข้อมูล  คือ  ค่ าความถี่  (Frequency)  
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การท างานโดยการทดสอบค่าไค สแควส์ (Chi-Square Test) ค าถามปลายเปิดน าเสนอเป็นความ
เรี ยงประกอบตาราง  โดยการแจกแจงความถี่ ของผู้ ตอบ และการวิจัย เ ชิงคุณภาพ 
(QualitativeResearch) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-DepthInterview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
(Key Informants) จ านวน ๗ ท่าน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาความ 

 

๕.สรุปผลการวิจัย 
๕.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง ส่วน
ใหญ่เป็นผู้มีอายุมากกว่า ๕๐ ปีขึ้นไปจ านวน ๘๖ คน   คิดเป็นร้อยละ ระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ านวน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐มีสถานภาพสมรส จ านวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๘๒.๐มีสมาชิกในครอบครัว ๑ – ๓  คน จ านวน ๑๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐มีที่พักอาศัย  
เป็นบ้านพักสวัสดิการจ านวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ มช้ัีนยศเป็นช้ันสัญญาบัตรจ านวน ๙๘ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มากกว่า ๓๐ ปี
ขึ้นไปจ านวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓มีรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่๒๐,๐๐๑ – 
๓๐,๐๐๐  บาทจ านวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐ 

 
๕.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขต

ภาคเหนือตอนล่าง 
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ

ต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน๐.๒๖๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 

๑) ด้านการได ้ค ่าตอบแทนที ่เพียงพอ ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๕๐,   = 
๐.๒๖๕) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทาง
หลวงเขตภาคเหนือตอนล่างข้อที่ ๔. ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล อยู่ในระดับ 
ปานกลาง( = ๓.๒๘,   = ๐.๕๗๒) ส่วนด้านท่ีเหลืออยู่ในระดับมาก 

๒) ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิต
การท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่างด้านการได้รับค่าตอบแทนที่
เพียงพอโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๗๕ ,  = ๐.๕๗๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่างด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนที่เพียงพอข้อที่ ๑.รายได้ทั้งหมดที่ท่านได้รับเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของ
ครอบครัว อยู่ในระดับปานกลาง(  = ๓.๑๓ ,  =๑.๑๓๙) ส่วนข้อท่ีเหลืออยู่ในระดับมาก 
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๓) ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างานระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ

ข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่างด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๔๗ ,  = ๐.๕๗๓) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง 
ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพหน่วยงานของท่านมีสถานที่
ส าหรับออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการยามว่าง อยู่ในระดับปานกลาง(  = ๓.๒๙ ,  = 
๑.๐๒๕) ส่วนข้อท่ีเหลืออยู่ในระดับมาก 

๔) ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่างด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๕๔ ,  = ๐.๔๘๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง ด้านความมั่นคง
และความก้าวหน้าในงาน ข้อที่ ๒. การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งของท่านเป็นไปตามระบบคุณธรรม
และมีความเหมาะสม ข้อที่ ๕. ท่านเคยได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการปรับหรือ
โยกย้ายต าแหน่งให้ก้าวหน้าอย่างเสมอภาคอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๓๗ ,  = ๐.๙๑๕) 
และ ( = ๓.๓๒ ,  = ๐.๙๕๘) ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีเหลืออยู่ในระดับมาก 

๕) ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกันระดับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่างด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของ
บุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๕๔ ,  = ๐.๔๘๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง ด้านโอกาสใน
การพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลข้อที่ ๑. ท่านมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถในการท างานอย่าง
เต็มที่อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๔๕ ,  = ๐.๙๔๕)ส่วนข้อท่ีเหลืออยู่ในระดับปานกลาง 

๖) ด้านการปฏิบัติงานในสังคมระดับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจทาง
หลวงเขตภาคเหนือตอนล่างด้านการบูรณาการทางสังคม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 
๓.๔๕ ,  = ๐.๔๗๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของ
ข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง ด้านการบูรณาการทางสังคมข้อท่ี ๑. หน่วยงาน
ของท่านมีการประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมข้อ 
๒.หน่วยงานของท่านมีความเป็นกันเองระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในระดับปาน
กลาง (  = ๓.๔๕ ,  = ๐.๙๔๕) และ (  = ๓.๔๕ ,  = ๐.๙๔๕) ตามล าดับ ส่วนข้อที่เหลืออยู่
ในระดับมาก 

 
 

๖.อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของ

ข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่างมีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี ้
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจ

ทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวม 
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จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ

ท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง  โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อข้าราชการต ารวจทางหลวงอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ทวีศรี  กรีทอง   ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  พบว่า  คุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับปาน
กลาง และเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับปัจจัยคัดสรรพบว่า  อายุ  
ต าแหน่งหน้าที่  การรับรู้ต่อระบบการบริหาร  ค่านิยมเชิงวิชาชีพ  ค่านิยมทางราชการ  ค่านิยม
ทางการบริการ  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการท างาน  และขนาดของโรงพยาบาล
มีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 

 
๗.ข้อเสนอแนะ 

 
๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจ

ทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่าง” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ดังต่อไปนี้ 

๑)ควรจัดสวัสดิการที่ส าคัญและยังไม่มีในหน่วยงานให้เพียงพอต่อบุคลากรของหน่วย 
๒)ควรให้สายงานที่ปฏิบัติอยู่สามารถโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงการท างานให้ดีขึ้นได้ควร

มีการท าแผนในการจะฝึกอบรมหรือเพิ่มพูนความรู้ให้กับข้าราชการ 
๓) ควรจัดการอบรมเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การงานควรมีการสนับสนุนเปิด

ต าแหน่งที่สูงขึ้นให้กับข้าราชการได้เลื่อนยศสูงขึ้น 
๔)ควรมีการจัดการส่งเสริมเพิ่มความรู้ เพิ่มขีดความสามารถการท างานของบุคคลให้มี

เปูาหมายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควรมีการสนับสนุนทุนศึกษาให้กับข้าราชการที่ต้องการจะศึกษาต่อ
เกี่ยวกับหน้าที่การงาน เพื่อน ามาพัฒนาการท างานและหน่วยงาน 

๕) ควรมีการจัดการส่งเสริมเพิ่มความรู้ เพิ่มขีดความสามารถการท างานของบุคคลให้มี
เปูาหมายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 ๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

๑)ควรน าผลของการศึกษานี้ไปเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ท างานของข้าราชการต ารวจทางหลวงเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิ ด
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และความเรียบร้อยภายในองค์การที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
 ๒)หน่วยงานควรมีการจัดประชุมประจ าเดือนเพื่อรับฟังความคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในการท างาน  
 ๓)หน่วยงานควรจัดให้มีกิจกรรมประจ าเดือนที่จะท างานร่วมกัน เช่น การท า ๔ 
สหน่วยควรจัดให้มีการฝีกอบรมนอกสถานท่ีเพื่อบุคลากรจะได้รู้จักและสามัคคีในการท างาน 
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 ๔) ควรจัดให้มีกิจกรรมกีฬาสีภายในหน่วยงานเพื่อเพิ่มความสามัคคีกันในหน่วย
ควรมีการจัดกิจกรรมให้ข้าราชการในหน่วยได้ท าความรู้จักกับประชาชนในชุมชน 
 ๕) ควรมีการสร้างเครื่องวิจัยเพื่อเติมนอกจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก  
เช่น การสังเกตพฤติกรรม และการสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
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คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ  

อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
QUALITY OF PUBLIC SERVICE IN TAKHRO POLICE STATION  

PHAISALI DISTRICT NAKHONSAWAN PROVINCE 
 

เกรียงไกร พิมพ์สวรรค์๒๑ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑)เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของ

สถานีต ารวจภูธรตะคร้ออ าเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์๒)เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีต ารวจภูธรตะคร้ออ าเภอไพศาลีจังหวัด
นครสวรรค์โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ ๓)เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อ
การให้บริการประชาชนของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 

ผลการวิจัยพบว่า๑)ระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีต ารวจภูธร
ตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก( = ๓.๘๔) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือด้านการให้บริการอย่าง
ทันเวลา( = ๓.๙๙)ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า(  = ๓.๘๘)ด้านการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง( = ๓.๘๐)ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ(  =๓.๗๘)และด้านการให้บริการอย่าง
เสมอภาค( = ๓.๗๕) 

๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
สถานีต ารวจภูธรตะคร้ออ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า
ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน ส่วนประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน  

๓) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประชาชนของ
สถานีต ารวจภูธรตะคร้ออ าเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์พบว่าในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ต ารวจมีการเลือกปฏิบัติโดยให้บริการกับประชาชนที่คุ้นเคยก่อนการให้บริการล่าช้ากว่าเวลาที่
ก าหนดนัดไว้ขาดการเอาใจใส่ในการให้บริการและไม่สามารถตอบข้อซักถามได้ตามความต้องของ
ประชาชนได้อย่างชัดเจน 
 
 
 

                                           
๒๑นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 



-๑๒๘- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to study level of quality of public  
service in Takhro Police Station, Phaisali District, Nakhonsawan Province. 2) to 
compare  the opinion of the people toward the quality of service in  Takhro 
Police Station, Phaisali District, Nakhonsawan Province by classifying on the 
personal factorsand 3) to study problems, barriers and suggestions for the public 
service of Takhro Police Station Phaisali District Nakhonsawan Province. 

                 Results of the Research 

 1. The level of quality of Public Service in Takhro Police Station 
Phaisali District Nakhonsawan Province found that the overall was at high level (
 = 3.85). When consider by arrange in the order of satisfactory, sorting arithmetic 
mean from highest to lowest were the timely  service   ( =3.99), the progressive  
service ( =3.88), the continuous  service  ( =3.80), the ample service (
=3.87), and the equitable service ( =3.85). 

2. For the comparison of the people’s opinion toward quality of 
public  service in Takhro Police Station, Phaisali District, Nakhonsawan Province by 
classifying the personal status, it was found that the people having different age 
had different opinion toward the quality of public  service in Takhro Police 
Station, Phaisali District, Nakhonsawan Province at 0.05 of statistical significance. 
The hypothesis is accepted. However, the people having different sex, educational 
degree, and occupation had no different opinion toward the public service 
quality.  

3. The problems that toward the quality of public  service in Takhro 
Police Station, Phaisali District, Nakhonsawan Province as follows: the servicing of 
the policeman discriminated people by serve acquaintance first, service very slow 
and document not be on time, lack of paying attention to people and cannot 
response in some questions as people want to. 
 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กิจการต ารวจได้ก่อก าเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ โดยพระองค์ได้ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ตราระเบียบการปกครองบ้านเมืองเป็น 
๔ เหล่า เรียกว่า "จตุสดมภ์" ได้แก่ เวียง วัง คลัง นา และพร้อมกันนี้ ได้โปรดเกล้า ฯ ให้มีการ
ต ารวจข้ึน โดยให้ข้ึนอยู่กับเวียง อันมีเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ สมุหนายก อัครมหาเสนาบดีเป็น
ผู้บังคับบัญชา ในปี พ.ศ. ๒๔๐๕ สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ 
ทรงพัฒนากิจการต ารวจให้รุ่งเรืองทัดเทียมตามสากลอารยประเทศ เช่น โปรดให้มีการปรับปรุง



-๑๒๙- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
เครื่องแบบต ารวจโดยยึดตามแบบต ารวจอังกฤษและทรงให้เรียกช่ือกองต ารวจนี้ว่า “กองโป
ลิสคอนสเตเบิล”สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ ได้ปรับปรุงกิจการ
ต ารวจนอกจากได้ขยายงานต ารวจนครบาลก็ได้พยายามขยายการต ารวจไปยังหน่วยการปกครอง
ส่วนภูมิภาคตามล าดับ 

ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรด
พระราชทานตราพระแสงโล่เขนประกอบที่มุมธงประจ าต ารวจภูธรเมื่อปีพ.ศ.๒๔๕๓ อันเป็นที่มา
ของสัญลักษณ์ตราประจ าต ารวจสืบต่อมาจวบจนปัจจุบันและทรงมีพระบรมราชโองการประกาศ
รวม กรมต ารวจภูธรและกรมพลตระเวนเป็น“กรมต ารวจ” เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๘ จึง
ถือเป็นวันสถาปนากรมต ารวจในปัจจุบัน ได้มีการปรับโอนกรมต ารวจมาขึ้นอยู่กระทรวงมหาดไทย 
จัดตั้งเป็น “ส านักงานต ารวจแห่งชาติ” โดยมีการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อส านักนายกรัฐมนตรี๒๒ มี
การแบ่งส่วนราชการออกไปเป็น ๒ ส่วน คือ ส านักงานผู้บังชาการต ารวจแห่งชาติ และ
กองบัญชาการหรือกองก ากับการ๒๓ โดยมีสถานีต ารวจหรือที่ประชาชนเรียกกันว่า โรงพัก ท า
หน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องเข้าไปสัมผัสกับประชาชน โดยการ
ให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และต้องการได้รับความเป็นธรรมใน
รูปแบบต่างๆกันโดยในการให้บริการประชาชนของสถานีต ารวจยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางมี
การปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการปฏิบัติงานให้สั้นและกระชับ เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชน
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเสรจ็สิ้น ณ จุดเดียวบนสถานีต รวจหรือ ณ จุดให้บริการในพ้ืนท่ีมีหน้าที่
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชนตลอด ๒๔ ช่ัวโมงต่อวันและตลอด ๗ วันต่อสัปดาห์๒๔ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพร้อมให้บริการและรับใช้
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่อย่างรวดเร็วโปร่งใสเสมอภาคและเป็นธรรมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าสถานีต ารวจต่างๆนั้นต้องสัมผัสกับประชาชน
ตลอดเวลาถ้าปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนย่อมจะรักและศรัทธาแต่ถ้าการปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ดีประสิทธิภาพต่ าประชาชนย่อมเสื่อมศรัทธาและสังคมไม่ยอมรับงานของต ารวจซึ่ง
ลักษณะของการปฏิบัติงานในด้านต่างๆโดยรวมแล้วก็คือเรื่อง“การให้บริการประชาชน”นั่นเอง๒๕

ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้อธิบายค าว่า“ต ารวจ”ไว้ในค ารวมของค าว่า
“พนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจ”ว่าหมายความถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและ
หน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและระบุอ านาจไว้ว่าพนักงานฝุายปกครองหรือ
ต ารวจมีอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพ .ศ.๒๔๗๘ ก าหนดอ านาจหน้าที่
ของไว้ดังน้ี  

                                           
๒๒ กองบรรณาธิการ, “๑๓ตุลาฯวันต ารวจไทย”, ต ารวจเพื่อมวลชน,ปีที่๑ฉบับที่๒ (ตุลาคม 

๒๕๕๐), หน้า ๙-๑๓. 
๒๓ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒๔ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามโครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อ

ประชาชน)ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) 
๒๕ ประมวลระเบยีบการต ารวจ, “ว่าด้วยระเบียบการไม่เกีย่วกับคดี” เล่ม ๒ ตอน ๑ ประเภท

บริหาร,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ต ารวจ, ๒๕๔๐), หนา้ ๑๒๖. 



-๑๓๐- 
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๑. ต ารวจเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีรักษาความสงบของประชาชน 
๒. ต ารวจเป็นพนักงานสอบสวนย่อมมีอ านาจสอบสวนคดีอาญาภายในเขตอ านาจ

ของตนตามที่ก าหนดไว้ ในประกาศกระทรวงมหาดไทย 
๓. อ านาจการจับกุมผู้กระท าผิดในคดีอาญา อาจเป็นท้ังในกรณีที่มีหมายค้นและไมม่ี

หมายจับรวมถึงการค้นตัวในท่ีสาธารณสถาน 
๔. อ านาจควบคุมตัวผู้กระท าผิดที่ถูกจับไว้ได้ตามก าหนด เวลา ที่บัญญัติไว้ใน

กฎหมาย 
๕. อ านาจตรวจค้นเคหสถาน ที่อยู่อาศัย และส านักงานของบุคคลอันเป็นที่รโหฐาน

ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 

                 ในปัจจุบันด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว มีการสื่อสารอย่างไร
พรมแดนเกิดขึ้นหรือที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัฒน์ ท าให้เกิดมีคดีความต่างๆและปัญหาอาชญากรรม
เกิดขึ้นมากมายหลายรูปแบบ เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงต้องมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยโดย
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพราะในปัจจุบันนั้น
ผู้กระท าความผิดจะมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และอาศัยช่องว่างของกฎหมายเพื่อช่วยเหลือใน
การกระท าความผิด  ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าท่ีต ารวจต้องตามให้ทัน แต่เป็นเรื่องปกติ
ที่มีข้าราชการต ารวจบางส่วนอาจจะปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับปล่อย
ปละละเลยเข้าไปมีส่วนเรียกรับผลประโยชน์แก่ผู้มีอิทธิพล หรือผู้กระท าผิดกฎหมายจนท าให้
ภาพลักษณ์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติและข้าราชการต ารวจโดยรวมเกิดความ เสียหาย เสื่อม
ศรัทธา ขาดการยอมรับจากประชาชน และเกิดกระแสสังคมตอ่ต้านในการปฏบิัติงานตามที่ปรากฏ
เป็นข่าวอยู่ทั่วไป เป็นเหตุให้ประชาชนไม่ชอบการให้บริการ และไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งยังไม่พอใจการวางตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีต่อการให้บริการประชาชน ความไม่เช่ือถือในตัว
เจ้าหน้าที่ต ารวจว่าจะช่วยจัดการกับปัญหาของตนได้การวางตัวของเจ้าพนักงาน และความไม่
ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 

 

๒.วัตถุประสงค์การวิจัย 
๒.๑ เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ 

อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการประชาชน

ของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการประชาชนของ

สถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 



-๑๓๑- 
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๓.วิธีด าเนินการวิจัย 

ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed - Method Research) โดย
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการจากสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ 
อ าเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์จ านวน ๒๒๗ คน สุ่มจากประชากร คือ ประชาชนจ านวน ๕๒๖ 
คน๒๖โดยการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม โดยมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ๐.๘๔๐ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่(Frequency)ค่าร้อยละ(Percentage)หาค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) การทดสอบค่าที (t-test)และการทดสอบค่าเอฟ(F-test) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD)ค าถาม
ปลายเปิดน าเสนอเป็นบทความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของผู้ตอบ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-Depth Interview) กับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)จ านวน ๘ ท่าน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบ
บริบท 

๔.สรุปผลการวิจัย 
๔.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง 
จ านวน ๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓ มีอายุ ๓๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๑๐๑ คน  คิดเป็นร้อยละ 
๔๔.๕ มีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔ และมีอาชีพ
รับจ้าง/เกษตรกรรม จ านวน ๑๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕ 

๔.๒ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานี
ต ารวจภูธรตะคร้ออ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประชาชน
ของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้าน
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (
 = ๓.๘๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้ 

๑) ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบั
คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

                                           
๒๖งานนโยบายและแผน,บรรยายสรุปของสถานีต ารวจภูธรตะคร้ออ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 

พ.ศ.๒๕๕๖, หน้า๓. 
 



-๑๓๒- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๗๕) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

๒) ด้านการให้บริการอย่างทันเวลาพบว่าระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๙ ) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

๓) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอพบว่าระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( =๓.๗๘ ) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

๔) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( = ๓.๘๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

๕) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าพบว่าระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( = ๓.๘๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 

๕.อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิจัยเรื่องคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานี

ต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี ้

๕.๑ ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานี
ต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม 

จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในระดับมากทุกด้านซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวนิดาด้วงอินได้ศึกษาเรื่องการประเมินคุณภาพการให้บริการของสา
นักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสันก าแพงจังหวัดเชียงใหม่พบว่าคุณภาพการให้บริการของสานักงาน
พัฒนาชุมชนโดยภาพรวมมีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากประชาชนมีความพึงพอใจเป็น
ส่วนใหญ่ในทุกด้าน 

๕.๒ ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานี
ต ารวจภูธรตะคร้ออ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ์เป็นรายด้าน 



-๑๓๓- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
๑.ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคผลการวิจัย พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อ

คุณภาพการให้บริการของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการ
ให้บริการอย่างเสมอภาค ในภาพรวมอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ด้านการให้บริการอย่าง
เสมอภาคทุกข้อ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิกา ตรีรัตน์ได้ท าการศึกษา
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบก อ าเภอเหล่าเสือโก๊ก จังหวัด
อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าคุณภาพการให้บริการในภาพรวมและ
รายด้านขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบก อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน เห็น
ว่าคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบกด้านการตอบ สนองความต้องการ
ของผู้มารับบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๑ 

๒.ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์  ด้านการ
ให้บริการอย่างทันเวลาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริการประชาชน
ของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา อยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพชรทม ฟองทาท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสถานีต ารวจภูธรกิ่งอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง 
ความพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของสถานีต ารวจ ในด้านการให้บริการทั่วไป  อยู่ใน
เกณฑ์เฉลี่ยโดยรวมไดดูแลเอาใจใสตอประชาชนเป็นอย่างดี เต็มใจให้บริการแกประชาชนอย่าง
สุภาพอ่อนโยน จัดใหม้ีปูายแสดงรายช่ือ แผนกงาน ไวอย่างชัดเจน พรอมทั่งไดจัดให้มีบัตรคิว ไว
ส าหรับประชาชน อย่างเพียงพอและเจาหน้าที่ต ารวจมีการแต่งกาย สะอาดเรียบร้อยสมกับเป็นผู
พิทักษ์สันติราษฎร์ 

๓.ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ด้าน
การให้บริการอย่างเพียงพอ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ด้านการให้บริการอย่าง
เพียงพอ อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริชล  สมพันธ์  ได้ศึกษา เรื่องการประเมิน
คุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดิน จังหวัดล าพูน  ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/คา้ขาย และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูนโดยรวมมีคุณภาพสูงมากเมื่อ
พิจารณาคุณภาพบริการแต่ละด้าน พบว่าด้านประสิทธิภาพด้านคุณภาพ  ด้านความเสมอภาค  
ด้านความเป็นธรรม  ด้านสนองตอบความต้องการ  ด้านความสะดวกสบายและด้านความพร้อม
ให้บริการ  มีระดับคุณภาพการให้บริการสูงมาก ส่วนด้านความทั่วถึง  ด้านสนองตอบความพึง
พอใจ  และด้านความต่อเนื่องมีระดับคุณภาพการให้บริการสูง  ปัจจัยทางด้านการศึกษาและ
อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัด
ล าพูน  ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากรับบริการของส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน  แบ่งเป็นด้าน



-๑๓๔- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ ๓ ฉบบัที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
อาคารสถานท่ี  คือ  ท่ีจอดรถมีไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน  รวมทั้งระบบการจอด
รถไม่เป็นระเบียบ  ด้านการให้บริการเป็นไปด้วยความล่าช้าส าหรับปัญหาอื่น ๆ คือ ประชาชนไม่
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมด้านเอกสารและขั้นตอนการท างาน 

๔.ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  ด้านการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่องในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริการประชาชน
ของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่
ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  จ าเริญ สุภาค า ไดท าการวิจัย ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการใหบริการงานสอบสวนศ ึกษาเฉพาะกรณีสถาน ีต ารวจภูธร อำเภอเมือง จ ังหวัด
เชียงใหมมาเปแนวทางในการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนในด้านการ
สอบสวนในด้านความพ ึงพอใจของประชาชนที่มาร ับบร ิการงานสอบสวนว่ามีความพอใจ
ต ่อการให้ บร ิการของเจ าหน ้าที่งานสอบสวนโดยเจาหน ้าที่ฝ ่ายสอบสวนสามารถให้
คำแนะนำที่ถ ูกต ้องช ัดเจน สามารถติดต่อไดสะดวกและมีกระบวนการท างานที่รวดเร็วกวาเดิม
อีกทั้งยังมีการอ านวยความสะดวกท้ังดานสถานีสิ่งอ านวยความสะดวกไวท าให้ประชาชนที่มารับ
บริการงานสอบสวนซึ่งสงผลดี ตอประชาชนท่ีมารับบริการ 

๕.ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ด้านการ
ให้บริการอย่างก้าวหน้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนของสถานีต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้าอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสรรเสริญ  พงษ์พิพัฒน์  ได้ศึกษาเรื่อง  
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของส านักงานเทศบาลต าบล
เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  พบว่ากระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการงานทะเบียนราษฎร  พบว่า  
ส านักงานเทศบาลต าลงเชียงดาวมีการก าหนดขั้นตอนแต่ละงานผู้รับผิดชอบได้อย่างชัดเจนเป็นไป
ตามล าดับของงาน  ท าให้ได้รับการบริการได้ถูกต้องขั้นตอนการปฏิบัติเข้าใจง่าย  ไม่ยุ่งยาก  
ซับซ้อน  ขณะเดียวกันยังประสบปัญหาด้านประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจในกระบวนการ
ให้บริการ และการจัดเตรียมเอกสาร  ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร  พบว่า  เจ้าหน้าที่ผู้ประ
ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดีและสามารถให้ปรึกษา/ช้ีแจงช่วยแก้ปัญหา
ตอบข้อขัดข้องใจได้  ให้การบริการด้วยความเรียบร้อย  มีความเสมอภาคในการให้บริการ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก  พบว่า  ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงดาวมีสถานที่ให้บริการที่สะอาด  
เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ  พอเพียง  อุปกรณ์การบริการงานทะเบียนที่มีความทันสมัย  
ขณะเดียวกันยังประสบปัญหาด้านสถานที่ให้บริการที่ต้องอาศัยพื้นที่ของที่ว่าการอ าเภอเชียงดาว  
และสถานท่ีให้บริการแคบ  ด้านระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  พบว่า  ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ  
มีความชัดเจนเข้าใจง่าย  ด้านประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าในกระบวนการ และวิธีการมารับบริการ
งานทะเบียนราษฎรความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการงานด้านทะเบียนราษฎร  พบว่า 
ประชาชนพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เพราะประชาชนสามารถได้รับบริการที่รวดเร็ว เจ้าหน้าที่
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ให้บริการด้วยความเป็นธรรม  และไม่เรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนส าหรับ  แนวทางการ
ส่งเสริมการให้บริการงานทะเบียนราษฎรประชาชนผู้รับบริการ 

๕.๓ สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะคุณภาพการให้บริการประชาชนของ
สถานีต ารวจภูธรตะคร้ออ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ์

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานีต ารวจภูธร
ตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์”ครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอในการ
แก้ไขซึ่งจ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี ้

ปัญหา อุปสรรค คือ 

๑) ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคพบว่า ในการให้บริการประชาชนของสถานี
ต ารวจภูธรตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าท่ียังเลือกปฏิบัติงานโดยให้บริการกับ
ประชาชนที่คุ้นเคยก่อนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีอคติต่อประชาชนที่ผู้มาใช้บริการโดยไม่ยึด
กฎหมายและระเบียบของหน่วยงาน 

๒) ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา พบว่า เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานล่าช้าและให้การ
บริการช้ากว่าเวลาที่ก าหนดนัดไว้มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานไว้ไม่
ชัดเจนท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเสียเวลาล่าช้าสับสนและเบื่อหน่ายจนเกิดทัศนะคติที่ไม่ได้ต่อ
การบริการ 

๓) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ พบว่า มีเอกสารสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ไม่เป็น
ปัจจุบันต่อความเคลื่อนไหวของกฎหมายและแนวนโยบายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้ค าช้ีแจง
แนะน าเพื่อความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อยังไม่เพียงพอ 

๔) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พบว่า การบริการขาดการเอาใจใส่ให้บริการ
ล่าช้าและไม่ทันต่อเวลาการให้บริการตามขั้นตอนของการรับเรื่องต่างๆจนเสร็จมีเวลาไม่ชัดเจน 

๕) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า พบว่า เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบข้อซักถามได้
ตามความต้องของประชาชนได้อย่างชัดเจนหน่วยงานขาดบริการด้านอินเตอร์เน็ตส าหรับบริการ
ประชาชน 

ข้อเสนอแนะ คือ 

๑) ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค พบว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนผู้มาใช้
บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่มกีารเลือกปฏิบัติเจ้าหน้าท่ีควรปฏิบัติงานด้วย
ความเป็นธรรมไม่มีอคติต่อประชาชนท่ีผู้มาใช้บริการโดยยึดกฎหมายและระเบียบของหน่วยงาน 

๒)ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา พบว่าเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้ตรงเวลาที่
ก าหนดนัดไว้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรให้ค าแนะน าและช้ีแจงเสริมเพิ่มเติมถึงขั้นตอนและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานก่อนการให้บริการ 

๓)ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ พบว่าควรจัดเอกสารสิ่งพิมพ์ให้ทันต่อเหตุการณ์
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ควรจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ค าช้ีแจงแนะน าเพื่อความสะดวกแก่ผู้
มาติดต่อ 
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๔) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พบว่าเจ้าหน้าที่ควรมีความตั้งใจเอาใจใส่ในการ

บริการ ให้การบริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลาเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรให้ค าแนะน า
และช้ีแจงถึงขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของเรื่องต่างๆ  

๕) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า พบว่า ควรมีการอบรมความรู้ในเรื่องกฎหมาย
และขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถตอบข้อซักถามตามความต้องการของประชาชน
ได้อย่างชัดเจน ควรเพิ่มบริการด้านอินเตอร์เน็ตส าหรับบริการประชาชน 
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สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมนักเรยีนใน
สถานศึกษา ตามหลักไตรสิกขา” โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนในสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล๓) 
เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
สถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา  

ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) กลุ่ม
ตัวอย่างจึงประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔, ๕, ๖)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งได้มา
จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้โดยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๓๑ คน 
และใช้วิธีการการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากสุ่มเลือกโรงเรียน
ที่จะน ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างให้ได้ขนาดตัวอย่างครบ ๓๓๑ คน ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ให้ขอ้มูลหลัก (Key Informants) 
จ านวน ๗ ท่าน โดยเป็นประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และกรรมการนักเรียน ใน
สถานศึกษา อ าเภอเมือง    จังหวัดพิจิตร  ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) 
จ านวน ๗ ท่าน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) และแบบสัมภาษณ์
(interview) โดยมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) เท่ากับ ๐.๙๑๘ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว การทดสอบเอฟ (F-test) 
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามตัว
ขึ้นไป และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD)  

ส าหรับข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท และประมวลผลเข้าด้วยกัน รวมทั้งใช้
แนวคิดจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนในการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพรวม 
และสรุปแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ตามหลักไตรสิกขา    

ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา
ตามหลักไตรสิกขา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
ด้านอธิสีลสิกขา (ศีล) คุณธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย ความสะอาด ความสุภาพ และ
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ความกตัญญูกตเวที ด้านอธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) คุณธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม 
ประกอบด้วย ความสามัคคี ความมีน้ าใจ และความมีวินัย และอธิจิตตสิกขา (สมาธิ) คุณธรรมเพื่อ
พัฒนาการท างานประกอบด้วย ความขยัน ความประหยัด และความซื่อสัตย์ 
 ๒. นักเรียนท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ตามหลักไตรสิกขา ทั้งโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านอธิสี
ลสิกขา (ศีล) คุณธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย ความสะอาด ความสุภาพ และความ
กตัญญูกตเวที        และด้านอธิจิตตสิกขา (สมาธิ) คุณธรรมเพื่อพัฒนาการท างานประกอบด้วย 
ความขยัน ความประหยัด และความซื่อสัตย์ แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
 ๓. ปัญหา และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา   
ตามหลักไตรสิกขา พบว่า ๑) ด้านสื่อที่จะถ่ายทอดมาให้เด็กเข้าใจได้ง่าย ไม่น่าเบื่อ ต้องท าให้
นักเรียนรู้สึกว่าอยากท าตามตัวอย่างสื่อและสังคมมักน าเสนอในด้านข่าวหรือสื่อเป็นแบบอย่างที่ไม่
เป็นการส่งเสริม ๒) ด้านปัญหาทางครอบครัว ครอบครัวประพฤติเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี พ่อแม่เลี้ยงลูก
ด้วยเงินท าให้เด็กไม่ได้รับความอบอุ่น ความรัก และเมื่อเด็กมีปัญหาไม่รู้จะปรึกษาใครก็จะเริ่ม
พึ่งพาอบายมุข๓) นักเรียนขาดความตระหนัก และใส่ใจปัจจุบัน นักเรียนไม่ใส่ใจในการท าความดี 
มองข้ามของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ชอบ รัก ความสนุกสนานร่าเริง ขาดสติยั้งคิดยั้งท า 
และท าตามใจของตนเอง เพราะขาดการปลูกฝังตั้งแต่ที่บ้านคือครอบครัว ชุมชน และสังคม ๔) 
ด้านสภาพแวดล้อม ชุมชนและสถานศึกษาก็ดีต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ให้นักเรียนตระหนักถึงความดี การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนและ
สถานศึกษาไม่ต่อเนื่องไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านคุณธรรม มุ่งเน้นแต่
หลักวิชาการ นักเรียนต้องเก่ง  ต้องเด่น แต่ลืมนึกถึงหรือขาดการส่งเสรมิให้เด็กเป็นคนดีอย่างเต็มที่
และจริงจัง 
 ส่วนด้านข้อเสนอแนะในการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม สถานศึกษาควรจัดในรูปแบบ
ของกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักในด้านคุณธรรมจริยธรรมหรือท าเป็น
กิจวัตรจนเป็นความเคยชิน เช่น กิจกรรม ๕ ส. ส่งเสริมด้านความสะอาด, กิจกรรมรุ่นน้องไหว้รุ่นพี่ 
ส่งเสริมด้านความสุภาพ, กิจกรรมวันแม่ ส่งเสริมด้านความกตัญญูกตเวที, กิจกรรมรักการอ่าน 
ส่งเสริมด้านความขยัน, กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียน ส่งเสริมความประหยัด, กิจกรรม
สมุดบันทึกความดี ส่งเสริมความซื่อสัตย์, กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ส่งเสริมด้านความสามัคคี, 
กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนและโรงเรียน ส่งเสริมด้านความมีน้ าใจ, กิจกรรมเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
ส่งเสริมความมีวินัย  

ABSTRACT 
 The study entitled : “ The Promoting Ethics Education Students By 
Threefold.” The objectives of this research were as follows :1) to study the 
promoting Ethic Education Students By Threefold. 2) to compare the students’ 
opinions towards Promoting Ethics in the school by Threefold classified by 
personal factors. 3) to study the problems, barriers and suggestions to Promote 
Ethics Education Students by Threefold in Muang District Phichit Province. The 
method of the study was a Mixed Method Reseach The sample consisted of high 
school students (Mathayomsuksa4,5,6) in the academic year 2556 B.E. The sample 
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size was indicated by Taro Yamane Formula by 331 students. The method of 
sampling was Simple Random Sampling by drawing randomly selected schools. 
The sample of Qualitative Reseach consisted of student president, vice president 
and student council in the schools Muang District Phichit. The method of selected 
sampling was Purposive sampling for 7 person. The research tools were 
questionnaire and interview form with the reliability of 0.918. The statistics used 
to analyze data were Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation. The test 
of hypothese performed by t-test, F-test (One Way ANOVA). If there were 
statistically significant Difference : the multiple comparison of Least Significant 
Difference : (LSD) would be further computed. The interview data was analyzed 
and synthesized by content Analysis Technique composing by the context of 
Qualitative Research. 
 The finding of the study were as follows : 
 1. The students’ opinions by threefold were in high level as a whole 
with the descending order Adhisila-sikkha include cleanliness, politeness and 
gratitude, Adhipanna-sikkha society consisted of unity , Kindness and discipline, 
And Adhicitta-sikkha respectively include diligence, frugality and honesty.  
 2.There were no statistical different towards promoting Ethics by 
Threefold as a whole according to personal factors but there were found that in 
each dimension of Tisikkha of Adhisila-sikkha, Adhicitta-sikkha. They were 
statistically Significant at 0.05 level. 
 3. The problems barriers and suggestions to promote Ethics Education 
Students by Threefold it was found that 1) The media to convey to the children 
to easy understand easily is not boring. To make him feel like the samplet. Social 
and Media often present the news that does not encourage news, crime news. 
The media is presented less good enhancement. Youths think that doing this is 
news. He should do and exemplary. It was negative in the media as the crime 
news. 2) Family Problems Children will follow, but if his family misconduct , he 
will do according to his family every day from the time a person is not to focus 
on the issue of morality so much. I think that is not important. Do not cooperate 
in the promotion of ethics today. Parents of children with a child does not receive 
warmth, love , and when children do not have to rely on consultants who will 
start with. 3) Lack of awareness and attention to current students are not 
interested in being good . Overlook of Conduct as well, like love and merriment. 
Insane recklessness also And indulge their Lack of cultivated since the house is 
family, and social inequality of knowledge. The child is not a better may be less 
moral .The main subjects of their academic. 4) The environment Communities and 
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schools , it should be encouraged and supported Ethics . Keep the good ; The 
promotion of moral education of the school and not continuous. Less important 
to the support and promotion of virtue. But the main focus of Students must be 
proficient out but forgot or lost encourage children to be good , fully and 
seriously. 
 The recommendations in promoting ethics. The school should be in 
the form of activities to encourage students are aware of the moral as a habit or 
routine, Such as 5S. Promoting clean, respect sophomores juniors 
activities.Promoting civility, Mother's Day.Promotion of gratitude, love reading 
activities. Promote the work, saving cooperative activities of the school. Promote 
economy, activity diaries goodness. Promote honesty, sport within the school. 
Promotion of unity, community and school volunteer activities. Promote the 
humanity, event attendance, punctuality. Promotion, discipline. 
 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สภาพแวดล้อมของสังคมไทยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์
จากการเลื ่อนไหลของวัฒนธรรมที ่หลากหลายจากต่างประเทศ มีสื ่อและเทคโนโลยีที่ไร้
พรมแดนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมของบุคคลจนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมอย่างรวดเร็วและรุนแรงเด็กและเยาวชนมีสภาพจิตใจอ่อนแอและภูมิคุ้มกันบกพร่องทาง
สังคม ขาดวิจารณญาณในการคัดสรรค์ที่จะเลือกรับสิ่งที่ดีและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์มาใช้
เป็นเหตุให้ค่านิยม พฤติกรรมสังคมวิถีชีวิตโลกทัศน์มนุษย์ และความเป็นอยู่เปลี่ยนไป เกิด
ค่านิยมแนวใหม่ เลียนแบบค่านิยมตะวันตกเป็นแบบบริโภคนิยมและวัตถุนิยม ยึดถือการ
แข่งขันและการผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตนเป็นหลัก สังคมเกิดการแข่งขัน
เพื่อความได้เปรียบได้ชัยชนะ กลยุทธ์การตลาดถูกน ามาใช้เพื่อสร้างค่านิยมทางวัตถุกลายเป็น
วัตถุนิยม สร้างความฟุูงเฟูอในชีวิตความเป็นอยู่ ทั ้งนี ้เพื ่อให้ได้มาซึ่งสิ ่งที่ต้องการอย่างไร
ศีลธรรมและจริยธรรมซึ่งต่างจากค่านิยมตะวันออกโดยเฉพาะสังคมไทย ที่มีค่านิยมคุณธรรม
ในอดีตเป็นแบบคุณธรรมนิยม 

 สังคมไทยปัจจุบันเกิดวิกฤติคุณธรรมและจริยธรรม มีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นใน
ทุกภาคส่วนของสังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มีแนวโน้มจ านวนอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมาก
ขึ้น ผู้ก่ออาชญากรรมเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน จากรายงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี๒๕๕๕เด็กและเยาวชนมีมาตรฐานทางจริยธรรมค่อนข้างต่ า พบว่า
เด็กอายุ ๑-๕ ปี ไม่มีกติกาและไม่อยู่ในวินัย วัย ๖-๙ ปี ไม่มีการควบคุมอารมณ์ สมาธิและไร้
เมตตา วัย๑๐-๑๔ ปี ขาดการวิเคราะห์หากมโีอกาสโกงก็พร้อมจะโกง เด็กระบุว่ายอมรับไดก้ับการ
ไม่เคารพกติกา เช่น เล่นขี้โกงเมื่อมีโอกาส และ ลอกข้อสอบถ้าจ าเป็น นักเรียนนักศึกษาอายุต่ า
กว่า ๒๐ ปี เป็นกลุ่มที่ยอมรับได้มากท่ีสุดกับรัฐบาลทุจริตคอรัปช่ัน ถ้าตนเองได้ประโยชน์ (ร้อยละ 
๖๘.๒) ในขณะเดียวกัน เด็กและเยาวชนมีความรู้และสนใจเรื่องพุทธศาสนาน้อย มีองค์กรศาสนา
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ที่มีบทบาทกับเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นมากมายในประเทศ เช่น ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสต
ชนฆราวาส แผนกเยาวชน เป็นต้น 

 สาเหตุที่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยและเป็นปัญหาลูกโซ่สืบเนื่องไปยังปัญหาอื่นๆ 
ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้คือ ปัญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต การถูกคุกคาม
ของยาเสพติดในหมู่เยาวชน พฤติกรรมด้านลบของเยาวชน ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์/
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหา
เรื่องการทุจริต/คอรัปช่ัน/เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ขาดความพอเพียง
ในการด ารงชีวิต ตลอดจนขาดจิตส านึกสาธารณะและจิตอาสาเพื่อสังคม ฯลฯ 

 จากความส าคัญและปัญหาการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนของ
แต่ละสถานศึกษาที่ผ่านมา ผู้วิจัยในฐานะผู้ด าเนินกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา จึงมีความตะหนักและมีความต้องการศึกษาการส่ งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน ในสถานศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับใด และมีข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาอย่างไร เพื่อน าเป็นข้อสนเทศในการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
แก่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพื่อศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา  
 ๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
สถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
สถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา  
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 
  ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) กลุ่ม
ตัวอย่างจึงประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔, ๕, ๖)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งได้มา
จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้โดยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๓๑ คน 
และใช้วิธีการการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากสุ่มเลือกโรงเรียน
ที่จะน ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างให้ได้ขนาดตัวอย่างครบ ๓๓๑ คน ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
จ านวน ๗ ท่าน โดยเป็นประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และกรรมการนักเรียน ใน
สถานศึกษา อ าเภอเมือง    จังหวัดพิจิตร  ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) 
จ านวน ๗ ท่าน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) และแบบสัมภาษณ์

(interview) โดยมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) เท่ากับ ๐.๙๑๘ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว การทดสอบเอฟ (F-test) 
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามตัว
ขึ้นไป และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD)  

 
๔.สรุปผลการวิจัย 

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ตามหลักไตรสิกขา 
ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา
ตามหลักไตรสิกขา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
ด้านอธิสีลสิกขา (ศีล) คุณธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย ความสะอาด ความสุภาพ และ
ความกตัญญูกตเวที ด้านอธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) คุณธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม 
ประกอบด้วย ความสามัคคี ความมีน้ าใจ และความมีวินัย และอธิจิตตสิกขา (สมาธิ) คุณธรรมเพื่อ
พัฒนาการท างานประกอบด้วย ความขยัน ความประหยัด และความซื่อสัตย์ 
 ๒. นักเรียนท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ตามหลักไตรสิกขา ทั้งโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านอธิสี
ลสิกขา (ศีล) คุณธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย ความสะอาด ความสุภาพ และความ
กตัญญูกตเวทีและด้านอธิจิตตสิกขา (สมาธิ) คุณธรรมเพื่อพัฒนาการท างานประกอบด้วย ความ
ขยัน ความประหยัด และความซื่อสัตย์ แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
 ๓. ปัญหา และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา   
ตามหลักไตรสิกขา พบว่า ๑) ด้านสื่อที่จะถ่ายทอดมาให้เด็กเข้าใจได้ง่าย ไม่น่าเบื่อ ต้องท าให้
นักเรียนรู้สึกว่าอยากท าตามตัวอย่างสื่อและสังคมมักน าเสนอในด้านข่าวหรือสื่อเป็นแบบอย่างที่ไม่
เป็นการส่งเสริม ๒) ด้านปัญหาทางครอบครัว ครอบครัวประพฤติเป็นตัวอย่างท่ีไม่ดี พ่อแม่เลี้ยงลูก
ด้วยเงินท าให้เด็กไม่ได้รับความอบอุ่น ความรัก และเมื่อเด็กมีปัญหาไม่รู้จะปรึกษาใครก็จะเริ่ม
พึ่งพาอบายมุข๓) นักเรียนขาดความตระหนัก และใส่ใจปัจจุบัน นักเรียนไม่ใส่ใจในการท าความดี 
มองข้ามของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ชอบ รัก ความสนุกสนานร่าเริง ขาดสติยั้งคิดยั้งท า 
และท าตามใจของตนเอง เพราะขาดการปลูกฝังตั้งแต่ที่บ้านคือครอบครัว ชุมชน และสังคม ๔) 
ด้านสภาพแวดล้อม ชุมชนและสถานศึกษาก็ดีต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ให้นักเรียนตระหนักถึงความดี การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนและ
สถานศึกษาไม่ต่อเนื่องไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านคุณธรรม มุ่งเน้นแต่
หลักวิชาการ นักเรียนต้องเก่ง  ต้องเด่น แต่ลืมนึกถึงหรือขาดการส่งเสรมิให้เด็กเป็นคนดีอย่างเต็มที่
และจริงจัง 
 



-๑๔๔- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์    ปีที ่๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
๕.อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนในสถานศึกษา ตามหลักไตรสิกขา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =๔.๘๑) แสดงว่าใน
สถานศึกษามีการน าหลักไตรสิกขา ด้านอธิสีลสิกขา (ศีล) คุณธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ด้านอธิจิต
ตสิกขา (สมาธิ) คุณธรรมเพื่อพัฒนาการท างาน และด้านอธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) มาใช้ในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของพุทธทาส   อินฺท-
ปญฺโญได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาคน ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพที่ส าคัญที่สุดก็คือ การปลูกฝังให้คนเป็น
พลเมืองที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม วิธีการหนึ่งที่น่าจะให้ผลดีใน
การปลูกฝังและพัฒนา การมีคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้หลัก ไตรสิกขา เนื่องจากไตรสิกขาเป็น
ระบบและเป็นกระบวนการในการฝึก อบรม ฝึกหัดเพื่อพัฒนาคน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
โอภาส  อินโสม  ได้วิจัยเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายการเรียนรู้พนา 
อ าเภอพนา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ านาจเจริญ” พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนและ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายพนา อ าเภอพนา ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอ านาจเจริญ โดยภาพรวยและรายด้าน ๖ ด้าน คือ ด้านการพึ่งตนเอง ด้าน
ความเสียสละ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความมีวินัยในตนเอง ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความ
ขยันหมั่นเพียร อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และ
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ๑) ด้านอธิสีลสิกขา (ศีล) คุณธรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง พบว่า ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา  ด้านอธิสี
ลสิกขา (ศีล) คุณธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ประกอบด้วยคุณธรรม คือ ด้านสะอาด ด้านสุภาพ ด้าน
กตัญญูกตเวที โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๔.๑๓) เมื่อพิจารณาในเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ทั้งนี้ทางสถานศึกษาตั้งแต่ระดับผู้บริหาร จนถึงครูผู้สอนได้ส่งเสริมในด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักเรียนเป็นประจ าและสม่ าเสมอ จนท าให้นักเรียนโดยส่วนใหญ่ได้ประพฤติตนให้เป็น
คนรักษาความสะอาดทั้งร่างกาย เครื่องแต่งกาย ที่พักอาศัย อุปกรณ์ที่ใช้สอยเป็นประจ า และห้องน้ า
ห้องสุขา พร้อมทั้งประพฤติตนให้เป็นคนท่ีสุภาพอ่อนโยน แสดงกิริยาท่าทางที่อ่อนน้อมถ่อมตน มี
วาจาสุภาพ มีสัมมาคารวะ และมีความให้ความเคารพเกรงใจผู้อื่นเสมอ เป็นต้น พร้อมทั้งในด้านความ
กตัญญูกตเวที สถานศึกษาได้ตระหนักในด้านการส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณอย่าง
จริงจัง จนท าให้นักเรียนมีความกตัญญู ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ ถนอม  กุลจณีย์ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ 
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการส่งเสริม
จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมและรายด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริม
คุณธรรมนักเรียนในสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ได้ให้การส่งเสริมใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาได้ดี มีประสิทธิภาพ ท าให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
ในการศึกษาเล่าเรียนและด าเนินชีวิต๑ 

                                           
๑ถนอม กุลจณีย์, “การส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เลย เขต ๑”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ๒๕๔๘). บทคัดย่อ. 
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 ๒) ด้านอธิจิตตสิกขา (ศีล) คุณธรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง พบว่า ความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา ด้านอธิจิต
ตสิกขา (สมาธิ) คุณธรรมเพื่อพัฒนาการท างาน ประกอบด้วยคุณธรรม คือ ด้านความขยัน ด้าน
ความประหยัด ด้านความซื่อสัตย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๓.๙๘) เมื่อพิจารณาในเป็น
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งนี้นักเรียนได้รับการปลูกฝังและส่งเสริมในด้านความขยัน
เรียน มาเรียนตรงตามเวลาทุกวัน ตั้งใจเรียนหนังสือจนสอบได้คะแนนดี มีความอุตสาหะจน
ประสบความส าเร็จในหน้าที่ของตนเอง นักเรียนได้รับการส่งเสริมในด้านความประหยัด ไม่
ฟุุมเฟือยใช้จ่ายเงินของพ่อแม่ด้วยความประหยัด รู้จักใช้สอยอย่างจ าเป็น และด าเนินชีวิตด้วยการ
อยู่อย่างพอเพียง และนักเรียนได้รับการส่งเสริมในด้านความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นหลักส าคัญในการ
ท างานในทุกองค์กร ซึ่งมีความซื่อตรงทั้งต่อพ่อแม่ ครู อาจารย์ ตนเอง และผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับ
สุมาลี สุจินดา จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี 
พบว่า ๑. จริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรีตาม
ความคิดเห็นของผู้ปกครองโดยรวมอยู่ในระดับมาก และตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน๒. จริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขนแห่ง
จันทบุรีตามความคิดเห็นของผู้ปกครองและครูด้านความเมตตากรุณา ความสามัคคี ความอดทน 
ความเสียสละ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนด้านความมีระเบียบวินัย ความ
ซื่อสัตย์ และความประหยัด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ๒ 
   ๓) ด้านอธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) คุณธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม พบว่า 
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา ด้านอธิปัญญาสิกขา (ปัญญา) คุณธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ประกอบด้วย
คุณธรรม คือ ด้านความสามัคคี ด้านความมีน้ าใจ ด้านความมีวินัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (
X =๔.๐๙) เมื่อพิจารณาในเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังนี้ การส่งเสริมให้อยู่ร่วมกัน
ในสังคม สิ่งส าคัญเป็นอย่างยิ่งคือต้องมีระเบียบวินัย มีกฎเกณฑ์ทางสังคม สร้างความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในสังคม ชุมชน และประเทศชาติ พร้อมทั้งมีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ สิริยา พรมรัตน์ ได้ท าวิจัยเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็น
ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานีเขต ๑ ซึ่งจ าแนกตามเพศ อาชีพ และรายได้ของผู้ปกครอง พบว่า คุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ โดยภาพรวมและทุกด้าน มีคุณธรรมจริยธรรม
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือความกตัญญูกตเวที ด้านการปฏิบั ติตนเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเมตตากรุณา ด้านความวินัย ความ

                                           
๒สุมาลี สุจินดา, “จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสังกัดคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี”, 

ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๖. 
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รับผิดชอบ และด้านความประหยัดและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า๓ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาด้านปัญญาสิกขา หรือคุณธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคม เป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคม ชุมชน  

 
 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
ถนอม กุลจณีย์, “การส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย 

เขต ๑”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย, ๒๕๔๘). 

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

 สิริยา พรมรัตน์, “การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาการบริหาร
การศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๕๑). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
๓สิริยา พรมรัตน์, “การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง

นักเรียนโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑”, วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๕๑). 
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การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ 
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พระปลดัพิพัฒน์พงษ์  ภทฺทวํโส (ศักดิ์นิติจารุชัย) 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔” โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๔ ๒) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ครู ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๔ โดยแยกตามปัจจัยส่วน
บุคคล๓) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๔    

ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) 
ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ 
จ านวน ๒๒๘ คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) และแบบสัมภาษณ์
(interview) โดยมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) เท่ากับ ๐.๙๘๘  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว การทดสอบเอฟ (F-test) 
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามตัว
ขึ้นไป และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) และหาความสัมพันธ์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตามวิธีของ สเปียร์แมน (Spearman rank-order Correlation Coefficient) 

ส าหรับข้อมูลที่ไดจากการสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์ เนื้อหา โดยใชเทคนิคการวิ
เคราะหเนื้อหา (Content AnalysisTechnique)ประกอบบริบทและประมวลผลเข้าด้วยกัน และ
สรุปแนวทางในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๔ ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ ด้านการบริหารงานท่ัวไป ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้าน
การบริหารงานบุคคล  

๒. ผู้บริหาร ครู ที่มีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
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๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ พบว่า จากการวิจัยพบปัญหาและอุปสรรค์ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ดังต่อไปนี้๑) งบประมาณสนับสนุนในการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ไม่เพียงพอ ท าให้งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ๒) ครูขาด
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ไม่มีหลักประกันความมั่นคงด้านอาชีพและสวัสดิการที่เป็นธรรม๓)  
มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากรบ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการท างาน และไม่มีการบรรจุ
แต่งตั้งที่ชัดเจน๔) จ านวนนักเรียนท่ีลดลงในแต่ละปี  เพราะเมื่อจ านวนนักเรียนลดลง เงินอุดหนุน
ที่ได้รับในการบริหารจัดการก็ลดตามไปด้วย๕) การฝึกอบรมและพัฒนาครู ให้มีคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนยังมีน้อย และไม่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างจริงจัง  ๖) การ
จัดท าสรุปรายงานประจ าปี และการปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ ยังไม่เป็นรูปธรรม และชัดเจน 
๗) การนิเทศติดตามของหน่วยงานต้นสังกัด ยังไม่ครอบคลุมในแต่ละโรงเรียน๘) ไม่มีระเบียบที่
ชัดเจน และไม่มีกฎหมายที่บังคับใช้ท าให้ควบคุมการบริหารยาก๙) โรงเรียนไม่มีความรู้เรื่องการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพราะมีครูย้ายออกบ่อย จึงท าให้ขาดความต่อเนื่องในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐) สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
และไม่ครอบคลุมทุกโรงเรียน 

๔. แนวทางในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔จาก
การวิจัยพบว่า ๑) ควรผลักดันให้มีพระราชบัญญัติโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา๒) 
ควรมีระเบียบบังคับใช้และบรรจุให้ได้รับเงินเดือนวุฒิการศึกษาตามพระราชบัญญัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗๓) ผู้บริหารโรงเรียนควรสร้างความตระหนักเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียน มีการจัดอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานประกัน
คุณภาพโรงเรียนอื่น ๆ ๔) หน่วยงานต้นสังกัดควรแยกเงินเดือนครูออกจากค่าหัวนักเรียน และ
ควรจัดสรรงบประมาณโดยแยกประเภทของงบประมาณที่จะใช้จ่ายในส่วนต่างๆ เพื่อให้แต่ละ
โรงเรียนมีความสะดวกในการใช้จ่ายงบประมาณ๕) ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอน
เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระต่าง ๆ๖) ทาง
หน่วยงานต้นสังกัดต้องมานิเทศสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพราะจะได้ทราบปัญหาน าไปปรับปรุง
แก้ไขต่อไป๗) ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดอบรมครู และพัฒนาครูใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน๘) ควรมีการจัดท าสรุปรายงานประจ าปี 
และรายงานผลการปฏิบัติโครงการต่าง ๆ เพื่อจัดเข้างานประกันคุณภาพการศึกษา ๙) ผู้บริหาร
โรงเรียนควรเพิ่มประสิทธิภาพในด้านนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอน๑๐) โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์ในทุก ๆ 
ด้าน เพือ่เพิ่มประชากรนักเรียนให้มากข้ึน และมีการสนับสนุนการศึกษาอย่างครบถ้วน 

ABSTRACT 
The purposes of this research, the researcher has been studied “The 

administration of Phrapariyatidhamma Schools Group 4” that 1) To study 
problems of the administration of Phrapariyatidhamma Schools Group 4       2) To 
compare the level of administrators and teachers in the administration of 
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PhraPariyatidhamma Schools Group 4 3) To guidelines the administration of 
PhraPariyatidhamma Schools Group 4. 

The Conduct research was using Mixed Methods Research. The 
samples of Quantitative Research were the administrators and teachers in the 
administration of PhraPariyatidhamma Schools Group 4. The researcher had been 
defined the sample size by R.C. Krejcie and Morgan table. The samples consisted 
of 228bodies. The samples used for Qualitative Research the researcher used in-
Depth interview from 7 Key informants by a group of experts in the administration 
of PhraPariyatidhamma Schools Group 4 using Purposive Sampling of 7 members. 
The research tools employed Questionnaire and interview form the reliability of 
the instrument was 0.988. 

The statistics used Frequency, Percentage, Mean and Standard 
Deviation. The test of hypotheses were analyzed by t-test, f-test (One Way 
ANOVA) and Multiple comparison (Least Significant Difference : LSD). 

 For 7 key informants obtained from the interviews were analyzed for 
content. Using content analysis technique consisted context and processed 
together including the concept of documents and related research. To support 
the analysis to provide an overview and conclusion of the administration of 
PhraPariyatidhamma Schools Group 4. 

The findings of this research were as follows : 
1) The opinions of administrators and teachers towards the 

administration of PhraPariyatidhamma Schools Group 4 as a whole was moderate 
in descending order were as general administration, academic administration, 
budget management and personnel administration. 

2) Students who had different personal status they had the opinions 
towards the administration of PhraPariyatidhamma Schools Group 4 overall no 
statistically significant differences. The statistically significant difference level at 
.05, the hypotheses were rejected. 

3) The problems, barriers and suggestions in the administration of 
PhraPariyatidhamma Schools Group 4 were as follows : 1) The budget support in 
the administration of PhraPariyatidhamma Schools Group 4 not enough to make a 
career out of inefficient. 2) Teachers lacked the motivation to perform. No 
collateral security professionals and welfare equal benefits. 3) The personal often 
had to modify the migration. The lack of continuity in the work, and the 
appointment was not clear 4) Students reduced subsidies have been in 
administration was reduced accordingly. 5) Teachers should be trained and 
developed, the quality of teaching and learning were few and no longer 
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supported by the agency seriously 6) The preparation of the annual report and 
the execution of various projects were not tangible and clear. 7) The supervision 
of the agency were not covered in each school. 8) No clear regulations and 
applicable laws did not make use of management control difficult. 9) School 
without the knowledge of the quality of education because teachers have moved 
frequently, so the lack of continuity and quality assurance 10) Innovative materials 
and educational technology was inefficient and did not cover all schools. 

4. Guidelines for the administration of PhraPariyatidhamma Schools 
Group 4, Research indicated that 1) it should push for the act of 
ofPhraPariyatidhamma Schools 2) should be enforced and packed to receive 
salaries Education Act, teachers and educational personnel 2547 B.E. 3) School 
administrators should raise awareness about the quality of education for all staff. 
The administrator has also organized a seminar and educational quality assurance 
other schools. 4) The agency should be excluded from the ranks of students and 
teachers of budget by type of budget to spend on parts to each school, the ease 
of using budget. 5) They should provide training to educate teachers about 
curriculum. The promotion of teachers plan learning in groups. 6) The agency 
must oversee the ongoing study because it was aware of the problem led to 
further improvement.  7) The administrators should encourage and support the 
training of teachers and teacher development in various fields in order to enhance 
teaching and learning. 8) The administrators should prepare a summary report and 
annual report on implementation of various projects organized and quality 
assurance 9) The administrators should enhance innovation in media and learning. 
10) The schools should be promoted in all aspects to increase the number of 
students to be more educated and supported in its entirety.       

 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โ ร ง เ รี ย นพระปริ ยั ติ ธ ร รม   แผนกส ามัญศึ กษา  สั ง กั ด กรมกา รศ าสนา  
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
มหาเถรสมาคม และจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ จ านวน ๔๐๓ แห่ง มีนักเรียน
จ านวน ๕๐,๕๙๓ รูป๔ 

   โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัย
สงฆ์พุทธชินราช  เลขที่ ๒๑๗  หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ล้อม ต าบลบึงพระ  อ าเภอเมืองพิษณุโลก  

                                           
๔กองพุทธศาสนศึกษา, ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, (วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗).  



-๑๕๑- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์    ปีที ่๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
จังหวัดพิษณุโลก  โดยมี พระครูกิตติรัตนานุกูล  เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔  มีโรงเรียนจ านวน ๒๕ โรงเรียน มีนักเรียนจ านวน ๒,๙๐๓ รูป  ครอบคลุม 
๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดพิจิตร, จังหวัด
พิษณุโลก, จังหวัดเพชรบูรณ์ , จังหวัดอุตรดิตถ์ , จังหวัดตาก๕  การบริหารจัดการโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔  มีการด าเนินงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งได้
ก าหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕และมาตรา ๓๙วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ    พ.ศ. ๒๕๔๒ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ ๒พ.ศ.
๒๕๔๕)  โดยก าหนดการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ เป็น ๔ ฝุาย คือ ๑. ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ๒. ด้านการบริหารงานงบประมาณ ๓. ด้านการบริหารงานบุคคล  ๔. ด้าน
การบริหารงานท่ัวไป 

   โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน จากการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบที่สอง ๑๘๒ แห่ง หรือร้อยละ ๔๕.๕๕ 
มาตรฐาน ท่ีมีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอยู่ในระดับต่ าที่สุด ได้แก่ มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะ       ท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร (๒.๑๒) ล าดับต่อมาคือ มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (๒.๔๕) และมาตรฐาน
ที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ (๒.๔๙)๖ 

   ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔  เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ต่อไป  

 
 

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๒.๑ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศึกษา กลุ่มที่ ๔ 
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการ

บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔โดยแยกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๒.๓  เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ ๔ 

 
 

                                           
๕ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔,สถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ (จ.๓) ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑.  
๖(สมศ.) ,ส านักงาน.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา .[ออนไลน์] .แหล่งที่มา : 

http://onzonde.multiply.com [๓๐มกราคม๒๕๕๖]. 
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๓.วิธีด าเนินการวิจัย 

ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองพิจิตร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นกลุ่มศึกษาใน
งานวิจัยครั้งนี้ โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของ อาร์ ซี เครจซี และดี ดับเบิลยู 
มอร์แกน (R.C.Krejcie and D.W.Morgan) ใช้วิธีการการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๑๗๐ คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองพิจิตร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จ านวน ๗ ท่าน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) และแบบสัมภาษณ์
(interview) โดยมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) เท่ากับ ๐.๙๕๘ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว การทดสอบเอฟ (F-test) 
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามตัว
ขึ้นไป และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) และหาความสัมพันธ์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตามวิธีของ สเปียร์แมน (Spearman rank-order Correlation Coefficient) 

ส าหรับข้อมูลที่ไดจากการสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์ เนื้อหา โดยใชเทคนิคการวิ
เคราะหเนื้อหา (Content AnalysisTechnique)ประกอบบริบทและประมวลผลเข้าด้วยกัน และ
สรุปแนวทางในการบริหารงานบุคคลตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
๔.สรุปผลการวิจัย 

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร ครู ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า ๓๑ ปี  จ านวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕  รองลงมา คือ 
อายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี  จ านวน ๗๑ คน   คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑  อายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี 
จ านวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓  และอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐.๑  เมื่อพิจารณาถึงวุฒิการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน ๑๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕  รองลงมา คือ ปริญญาโท จ านวน ๔๘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑ ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖ ปริญญาเอก 
จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ๐.๙  เมื่อพิจารณาประสบการณ์ท างานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานระหว่าง ๕ – ๑๐ ปี  จ านวน ๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙ 
รองลงมามีประสบการณ์ท างาน น้อยกว่า ๕ ปี จ านวน ๕๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑  
ประสบการณ์ท างานระหว่าง ๑๑ – ๒๐ ปี จ านวน ๓๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐  และ
ประสบการณ์ท างานระหว่าง ๒๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๙  เมื่อพิจารณารายได้
ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๑๒๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔  รองลงมามีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท 



-๑๕๓- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์    ปีที ่๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
จ านวน ๘๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐ มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๕,๐๐๐  บาท จ านวน ๑๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๕.๓  และ มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๐ คน  คิดเป็นร้อย
ละ ๔.๔ และเมื่อพิจารณาหน้าที่รับผิดชอบพบว่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในกลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน ๗๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ รองลงมามีหน้าที่รับผิดชอบใน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป     จ านวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔  มีหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ จ านวน ๔๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕ และมีหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ จ านวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕ 

๒. ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ ๔ 

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๓๓) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ด้านบริหารงานทั่วไป  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = ๓.๔๒) รองลงมา
ด้านบริหารงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ย( = ๓.๓๔) ด้านบริหารงานงบประมาณ มีค่าเฉลี่ย( = ๓.๓๐) 
และต่ าสุดด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ย( = ๓.๒๕) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ด้านบริหารงานวิชาการ พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ด้านบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง   ( = ๓.๓๔) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า โรงเรียนพัฒนาการใช้
หลักสูตรได้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและเหมาะสมกับแผนส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด( = ๓.๘๐)  อยู่ในระดับมาก  ส่วนท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( = ๓.๔๐) ในด้าน
โรงเรียนนิเทศการศึกษาภายในให้แก่ครูอาจารย์ อยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านบริหารงานงบประมาณ พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ด้านบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = ๓.๓๐) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า โรงเรียนก ากับติดตาม 
ตรวจสอบ การใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและรัดกุม ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด( = ๓.๖๘)  อยู่ในระดับ
มาก  ส่วนท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( = ๓.๔๘) ในด้านโรงเรียนน าผลการประเมินการบริหารงบประมาณ
มาปรับปรุงและพัฒนางาน อยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านบริหารงานบุคคล พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ด้านบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง     ( = ๓.๒๕) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า โรงเรียนจัดท าแผนการ
บริหารบุคลากรไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด( = ๓.๖๐)  อยู่ในระดับมาก  
ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( = ๓.๔๙) ในด้านโรงเรียนได้น าผลการประเมินการบริหารบุคลากรมา
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารและการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านบริหารงานทั่วไป พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ด้านบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง     ( = ๓.๔๒) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า โรงเรียนจัดท าแผนการ
บริหารงานทั่วไปไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด( = ๓.๗๓)  อยู่ในระดับมาก  
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ส่วนท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( = ๓.๕๐) ในด้านโรงเรียนประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนและเชิญชวน
ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง  

๓. ผลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของการบรหิารโรงเรยีนพระปรยิัตธิรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ 

อายุ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร ครู ที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ โดยภาพรวม (F=๑.๕๑๔, Sig=.
๒๑๒) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  เมื่อ
พิจารณารายด้านการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ไม่แตกต่างกัน 

การศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร ครู ที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ โดยภาพรวม 
(F=.๑๘๒, Sig=.๙๐๙) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้านการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ ๔ ไม่แตกต่างกัน 

ประสบการณ์ท างาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร ครู ที่มีประสบการณ์ท างานที่
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 
๔ โดยภาพรวม (F=.๘๕๖, Sig=.๔๖๕) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  เมื่อพิจารณารายด้านการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มที่ ๔ ไม่แตกต่างกัน 

รายได้ต่อเดือน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร ครู ที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ โดย
ภาพรวม     (F= ๔๓๒, Sig=.๗๓๐) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  เมื่อพิจารณารายด้านการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มที่ ๔ ไม่แตกต่างกัน 

หน้าท่ีรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร ครู ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบ ที่แตกต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ โดย
ภาพรวม (F= ๔๓๓, Sig=.๗๒๙) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ เมื่อ
พิจารณารายด้านการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ไม่แตกต่างกัน 

๔. การบูรณาการการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ การวิจัยในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสม เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม
ที่ ๔ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มที่ ๔ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
บริหารงานท่ัวไป มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = ๓.๔๒) แสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการโรงเรียนพระปรยิัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔  มีการบริหารจัดการทั้ง ๔ ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งในด้านบริหารวิชาการ, ด้านบริหารงานงบประมาณ, ด้านบริหารงานบุคคล, ด้าน
บริหารงานทั่วไป  ท าให้ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีอายุ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ท างาน และรายได้ต่อเดือนที่ต่างกันนั้น มีความคิดเห็นต่อการบริ หาร
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่างๆ อย่างถูกต้อง เพราะค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟุาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ ๐.๙๘๘ อยู่ใน
ระดับความสัมพันธ์เชิงบวกที่สูง ผลการวิจัยจึงมีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือมาก ทั้งนี้ผลการวิจัย
เชิงปริมาณยังสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ของกลุ่ม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ านวน ๗ ท่าน อีกด้วย โดยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านได้
ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่า การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม
ที่ ๔ มีการใช้หลักพุทธธรรมในการบริหาร รวมถึงกระบวนการตามวัฏจักรเดมมิ่ง (PDCA) เป็นการ
บริหารงานเชิงระบบ ที่มีการวางแผน, มีการลงมือปฏิบัติตามแผน, สู่กระบวนการประเมินผล และ
ปรับปรุงแก้ไข โดยมีโครงสร้างการบริหารงานเหมือนกับโรงเรียนของ สพฐ. ทั่วไป ที่มีการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และยังให้
ความส าคัญในด้านพระพุทธศาสนา คือนักธรรม และบาลี  ปัญหาที่ส าคัญในการบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔  คือเรื่องงบประมาณสนับสนุนในการบริหารจัดการ
ไม่เพียงพอ ท าให้งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะได้รับงบประมาณตามรายหัว
นักเรียน  ปัญหาครูขาดแคลน เพราะเนื่องจากไม่มีความมั่นคงในวิชาชีพ ครูขาดขวัญก าลังใจใน
การท างาน และมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากรบ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการท างาน 
และไม่มีการบรรจุแต่งตั้งที่ชัดเจน รวมถึงการไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนท่ีแน่นอน  แนวทางในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ คือการผลักดันให้มีพระราชบัญญัติ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรมีระเบียบบังคับใช้และบรรจุให้ได้รับเงินเดือนวุฒิ
การศึกษาตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗ รวมถึงทาง
หน่วยงานต้นสังกัดต้องมีการนิเทศสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพราะจะได้ทราบปัญหาน าไป
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

๕.แนวทางในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔จาก
การวิจัยพบแนวทางในการบริหารโรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ดังต่อไปนี้ 

๑) ควรผลักดันให้มีพระราชบัญญัติโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
๒) ควรมีระเบียบบังคับใช้และบรรจุให้ ได้รับเ งินเดือนวุฒิการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗ 
๓) ผู้บริหารโรงเรียนควรสร้างความตระหนักเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่

บุคลากรทุกคนในโรงเรียน มีการจัดอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานประกันคุณภาพโรงเรียนอื่น ๆ  
๔) หน่วยงานต้นสังกัดควรแยกเงินเดือนครูออกจากค่าหัวนักเรียน และควรจัดสรร

งบประมาณโดยแยกประเภทของงบประมาณที่จะใช้จ่ายในส่วนตา่งๆ เพื่อให้แต่ละโรงเรียนมีความ
สะดวกในการใช้จ่ายงบประมาณ 

๕) ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการ
ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระต่าง ๆ 

๖) ทางหน่วยงานต้นสังกัดต้องมานิเทศสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพราะจะได้ทราบ
ปัญหาน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 



-๑๕๖- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์    ปีที ่๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
๗) ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดอบรมครู และพัฒนาครูใน

ด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
๘) ควรมีการจัดท าสรุปรายงานประจ าปี และรายงานผลการปฏิบัติโครงการต่าง ๆ 

เพื่อจัดเข้างานประกันคุณภาพการศึกษา  
๙) ผู้บริหารโรงเรียนควรเพิ่มประสิทธิภาพในด้านนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี

ทางการศึกษา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
๑๐) โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์ในทุก ๆ ด้าน เพื่อเพิ่มประชากรนักเรียนให้

มากขึ้น และมีการสนับสนุนการศึกษาอย่างครบถ้วน 
 
๕.อภิปรายผลการวิจัย 

การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ 
จากการวิจัย พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหารโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = ๓.๓๓) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดในแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงตาม
ค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ ด้านบริหารงานทั่วไป ( X  = ๓.๔๒)รองลงมาด้านบริหารงานวิชาการ ( X  = 
๓.๓๔) ด้านบริหารงานงบประมาณ ( X  = ๓.๓๐) และด้านบริหารงานบุคคล( X  = ๓.๒๕) และ
สามารถอภิปลายผลได้ดังนี้ 

๑. ด้านบริหารงานวิชาการ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ในด้านบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( X  = ๓.๓๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ๑๔ ข้อ และอยู่
ในระดับปานกลาง ๒ ข้อแสดงว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ มีการ
จัดท าแผนการบริหารวิชาการไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการพัฒนาการใช้หลักสูตรได้
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและเหมาะสมกับแผนส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มี
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะให้แก่ครู มีการจัดการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียนมีการพัฒนาคุณภาพของครู มีการท าการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน มีการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีส าหรับการศึกษา มีการจัดหาสื่อ เอกสารและสิ่งพิมพ์ส าหรับ
ใช้ค้นคว้าเพื่อจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีการ
บริการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน  มีการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการ
เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการแก่ บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น  มีการก ากับติดตาม 
วัดผล ประเมินผลการบริหารวิชาการและมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางาน
วิชาการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษ์ชิษณุพงศ์  สนฺติมคฺโค (กฤดากร)  ได้
น าเสนอรายงานวิจัยเรื่อง “การบริหารการศึกษาด้านการเรียนการสอน โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร” พบว่า การบริหารการศึกษาด้านการเรียนการสอนโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ด้านการใช้สื่อ ด้านการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรม ด้านหลักสูตรด้านการวัดผล
ประเมินผล และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อการบริหารการศึกษาด้านการ
เรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร  พบว่า นักเรียนมี
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ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ๐.๐๕ ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน และ
ด้านโดยภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ขาดการวางแผนในการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรของโรงเรียน ขาดงบประมาณในการวางแผนด้านหลกัสูตร ขาดงบประมาณในการสรรหา
ครูมาสอนในโรงเรียนขาดครูภาษาต่างประเทศ ขาดงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์ นักเรียนไม่ให้
ความสนใจ การจัดกิจกรรม ในโรงเรียน นักเรียนขาดความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันในการเรียนการ
สอน นักเรียนขาดความรับผิดชอบกับการวัดผลประเมินผล๗ 

๒. ด้านบริหารงานงบประมาณ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ในด้านบริหารงานงบประมาณ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = ๓.๓๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ๗ 
ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง ๑ ข้อ แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ ๔ มีการวางแผนการบริหารงบประมาณไว้อย่างเป็นระบบเละชัดเจน มีการจัดท าแผนและ
เสนอของบประมาณถูกต้องตามขั้นตอน  มีการจัดท าแผนงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่ฝุายต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสม  มีการระดมทรัพยากร และลงทุนเพื่อน ามาพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน  มีการจัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นปัจจุบัน
และตรวจสอบได้  มีการจัดวัสดุ ครุภัณฑ์บริการแก่ครู และนักเรียนได้เพียงพอต่อความต้องการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว  มีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ การใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและรัดกุม 
และมีการน าผลการประเมินการบริหารงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนางานซึ่งสอดคล้องกับ
พระครูวุฒิธรรมานันท์ได้น าเสนอรายงานวิจัยเรื่อง“ศึกษาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” พบว่าโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า มีการบริหารอยู่ในระดับมาก ทั้ง ๔ ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม และด้านการ
บริหารบุคคล ตามล าดับ๘ 

๓. ด้านบริหารงานบุคคล พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ในด้านบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X  = ๓.๒๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ๖ ข้อ และอยู่ใน
ระดับปานกลาง ๑ ข้อ แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔  มี
การจัดท าแผนการบริหารบุคลากรไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  มีการวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่งฝุายต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  มีการวางกฎเกณฑ์สรรหาบุคลากรและก าหนดให้
บุคลากรได้ปฏิบัติงานตรงตามความรู้และความสามารถ  มีการวางกฎระเบียบวินัยและส่งเสริมให้
บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตาม มีการสร้างขวัญก าลังใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
                                           
 ๗พระครูสังฆรักษ์ชิษณุพงศ์  สนฺติมคฺโค (กฤดากร), “การบริหารการศึกษาด้านการเรียนการ
สอน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร”,วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,๒๕๕๔) 
 

๘พระครูวุฒิธรรมานันท์,“ศึกษาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร”,วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๔) 



-๑๕๘- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์    ปีที ่๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
ให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียน  และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบุคลากรซึ่งสอดคล้องกับ
พระค านวน บุตรมิตร  ได้น าเสนอรายงานวิจัยเรื่อง “การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาตามแนวโรงเรียนเป็นฐานในจังหวัดกระบี่ ตรังและนครศรีธรรมราช” พบว่าการ
บริหารตามแนวโรงเรียนเป็นฐานในภาพรวมมีการปฏิบัติน้อย ๑) ด้านการกระจายอ านาจคณะครู
มีส่วนร่วมในการวางแผนงานวิชาการ  ๒) ด้านหน้าที่ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ให้การ
สนับสนุนกิจการของโรงเรียนน้อย  ๓) ด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในการแกปัญหาของโรงเรียนน้อย ๔) ด้านการบริหารวิชาการครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแผนงานมาก  ๕) ด้านการบริหาร
งบประมาณผู้บริหารมีอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างตามความต้องการของโรงเรียน  ๖) ด้านการ
บริหารงานบุคคลมอบหมายงานให้ครูปฏิบัติตามความรูความสามารถ ๗) ด้านการบริหารทั่วไป 
จัดสถานที่ให้สะอาดร่มรื่นและสงบ สวนปัญหาการบริหารโรงเรียนตามแนวโรงเรียนเป็นฐานมี
ปัญหาในระดับมากดังนี้ การมีส่วนร่วมของคณะครูในการวางแผนงานวิชาการ คณะครูไมมีส่วน
ร่วมในการในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ขาดการประสานงานกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขาดการสนับสนุนให้ชุมชนจัดแหลงเรียนรู้ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอ 
ขาดการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และขาดการร่วมมือจากผูที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดท าธรรมนูญโรงเรียน๙ 

๔. ด้านบริหารงานทั่วไป พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ ในด้านบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X  = ๓.๔๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ แสดงให้เห็น
ว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔  มีการจัดท าแผนการบริหารงานทั่วไปไว้
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการวางแผนด าเนินงานธุรการอย่างเป็นระบบ  มีการเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองนักเรียน(ญาติโยม) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มีการพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน   มีการจัดระบบบริหารและพัฒนา
องค์กรของโรงเรียน  มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาแก่ครูและนักเรียน  มีการ
ปรับปรุง และควบคุมดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มเหมาะสมกับการเรียนการสอน  มีการ
จัดท าส ามะโนนักเรียนที่เข้ามาเรียนไว้ถูกต้อง  มีการก ากับติดตาม วัดผล ประเมินผล การ
บริหารงานท่ัวไป  มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรยีนและเชิญชวนให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษา  มีการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  มีการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานกับบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มีการบริการและอ านวยความสะดวก
แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อประสานงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน มีการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานทั่วไปซึ่งสอดคล้องกับพระชาญ ฐานธมฺโม (เผือก
พิน) ได้น าเสนอรายงานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

                                           
 ๙พระค านวน บุตรมิตร ,“การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตามแนว
โรงเรียนเป็นฐานในจังหวัดกระบี่ ตรังและนครศรีธรรมราช”,ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,๒๕๔๙) 



-๑๕๙- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์    ปีที ่๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์” พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ คณะกรรมการ การศึกษาของโรงเรียนมีความพึงพอใจมากที่มีส่วนร่วมในการจัดการ
บริหารโรงเรียน ปัญหาที่ส าคัญคือเวลาการประชุม สภาพเศรษฐกิจของชุมชน คุณวุฒิการศึกษา
ของคณะกรรมการ ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียน คือ ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ อุปสรรคที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการขาด
งบประมาณ ขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สภาพแวดล้อมของโรงเรียนกับชุมชน
รวมถึงตัวนักเรียนเองที่ขาดการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นผู้ปกครองของนักเรียน
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรเกี่ยวกับการติดตามผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนพบว่า
ขาดการติดตามผลการปฏิบัติงานใน ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ปัจจัยที่ค้นพบอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อสมาชิกในคณะกรรมการ
สถานศึกษา คือคณะกรรมการฝุายประชาชน มีรายได้น้อย ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็น
คณะกรรมการการศึกษาที่ไม่ขาดประชุมเป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รูปแบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนมี ๘ ระดับเป็นพันธกิจ ๔ ประการ และ
เป็นการปฏิบัติตามภารกิจ และรายงานผลอีก ๔ ประการ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ๑๐พระชาญ ฐานธมฺโม (เผือกพิน), “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๕) 



-๑๖๐- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์    ปีที ่๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
กองพุทธศาสนศึกษา, ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, (วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗). 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาสภาพความคิดเห็นการสร้าง
แรงจูงใจด้วยหลักอิทธิบาท ๔ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง
แรงจูงใจด้วยหลักอิทธิบาท ๔ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และตัวแปรย่อยในหลัก
อิทธิบาท ๔  ๓) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยในหลักอิทธิบาท ๔ กับการสร้างแรงจูงใจด้วย
หลักอิทธิบาท ๔ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  ๔) เพื่อเสนอ
แนวทางส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจด้วยหลักอิทธิบาท ๔ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

 ด าเนินการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods Research) เก็บ
ข้อมูลเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ .๙๑๐ กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ จ านวน ๒๐๗ คน และเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๗ คน โดยเลือกจากคณะสภานิสิตและนายกองค์กร
บริหารนิสิตด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้การทดสอบที (t - test ) การทดสอบเอฟ (F – 
test) หรือ (One Way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD) และหาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยในหลักอิทธิบาท ๔ กับ
ภาพรวมของการสร้างแรงจูงใจด้วยหลักอิทธิบาท ๔ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเสปียร์แมน (Spearman rank-order Correlation Coefficient) ใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) 
  ๑) สภาพความคิดเห็นของการสร้างแรงจูงใจด้วยหลักอิทธิบาท ๔ ในการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (  = ๓.๘๕)เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า
นิสิตมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านฉันทะ 
(  =๓.๙๕)ด้านวิริยะ (  =๓.๘๗)ด้านจิตตะ (  =๓.๘๑)  และด้านวิมังสา(  =๓.๗๘)
ตามล าดับ 
  ๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการสร้างแรงจูงใจด้วยหลักอิทธิบาท ๔ 
ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ พบว่า นิสิตที่มีสถานภาพ เพศ 
สาขาวิชาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจด้วยหลักอิทธิบาท ๔ ในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยข้อที่๑, ๒ และข้อที่ ๔ ส่วนนิสิตที่มีอายุ
และช้ันปีศึกษาท่ีต่างกัน พบว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ ๓ และข้อที่ ๕  
  ๓) ผลการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยในหลักอิทธิบาท ๔ กับการสร้าง
แรงจูงใจด้วยหลักอิทธิบาท ๔ พบว่า องค์ประกอบของฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาพรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของSpearman 
ได้แก่(rs=.๗๖๘), (rs=.๘๘๗), (rs=.๘๖๔), (rs=.๘๐๑) ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยได้ท ามานั้น มีความสัมพันธ์ของความเที่ยงตรงภายใน สอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุา
(Alpha coefficient)ของครอนบาค (Cronbach)จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อท่ี๖,๗,๘,และ ๙ 
 ๔) แนวทางส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจด้วยหลักอิทธิบาท ๔ ในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ พบว่า 
ควรปรับสภาพแวดล้อมให้เตรียมพร้อมแก่ตัวนิสิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเบื้องต้นที่
น าไปสู่การมีแรงจูงใจที่เกิดจากฉันทะคือความมีใจรัก และความพากเพียร ความตั้งมั่น และหมั่น
พิจารณาพัฒนาตน จนน าไปสู่วัฏจักรแห่งการปรับตัวและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
ทิศทางของตนเพื่อให้เกิดแรงขับทางด้านฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึง
กลายเป็นวงจรการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ABSTRACT 
 The study entitled “The Enhancement OF Students’ Motivation With 

THE Iddhipada IV For Graduate Study In Nakhonsawan Buddhist College 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University” had four objectives: 1) to study The 
Enhancement Of Students’ Motivation With The Iddhipada IV For Graduate Study 
In Nakhonsawan Buddhist College Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2) 
to compare students’ opinions towards the motivation enhancement with Iddhipada IV 
classified by personal factors and sub – variables, 3) To find the correlations of 
sub – variables of Iddhipada IV to overall Iddhipada scores, and ๔) to suggest the 
guidelines of the motivation enhancement with Iddhipada IV for graduate study 

 This research was Mixed Methods Research consisting of Survey 
Research and Qualitative Research. The Sample of the research consisted of 203 
graduate students.  The tools of the research were the questionnaire with the .910 
of reliability and In-Depth Interview from 7 Key Informants. The statistics used 
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Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, t – test, F- test with One Way 
ANOVA and Least Significant Difference (LSD.), and the Spearman Rank order 
Coefficient 

 The findings of the study were as below: 
 1) The students’ opinion towards the motivation enhancement with 

Iddhipada IV for graduate study were high as a whole and in each dimension, the 
average scores arranged in descending order vizChanda (  = 3.95), Viriya (  = 
3.87), Citta (  = 3.81) and Vimangsa (  = 3.78) respectively. 

 2) The students having the different status, gender and Major had no 
the different opinion toward the motivation enhancement with IddhipadaIVat the 
๐.๐๕ of statistical significance. Therefore, the first, second and fourth hypotheses 
were denied. However, the students having the different age and studying year 
had the different opinion toward the motivation enhancement with IddhipadaIVat 
the 0.05 of statistical significance. Therefore, the third and fifth hypotheses were 
accepted. 

 3) The findings were found that Spearman correlations had highly 
correlated with the overall Iddhipada score vizChanda (rs= 768), Viriya (rs = 887), 
Citta (rs = 864), and Vimansa (rs = 801).  The Spearman correlations conformed to 
the Cronbach Alpha coefficient.  The hypotheses have been accepted.  

 4) The suggestions for the motivation enhancement with Iddhipada 
IV has been presented both the external and internal motivations. The 
environment should firstly be prepared for students.  Even so the adjustment 
process would be occurred later.  The cycle of Iddhipada IV; Chanda, Viriya, Citta, 
and Vimansa would be gradually increased in the permanent condition. 
 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมโลกในปัจจุบัน ท าให้ทุก ๆ ด้านพัฒนา
เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นด้าน เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา เป็นต้น เนื่อง
ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ประเทศไทยจึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่จ าต้องปรับตัวให้มี ความ
พร้อมเพื่อพัฒนาและก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กับเหตุการณ์โลก การที่ประเทศจะพัฒนาได้นั้น แรง
ขับเคลื่อนหลักย่อมได้แก่ประชาชน เพราะฉะนั้นการพัฒนาคนในประเทศจึงถือได้ว่าเป็นเหตุให้เกิด
การพัฒนาประเทศได้ และปัจจัยหลักที่จะท าให้ประชาชนในประเทศเกิดการพัฒนานั้น ก็ได้แก่
การศึกษา ในทางปรัชญานั้นถือว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนมีความสามารถด้วยกันทั้งสิ้น จึงเป็น
หน้าที่ของการจัดระบบการศึกษาที่จะท าให้พบว่ามนุษย์แต่ละคนมีความสามารถด้านใด และ
พยายามส่งเสริมให้มนุษย์ได้มีโอกาสที่พัฒนาทักษะตามความสามารถและความถนัดของทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค สังคมใดที่ส่งเสริมให้ประชาชนมี
การศึกษาเฉลี่ยระดับสูง จะส่งผลให้ประชาชนมีความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
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ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๖ กล่าวว่า การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข๑๑ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ถูกก่อตั้งขึ้นสืบ
เนื่องมาจากเจตนารมณ์ที่จะให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการช้ันสูง เพื่อที่จะ
พัฒนาศักยภาพความสามารถความรู้ และน าไปบูรณาการองค์กรของตนเอง ซึ่งแรกเริ่มเดิมที
มหาวิทยาลัยแห่งนี้จัดให้เป็นสถานที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณรเท่านั้น ภายหลังต่อมาได้เปิด
โอกาสให้ผู้ที่เป็นฆราวาสสามารถเข้ารับการศึกษาได้ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เป็น
ธรรมดาไม่ว่าจะเพศบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ที่ผลการเรียนนั้น จะมีระดับไม่เท่ากัน ทั้งนี้เป็นไปได้ว่า
ผลการเรียนที่ต่างกันนั้นอาจมีผลมาจากแรงจูงใจของนิสิตที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดีการศึกษานั้น
มิใช่เป็นเพียงการใช้ชีวิตระยะเวลาหนึ่งในโรงเรียนเท่านั้น แต่เป็นเสมือนปัจจัยในการด ารงชีวิตที่
ทุกคนต้องแสวงหาและเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาไม่เว้นแม้แต่พระภิกษุสามเณร เพื่อพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว หน้าท่ีการงาน องค์กร ตลอดจนความก้าวหน้าความมั่นคงของประเทศ ยิ่งในยุค “โลกา
ภิวัตน์” ที่น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมใหม่ ๆ มาสู่สังคมไทย 
การศึกษายิ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการช่วยให้คนมีหลักคิด รู้จักใคร่ครวญ เลือกสรร ปรับตัวเข้ากับ
เหตุการณ์และสิ่งใหม่ ๆ ท่ีเข้ามาสู่ชีวิตอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมณะเพศ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ผู้น าทางจิตวิญญาณ เป็นผู้จรรโลงใจพร่ าสอนบอกกล่าวประชาชนชาวพุทธ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องทราบความเป็นไปของเหตุการณ์โลกในปัจจุบัน เพื่อน าหลักธรรมค าสอนมาประยุกต์กล่าว
สอนให้เข้ากับยุคและสมัยตามเห็นว่าสมควร อีกทั้งยังเป็นการช้ีให้เห็นถึงแนวโน้มของศาสนาใน
อนาคตข้างหน้าอีกด้วยผลจากการที่ทางมหาวิทยาลัยมีคฤหัสถ์เข้ามาศึกษาต่อ ท าให้มีนักศึกษาที่
เป็นคฤหัสถ์เพิ่มมากขึ้นทุกปีการศึกษา ท าให้อัตราส่วนของนักศึกษาที่เป็นพระภิกษุ และ คฤหัสถ์
จึงมีจ านวนใกล้เคียงกันมากขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มที่จะมีนักศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์เพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต 

 จากงานวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร๑๒ ได้กล่าวไว้ว่าการที่บุคคลมี
แรงจูงใจจะเลือกศึกษาต่อจะต้องมีเหตุผลและข้อมูลหลายด้านๆประกอบกันเพราะในปัจจุบัน
ทางเลือกในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณรมีที่หลากหลายยิ่งขึ้นมีการ
แข่งขันทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเนื่องจากนโยบายเปิดเสรีทางการศึกษานอกจากมหาวิทยาลัย
สงฆ์ทั้งสองแห่งคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราช

                                           
 ๑๑กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔๒, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๔๒), หน้า ๑. 
 ๑๒เสถียร เกรงขาม, “แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร”วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, ( สาขาวิชาการศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๑). 



-๑๖๕- 
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วิทยาลัยแล้วสถาบันการศึกษาต่างๆก็ได้เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรได้เข้าศึกษาต่อได้ทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัยรามค าแหง,มหาวิทยาลัยมหิดลและ
อีกหลายมหาวิทยาลัยที่ให้พระภิกษุสามเณรสามารถเข้าไปศึกษาได้ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทาง
การศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณรให้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลนอกจากการเรียนนักธรรม-บาลีที่มีมา
แต่ในอดีตผลกระทบที่ตามมาก็คือมีผู้สมัครลดลงและไม่เป็นไปตามจ านวนที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ก าหนดไว้ท าให้มหาวิทยาลัยของสงฆ์ประสบปัญหากับจ านวนนิสิตที่ลดลงทั้งปัญหา
ดังกล่าวอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากทางเลือกที่จูงใจให้มีผู้สมัครเรียน
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้นและมีความยืดหยุ่นกว่าในอดีตเช่นการปรับ
คุณสมบัติการรับสมัครเข้าศึกษาการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิตเป็นต้น 

 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความเปิดกว้างทางการศึกษา ท าให้พระภิกษุ
สามเณรมีทางเลือกที่จะเลือกศึกษาต่อในที่ต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ท าให้จ านวนผู้ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีจ านวนลดน้อยถอยลง ทั้งผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษา และที่เข้า
รับการศึกษาแล้ว บ้างก็บวชเพียงเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเท่าน้ัน แล้วก็ลาสิกขา
กันออกไป บ้างก็หยุดเรียน หรือลาออกกลางคันในระหว่างเรียน สาเหตุอาจมาจากก าลังใจ เพราะ
ใจเป็นสิ่งท่ีส าคัญในการสั่งให้ท าสิ่งต่าง ๆ เมื่อมีใจดี มีทัศนะคติที่ดีต่อสิ่งที่จะกระท าเสียแล้ว ย่อม
เป็นดุจรากฐานที่มั่นคง ที่จะคอยส่งเสริมให้มีก าลังใจเพื่อให้เกิดการพัฒนาก้าวหน้าสืบต่อไป ใน
ฐานะที่เป็นวิทยาลัยสงฆ์ผู้วิจัยจึงเห็นว่าสิ่งที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นควรน าหลักธรรมเข้า
มาช่วย และได้เล็งเห็นว่าหลักธรรมที่มีความสอดคล้องกับแรงจูงใจนั้น ได้แก่อิทธิบาท ๔ ซึ่งจะ
น าไปสู่แรงจูงใจในการเรียน และเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าสืบต่อไป 

 ดังนั้นในฐานะที่ผู้วิจัย ในฐานะที่ได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ จึง
เล็งเห็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะท าการวิจัยเพื่อจะศึกษาหลักธรรมที่จะสร้างแรงจูงใจและ
เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์แรงจูงใจต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยของ
สงฆ์ที่เป็นพระภิกษุและคฤหัสถ์ด้วยเหตุนี้จึงน ากรอบทั้ง๔ด้านมาเป็นส่วนส าคัญในการศึกษาคือ๑. 
แรงจูงใจด้านฉันทะ๒. แรงจูงใจด้านวิริยะ ๓. แรงจูงใจด้านจิตตะ ๔. แรงจูงใจด้านวิมังสาว่าจะเป็น
ส่วนส าคัญในศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธ์ิหรือไม่เพื่อน าผลที่ได้ให้ทางมหาวิทยาลัยเพื่อจะได้ทราบปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนิสิตมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ซึ่งจะสามารถน า
ผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการจัดโครงการแนะแนวแก่ผู้เรียนในการสร้างแรงใจให้เกิดในการศึกษา
และเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาซึ่งจะท าให้ตัวนิสิตเองประสบความส าเร็จทั้งทางด้านการ
เรียน การท างาน เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณค่าเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติและสืบทอดอายุพระศาสนาสืบต่อไป 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพื่อศึกษาสภาพความคิดเห็นการสร้างแรงจูงใจด้วยหลักอิทธิบาท ๔ ใน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ 
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 ๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจด้วยหลักอิทธิบาท ๔ 
ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และตัวแปรย่อยในหลักอิทธิบาท 
 ๒.๓ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยในหลักอิทธิบาท ๔ กับการสร้างแรงจูงใจ
ด้วยหลักอิทธิบาท ๔ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
 ๒.๔ เพื่อเสนอแนวทางส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจด้วยหลักอิทธิบาท ๔ ในการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้ งนี้ ใ ช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Research) โดย
ศึกษาจากวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการค้นคว้าข้อมูลและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก(In-Depth Interview)และสร้างข้อค าถามในแบบสอบถาม (Questionnaire) ของงานวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research)ใช้วิธีการส ารวจ(Survey Research) เพื่อให้การวิจัยเรื่องการ
สร้างแรงจูงใจด้วยหลักอิทธิบาท ๔ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์มีสาระครอบคลุมครบถ้วน 
 เครื่องมีที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจด้วย
หลักอิทธิบาท ๔ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)การเปรียบเทียบความคิดเห็นของการสร้างแรงจูงใจด้วยหลัก
อิทธิบาท ๔ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ โดยใช้สถิติตามลักษณะของตัวแปร คือ การทดสอบที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้น
สองตัว และการทดสอบเอฟโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test / One way 
ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้ งแต่สามตัวขึ้นไป และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงท าการ
เปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD)ทดสอบ
สมมติฐานที่ว่าตัวแปรย่อยในหลักอิทธิบาท ๔มีความสัมพันธก์ับภาพรวมการสร้างแรงจูงใจด้วยหลัก
อิทธิบาท ๔ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของสเปียร์แมน (Spearman Rank-
Order Correlation Coefficient)   
   
๔.สรุปผลการวิจัย 
 สภาพความคิดเห็นของการสร้างแรงจูงใจด้วยหลักอิทธิบาท ๔ ในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ พบว่า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (  = ๓.๘๕)เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่านิสิตมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านฉันทะ (   
=๓.๙๕)ด้านวิริยะ (  =๓.๘๗)ด้านจิตตะ (  =๓.๘๑)  และด้านวิมังสา(  =๓.๗๘)ตามล าดับ 
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 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการสร้างแรงจูงใจด้วยหลักอิทธิบาท ๔ ใน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ พบว่า นิสิตที่มีสถานภาพ เพศ 
สาขาวิชาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจด้วยหลักอิทธิบาท ๔ ในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยข้อที่๑, ๒ และข้อที่ ๔  ส่วนนิสิตที่มีอายุ
และช้ันปีศึกษาท่ีต่างกัน พบว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ ๓ และข้อที่ ๕ 
 ผลการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยในหลักอิทธิบาท ๔ กับการสร้างแรงจูงใจ
ด้วยหลักอิทธิบาท ๔ พบว่า องค์ประกอบของฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสามีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับภาพรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของSpearman ได้แก่(rs=.๗๖๘), (rs=.
๘๘๗),     (rs=.๘๖๔), (rs=.๘๐๑) ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ท ามานั้น มี
ความสัมพันธ์ของความเที่ยงตรงภายใน สอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุา (Alpha coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ในข้อท่ี ๖,๗,๘,และ ๙ 
 แนวทางส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจด้วยหลักอิทธิบาท ๔ ในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ซึ่งได้มา
จากการบูรณาการข้อมูลเชิงปริมาณกับข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่าควรปรับสภาพแวดล้อมให้
เตรียมพร้อมแก่ตัวนิสิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเบื้องต้นที่น าไปสู่การมีแรงจูงใจที่เกิดจาก
ฉันทะคือความมีใจรัก และความพากเพียร ความตั้งมั่น และหมั่นพิจารณาพัฒนาตน จนน าไปสู่วัฏ
จักรแห่งการปรับตัวและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับทิศทางของตนเพื่อให้เกิดแ รงขับ
ทางด้านฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงกลายเป็นวงจรการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ตามแผนภูมิดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความปรารถนา (Desire) 

แรงขับ (Internal 
Drive) 

พฤติกรรม 
(Behavior) 

เป้าหมาย (Goals) 

การพัฒนา 
(Development) สิ่งจูงใจ (Physical 

Motivation) 
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๕.ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ขยายขอบเขตในการศึกษาจากส่วนกลางไปยัง เขตพื้นการศึกษาทางภาคเหนือ 
เช่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, วิทยาเขตแพร่, วิทยาเขตพะเยา 
เป็นต้น 
 ๒. ควรท าการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจทางการเรียนระหว่างกลุ่มผู้เรียน
ระดับบัณฑิตศึกษากับมหาบัณฑิตศึกษา  
 ๓. ควรท าการวิจัยนิสิตระดับปริญญาเอก โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor 
Analysis) ว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง ที่เป็นปัจจัยส าคัญในการเรียน ระดับปริญญาเอก 
 ๔. ควรศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ในเชิงลึก โดยใช้แบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นหลักในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
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พฤตกิรรมที่พึงประสงคข์องผู้บริหารโรงเรียนวถิีพุทธ 

ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๔๒ 
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 นายกิตติพงษ์  ธงชัย 

 สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ๒) เพื่อหาความสัมพันธ์
ของตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อน าเสนอปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒โดยเลือกนักเรียน ของโรงเรียนใน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๔๒ จ านวน ๓  โรงเรียน จ านวน ๒,๑๕๕ คน 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก(Χ  = ๔.๐๔)เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เมื่อศึกษาความคิดเห็นนักเรียนต่อการพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ พบว่า ระดับช่วงช้ัน ไม่
แตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฎิเสธสมมติฐาน ส่วนเพศ ยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน และผลการเรียนเฉลี่ยยังพบว่าแตกต่างกัน
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยเฉพาะด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิตซึ่งแตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .
๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน และด้านบรรยากาศและปฎิสัมพันธ์ ก็พบว่าแตกต่างกันตามนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .๐๑ จึงยอมรับสมมติฐาน 

โดยภาพรวมส่วนใหญ่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ พบว่า พฤติกรรมด้านกายภาพ  
ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ  ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต และด้านบรรยากาศ
และปฎิสัมพันธ์ต้องมีความสอดคล้องกับหลักโรงเรียนวิถีพุทธทั้ง ๕ ด้านเพื่อใช้เป็นเครื่อง
ประกอบการปฏิบัติหน้าที่หรือแม้แต่การด ารงชีวิตประจ าวัน ซึ่งสามารถแยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
๑).ด้านกายภาพโดยภาพรวมด้านกายภาพต้องการผู้บริหารที่ดีต้องน่าเชื่อถือ น่าเคารพยกย่อง อีก
ทั้งการแต่งกาย การใช้วาจา ต้องสุภาพถูกกาลเทศะ ความตรงต่อเวลา และความมีระเบียบวินัย 
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา๒).ด้านการเรียนการสอนโดยภาพรวมด้านการเรียนการสอน
ต้องการผู้บริหารที่มีการบูรณาการ การเรียนการสอนที่ครบทุกส่วน เน้นการบริหารจัดการเพื่อลง
สู่นักเรียนอย่างเต็มที่๓).ด้านบรหิารจัดการโดยภาพรวมด้านบริหารจัดการต้องการผู้บริหารที่มีการ
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วางแผน การเตรียมการล่วงหน้า ยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นไม่เอาความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง
๔).ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิตโดยภาพรวมด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิตต้องการผู้บริหารที่มีความเป็น
ตัวอย่างที่ดีทั้งด้านครอบครัว การด ารงชีวิต การวางแผนการด าเนินชีวิต การใช้จ่าย  ๕).ด้าน
บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์โดยภาพรวมด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ต้องการผู้บริหารที่มี ความ
เป็นกันเอง ควรมีกัลยาณมิตรเพื่อสร้างศรัทธาให้กับลูกน้อง และคนภายนอก 

 
ABSTRACT 

The results show that students have points of view at high levelfor overall 
on the desirable behaviors for the administrators of the oriented Buddhist schools 
in the area office of secondary school region 42. (Χ  = 4.04)When considering 
details of every aspect, they are also high. The study of students’ opinion on the 
desirable behaviors for the administrators of the oriented Buddhist schools in the 
area office of secondary school region 42, it indicates the indifference in 
educational grade levels aspect, based on statistically significance at .05. So this 
hypotheses is rejected. In gender aspect, it is accepted, based on statistically 
significance at .05. It is also found that it is different in the grade point average 
aspect. This research analysis  is accepted. It is accepted only the aspect of basic 
activities of life which is different, based on statistically significance at .05. The 
aspects of atmosphere and interaction are different, based on statistically 
significance at .01. This hypotheses is accepted. 

In overview it is found that the desirable behaviors for the 
administrators of the oriented Buddhist schools in the area office of secondary 
school region 42 must be consistent with the principals of the oriented Buddhist 
schools in five aspects ; physical behavior, teaching management, basic activities 
of life, atmosphere and interaction.  
They can be applied for duty performance or even daily life as following : 
            1.In physical behavior aspect, the administrators must be good 
models for subordinators, reliable, estimable, punctual, disciplined, polite, and 
dress well. 
    2.In teaching management aspect, the administrators must be well-
integrated, emphasizing on executing for students. 
   3.In executing aspect, the administrators must be a good planner, 
well-prepared in advance and democratic. 
   4.In basic activities of life aspect, the administrators must be good 
role models in terms of family, subsistence, life planner and economic.  
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5.In atmosphere and interaction aspect, the administrators must be 

sociable, friendly and helpful in order to create faith among subordinators and 
other people. 
 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหาต่างๆใน
สังคม การศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่างๆ 
ที่จะด ารงชีพและประกอบชีวิตได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมพลังสร้างสรรค์
และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน๑๓ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๕ มาตราที่ ๓๖ บัญญัติไว้ว่า ให้สถานศึกษาด าเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนา
ระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษา ทั้งนี้การที่สถานศึกษาจะสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้นั้น ต้องอาศัยผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมี
บทบาทและหน้าท่ีส าคัญในการก าหนดทิศทางของสถานศึกษาในด้านต่างๆให้งานบรรลุเปูาหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ และการที่ผู้บริหารจะสามารถพัฒนางานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้นั้น 
จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยอันจะน าพาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะของ
ผู้บริหารที่แสดงออกถึงความส าเร็จของการบริหารงาน 

ในขณะเดียวกันคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธจ าเป็นต้องบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการและนโยบาย ของโรงเรียนวิถีพุทธเช่นกัน ชุมชนก็มีส่วนร่วมกับการ
ก าหนดทิศทางของสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายของสถานศึกษาเช่นกัน  
โรงเรียนวิถีพุทธคือโรงเรียนปกติทั่วไปที่น าหลักธรรม ไตรสิกขา มาใช้ในการบริหารจัดการ ผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนโดยมีกิจกรรมกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น ในการด าเนินชีวิต ผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธจึงควรมีลักษณะอันพึงประสงค์ที่น าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหาร 

จัดการ ดังรายงานการวิจัยของ นางสุพรรณี แก้วจันทร์๑๔ ได้กล่าวถึงผลการ
วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ เรื่อง การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ ทีผู่้อ านวยการโรงเรียน ในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี ทุกท่านได้
กล่าวถึง การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้ง ๕ ด้าน คือด้านกายภาพ ด้านการเรียนการสอน ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิตและด้านบรรยากาศและปฎิสัมพันธ์ รวมถึงรายงานการ

                                           
๑๓ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ๘, (กรุงเทพฯ : 

อรรคพลการพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๒. 
๑๔ นางสุพรรณี แก้วจันทร์, “การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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วิจัยของ นางสาวมณีรัตน์ เมียส๑๕ เรื่องการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกล่าว
ไว้ว่าการสนับสนุนในด้านต่างๆเป็นสิ่งส าคัญและการสนับสนุนสิ่งต่างๆนั้นก็ล้วนแต่มาจากการให้
การสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนทั้งสิ้นโดยผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายและ
แผนงานอย่างชัดเจน และได้กล่าวอีกว่าพฤติกรรมของผู้บริหารนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยในการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ต่างๆ 

 จากตัวอย่างรายงานการวิจัยจะพบว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารนั้นก็คือ
การมีคุณธรรมในการบริหารงาน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแบบทั่วไปหรือโรงเรียนวิถีพุทธก็ตาม 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารที่ต้องมีนั้นก็คือคุณธรรม พร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อื่นๆอีกมากมาย และเพื่อให้เป็นไปตามการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานในสถานศึกษา
ของโรงเรียนวิถีพุทธมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารควรมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ตรงกับการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธอย่างแท้จริง 

ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธตามทัศนคติของนักเรียน ครู ชุมชนและผู้ปกครองของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ (นครสวรรค์ – อุทัยธานี) โดยมีจ านวนทั้งหมด ๓ 
โรงเรียน จ าแนกเป็นนครสวรรค์ ๒ โรงเรียน อุทัยธานี ๑ โรงเรียน โดยผู้วิจัยสนใจศึกษาเฉพาะ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี และหรือได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนวิถีพุทธ โดยจะศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารจะมีลักษณะแบบใด ศึกษา
เปรียบเทียบความแตกต่าง และวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 

 ด้วยเหตุนี้เอง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในครั้งนี้ เพื่อน าผลที่ได้อันเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนในโรงเรียนและสังคมและประเทศชาติ 
รวมทั้งเผยแพร่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒  เพื่อให้ผู้บริหาร สถานศึกษา ตลอดจน
ผู้สนใจ ได้น าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานต่อไป 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

๒.๒  เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

                                           
๑๕ นางสาวมณีรัตน์ เมียส, “การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนชิโนรส

วิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
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 ๒.๓ เพื่อน าเสนอปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
วิถีพุทธในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักเรียนของโรงเรียนทั้ง ๓ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จ านวน ๓๒๕ คน วิธีการสุ่มตัวอย่างด าเนินการ โดยแบ่งประชากร
ออกเป็นแต่ละโรงเรียน แต่ละแห่งว่ามีจ านวนเท่าใด แล้วน าจ านวนที่ได้จากตารางของ R.V.Krejcie & 
D.W.Morgan มาจ าแนกกลุ่มประชากรเป็นรายโรงเรียนโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) ตามสัดส่วนขนาดของประชากรแต่ละโรงเรียน และผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหารครู ผูปกครอง และพระผู้ให้ค าปรึกษาของโรงเรียนทั้ง ๓ โรงเรียนของกลุ่มตัวอย่างใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จ านวน ๑๒ ท่าน ใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง(Purposive Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว การ
ทดสอบเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัว
แปรต้นตั้งแต่สามตัวข้ึนไป และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) และหาความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อ
สกัดหาค่าความเช่ือมโยงตามวิธีของ Factor Analysis 

ส าหรับข้อมูลที่ไดจาการสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบทและประมวลผลเข้าด้วยกัน  
 
๔.สรุปผลการวิจัย 
 ๔.๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจ านวน ๒๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๗.๑ มีระดับช่วงช้ัน ม.๑ - ม.๓ จ านวน ๑๘๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖ ผลการเรียนเฉลี่ย 
๒.๐๐ – ๒.๙๙จ านวน ๑๘๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔ 
 ๔.๒  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

 ผลการวิจัย ได้พบว่า  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ผู้บริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก(Χ = ๔.๐๔)  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่านักเรียนมี
ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามล าดับ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑) ด้านกายภาพผลการวิจัย ได้พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา



-๑๗๔- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์    ปีที ่๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ด้านกายภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  = ๔.๐๓) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อของด้านกายภาพ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  

๒) ด้านการเรียนการสอนผลการวิจัย ได้พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ด้านการเรียนการสอน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ  = 
๔.๐๐) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านการเรียนการสอนพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ 

๓) ด้านการบริหารจัดการผลการวิจัย ได้พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ ด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ  = ๓.๙๙) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านการบริหารจัดการได้พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

๔) ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานชีวิต ผลการวิจัย ได้พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ด้านการกิจกรรมพื้นฐานชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  = 
๔.๐๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านการบริหารจัดการได้พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ 

๕) ด้านบรรยากาศและปฎิสัมพันธ์ ผลการวิจัย ได้พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  
= ๔.๐๔) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านการบริหารจัดการได้พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ 

๔.๓  ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๔๒ โดยจ าแนกกลุ่มตามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น นักเรียนต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒เป็นการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่างตัวแปร ได้แก่ การจ าแนกตามเพศ, ช่วง
ช้ัน,และระดับผลการเรียน ตามสมมติฐาน ดังนี้ 

เพศ นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
โดยภาพรวมแตกต่างกัน มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็น ต่อด้านกายภาพและด้านกิจกรรม
พื้นฐานแตกต่างกัน มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่.๐๕ ส่วนด้านอื่นๆได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านบรรยากาศและปฎิสัมพันธ์ พบว่านักเรียนมีระดับความคิดเห็นไม่
แตกต่าง ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานข้อท่ี ๑  

ช่วงชั้น เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับช่วงช้ันของนักเรียนที่ต่างกัน พบว่านักเรียนที่มีช่วง
ช้ันต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ



-๑๗๕- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์    ปีที ่๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ โดยภาพรวมไม่แตกต่างมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่.๐๕ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ ๒  

ผลการเรียน เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียนที่ต่างกันพบว่า
นักเรียนที่มีผลการเรียนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ โดย
ภาพรวม แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานข้อที่ ๓ เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่าการด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ 
และด้านบรรยากาศและปฎิสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๑ ส่วนด้านที่
เหลือนักเรียนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

เมื่อนักเรียนมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน ดังนั้นจึงได้ท าการเปรียบเทียบระดับ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นคู่ของรายด้านภาพรวม ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต และด้าน
บรรยากาศและปฎิสัมพันธ์จ าแนกตามผลการเรียนด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD) ดังนี ้

ด้านภาพรวม กลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียน ๑.๐๐-๑.๙๙ มีระดับความคิดเห็นต่อ
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒โดยภาพรวมน้อยกว่า นักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรียน๒.๐๐-
๒.๙๙ อย่างมีนัยส าคัญที่ .๐๕ และ น้อยกว่านักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรียน๓.๐๐-๓.๙๙ อย่างมี
นัยส าคัญที่    .๐๑ 

ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต พบว่ากลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียน ๒.๐๐-๒.๙๙ มีระดับ
ความคิดเห็นต่อเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ข้อค าถามที่ ๕ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ 
น้อยกว่า นักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรียน๓.๐๐ – ๓.๙๙ อย่างมีนัยส าคัญที่ .๐๑ 

ด้านบรรยากาศและปฎิสัมพันธ์ พบว่ากลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียน ๒.๐๐-๒.๙๙ มี
ระดับความคิดเห็นต่อเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ น้อยกว่า 
นักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรียน ๓.๐๐ – ๓.๙๙ อย่างมีนัยส าคัญที่ .๐๑และกลุ่มนักเรียนที่มีผลการ
เรียน ๑.๐๐-๑.๙๙มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถี
พุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
 ๔.๔หาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยเพ่ือสกัดหาความสัมพันธ์ของตัวแปรตาม
วิธีการ Factor Analysis ของนักเรียนต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถี
พุทธในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๔๒ 

 ผลการวิจัยพบว่า การสกัดตัวแปรด้วยขั้นตอน Factor Analysis ซึ่งได้ผล ของข้อ
ค าถามที่เป็นตัวแทนการใช้ค าถามทั้งหมด จาก ๓๐ ข้อเหลือเพียง ๑๕ ข้อ และจาก ๑๕ ข้อสามารถ
สกัดตัวแปรความสัมพันธ์ได้ ๓ กลุ่มข้อค าถามซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

๑. สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ว่า “ผู้บริหารมีพฤติกรรมการส่งเสริมสภาพการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการทุกด้านโดยยึดหลักการสร้างทักษะชีวิตตามหลักพุทธศาสนา” 



-๑๗๖- 
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๒. สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ว่า “ผู้บริหารมีพฤติกรรมการก ากับติดตาม และ

ส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักพุทธศาสนากับนักเรียนและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง” 
๓. สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ว่า “ผู้บริหารมีพฤติกรรมการส่งเสริมให้บุคลากรใน

โรงเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กับสิ่งรอบข้างทั้งภายในและภายนอก” 
 ๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ านวน ๑๒ ท่าน สามารถสรุป
ภาพรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ได้ดังนี้ 
 จากการสัมภาษณ์สรุปว่าผู้บริหารที่พึงประสงค์นั้น ต้องมีองค์ประกอบหลายส่วนเข้า
ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคุณธรรม จริยธรรม หรือแนวทางการด าเนินชีวิต ล้วนแล้วแต่ต้องมีการ
วางแผนทุกข้ันตอน ส าหรับผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามความคิดนั้น ควรจะต้องมีวิสัยน์ทัศน์ มีการ
พัฒนาตามบริบทที่เป็นอยู่ รู้จุดเด่น หาจุดด้อย เพื่อสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ให้ได้ การมี
ส่วนร่วมก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ขาดมิได้หากไม่มีส่วนร่วมกับชุมชนการบริหารงานก็จะเป็นไปได้ยากซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระภูวณัฐสร ์หนูมากและสิ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นแบบอย่างได้ นั้นก็คือหลักธรรมต่างๆ อาทิเช่น ไตรสิกขา พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔อคติ๔ 
เป็นต้น 
 
๕.อภิปรายผลการวิจัย  
 การอภิปรายผลการวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีนวิถีพุทธ
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ” ผู้วิจัยขออภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๕.๑ การศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

จากการวิจัย พบว่า จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒พบว่า 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(Χ  = ๔.๐๔)ซึ่งพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒เมื่อพิจารณาเป็นขั้นตอนสามารถท่ีจะน ามาอภิปราย ดังนี้ 

๑) ด้านกายภาพจากการศึกษา  พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ ที่มีผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน
ในสั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ขตพื้ นที่ ก า ร ศึ ก ษา มั ธ ยม ศึ กษ า  เ ข ต  ๔ ๒   ซึ่ ง ส อดค ล้ อ งกั บ 
กระทรวงศึกษาธิการ อธิบายว่า สภาพโรงเรียนวิถีพุทธด้านกายภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งอีก



-๑๗๗- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์    ปีที ่๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
ประเด็นหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลักพุทธธรรมใน
การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมติรเอื้อในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านด้วย
วิถีวัฒนธรรมแสวงและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจรง  สุขเกษมได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานตามนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี 

๒) ด้านการจัดการเรียนการสอน จากการศึกษา พบว่านักเรียนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ที่มีผลต่อพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ ซึ่งสอดคล้องกับ หวนพินธุพันธ์ได้ให้ความคิดเกี่ยวกับผู้บริหารว่าควรมี
บทบาทหน้าที่๖ลักษณะด้วยกันเป็นผู้ออกแบบ (Designer) เป็นผู้ให้บริการ (Steward) เป็นครู 
(Teacher) เป็นผู้สอน (Instructor) เป็นผู้ฝึก (Coach) เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) และยังสอดคล้อง
กับสิริมา กลิ่นกุหลาบ อธิบายว่า การเรียนการสอน กล่าวว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ออกแบบมา
นั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็นคนดีให้แก่กลุ่มผู้เรียนจ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเจริญ
งอกงามในด้านต่างๆด้านความรู้ให้ความรู้แก่ผู้เรียนในเนื้อหาความคิดรวบยอดและหลักการส าคัญ
ของวิชาการต่างๆในสาขาตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ในแต่ละระดับช้ันในลักษณะบูรณาการและยัง
สอดคล้องกับกอร์ตัน Gorton ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาหมายถึงบทบาทใน
ฐานะผู้บริหารโรงเรียนผู้น าทางด้านการสอนผู้รักษาระเบียบวินัยส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีใน
องค์การผู้ประเมินผลและผู้แก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์การ 

๓) ด้านการบริหารจัดการจากการศึกษาพบว่าพบว่านักเรียนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ที่มีผลต่อพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ ซึ่งสอดคล้องกับสุทธิพงษ์  ศรีวิชัยและคณะอธิบายว่าว่าการบริหารจัดการ
ในโรงเรียนวิถีพุทธจะต้องด าเนินการและบริหารโดยทุกฝุายเข้ามามีส่วนร่วมทั้งวัดชุมชนผู้ปกครอง
ครูอาจารย์ผู้บริหารผู้เรียนและผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่และยังสอดคล้องกับอดิศัย โพธารามิก 
กล่าวว่าการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญและจะท าให้โรงเรียนบริหาร
จัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์คือความรักความสมัครใจความพึงพอใจ  (ฉันทะ) ของผู้บริหาร
โรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ส าคัญที่ต้องรับการปฐมนิเทศการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองและยัง
สอดคล้องกับพระมหาพงศ์รินทร์ ฐิตว โส กล่าวถึงการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธใน
สถานศึกษาว่าการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธต้องจัดระบบบริหารจัดการทั้งองค์การให้ใช้ธรรม
มาธิปไตยเพราะเป็นหลักธรรมที่ใหญ่กว่าอัตตา (ตัวตน) สมัครสมานสามัคคีด้วยและยังสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของนางวิลาวรรณ   โสภิณได้วิจัย เรื่องการบริหารการจัดการสภาพแวดล้อมเชิง
พุทธส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์  ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมเชิงพุทธส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

๔) ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานชีวิต จากการศึกษาพบว่าพบว่านักเรียนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ที่มีผลต่อพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ ซึ่งสอดคล้องกับเมตตา  ภิรมย์ภักด์ิได้อธิบายว่า การบริหารงานวิถีพุทธใน
สถานศึกษาทุกแห่งจะมีกิจกรรมต่างๆหลากหลายโดยมีเปูาหมายคือการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งสรุปเป็นหลักการใหญ่ๆคือดีเก่งมีความสุขและมีความเป็นไทยซึ่ง
สอดคล้องกันอยู่แล้วกับเปูาหมายการพัฒนาในพระพุทธศาสนาคือภาวนา๔ดังนั้นในเบื้องต้น
โรงเรียนวิถีพุทธจึงควรด าเนินการโดยเน้นคุณค่าทางพระพุทธศาสนาซึ่งแฝงอยู่ในกิจกรรมต่างๆให้
โดดเด่นชัดเจนยิ่งขึ้นและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาติ อินแผลงได้วิจัย เรื่อง การศึกษา
สภาพการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านติ้วน้อย ตามหลักของกระทรวงศึกษาธิการ 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านกิจกรรมเสนอแนะและพัฒนา เน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมที่
หลากหลาย กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมประจ าวัน กิจกรรมประจ าสัปดาห์ กิจกรรม
ประจ าเดือนกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจรง  สุข
เกษมได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานตามนโยบาย
โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรม
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
ภารกิจต่าง ๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน 

๕) ด้านบรรยากาศและปฎิสัมพันธ์ จากการศึกษาพบว่าพบว่านักเรียนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ข้อค้นพบดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถี
พุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ที่มีผลต่อพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ ซึ่งสอดคล้องกับ เมตตา ภิรมย์ภักด์ิได้ให้ข้อแนะน าไว้ว่าสถานศึกษาอาจ
พิจารณาก าหนดและด าเนินตามวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาซึ่งบ่งช้ีถึงความเป็น
วิถีพุทธอย่างเข้มแข็งส่งเสริมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรส่งเสริมบรรยากาศใฝุรู้ใฝุเรียนใฝุ
สร้างสรรค์และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาณรินศักด์ิ   สิงห์วงศ์ได้วิจัยเรื่อง การบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต ๓ ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น



-๑๗๙- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์    ปีที ่๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
พื้นฐาน ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ โดย
ภาพรวมและรายด้านแต่ละด้านมีการปฏิบัติทุกด้าน โดยปฏิบัติมากที่สุดและยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนางวิลาวรรณ   โสภิณได้วิจัย เรื่องการบริหารการจัดการสภาพแวดล้อมเชิงพุทธ
ส าหร ับนัก เร ียนมัธยมศึกษา  จ ังหว ัดนครสวรรค์ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมเชิงพุทธส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในด้านการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร
อยู่ในระดับมากที่สุด  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาติ อินแผลงได้วิจัย เรื่อง การศึกษา
สภาพการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านติ้วน้อย ตามหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
ผลการวิจัยพบว่าด้านการเกื้อกูลสัมพันธ์โรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน ได้ร่วมมือกับวัดและชุมชนเข้า
ร่วมกิจกรรมในชุมชน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระดมทรัพย์เพื่อพัฒนาโรงเรียน เปิดโอกาสให้
ชุมชนมาใช้บริการในโรงเรียน มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียน  

๕.๒  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

จากการเปรียบเทียบการศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ๓ ด้าน คือ เพศ  ระดับชั้น และผลการเรียน  มีความแตกต่างกันออกไป เมื่อพิจารณาในแต่
ละส่วน  มีประเด็นท่ีจะน ามาอภิปราย ดังนี้ 

๑) เพศที่แตกต่างกัน  มีระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒แตกต่าง
กัน เนื่องจากเพศชาย มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธมากกว่าเพศหญิง 
เนื่องจากเพศชายมีการน าความรู้ที่ ได้จากการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน จึงท าให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเดอร์ราห์, 
Derrahได้ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาพบว่าการสอนสิ่งแวดล้อมจะต้อง
สอนเกี่ยวกับข้อห้ามด้วยหลักสูตรการศึกษาบางรายวิชาท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจะต้อง
ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการเรียนรู้เรื่องสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้เกิดการ
ช่วยกันอนุรักษ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมการให้รางวัลการรักษาสภาพแวดล้อมขึ้นอยู่กับโอกาสและ
สถานที่การให้ความรู้ผู้ให้ความรู้ต้องแนะน าและเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย และยังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของนางวิลาวรรณ   โสภิณได้วิจัย เรื่องการบริหารการจัดการสภาพแวดล้อมเชิง
พุทธส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์พบว่า การจ าแนกตามเพศมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเชิงพุทธไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
บ ารุง  แสนณรงค์ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ส านักงานเขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานครพบว่าการมีส่วนร่วมของครูต่อการด าเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธในโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อมรรัตน์ แก้วมะได้วิจัยเรื่องการบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต ๑ พบว่ากระบวนการ
บริหารจัดการศึกษาและประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดส านักงานเขต



-๑๘๐- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์    ปีที ่๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
พื้นที่การศึกษาสกลนครเขต๑จ าแนกตามสถานภาพโดยรวมแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕ 

๒) ช่วงชั้น ที่แตกต่างกัน  มีระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ.๐๕ ทั้งนี้เนื่องจาก ช่วงช้ันที่แตกต่างกันไป ตาม
ระดับชั้นไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถี
พุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของพระภูวณัฐสร์หนูมากได้วิจัยเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของบ้านวัดโรงเรียน 
(บวร) ต่อการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่าผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลระดับการปฏิบัติต่อกระบวนการการมีส่วนร่วมของบ้านวัดโรงเรียน  (บวร) 
และปัญหาอุปสรรคในการมสี่วนรว่มพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศอายปุระเภท
กลุ่มตัวอย่างและขนาดโรงเรียนต่างกันมีระดับการปฏิบัติต่อกระบวนการการมีส่วนร่วมของบ้าน
วัดโรงเรียนและมีปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธไม่ต่างกัน 

๓) ระดับการเรียน ที่แตกต่างกัน  มีระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๔๒พบว่านักเรียนที่มีผลการเรียนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
โดยภาพรวม แตกต่างกัน ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุที่กระบวนการคิดที่ต่างกันจึงมีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าการด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ ด้านบรรยากาศและปฎิสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.๐๑ ทั้งนี้เนื่องจาก ระดับผลการเรียนท่ีแตกต่างกันของนักเรียนจะส่งผลท าให้พฤติกรรมที่
พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๒ แตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพระภูวณัฐสร์  หนูมากได้
วิจัยเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของบ้านวัดโรงเรียน (บวร) ต่อการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่า
ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลระดับการปฏิบัติต่อ
กระบวนการการมีส่วนร่วมของบ้านวัดโรงเรียน (บวร) และปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสถานภาพทางครอบครัวอาชีพรายได้และ
ระยะเวลาที่เข้าร่วมต่างกันมีระดับการปฏิบัติต่อกระบวนการการมีส่วนร่วมของบ้านวัดโรงเรียน
และมีปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธต่างกันและยังสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ บ ารุง  แสนณรงค์ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการด าเนินงานโรงเรียนวิถี
พุทธส านักงานเขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่าครูที่มีเจตคติต่อการด าเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธต่างกัน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โดยรวมแตกต่างกันและเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
 ๕.๓  ผลการสัมภาษณ์ปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม เพื่อความรู้และความใจใน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และปัจจัยของ



-๑๘๑- 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์  จึงได้สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิที่มีความรูค้วามเชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน
การศึกษา เป็นอย่างดี  ผลการสัมภาษณ์สรุปเป็นแนวการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธเพื่ อศึกษา
ความสัมพันธ์และปัจจัยของพฤติกรรมที่พึงประสงค์  ดังนี้ 

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ตัวแทนผู้ปกครอง 
และพระผู้ให้ค าปรึกษาโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์  ๒ โรงเรียน และจังหวัด
อุทัยธานี  ๑  โรงเรียนรวม ๑๒ รูป/คน ผู้วิจัยได้น ามาสรุปเป็นรายแต่ละด้านของพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  โดยใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงาน ด้านกายภาพ  ด้าน
การเรียนการสอน  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต ด้านบรรยากาศและปฎิสัมพันธ์ 
และหลักธรรมส าหรับผู้บริหาร จากตารางแสดงความสอดคล้องโดยคิดเป็นร้อยละ ต่อไปนี้ 

โดยภาพรวมส่วนใหญ่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ พบว่า พฤติกรรมด้านกายภาพ  
ด้านการเรียนการสอน  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านกิจกรรมพื้นฐานชีวิต และด้านบรรยากาศ
และปฎิสัมพันธ์ต้องมีความสอดคล้องกับหลักโรงเรียนวิถีพุทธทั้ง ๕ ด้านเพื่อใช้เป็นเครื่อง
ประกอบการปฏิบัติหน้าที่หรือแม้แต่การด ารงชีวิตประจ าวัน  
 จากการสัมภาษณ์สรุปว่าผู้บริหารที่พึงประสงค์นั้น ต้องมีองค์ประกอบหลายส่วนเข้า
ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคุณธรรม จริยธรรม หรือแนวทางการด าเนินชีวิต ล้วนแล้วแต่ต้องมีการ
วางแผนทุกข้ันตอน ส าหรับผู้บริหารที่พึงประสงค์ตามความคิดนั้น ควรจะต้องมีวิสัยน์ทัศน์ มีการ
พัฒนาตามบริบทที่เป็นอยู่ รู้จุดเด่น หาจุดด้อย เพื่อสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ให้ได้ การมี
ส่วนร่วมก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ขาดมิได้หากไม่มีส่วนร่วมกับชุมชนการบริหารงานก็จะเป็นไปได้ยากซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระภูวณัฐสร์หนูมากและสิ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นแบบอย่างได้ นั้นก็คือหลักธรรมต่างๆ อาทิเช่น ไตรสิกขา พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔อคติ๔ 
เป็นต้น 
 ๕.๔ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

หลักการครองตน ครองคน และครองงาน เป็นหลักการอย่างง่ายที่จะน าไปสู่การเป็น
ผู้บริหารที่ดีซึ่งการเป็นผู้บริหารที่ดีนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีพฤติกรรมที่ดี ซึ่งจะประกอบข้ึนด้วยดังนี้ 

๑).พฤติกรรมด้านปฏิบัติตน ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีมีการน าหลักการ 
นโยบาย แนวทางด าเนินการของโรงเรียนวิถีพุทธ มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและผู้บริหาร
ต้องมีคุณธรรมประจ าตน 

๒.)พฤติกรรมด้านการครองคน ผู้บริหารที่ดีต้องมีความเสมอภาค ไม่โอนเอียง
ฝุายใดฝุายหนึ่ง หรือมีการแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในองค์กร ควรยึดหลัก “อคติ
ธรรม๔”ไว้เป็นเครื่องประกอบ และควรครองใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้  

๓).พฤติกรรมด้านปฏิบัติงาน ผู้บริหารต้องมีการก าหนดเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบชัดเจน มีปฏิทินด าเนินการ มีแผนการด าเนินการแบบมีส่วนร่วม
(บวร) และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง ( PDCA) 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์๑) เพื่อศึกษาหลักอริยสัจ ๔ ในการบริหารความเสี่ยง
ด้านบุคลากรของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ สหวิทยา
เขตแสนตอ ๒) เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ ๔ ในการบริหารความเสี่ยง
ด้านบุคลากรของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ สหวิทยา
เขตแสนตอ และ ๓) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อแนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ๔ของผู้บริหารในการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ สหวิทยาเขตแสนตอ จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน โดยศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน ๑๖๙คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research)การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In – depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) จากผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑  สห
วิทยาเขตแสนตอจ านวน ๘ โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบโดยการ
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 
ANOVA) และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ๒ ตัว แบบสเปียร์แมน (Spearman rank-order 
correlation coefficient)และสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้   

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจ านวน  ๑๐๗ คนคิด
เปนรอยละ ๖๓.๓กลุมอายุระหว่าง ๓๑- ๔๐ ปตอบแบบสอบถาม จ านวน ๗๑ คน คิดเปนรอยละ
๔๒.๐ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒  
ประสบการณ์การท างานอยู่ระหว่าง ๖ - ๑๐ ปี ตอบแบบสอบถาม จ านวน  ๖๔ คนคิดเปนรอยละ
๓๗.๙ ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลัก
อริยสัจ ๔ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยา
เขตแสนตอในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅= ๓.๐๔๓) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน 
พบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลัก
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อริยสัจ๔ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยา
เขตแสนตอ อยูในระดับปานกลางทุกดานจ าแนกเปนรายดานที่มีระดับมากที่สุด คือ ดานการ
บ ารุงรักษาบุคลากรมีคาเฉลี่ย ( ̅= ๓.๑๐๙) และด้านการวางแผนก าลังคนและการสรรหา
บุคลากรและการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร มีคาเฉลี่ย ( ̅ = ๓.๑๐๘ ) และ ( ̅ = ๓.๑๐๑ ) 
ซึ่งอยูในระดับปานกลาง ทั้งสองด้าน สวนดานที่มีระดับนอยที่สุด คือ ดานการให้บุคลากรพ้นจาก
งาน มีคาเฉลี่ย ( ̅= ๒.๘๕๕) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหาร
ความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอพบว่า ข้าราชการครูที่มีเพศ อายุ 
และประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของ
สถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ในส่วนของระดับการศึกษา พบว่า ข้าราชการครูที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were follows: 1) To study the Personnel 
Risk Management in the School by the Four Noble Truths 2) To study the teachers 
opinions of Personnel Risk Management in the School by the Four Noble Truths  
3) To compare teacher’s opinions of the Personnel  Risk Management in the 
School by the Four Noble Truths classified by personal factors. The personal 
factor with gender, age, Level of education and working experience were 
independent variables. 
 The sample consisted of 169 teachers. The method of this research 
employed mixed methods research leading by quantitative research and following 
by qualitative research. The survey Research was investigated by means of 
quantitative approach. The qualitative research has been done by in-depth 
interview from eight directors as the key informants. The statistics used frequency, 
percentage and standard deviation. The test of hypotheses had been performed by 
t-test and F-test (one Way ANOVA). The Spearman Rank Order Coefficient had been 
done to find correlation of bivariate variables. The data conclusion had been used 
by analyzed and synthesized empirical data. 
 The findings of this research were as follows : The most respondents 
were female by the number of 107 persons equivalent to 63.3 % . The age group 
between ๓๑-๔๐ years were responded by the number of 71 persons equivalent 
to 42.0%. The bachelor degree level were responded by the number of 100 
persons equivalent to 59.2 %. The work experience between 6-10 years were 
responded by the number of ๖๔ persons equivalent to 37.9 %. The teachers 
opinions towards the Personnel Risk Management in the School by the Four 
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Noble Truths under the Office  of Secondary Education Service Area 41, 
Kamphaengpet Province,  Saentor Consortium. Overall in the moderate ( ̅  = 
3.043), when considering in each aspect it was found that the teachers’ opinions  
towards the Personnel Risk Management in the School by Four the Noble Truths 
under the Office of Secondary Education Service Area 41, Kamphaengpet Province,  
Saentor Consortium were in the moderate all aspects, when considering in each 
aspect, the most respondents were Maintenance Personal with an average ( ̅= 
3.109) and Manpower Planning and Recruitment with an average ( ̅= 3.108) and 
Training and Development with an average ( ̅= 3.101) which was in the Personnel 
out of work with and average  ( ̅= 2.855) in moderate level.     
 When comparing the opinions towards the Personnel  Risk Management 
in the School by the Four Noble Truths  under the Office  of Secondary Education 
Service Area 41, Kamphaengpet Province,  Saentor Consortium. There were found 
that teachers  who had different gender, age and work experience; they had the 
opinions towards the Personnel  Risk Management in the School by the Four Noble 
Truths. There were  no statistically significant different at .05 level which did not 
conform to  the hypotheses. In most of the studies found that teachers with 
different levels of education; they had the opinions towards the Personnel Risk 
Management in the School by the Four Noble Truths which was statistically 
significant different at .01 level. 
 
๑.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย
การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้
และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต๑๖ดังนั้น สถานศึกษา จึงเป็นสถาบัน
หลักที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา ขัดเกลาและหล่อหลอมให้บุคคลเป็นคนดีมีลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามต้องการของสังคม เป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้การศึกษาประสบความส าเร็จและเกิด
ประสิทธิภาพ สนองตอบต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติ และเป็นรากฐานของการพัฒนา
ประเทศท่ียั่งยืนต่อไป 

ปัจจุบันการบริหารจัดการในสถานศึกษา ต้องบริหารควบคู่ไปกับความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไร้พรมแดน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมีวิสัยทัศน์ มองการไกล มีอุดมการณ์ ไม่หยุดนิ่ง มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยรอบ 

                                           
๑๖กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, วันที่ ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๔๒, หน้า ๒. 
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เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาในหน่วยงานของตน ผู้บริหารที่มีศักยภาพ กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ 
มีเปูาหมายที่ชัดเจนจึงจะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารเพียงฝุายเดียวเท่าน้ัน บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาก็ควรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ในหน่วยงานของตน 

การบริหารงานบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารควรทราบ ซึ่งเทคนิคและวิธีการใน
การบริหารงานบุคคลใหม่ๆ มักมีออกมาให้เห็นเสมอโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่องค์กรควรจะ
ได้รับ การวางแผนก าลังคนเป็นเทคนิคหนึ่งที่สอดรับกับการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้
เป็นอย่างดี เนื่องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลและยังเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับการวาง
แผนการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะยาวได้เป็นอย่างดีด้วย๑๗นอกจากนี้ ในด้าน
ของการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าท างานก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ แต่ปัจจุบันพบว่าบางโรงเรียนมี
ครูเกินอัตรา และบางโรงเรียนครูขาดแคลนถึงขั้นวิกฤต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการบรรจุครูที่
ไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน จึงท าให้คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และผลสอบต่าง ๆ 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ส าหรับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการฏิบัติงาน ผลวิจัย
และพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา พบว่า ในรอบ ๑ ปี ครูร้อยละ ๙๒ โดยเฉลี่ยได้รบัการอบรมประมาณคนละ ๓ ครั้งต่อปี 
การเข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้ก าหนดหัวข้อเอง และในภาพรวมครูจะได้รับ
การอบรมจากหน่วยงานภายนอกมากกว่าโรงเรียนจัดขึ้นเอง และในแต่ละรอบปีครูได้รับการ
พัฒนาค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่ขาดการติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปใช้พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน๑๘ รวมทั้งในด้านของวินัยและการรักษาวินัย มีการคัดลอก
ผลงานวิชาการของผู้อื่นมาเป็นของตน การกระท าความผิดในท านองชู้สาว การทุจริตจัดสอบครู
ผู้ช่วย เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน เพราะสถาบันการศึกษา เป็น
สถาบันที่ท าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน และควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนของชาติ 
ดังนั้น จึงควรมีการแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้เสียก่อน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการบริหาร
จัดการที่ดี มีการตรวจสอบ และควบคุมขั้นตอนต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคลอย่างรัดกุมแล้ว แต่
ก็ยังพบว่ายังมีจุดบกพร่องหรือช่องว่างที่อาจเกิดปัญหาขึ้น จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ไม่อาจมองข้าม 
การบริหารความเสี่ยง(Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีระบบสามารถ
น าไปใช้กับทุกองค์กรเพื่อบ่งช้ีเหตุการณ์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญและ
จัดการความเสี่ยง โดยการบริหารความเสี่ยงขององค์กรช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถพิจารณา
ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้๑๙ จึงถูกน ามาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา แต่ก็ยังไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดว่าหากเราน าเอาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามา

                                           
๑๗มาฆะ ภู่จินดา, ท าไมต้องวางแผนก าลังคน(Manpower/Workforce planning)ความ

จ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรควรรู้, มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจ าวันที่ ๗-๑๓ มี.ค. ๒๕๕๑, ปีที่ ๒๘, ฉบับที่ ๑๔๓๘. 
๑๘ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา,(กรุงเทพมหานคร : สกศ., ๒๕๕๓), หน้า ๓๗. 
๑๙ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,แนวทางบริหารความเสี่ยง ของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส,

(ฉบับปรับปรุง-ตุลาคม ๒๕๔๗), หน้า ๑. 
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ใช้ในการบริหารความเสี่ยงน่าจะเป็นอีกทางออกหนึ่ง ที่ช่วยให้การบริหารมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของ
สถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอ โดยหวังว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และข้าราชการครูในการน าไปปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้าน
บุคลากรภายในสถานศึกษา ตลอดจนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑ เพื่อศึกษาหลักอริยสัจ ๔ ในการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ สหวิทยาเขตแสนตอ 

๒.๒ เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ ๔ ในการบริหารความ
เสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ สห
วิทยาเขต    แสนตอ 

๒.๓ เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อแนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ๔ของผู้บริหารในการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ สหวิทยาเขตแสนตอ จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
 
๓.วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยผู้วิจัยได้แบ่งวิธีด าเนินการวิจัยเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี ้

๑) การวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามส่งให้
กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอ จ านวน ๑๖๙ คน  

๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In – 
depth Interview) ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง (Constructed Interview Form) เก็บข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) คือ ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ สหวิทยาเขตแสนตอจ านวน ๘ โรงเรียน 

๓)วิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ 
    ๓.๑ วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
    ๓.๒ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการบริหารความ

เสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  



-๑๘๘- 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลยัสงฆ์นครสวรรค์    ปีที ่๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘ 

 
 ๓.๓ ทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการ

บริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔  โดยใช้สถิติตามลักษณะของตัว
แปร คือ การทดสอบที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบเอฟ โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (F-test/ One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป 
และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD) และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ตามวิธีของสเปียร์
แมน๒๐(Spearman Rank Correlation Coefficient)  

 ๓.๔ วิเคราะห์และสรุปผลแบบสอบถามปลายเปิดที่ข้าราชการครูได้แสดงความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลัก
อริยสัจ ๔   

 ๓.๕ วิเคราะห์และสรุปผลสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร
ของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis Technique) ประกอบบริบท และประมวลผลเข้าด้วยกัน รวมทั้งใช้แนวคิด
จากเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาสนับสนุนในการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพรวม 

 
๔.สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของ
สถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร  สหวิทยาเขตแสนตอ ตามล าดับ ดังนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป
นเพศหญิง จ านวน ๑๐๗ คน คิดเปนรอยละ ๖๓.๓ รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน ๖๒ คน คิดเป
นรอยละ ๓๖.๗ กลุมอายุระหว่าง ๓๑- ๔๐ ปตอบแบบสอบถาม จ านวน ๗๑ คน คิดเปนรอยละ 
๔๒.๐ อายุต่ ากว่า ๓๐ ปี จ านวน ๕๓  คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน ๑๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒  ปริญญาโท จ านวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๗.๙ ประสบการณ์การท างานอยู่ระหว่าง ๖- ๑๐ ปี ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๖๔ คน คิดเปนร
อยละ ๓๗.๙ มากกว่า ๑๐ ปี ขึ้นไป จ านวน ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓การบริหารความเสี่ยง
ด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร  สหวิทยาเขตแสนตอ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( ̅ =๓.๐๔๓) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน สรุปได้ ดังนี้   

๑. ด้านการวางแผนก าลังคนและการสรรหาบรรจุแต่งต้ังบุคลากรพบว า 
ข้าราชการครูมีความคิดเห็นตอการบรหิารความเสีย่งด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอรยิสัจ 
๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สห
วิทยาเขตแสนตอ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅ = ๓.๑๐๘)  

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

Sciences.(๔th ed.),  (New York : Houghton Mifflin, ๑๙๙๘). 
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๒. ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากรพบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นตอการบริหาร

ความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (  = ๓.๑๐๙)  

๓. ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรพบวา ข้าราชการครูมีความคิดเห็น   
ตอการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (  = ๓.๑๐๑)  

๔. ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงานพบวา ข้าราชการครูมีความคิดเห็นตอการบริ
หารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอโดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก (   = ๒.๘๕๕)  

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูตอการบริหารความเสี่ยงด้าน
บุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอโดยจ าแนกตามเพศ , อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การท างานสรุปได้ ดังนี้ 

๑. เพศ ข้าราชการครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยง
ด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอ โดยภาพรวมไม่แตกตาง
กัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงต้องปฏิเสธสมมติฐานมีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

๒. อายุข้าราชการครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยง
ด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอ โดยภาพรวมไม่แตกตาง
กัน  ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงต้องปฏิเสธสมมติฐานมีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

๓. ระดับการศึกษาข้าราชการครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอ โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนก าลังคนและการสรรหาบรรจุ
แต่งตั้งบุคลากร แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑
ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากรแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕และด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน โดยภาพรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕แต่ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรไม่แตกตางกัน 
ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงต้องปฏิเสธสมมติฐาน มีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
          ๔. ประสบการณ์การท างานข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สห
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วิทยาเขตแสนตอโดยภาพรวมไม่แตกตางกัน ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงต้องปฏิเสธ
สมมติฐาน มีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
๕.อภิปรายผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นท่ีส าคัญและน่าสนใจในการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร
ของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอ ตามล าดับ ดังน้ีความคิดเห็นของข้าราชการครู
ต่อการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขต
แสนตอ   
 จากผลการวิจัย การบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ 
๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชรสห
วิทยาเขตแสนตอ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =๓.๐๔๓) สอดคล้องกับสมัย สว่าง
วงษ์ จากงานวิจัยเรื่อง “ปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารในโรงเรียนพระปริยัติ”
ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษากลุ่มที่ ๑๒ โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย  ดังนี้ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการรวมพลัง ด้านการธ ารงรักษา ด้านการสรร
หาบุคลากร ด้านการจ่ายค่าตอบแทน และด้านการให้พ้นจากงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาใน สหวิทยาเขตแสนตอ มีการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตาม
กระบวนการของหลักอริยสัจ ๔ เมื่อน ามาพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผล ดังนี้  
     
 ๑.ด้านการวางแผนก าลังคนและการสรรหาบรรจุแต่งต้ังบุคลากรจากการศึกษา 
พบว่าข้าราชการครู มีความคิดเห็นตอการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลัก
อริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัด
ก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตอ อยู่ในระดับปานกลางข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
สถานศึกษามีความเสี่ยงในเรื่องอัตราก าลงัไมเ่พียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสถานศึกษาไม่บรรลุวัตถุประสงค์สถานศึกษาไม่ได้วางแผนบุคลากร และคิด
ค านวณอัตราก าลังไว้ล่วงหน้ากระบวนการสรรหาบุคลากรไม่เป็นไปตามเกณฑ์การสรรหา และ
หลักคุณธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของพระปลัดเสน่ห์  ธมฺมวโรและคณะ จากการวิจัยเรื่อง
“การส ารวจวิเคราะห์ความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่”พบว่าปัญหาการสรรหาและการคัดเลอืกเช่นนโยบายและเปูาหมายใน
การวางแผนก าลังคนไม่ชัดเจนผู้บริหารขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการใช้
ระบบอุปถัมภ์คุณสมบัตขิองบุคลากรไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีการประชาสมัพันธ์เพื่อการสรร
หาจ ากัดตัวในวงแคบการทดสอบความรู้ในการคัดเลือกไม่ได้มาตรฐานการพิจารณาเลื่อนขั้นไม่มี
ความน่าเช่ือถือและไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนการทดลองปฏิบัติงานไม่เป็นระบบเป็นต้น  และยัง
สอดคล้องกับสนิท สายปินตา  จากการวิจัยเรื่ อง “การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย” ปัญหาและ
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ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานการวางแผนงานบุคลากร พบว่าขาดแคลนบุคลากรทาให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้และไม่มีการวางแผนการใช้บุคลากรที่มี อยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ควรมีการวางแผนและจัดเก็บข้อมูลบุคลากรไว้อย่างเป็นระบบและควรวางแผน 
การใช้บุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ผู้บริหารได้ศึกษาสภาพความขาดแคลน มีการ
วางแผนและจัดท าอัตราก าลังไว้ล่วงหน้ากระบวนการสรรหาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ์การสรรหาบุคลากร โดยค านึงถึงหลักคุณธรรมและมีการก าหนดลักษณะงาน 
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งอย่างชัดเจน และความต้องการด้านบุคลากรของสถานศึกษาที่
จ าเป็น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรัชญาภัทรก าจร จากการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : จังหวัดฉะเชิงเทรา” ผลการวิจัยพบว่า ด้านการ
วางแผนและการสรรหาบุคลากร สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยค านวณตามเกณฑ์
คณะกรรมการข้าราชการครู ซึ่งส่วนใหญ่สถานศึกษายังขาดแคลนบุคลากร ด้านการสรรหา
บุคลากรภายในสถานศึกษาสรรหาโดยใช้ความรู้ความสามารถ ส่วนการสรรหาจากภายนอก 
สถานศึกษาไม่มีบทบาทในการสรรหาบุคลากร 
 ๒. ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากรจากการศึกษา พบว่าข้าราชการครูมีความคิดเห็น  
ตอการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสนตออยูใน
ระดับมากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารควรมีการนิเทศงาน ประเมินการปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาความดีความชอบ โดยก าหนดเกณฑ์ และมาตรฐานของการ
พิจารณาความดีความชอบอย่างชัดเจนเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน ส่งเสริม
สนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพ มีการสอบถามความถนัดและความสมัครใจของผู้ร่วมงานก่อน
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ แต่บุคลากรบางส่วนยังขาดแรงจูงใจในการท างาน การพิจารณาความดี
ความชอบไม่เป็นธรรมบุคลากรได้ท างานไม่ตรงตามความถนัดและสนใจบุคลากรขาดความ
กระตือรือร้นในการท างานบุคลากรปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ เต็มความสามารถสอดคล้องกับงานวิจัย
ของฤกษ์ชัย ใจค าปัน จากการวิจัยเรื่อง“การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา อ าเภอจอมทอง 
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕”  ได้กล่าวถึงปัญหาที่พบว่าบุคลากรไม่เพียงพอ จัดบุคลากร
เข้าปฏิบัติงานไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ไม่ได้วางแผนพัฒนาบุคลากรไว้ล่วงหน้า การจัด
สวัสดิการมีน้อย และไม่ทั่วถึง และขาดการวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และวิริยา วิวัติวงค์ จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนางานบริหารบุคคลในสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑”ผลการศึกษาด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน มีการ
จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมปัญหาที่พบคือบุคลากรได้รับภาระงานไม่ตรงกับ
ความสามารถและความถนัด ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาคือ การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานควร
ค านึงถึงทักษะ ประสบการณ์และความสามารถในงานนั้นของบุคลากร ส าหรับแนวทางในการ
พัฒนาคือ ผู้บริหารควรพิจารณาจ านวนและความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มีในโรงเรียนตาม
ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มีในโรงเรียนด้วยวิธีต่าง ๆ 
 ๓. ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรจากการศึกษา พบวาข้าราชการครูมี
ความคิดเห็นตอการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยา
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เขตแสนตอ อยูในระดับมากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษา
ความส าคัญในการจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับหน้าที่ และขอบข่ายงานที่
รับผิดชอบ ก าหนดให้มีการน าผลการประชุม สัมมนามารายงาน ขยายผล อย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรแต่ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนาบางส่วนไม่ได้น าความรู้มาใช้
ปฏิบัติงานบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานผู้บริหารหรือบุคลากรไม่น าผลของการ
ประชุมสัมมนามาใช้อย่างจริงจังงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีไม่เพียงพอ และได้รับการ
พัฒนาไม่ตรงกับหน้าท่ี และขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสังวาลย์เขื่อน
คาจากการวิจัยเรื่อง“การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนการสอนของโรงเรียนวารีเชียงใหม่” ผล
การศึกษาพบว่าสภาพและความต้องการรับการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนการสอนของ
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อยู่ในระดับมากทั้ง๗ด้านคือด้านการฝึกอบรมการศึกษาดูงานด้านการ
สัมมนาด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการหมุนเวียนงานด้านการมอบหมายงานที่ตรงตาม
ความถนัดและด้านการเข้าร่วมปฏิบัติงานส่วนปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรพบว่าบุคลากร
สายสนับสนุนการสอนบางส่วนเห็นว่าด้านการฝึกอบรมวิทยากรบรรยายไม่ตรงประเด็นตามหัวข้อ
ที่ฝึกอบรมด้านการศึกษาดูงานบุคลากรฝุายสนับสนุนบางส่วนยังไม่เคยได้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีด้านการสัมมนาไม่มีความต่อเนื่องในการสัมมนาด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการไม่ค่อย
เน้นให้เห็นถึงการปฏิบัติงานอย่างจริงจังเน้นทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติการจริงด้านการหมุนเวียน
งานทาให้งานไม่มีประสิทธิภาพด้านการมอบหมายงานท่ีตรงตามความถนัดบุคลากรสายสนับสนุน
การสอนบางส่วนได้รับมอบหมายงานท่ีไม่ตรงตามความถนัดของตนเองด้านการเข้าร่วมปฏิบัติงาน
พบว่ายังไม่มีการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน 
 ๔.  ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงานจากการศึกษา พบวาข้าราชการครูมีความ
คิดเห็นตอการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรของสถานศึกษาตามหลักอริยสัจ ๔ ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จังหวัดก าแพงเพชร สหวิทยาเขตแสน
ตออยูในระดับมากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
โดยจัดให้มีสวัสดิการ ค่าตอบแทนพิเศษ สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ก่อให้เกิดความ
จงรักภักดีต่อหน่วยงาน ในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบวินัยข้าราชการ มีการก าหนด และให้
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพท่ีชัดเจน ผู้บริหารมีการตักเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของบุคลากร และท าทัณฑ์บนไว้ และมีการโอน ย้าย ลาออกของข้าราชการครูบ่อยครั้งบุคลากร
อยู่ห่างไกลภูมิล าเนา และครอบครัวมีบุคลากรบางคนถูกกล่าวหา ร้องเรียน จากบุคลากรภายนอก  
บุคลากรที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และประพฤติผิดวินัยข้าราชการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระสีมสงฺฆโมทโก (ถัจ)จากการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง” ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคด้านการออกจากราชการปัญหา อุปสรรค คือ ข้าราชการครูที่ เจ็บปุวย หย่อน
ความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการและประพฤติไม่เหมาะสมไม่ให้ออกจากราชการ 
ข้อเสนอแนะคือควรให้ข้าราชการครูที่เจ็บปุวย หย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการและ
ประพฤติไม่เหมาะสมให้ออกจากราชการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
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ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ 
 

สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ 
 สํานักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
 ห้อง ๒๑๐๘  อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
 999 ม.6 ถนนพวงทอง ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60000 
 โทร.056-219970 , 056-219999,๐๘๔-๖๑๙-๖๙๙๔ 
 
ประเภทของบทความท่ีลงตีพิมพ์ในวารสาร 
 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ตีพิมพ์บทความ
ประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1. บทความพิเศษ บทความพิเศษทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู้
วิชาการอย่างเข้มข้น และผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ 

2. บทความทางวิขาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการไม่เข้มข้นนัก เน้น
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไป 

3. บทความวิจัย (Research article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน 

4. บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จาก
ตํารา หนังสือ และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบ
เรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน 

5. ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความ
จากวารสารต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์  แนะนําเครื่องมือใหม่ ตํารา
หรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ หรือข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 
การส่งบทความ 
 ทุกบทความให้ส่งจดหมายนําส่งพร้อมตันฉบับแบบพิมพ์ 3 ชุด 
 กรณีที่บทความได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่ง
บทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย พร้องซีดีรอม (CD ROM) ที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูล
ที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมีสําเนาเก็บไว้ด้วยเพ่ือการ
อ้างอิง 
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การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร 
 ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตาม
รูปแบบของบทความที่วารสารกําหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อม
ทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้อง
ตามข้อกําหนดของวารสารจะทําให้การพิจารณาตีพิมพ์มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ
ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง
ตามข้อกําหนดของวารสารเสียก่อน 
 
การเตรียมบทความ 

บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ 
(TH SarabunPSK) ขนาดอักษร 16 จัดกั้นหลังตรง และมีระยะห่างระหว่างบรรทัด
หนึ่งช่อง (double spacing) ตลอดเอกสาร พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้น
ขนาดเอสี่ (A 4) พิมพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษซ้ายกับด้านบน 1 นิ้วครึ่ง และด้านขวา
กับด้านล่าง 1 นิ้ว พร้อมใส่หมายเลยหน้ากํากับทางมุมขวาบนทุกหน้าบทความไม่ควร
ยาวเกิน 15 หน้า กระดาษพิมพ์สั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง 
 บทความอาจพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ในกรณีที่บทความเป็น
ภาษาไทย การใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษควรใช้เฉพาะคําที่แปลไม่ได้ หรือแปลแล้วทําให้ได้
ใจความไม่ชัดเจน ถ้าเขียนทับศัพท์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน
แล้ววงเล็บภาษาเต็มไว้ในครั้งแรก ศัพท์ทางวิชาการที่รับรองโดยราชบัณฑิตยสถาน
สามารถใช้ได้เลย 
 
รูปแบบของการเตรียมบทความ  

1. ส่วนชื่อเรื่อง (Title page) และชื่อผู้นิพนธ์ 
ชื่อเรื่อง (title of the article) ควรมีลักษณะเป็นข้อความสั้น สื่อความหมาย

ของเรื่องอย่างชัดเจน และไม่ควรใช้ตัวอักษรย่อ 
หน้าแรก พิมพ์ด้วยภาษาไทย ประกอบด้วย 
- ชื่อเรื่อง 
- ชื่อผู้นิพนธ์ วุฒิการศึกษา ถ้ามีผู้นิพนธ์หลายท่านให้เขียนตามลําดับของการ

ร่วมทํางานวิจัย 
- ตําแหน่ง สถานที่ทํางาน ของผู้นิพนธ์ทุกท่าน 
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- ชื่อผู้นิพนธ์ที่ให้ติดต่อเกี่ยวกับบทความ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
โทรศัพท์มือถือ และโทรสาร รวมทั้งอีเมล์ (E-Mail) ที่สามมารถติดต่อได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

หน้าที่สอง พิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ข้อความที่ตรงกับหน้าแรกทุก
ประการ 

หน้าที่สาม ชื่อเรื่องภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
 

2. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract) 
บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน 351 คํา โดยแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง 

บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
บทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจความทั้งหมดของเรื่อง โดยไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ 
หรือตาราง ในบทคัดย่อภาษาไทยไม่ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้แปลหรือเขียนทับศัพท์เป็น
ภาษาไทย และไม่ต้องวงเล็บคําเติม 

บทคัดย่อที่เป็นภาษาเดียวกันกับภาษาที่ใช้ในบทความให้อยู่ตามหลังชื่อเรื่อง 
ส่วนบทคัดย่อที่ไม่ใช่ภาษาท่ีใช้ในบทความให้อยู่ต่อจากเอกสารอ้างอิง 

ลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ (Objective) วิธี
การศึกษา (methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และสําคัญ (Key 
words) ซึ่งควรเรียนเรียงตามลําดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังนี้ 

- วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา  
- วิธีการศึกษา  ควรกล่าวถึงวัสดุหรือผู้ป่วยที่นํามาศึกษา จํานวน ชนิด 

ประเภท วิธีการศึกษาหรือหัวข้อ และสถิติท่ีนํามาใช้ 
- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้รับจากการศึกษา และค่าสถิติ (ถ้ามี

การวิเคราะห์)  
- สรุป ควรกล่าวถึงผลการศึกษาท่ีสําคัญ 
- ค าส าคัญ ควรมีคําสําคัญ 3-6 คํา ซึ่งต้องมีปรากฏอยู่ในบทคัดย่อ โดย

เรียงคําสําคัญตามตัวอักษร และค่ันด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) 
 
3. ส่วนเนื้อเรื่อง ควรประกอบด้วย 
3.1 บทน า ( Introduction) เป็นส่วนกล่าวนําโดยอาศัยการปริทัศน์ 

(review) ข้อมูลจากราบงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่
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เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา และกล่าวถึงเหตุผลหรือความสําคัญของปัญหาในการศึกษา
ครั้งนี้ สมมุติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้ชัดเจน 

3.2 วิธีการศึกษา (methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการศึกษาที่ใช้ในการวิจัยให้ละเอียด
พอที่ผู้อ่านสามารถทําการศึกษาซ้ําได้รวมทั้งสถิติที่นํามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

3.3 ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและ
วิเคราะห์ในข้อ 3.2 ควรจําแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมด้วยภาพประกอบ 
ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม 

3.4 วิจารณ์ (Discussion) เป็นการอภิปรายผลจากข้อมูลที่ได้มาจากการ
วิเคราะห์ของผู้นิพนธ์นํามาเปรียบเทียบกับผลการทดลองของผู้อ่ืน เพ่ือให้มีความเข้าใจ
หรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา 
เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้จากการศึกษา เสนอแนะ
ความคิดเห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทาง
ที่จํานําไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ด้วย 

3.5 ข้อเสนอแนะ (Conclusion)การแนะแนวน าผลการวิจัยให้เกิดผล 
3.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อ

องค์กร หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มา
ของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุนวิจัย 

3.7 เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามมาตรฐานของ
คู่มือการทําวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สามารถสืบค้นได้จาก http://www.mcu.ac.th/site/provide 

4. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table) 
ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จําเป็น โดยพิมพ์หน้าละ 1 ภาพ หรือ 1 

ตาราง สําหรับคําบรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง ส่วนคําอธิบาย
เพ่ิมเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง 

 
ลิขสิทธิ์ 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อใน
แบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์บทความให้แก่วารสาร พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไข
ครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น 

http://www.mcu.ac.th/site/provide
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ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เพียง
แห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อ่ืนที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อ่ืน
มาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการ
ยินยอมต่อบรรณาธิการ ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์ 

 
 
การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก 
 การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ กรุณาติดต่อ “กองบรรณาธิการ สํานักงานวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เลขที่ 999 
ม.6 ถนนพวงทอง ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60000 
หรือประสานโดยตรงที่ ผศ.ดร.วรกฤต    เถื่อนช้าง โทรศัพท์. 084-6196994 
 
อัตราค่าวารสาร 
 กําหนดออกวารสารปีละ   ๓   ฉบับ จําหน่ายราคาฉบับละ  ๑๕๐  บาท ไม่
รวมค่าส่ง 
 
อัตราค่าสมาชิก 
 ปีละ ๕๐๐ บาท  
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แบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ 
ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

 (วารสารอยู่ในช่วงปีท่ี ๓ ครบวาระพัฒนาเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  มกราคม  ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๓) 

เรียน   บรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

ข้าพเจ้า (ช่ือ-สกุล ภาษาไทย) ............................................................................................................................. ....................... 
 (ช่ือ-สกุล ภาษาอังฤษ) ................................................................................................................................................ 
มีความประสงค์ส่งผลงานในนาม  □  คณาจารย์/เจ้าหน้าท่ี  □  นิสิตระดับ............................................... 
 หน่วยงานที่สังกัด.......................................................................................................................................................... 
 ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้............................................................................................................................. .................... 
 ............................................................................................................. .......................................................................... 
 โทรศัพท์....................................................................E-mail. .................................................................................... 
ประเภทผลงาน  □ บทความวิชาการ  □  บทความวิจัย 
   □ ปริทรรศน์หนังสือ  □ อื่นๆ .................................................................. 
ช่ือเร่ือง (ภาษาไทย) ............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ............................................................................................................ 
ช่ือเร่ือง (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................................... .................................. 
............................................................................................................................. ......................................................................... 

ค ารับรองบทความวิจัยจากอาจารย์ท่ีปรึกษา (กรณีเป็นบทความวิจัยของนิสิต/นักศึกษา) 

ข้าพเจ้า.........................................................................และ........................................................................อาจารย์ที่ปรึกษาของ 

(นาย/นาง/น.ส.) .....................................................................................................เปน็นสิติ/นกัศกึษาระดับ. .............................. 

สาขาวิชา.....................................................................หลักสูตร.................................................................................................... 

คณะ.............................................................................ของมหาวิทยาลัย...................................................................................... 

ได้อ่านและพิจารณาบทความแล้วเห็นสมควรน าเสนอเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ได้ 

ลงชื่อ......................................................................... 

(..............................................................................) 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

.........../................../.................... 

ข้าพเจ้าของรับรองผลงานที่เสนอตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ดังนี้ 
๑. ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบหรือแหล่งตีพิมพ์ใดๆ มาก่อน 
๒. ไม่อยู่ระหว่างการน าเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือแหล่งเผยแพร่อื่นใดพร้อมกัน ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
๓. ข้อความ/รูปภาพ/ข้อมูล ทั้งหมดที่ปรากฏ ขอรับรองว่าเป็นผลงานของข้าพเจ้า หากมีการอ้างอิงผลงานผู้อื่น  ข้าพเจ้า

ได้มีการด าเนินการตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และจรรยาบรรณทางวิชาการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
แล้ว กรณีมีการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับภาพ แผนภูมิ  ข้อความส่วนใดส่วนหนึ่ง และ/หรือข้อคิดเห็นที่
ปรากฏในบทความให้เป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าแต่เพียงฝ่ายเดียว 

๔. ข้าพเจ้ายอมรับหลักเกณฑ์การพิจารณาต้นฉบับ ทั้งยินยอมให้กองบรรณาธิการตรวจแก้ต้นฉบับตามที่เห็นสมควร 
พร้อมกันนี้ขอมอบลิขสิทธิ์บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ให้แก่วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

       ลงนาม...............................................................เจ้าของผลงาน 
             (.....................................................................) 
                   วันที่................./......................./......................... 
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ส่วนนี้ส าหรับกองบรรณาธิการ 
□ กองบรรณาธิการรับบทความและหนังสือน าส่ง วันที่ ...............เดือน............................................พ.ศ............................... 
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วิทยาลัย 
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      ลงช่ือ..................................................................... 
                              (..........................................................................) 
                .............../...................../................. 

 



-๒๐๔- 
วารสารบัณฑิตศกึษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

ปีท่ี ๓  ฉบับท่ี ๑  เดือน มกราคม –  เมษายน   ๒๕๕๘    ISSN : 2286-9301 
 

 
 
 
 
 
๑.ชื่อเรื่อง 
  “........................................................................” 
 
๒. เกณฑ์ส าหรับประเมิน 
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แบบประเมินบทความวิจัย 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓  กันยายน – ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

------------------------ 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลเบื้องต้น 
 ๑.ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ....................................................................................................... 
 ๒.ชื่อบทความ .................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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ผลการประเมิน  
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ไม่ต้องแก้ไข 
เหมาะสม 
ควรแก้ไข 

ไม่เหมาะสม 
ควรแก้ไข 
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ความชัดเจนของชื่อเร่ือง 
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บทคัดย่อภาษาไทยถกูต้องตาม
หลักภาษา 
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การเขียน Abstract ถูกต้อง
ตามหลักภาษา 
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.........................................................
.........................................................
......................................................... 
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บทน าที่แสดงถึงความเป็นมา
และความส าคัญของปัญหา 
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.........................................................
.........................................................
.........................................................
......................................................... 
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การใช้ภาษามีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 
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บทความ  เลขท่ี................................ 
Vol……., NO…….........., Y………….... 
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ผลการประเมิน  
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เหมาะสม 

ไม่ต้องแก้ไข 
เหมาะสม 
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ความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กับชื่อเร่ือง 
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การจัดเรียงล าดับของเนื้อหา 
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ความทันสมัยและความถกูต้อง
ในการเขียนเอกสารทฤษฎีและ
งานวิจัย 
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ความชัดเจนของการออกแบบ
วิจัย/บทความ 
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เครื่องมือที่ใช้ 
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.......................................... 
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ความเหมาะสมของวิธีเกบ็
รวบรวมข้อมูล 
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องค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
วิจัย/บทความ 
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.......................................... 
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การสรุปผลข้อมูลถูกต้องตาม
ข้อมูลที่ได้รับ 
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.......................................... 
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การอภปิรายผลขอ้มูลมี
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เหมาะสม 
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เหมาะสม 
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มีข้อเสนอแนะที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อา่น 
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การใช้เชิงอรรถเพื่อการอ้างอิง 

   ..............................................................
..............................................................
..............................................................
.......................................... 
…………………………………..... 
 

 
๑๗ 

 
การเขียนบรรณานุกรม 
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ความคิดเห็นอื่นๆ (เพิ่มเติม 

   ..............................................................
..............................................................
..............................................................
.......................................... 
…………………………………..... 
 

 
ตอนที่ ๓ สรุปผลการพิจารณา 
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    เผยแพร่ได้ โดยมีการแก้ไข 
    ไม่สมควรเผยแพร่ 
 

ลงชื่อ.............................................................................ผู้ประเมิน 

(..................................................................................) 

วันที่...............เดือน................................. พ.ศ. ......................... 
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.............................................................................................................................................................
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 (  ) เงินสด 
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 (  ) ตั๋วแรกเงินไปรษณีย์ 
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โปรดน าส่งวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
 สถานท่ีติดต่อ  ที่บ้าน  ที่ทํางาน 
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